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Ünnepélyes átadás

Fotó: Glonczi Rudolf

Ünnepélyes keretek között
nyitotta meg kapuit
a Jászfényszaru Újrahasználati
Központ és Hulladékudvar
2016. június 14-én megtörtént a Jászfényszaru Újrahasználati Központ és Hulladékudvar (5126 Jászfényszaru, 05/147 hrsz., Corvina
utca vége) ünnepélyes átadása.
Jászfényszarun június 4-én a Trianon szobornál került sor a trianoni
megemlékezésre. A nemzeti gyásznappal kapcsolatos gondolatait
dr. Palencsár Csaba Ernő osztotta meg a résztvevőkkel, Matécsa László
mondott verset, hegedűn közreműködött Tóth Mercédesz.
A minden magyarért mondott szent misét követően az I. világháborús
emlékműnél mécsest gyújtottunk az áldozatok emlékére.

Jó tanulók fogadása

Június 15-én került sor a jó tanulók fogadására a Régi Kaszinó
étteremben. Beszámoló a 4. oldalon. Fotó: Glonczi Rudolf

Virágszórás

Május 29-én az úrnapi körmeneten az aznapi elsőáldozó fiatalok
szórták a virágot. Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

A képen Urbán Csaba, Pócs János és Győriné dr. Czeglédi Márta
Fotó: hatvanonline.hu
A rendezvényen részt vett Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru
város polgármestere, Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője,
dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, dr. Dobos Róbert, Jászberény Járási Hivatal vezetője,
Hajdú László, a szomszédos Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Kft. vezetője, Soós Péter, a telepet üzemeltető Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. vezetője, Fózer Tibor
tűzoltó ezredes, a JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi
Kirendeltségének vezetője, Sári Ferenc, Pusztamonostor település polgármestere, a TRV Zrt. képviselői, dr. Sándor Mátyás, Jászfényszaru
város aljegyzője, Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal illetékes munkatársai. A megnyitón több sajtóorgánum is képviseltette
(folytatás a 3. oldalon)
magát.
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Autóbuszjáratok Jászárokszállásra a Világtalálkozóra
Autóbusz indul szombat 9:00-kor és vasárnap 8:00-kor a Városháza elől. Minden megállóban megáll.
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Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit
a Jászfényszaru Újrahasználati Központ és Hulladékudvar
(folytatás az 1. oldalról)
A köszöntő után az ünnepélyes szalagátvágással folytatódott a megnyitó, melyet a telep bemutatása követett az érintett projektek bemutatásán keresztül Jászfényszaru vonatkozásában.
Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás két, egymással
összefüggő projekttel építette ki a térség európai uniós normáknak
megfelelő modern hulladékgazdálkodási rendszerét, mely a Széchenyi
2020 támogatási program alapján az Európai Unió Kohéziós Alapja és
hazai központi költségvetés támogatásával valósult meg. A társulásnak
Jászfényszaru alapító tagja, így a két megvalósult projektben szervesen
részt vett.
A nagyobb volumenű, a „Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004
azonosító számú projekt, mely 2.745.187.092 Ft összköltséggel valósult meg 2015. év végére. A keretei között hulladéklerakó, regionális
hulladékkezelő központ, újrahasználati központ és több hulladékudvar épült, továbbá kialakításra került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék gyűjtés és a házi komposztálás rendszere is.
Jászfényszaru az alábbi projektelemekkel vett részt nettó 139 millió
forint értékben:
· kiépült a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere új, szelektív hulladékok gyűjtésére szolgáló edények kiosztásával együttesen, mely már a lakosság aktív közreműködésével szelektálja a
hulladékot;
· házi komposztálók kerültek beszerzésre és a lakosság részére kiosztásra, mely jelentősen tudja csökkenti a szerves hulladék mennyiségét az elszállítandó hulladékok között;
· megépült egy 2700 m2 területű lakossági hulladék gyűjtésére
szolgáló hulladékudvar és újrahasználati központ, mely alkalmat
teremt a szelektíven behozott hulladék mellett a még használható
eszközök, bútorok, ruhák lakosság részére való visszaforgatásra;
· beszerzésre került egy nagy kapacitású, vontatott, önműködő
ágdaráló, mely használatával a szerves hulladékok helyigényét és
szállítási költségeit tudjuk jelentősen csökkenteni;
· beszerzésre került egy platós kisteherautó a hulladékudvarban folyó munka támogatására.
Értékben kisebb a „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssekkel” című, KEOP1.1.1/C/13-2013-0011 azonosító számú projekt, mely 972.070.600
Ft összköltséggel valósult meg úgyszintén 2015. év végére. A projektben hulladékgyűjtő járművek és egyéb, a hulladékgazdálkodást segítő
gépek, továbbá a hulladék mérésére alkalmas hardverek és szoftverek
kerültek beszerzésre, beüzemelésre és munkába állításra. Ebben Jászfényszaru az alábbi projektelemekkel vett részt, mintegy nettó 70 millió forint értében:
· beszerzésre került egy homlokrakodó traktor és pótkocsi, mely a
hulladékudvarban és újrahasználati központban folyó munkát,
továbbá a település hulladékgazdálkodási feladatait segíti;
· beszerzésre került egy háromtengelyes darus 20 m3-es tömörítő
lapos hulladékgyűjtő és -szállító jármű, mely a településen történő
hulladékgyűjtésben és szállításban vesz részt;
· a településen a maradék hulladék gyűjtésére szolgáló régi edények
helyett újak (barna színű) kerültek kiosztásra.
A hulladékudvar 2016. június 20-tól várja a lakossok által behordott
szelektíven gyűjtött hulladékot nyitvatartási időben. Érdeklődni nyitvatartási időben személyesen a kezelő személyzettől lehet.
A létesítmény szolgáltatásainak ingyenes igénybe vételére jogosultak
azon Jászfényszarun lakóhellyel rendelkező magányszemélyek, akik
hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek és hulladékszállítási díjhátralékuk nincsen.

Nyitvatartás:
14.00 – 18.00
Hétfő:
Kedd:
09.00 – 15.00
szünnap
Szerda:
Csütörtök: 12.00 – 18.00
Péntek:
09.00 – 14.00
minden hónap 2. és 4. szombat 10.00 – 14.00
Szombat:
Vasárnap:
szünnap
Ünnepnapokon a létesítmény nem üzemel!
A létesítménybe történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és az adókártyáját a hulladék átvevőnek felmutatni, valamint
a Hulladéktörvény 39.§ (2) alapján igazolni, hogy hulladékszállításra
vonatkozó közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.
Ennek igazolására az adott névre kiállított utolsó 2 negyedév hulladékszállítási számlájának befizetését igazoló szelvényre van szükség.
A hulladékudvarban leadható hulladékok
Nem veszélyes hulladékból ingatlanonként begyűjthető, átvehető
hulladékok mennyisége:
· mennyiségi korlát nélkül a szelektíven gyűjtött 15. főcsoport hulladékai (újságok, hullámpapír, csomagolópapír, karton, PET-palack,
tiszta fólia, műanyag, tiszta műanyag tárgyak, öblös üvegek /italos,
befőttes, parfümös, stb…/, üdítős, sörös és egyéb üvegek, palackok,
fémpalackok, tiszta konzerves dobozok stb…);
· negyedévente 2 m3 mennyiségű zöldhulladék (növényi eredetű
kerti hulladékok, falevelek, nyesedékek, darabolt gallyak – melyeket
zsákokban vagy kötegelve, maximum 1 méter hosszúságú darabokban
lehet leadni);
· félévente 1 m3 mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt (mely veszélyes hulladék összetevőt nem tartalmazhat)
· negyedévente maximum 200 kg lomhulladék, települési szilárd
hulladék (nagydarabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektromos tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechnikai hulladék, tv,
telefon, elhasználódott háztartási gép, mosógép, hűtőgép stb…);
· évente 8 db gumiabroncs (maximum személyautó méretű);
Veszélyes hulladék esetén évente legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék adható le (elemek, akkumulátorok, festékes dobozok, hajtógázas
palackok, olajos rongyok, fénycsövek stb…)
Nem leadható hulladékok
· háztartási mennyiségnél több hulladék;
· összekevert hulladék, túlságosan szennyezett hulladék (pl.: földes
vagy szermaradványos fólia);
· robbanás-, fertőzés- és sugárveszélyes anyagok;
· vegyszerek;
· olyan hulladék, mely nem szerepel a létesítményre kiadott hatósági engedélyben (az engedély a hulladékudvaron megtekinthető).
A különböző fajtájú és anyagminőségű hulladékok egymással nem
keveredhetnek, azok szétválogatása és a gyűjtőedénybe való helyezése
az átadó lakos kötelessége!
Az újrahasználati központ az összegyűjtött és használatba visszaforgatható, még funkciójában hasznosítható, a lakosság részéről leadott
bútorok, eszközök, ruhák ingyenes igénylésére ad lehetőséget azon
Jászfényszarun lakóhellyel rendelkező magányszemélyeknek, akik hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek és hulladékszállítási díjhátralékuk nincsen.
Az igénylehető bútorokat, eszközöket, ruhákat szemrevételezni
nyitvatartási időben a létesítményben lehet. Az igénylés korlátozott:
szerződött ingatlanonként évente 4 db különálló bútor (vagy egy ös�szetartozó szekrénysor), 3 db eszköz, 25 db ruhanemű igényelhető.
Urbán Csaba
JKÖH Projektiroda munkatársa
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Jó tanulók fogadása
Immár 20. alkalommal adott fogadást a kiváló teljesítményt nyújtó
fényszarui kisdiákoknak a város képviselő-testülete nevében Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester. Június 15-én este fél hatkor a Régi
Kaszinó étteremben a Himnusz közös eléneklésével kezdődött a különleges ünnepség, amelyen közel 100 tanuló vett részt. Jelen voltak a
pedagógusok, a helyi alapítványok képviselői, a kuratóriumok tagjai,
az iskolai és az óvodai vezetés.
A polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, gratulált a gyerekek kimagasló tanulmányi eredményeihez. Úgy fogalmazott: A IV.
Béla Katolikus Általános Iskola tanulójának lenni büszkeségre okot
adó körülmény, tekintve, hogy az iskola számtalan lehetőséget nyújt a
tanulóinak, hogy kipróbálhassák képességeiket, tehetségüket.
Ezt támasztották alá Bőti Szilvia, az idei ünnepi szónok szavai. Szilvia az iskola egykori diákjaként több alkalommal vett részt a jó tanulók fogadásán. Elmondta, hogy a gimnázium után a Szent István
Egyetemen tanult tovább, ahol vadgazda mérnökként végzett, most
a második diplomája megszerzésére készül agrármérnöki szakon az
egyetem levelező tagozatán. Mint mondta, az általános iskolai évek
számos lehetőséget rejtenek magukban. A diákokon múlik, hogyan
tudják ezeket kihasználni.
Lehet, most még sokan azért tanulnak, hogy megfeleljenek szüleik
vagy tanáraik elvárásainak. Itt, azonban olyan tudást szerezhetnek
meg, amely segít abban, hogy átlássanak bonyolult helyzeteket, kön�nyen alkalmazkodjanak az új környezethez, tapasztalatokat szerezzenek, és megbízható, felelős döntéseket tudjanak hozni.
Évről évre szép műsort látunk a jó tanulók fogadásán. Ezen az estén Hornyák Boglárka furulyajátéka és Szénási Sándor prózamondása
emelte az ünnepi hangulatot.
A műsor után került sor az emléklapok átadására. A Fair Play díjat
ebben az évben Patkós Andrea vehette át.
A fotózást követően dr. Kocsis András és Szpisják Pál köszöntője és
az asztali áldás után mindenki jóízűen fogyasztotta a Vágó Bt. által
készített finom vacsorát és fagylaltot.
Szöveg: Sugár Istvánné · Fotó: Glonczi Rudolf

1-2. osztály

3. osztály

4. osztály

A képen balról jobbra: Jávorcsik Csilla az új diákpolgármester
és a Fair Play díjas Patkós Andrea
5-6. osztály

Tiszteletadás a Tanítók asztalánál. Tóth Tibor FÉBE-elnök és a diákok

7-8. osztály
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Jászfényszaru legyen a „Rózsák városa”!
Fásítás mellett gondoljunk a virágosításra
is. Rengeteg ember szereti a rózsát. Ki az illatáért, ki a gyönyörű megjelenéséért, ki ezért,
ki azért.
Jászfényszarun 2014-ben indult a fásítási
program dísznövények igénylésének lehetőségével, amely évben 200 telek elé 967 db
növény került kiosztásra. 2015-ben ismét
meghirdetésre került a program, és dísznövények mellett már gyümölcsfák igénylésére is
volt lehetőség. A népszerűséget mutatja, hogy
867 ingatlanhoz 1578 gyümölcsfát és 3294
díszfát/cserjét telepítettek az igénylők. A
Képviselő-testület összegezve az elmúlt két év
tapasztalatait, 2016-ban is meghirdette a fásítási programot, dísznövények és gyümölcsfák
igénylésének lehetőségével.

A 2016. évben tovább bővül a választék:
a város vezetése megteremtette a feltételeit,
hogy a fásítás égisze alatt rózsákat is kaphassanak a lakosok. Mindezzel az önkormányzati ajándékkal elérhetővé válik, hogy a rózsák
tovább szépítsék településünket, és pár év
múlva akár a „Rózsák városa” néven is bekerülhet Jászfényszaru a köztudatba.
Feltételek:
· minden rózsát csak az igényléssel érintett
ingatlanhoz lehet elültetni;
· minden ingatlan maximum 3 db rózsatövet kaphat;
· rózsákat az utcára, és csakis az utcára,
az ingatlan elé kell kiültetni!;
· a rózsatöveket az önkormányzat ingyenesen biztosítja az igénylők számára,

· az igényelt rózsatövekről az igénylő gondoskodik: a kiosztás helyéről elszállítja,
elülteti, öntözi, neveli.
A település egységes képi megjelenése a cél,
így az igénylés jelen pillanatban csak a darabszámra vonatkozik.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik
a fenti feltételek mentén szívesen vennének
részt Jászfényszaru szépítésében. Az igénylést személyesen megtehetik a Városházán a
Projektirodában (II. emelet) vagy interneten
keresztül a www.5ncomp.hu/faigenyles internetes címen az adatlap kitöltésével.
Az igénylésre 2016. július 1-től 2016.
szeptember 18-ig van mód.
Urbán Csaba
JKÖH Projektiroda munkatársa

Búcsúzás
Banka Ferenc – (1957–2016)
Egyházi szertartás keretében a Jászság polgármesterei nevében Győriné dr. Czeglédi
Márta így búcsúzott a kollégától. (Részlet a
beszédből.)
„Hiszem, hogy hallod, és remélem életedben mindvégig érezted a szeretetünket és barátságunkat!
Ez viszonozás volt feléd munkásságod és
emberséged elismeréseként. Életutadat polgármesterként eltöltött éveidet a média közvetítette, Jászszentandrás lakosai pedig együtt
élték meg veled Jászszentandrás sikereit, azt
az elkötelezett lokálpatriotizmust, amit voksaikkal igazoltak Neked vissza.
2002-től követem 14 évig tartó polgármesteri tisztséged során végzett eredményeiteket,
és biztos vagyok abban is, hogy nem volt
nehézségektől mentes sem, de ezt környeze-

teddel sohasem éreztetted. Azt tapasztaltuk,
hogy sohasem mondtál valamire direkt nemet, csak egy kicsit, egy fél mosollyal ingattad a fejedet. Azt a derűs optimizmust, amely
mindvégig áthatotta munkádat nekünk, kollégáknak is át tudtad adni.
Egy különös véletlen folytán Jászfényszaru
adott helyt május 30-án a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége ülésének, amelyen
még Te is részt vettél.
A fotófelvételek, melyeket akkor készítettünk rólad, kifejezik arcodon azt a reményt,
hogy még mindig győzedelmeskedhet az élet.
Néhány nap telt csak el, és olyan hír érkezett
hozzánk, amely valamennyiünket mélyen
megrendített. Én most azt állítom, hogy az
életed mégis győzedelmeskedett! Ujjnyomaid, mosolyod, önzetlen segíteni tudásod, kö-

zösségteremtő készséged, erőd túlmutatnak a
megváltoztathatatlanon. Isten veled! Emléked velünk marad.

Ménkű Miklós – (1940–2016)

Zelenai Tiborné Jászfelsőszentgyörgy polgármestere egyházi szertartás keretében
búcsúztatta Ménkű Miklóst, Jászfelsőszentgyörgy nyugalmazott polgármesterét, és felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, aki 20 éven át dolgozott együtt Ménkű
Miklóssal, hogy a Községi Közös Tanácsnál,

illetve ezt követően 12 évig polgármesterként történő együttműködésüket idézze fel.
A Községi Közös Tanácsban Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru és Pusztamonostor egy
közös tanácsot alkotott, mely székhelye Jászfényszaru volt. 1982-től elöljáróként, majd
azt követően 3 cikluson át volt Jászfelsőszentgyörgy polgármestere. Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármesterrel 20 éven át dolgoztak
együtt.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 1 perces néma felállással tisztelgett Ménkű Miklós, az egykori Jászfelsőszentgyörgyi Községi
Közös Tanács jászfelsőszentgyörgyi elöljárója,
majd 1990-től pedig a település polgármestere tiszteletére.
A csöndes, megfontolt ember mindig csak
akkor szólt, ha mondanivalója a települése
fejlődését szolgálta. Véleményét a környezete
mindig tiszteletben tartotta.
Társaságában úgy érezte az ember, hogy biztonságban van. Különös jó tulajdonsága volt,

hogy mindig elismerte a teljesítményt, köszönetet tudott mondani akkor is, amikor egy
szál virággal megköszönte a Jászfényszaruval
töltött közös éveket, az együttműködést, de
azt is éreztük, hogy leplezetlen volt az öröme,
hogy Jászfelsőszentgyörgy újra önálló település lett. Ezen törekvését úgy tudta végrehajtani az új önkormányzati törvény megszületését követően 1990-ben, hogy Jászfényszaru
és Jászfelsőszentgyörgy emberi és kollegiális
kapcsolatai nem megakadtak, hanem tovább
erősödtek.
Mikor nyugdíjba vonult, és szeretett családjával több időt tölthetett, továbbra is érdeklődött az önkormányzatok fejlődéséről,
fejlesztésesről. Aktívan részt vett a Jászfelsőszentgyörgyön rendezett redemptiós ünnepség vendéglátójaként, és megkülönböztetett
szeretettel fogadta a jászfényszarui delegációt.
Jászfényszarun úgy tartják, hogy Ménkű
Miklós jó ember volt! Nyugodjék békében.
Isten veled! Emléked velünk marad.
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A montázst Buzás Lajos szerkesztette · Fotók: Glonczi Rudolf
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Egy gyermeknap, amelyre sokáig fogunk emlékezni
Május 28-án soha nem tapasztalt színvonalú és nagyságú városi gyermeknapi fesztiválon játszhattak, sportolhattak, szórakozhattak picik,
nagyok egyaránt.
A színes színpadi program mellett érdekes és gazdag játéktér, izgalmas, változatos sportudvar, nagyszabású ajándék vidámpark és minden korosztálynak szóló kiállítás várta az odalátogatókat. A fesztiválnak kiváló helyszínt biztosított a rendező Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár árnyas parkja és a mellette lévő lezárt útszakasz. A
programot Jászfényszaru Város Önkormányzata ajándékozta a lakosság számára a gyermeknap alkalmából.

A Városi Gyermeknap fő szervezője Palásthy Pál művelődésszervező
és testnevelő tanár volt, aki 75 rendező, ill. segítő munkáját koordinálta, integrálta. A Városi Gyermeknap megszervezésében, lebonyolításában közreműködött a IV. Béla Katolikus Általános Iskola kollektívája,
az iskola 8. osztályos fiú tanulói, szülői közösségének kis csoportja, a
Lumina Cornu, GAMESZ, Jászfényszaru Rendőrőrs, a Jászfényszarui
Polgárőr Egyesület, Városi Közterület Felügyelet és a Jászfényszarui
Védőnői Szolgálat. Az eseményt támogatta: Csizmarik Gyula, Baptista
Egyház, Klippán Attila (JAM-CT Bt.).
Palásthy Pál

Gyermeknapi városi utcakosárlabda kupa
A kupát valóban az utcán, a posta előtti lezárt útszakaszon mobil kosárlabda palánkok
felhasználásával bonyolították le a rendezők
2+2 pályán.
A versenyre 7-8.osztályos lányok és fiúk jelentkezhettek. A lányoknál 10 helyi csapat, a
fiúknál 11 (10 helyi és egy pusztamonostori)
csapat állt rajthoz. A Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola és AMI 7-8.-osztályosainak
több mint 90%-a (több mint 80 tanuló)
részt vett a kosárlabda kupán. Ismerve a kor-

osztályi sajátságokat, ez a részvételi arány az
iskolában folyó hatékony pedagógiai munkát
dicséri.

HBKCS 7. c (Illés Letícia, Szénási Viktória,
Patkós Vivien, Rimóczi Cintia, Paulovics
Alexandra)

Az utcakosárlabda kupa
végeredménye:
7-8. osztályos lányok versenyében:
Power Full 8. b (Patkós Andrea, Palotai Stella,
Bodnár Johanna, Hornyák Boglárka)
Haszelsz 8. a (Langó Csenge, Török Boglárka,
Varga Evelin, Cseszkó Lili)

7-8. osztályos fiúk versenyében:
Heaven 8. a (Péter Gergő, Reichenberger Péter,
Váradi Adrián, Banya István)
Busmanok 8. b (Rácz Patrik, Horn Tamás,
Forró Dávid, Kovács Tamás)
Reménység 8. b (Czakó Péter, Dombai Dominik, Horváth Patrik)
Fotók: Glonczi Rudolf

Gyermeknapi városi kapitánykiütő kupa
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
AMI 2-6. osztályos diákjai május 28-án kapitánykiütő versenyen mérték össze erejüket
a Városi Gyermeknap keretében. (A kapitány
kiütő a kézilabda sportág egyik kiváló előkészítő játéka.) A vetélkedőn közel 90 gyermek
versenyzett.
Végeredmény
2. osztályosok versenyében:
I. Gyémánt 2. b (Bató Anna, Klippán Kata,
Horváth Vera, Szabó Rebeka Virág, Radics Kevin, Kocsis Renátó, Rimóczi Dávid,
Szénási Erik Aladár, Fülöp Ferenc, Dobák
Alexandra)

II. Acél 2. b (Bakó Bálint, Csesznyik Fanni
Lara, Dobák Ádám, Dósa Kira, Fekete Lili
Nóra, Fülöp Ferenc, Juhász Ákos, Korita
Dorina, Radics István Márk, Petrovics Dominik)
3-4. osztályosok versenyében:
I. 4. c. osztály csapata (Baranyi Amanda, Fekete Andrea, Gajdics Dorottya, Kocsis Mercédesz, Horváth Georgina, Kővágó Gergő,
Máté Tamás, Rusai Anikó, Cserháti Csenge,
Szabó Kíra)
II. 3. a osztály csapata (Balogh Dóra, Dudás
Hanna, Horváth László, Fekete Tamás,
Jakus Virág, Johancsik Fanni, Juhász Kleo-

pátra, Menyhárt Tibor, Nagy Tímea, Rácz
Ádám, Rácz Áron, Radics Szimonetta, Varga
Hanna)
III. Tüzes Tizes 4. a (Kovács Tifani, Nyers Lili,
Bujdos Vivien, Csámpai Mária, Tanczikó
Hanna, Nagy Bálint, Kovács Lilla, Kis Rebeka, Ignácz Máté, Rafael Linda Ramóna,
Rácz Alex)
5-6. osztályosok versenyében:
I. Super Team 5. a (Borbély Gréta, Ciobanu
Cintia, Bakó Bernadett, Langó Beáta, Szécsényi
Viktória, Kurunczi Gábor, Máté Attila, Novo
domszki Tibor, Gláz Tamás, Agócs Alexandra,
Kolompár Anna)
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
II. Labancok 6. b (Dobos Debóra, Gedei
Cintia, Tóth Bálint, Jáger Beatrix, Surányi
Fatima, Fábián Ádám, Szilágyi Dominik,
Holló-Szabó Dóra, Szénási Richárd, Szász
Attila, Téglás Ferenc, Bálint Zsófia)
III. Ütődöttek 6. c (Dobák Fanni, Szűcs
Eszter, Bodnár Viktória, Radics Máté,
Czeczulics Ferenc, Czakó Ádám, Melegh
Tibor, Szántai Kis József, Kolompár Bettina,
Sinkler Róbert, Szerémi Fanni)

Gyermeknapi reflexió
Vártuk! Hetekkel, napokkal korábban kezdődtek az előkészületek. A munka, a nyüzsgés sejthető, látható és érezhető, majd kézzel
fogható volt.
Gondoltuk, tudtuk, hogy Jászfényszaru történetében egyedülálló napra fogunk ébredni.
Végre május 30-án elindulhattunk a helyszín-

re, és részesei lettünk az ünnepnek. A számtalan lehetőség kicsiknek és nagyoknak felhőtlen kikapcsolódást és maradandó élményt
nyújtott. Köszönetet érdemelnek mindazok,
akik hozzájárultak gyermekeink, unokáink
százai boldogságához és gazdag, maradandó
élményeihez.

„A gyermekkor évei azok az esztendők,
amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet
valaha is onnan kipusztítani.” (J. F. Oberlin)
Jászfényszaru közössége nagyon sok szeretetet elültetett a gyermekek szívébe a 2016. évi
Czeglédi Gabriella
gyermeknapon.

Kézimunka kiállítás

2016. április 26-án újra kiállításmegnyitóra vártuk a kedves érdeklődőket.
A házban működő kézimunka klubok, szakkörök tagjainak munkáiból nyílt kiállítás. Legrégebbi klubunk a horgolóké, akik heti rendszerességgel, ősztől tavaszig péntekenként találkoznak, megosztják egymással ötleteiket. A klub mindegyik tagja haladó vagy profi horgoló.
A hímző szakkörünk is több éve működik már, az Újra öltünk és
örökítünk! című pályázat keretében alakultak Vasné Sass Katalin vezetésével. Az első etapban a jászsági hímzés fortélyaival ismerkedtek
meg, ebben az évben azonban szabadon választható volt bármely tájegység mintázata, közel 20 tájegységet sikerült vászonra „vetni”.
A gyöngyfűző szakkör az általános iskolás korosztályt szólítja meg,
vezetőjük Barnet Hajnalka. A gyerekek a gyöngyfűzés alapjaitól ha-

ladnak a profizmus felé, ahogy azt Hajnalka kiállított munkái is híven
tükrözik.
Legfiatalabb klubunk a foltvarrás. Szintén az alapok elsajátításával
kezdődött a téli hónapokban Pintér Lászlóné vezetésével.
A kiállítás anyaga tehát sokszínű, különböző technikák bemutatását
tűzte ki célul. Két kiállító teremben faltól falig, vitrinekben álltak a
szépségek.
Az ember csak ámult és bámult, hogy a szabadidő hasznos eltöltésével milyen remekműveket lehet létrehozni.
Buzdítunk mindenkit, ha kedvet érez magában, akkor szeptembertől
csatlakozzon bármelyik csoportunkhoz!
Kiállítók:
Pintér Lászlóné, Gyarmati Lajosné, Lajkóné Tanczikó Tünde, Dobák Józsefné, Földi Lajosné, Földvári Sándorné, Görbe Jánosné, Görbe Józsefné, Gulyás Lenke, Kun Józsefné, Sárközi Jánosné, Tamus
Józsefné, Tanczikóné Luda Ágnes, Czeglédi Gabriella, Kiss Andrea,
Rácz Imréné, Barnet Hajnalka, Bató Anna, Bója-Kovács Kincső, Dudás Hanna, Fekete Lili, Juhász Kleopátra, Kisbalázs Jázmin, Klippán
Kata, Korita Dorina, Kovács Lilla, Pásztor Nóra, Pető Sára Dorottya,
Szénási Regina.
A kiállítást az alkotók segítségével Harmathné Boros Mária rendezte
be.
Rengeteg érdeklődőt vonzott a sokszínűség, a mozgalmas megnyitótól egészen a kiállítás zárásáig. Kíváncsian várjuk, vajon mikorra gyűlik össze az újabb kiállítható anyag?
Nagy Ildikó könyvtáros · Fotó: Sugár Istvánné

Fotók: Glonczi Rudolf

Egy gyermeknap, amelyre sokáig fogunk emlékezni
Gyermeknapi városi
kapitánykiütő kupa
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Iskolai hírek
Akadályverseny – kicsiknek és nagyoknak
Izgalmas pillanatok felsőseknek
A DÖK szervezésében 2016. június 14-én akadályverseny várta a
felső tagozatos gyerekeket, melynek témája IV. Béla, kora és az általa
letelepített jászok. A nagyiskolában a tatárok fogságából kellett kiszabadulni egy szabadulószoba keretében logikai feladatok megoldásával.
A lőtéren íjászkodtak, a tájházban az ősmagyarok és jászok jurtájával
ismerkedhettek meg, a jász íjászoknak köszönhetően élőben is. A Kisiskolában IV. Bélától földbirtokot kaptak, ezért homokvárat kellett
építeniük. A közösségi házban gyógynövényeket kellett felismerniük,
hogy meggyógyíthassák a harcok során megbetegedett embereket, valamint vizet kellett juttatni a betegeknek. A Szent Erzsébet-házban IV.
Béla szekértáborából észrevétlenül, bekötött szemmel, az éjszaka leple
alatt kellett kijuttatni a király küldöttét, a templomkertben elkóborolt

Jurta

Többet ésszel, mint erővel
állatokat kellett megtalálniuk. IV. Béla váránál a rájuk támadó ellenséget kellett megsemmisíteniük, a SMART Schoolban egy power point
bemutató után memóriajátékban kellett felismerniük a IV. Bélához
kapcsolódó helyszíneket, személyeket. A művelődési ház parkjában
bekerítették és elfogták a tatár íjászokat, a művelődési házban pedig
a jászok viseletével, hagyományaival ismerkedtek meg. Az akadályverseny lebonyolításában iskolánk pedagógusain kívül segítséget kaptunk
Ördögné Czeglédi Máriától, Kaszainé Ocskó Györgyitől, Mezei Tamástól, Benes-Gerőcs Ildikótól, Simon-Kis Judittól, Gere Ferenctől,
Kotánné Kovács Tímea
Gyetvai Lászlótól és Tóth Norberttől.

Az alsó tagozatosok is
kiállták a próbát
A Diákönkormányzat által meghirdetett akadályversenyhez az alsó
tagozatosok is csatlakoztak. A 11 állomásból álló „kalandpálya” a Kisiskolától indult, (itt 4 állomás volt) folytatódott Plébánia, Templomkert, Sportpálya (3 bátorságpróba helyszíne) Piactér és végül a művelődési ház előtti szökőkútnál ért véget. Az osztályok egyszerre, de
különböző helyszínekről indultak az óra járásával ellentétes irányba. A
feladatok fejlesztették a kitartást, a koncentrációt és a közösségépítést.
Ez a nap játék és felhőtlen szórakozás volt minden mennyiségben és
Ézsiásné Róka Mária
még azon is túl.

Jász viselet

Horgászat egy percben

Fotók: Czeglédi Dóra

Íjászat

Az életmentő víz

Tűzugrás
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Fotók: Czeglédi Dóra

Iskolai hírek
IV. Béla-nap

Sorverseny a 2. b-vel
Kígyók

Kincskeresés

Sorverseny az 1. évfolyammal

A DÖK szervezésében először rendeztük meg iskolánkban az iskolánk névadója tiszteletére elnevezett napot június 13-án. Míg az alsó
tagozatosok az osztályfőnökeik által szervezett IV. Bélához kapcsolódó
programon vettek részt, addig a 4-8. évfolyam tanulói részt vettek a
diákközgyűlésen, ahol Patkós Andrea diákpolgármester megtartotta
beszámolóját, majd Rácz Patrik diákpolgármester-helyettes és Palota Stella titkár segítségével átadták a közösségi munkában résztvevők
jutalmait, és az egész éves Szent Margit versenysorozat okleveleit.
Jávorcsik Csilla és Johancsik Zoltán diákpolgármester jelöltek megtartották figyelmet érdemlő kampánybeszédüket, majd megtörtént

a titkos szavazás, melynek eredményeként Jávorcsik Csilla lett a
2016/17-es tanév diákpolgármestere, Johancsik Zoltán pedig a helyettese. Rövid szünet után sajnos a rossz időjárás miatt módosítani kellett
a nap programját, és a IV. Béláról szóló megemlékező beszédet Nagy
Józsefné az iskola rádiójában mondta el, majd vezetésével az osztályok
képviselői megkoszorúzták IV. Béla szobrát. A továbbiakban a felsősöknél Matécsa László vezetésével lezajlott a sportsátorban a Suli kupa,
a művelődési házban és az ebédlőben pedig filmet nézhettek a gyerekek. Az alsósok a tornateremben megtartották a focipályára tervezett
Kotánné Kovács Tímea
sorversenyüket.

Abacusan Bajnokság – A levelezős vetélkedő eredményei
2015 októberében a Rajz és technika tanítás alsó tagozaton Facebookcsoport segítségével akadtam a budapesti Abacusan Stúdió által meghirdetett Abacusan Bajnokság nevű versenyre. Az Abacusan Stúdió egy
nonprofit kft., melynek elsődleges célja a tehetséggondozás. Az Abacusan
Bajnokság 4+1 fordulós levelezős vetélkedőnek indult 5 féle kategóriában: A 4 korszak viadala, Bábel – A 4 korszak, A 4 korszak talányai, A
4 korszak technikája – robotika és A 4 korszak technikája – technika.
A versenyre szponzoroknak köszönhetően idén
ingyen lehetett nevezni. Csapatunk az ötödik
kategóriában indult – A 4 korszak technikája –
technika versenyen. A kiválasztott csapattagok
a 3. c osztályból: Tóth Netti, Kiss Gergely és
Matányi Levente. Együtt találtunk ki csapatnevet, mely Kreatív Méhek lett. A feladatokat az
Abacusan Stúdió honlapján kaptuk meg. Minden fordulónál adott volt a határidő, melyre be
kellett küldeni 5 fotót a készítésről, 3 fotót a
kész műről, egy videót a makett működéséről,
egy leírást a feladathoz talált segítségekről és egy
leírást a készítés menetéről. Az első feladatban
az ókorba repültünk vissza. Archimédeszi csavart és barbegáli típusú malomrendszert kellett
fabrikálnunk. A második fordulóban a középkor reneszánsz világába kerültünk, ahol egy középkori végvár makettjét kellett elkészíteni működőképes felvonóhíddal,
leengedhető rácsos kapuval, várárokkal, libegővel. A harmadik fordulóban
az újkor következett, a nagy tiszai árvíz ideje. Itt egy város makettjét kellett megalkossuk, melyet folyó szelt ketté. A folyóra három hidat kellett
építeni, árvíz ellen gátat alkotni, zsilipet és vízátemelőket, illetve vízelvezető árkokat. Itt a makettet el is kellett árasztani vízzel, hogy tényleg úgy
készítettük-e el, hogy a várost megvédjük egy árvíz ellen. Nagyon izgalmasak voltak a fordulók, mindig izgatottan fogtunk hozzá az újabb és

újabb feladatokhoz. A feladatok érkezésekor volt némi csúszás, ezért a 4.
forduló nem került megrendezésre, hanem e-mailben értesítettek, hogy
egyelőre másodikként, de bejutottunk az országos döntőbe, ahová minden
versenykategória első három helyezettje juthatott be. Ezt a budai várban
rendezték meg. Már maga az utazás is izgalmas volt, de a feladat még izgalmasabb. Térkép segítségével kellett megtalálni a vár, illetve a Budapesti

Matányi Levente, Zsadányiné Zombori Tímea,
Tóth Netti, Kiss Gergely
Történeti Múzeum területén elhelyezett feladatokat, melyeket QR-kódolvasó applikációval tudtunk megszerezni. A kis csapat hősiesen küzdött,
korukat meghazudtolva kitartottak a közel háromórás versenyen. A küzdelmünket siker koronázta, mert a 3-4. osztályosok korcsoportjában végül
elsőkként végeztünk.
Zsadányiné Zombori Tímea
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Szakma Sztár Fesztivál 2016. Szakmai tanulmányi versenyek
a Hungexpón · 2016. április 18–20.
Iskolánk 7. osztályos tanulói megtekintették a Szakma Sztár Fesztivál 2016 elnevezésű rendezvényt Nagy Józsefné és Balogh Zsuzsanna
kíséretében.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016-ban is megrendezte a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos
Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), melyek országos döntőjére „IX. Szakma Sztár Fesztivál” néven 2016. április 18-20-a között
Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G, F és A pavilonjaiban került
sor. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes fizikai szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi
presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése
révén, a jó szakma felér egy diplomával szlogen jegyében.
2016-ban a szakmák országos versenyeit a nappali tagozaton végző
tanulók számára 40 szakképesítésben hirdették meg.
A látogatók 70%-a az általános iskolákból érkező, 6−7. osztályos,
közvetlenül pályaválasztás előtt álló fiatal, emellett még a 8−9−10. osztályosok, s a versenyben részt vevő szakmákban tanulók és gyakorló
szakemberek vettek részt a rendezvényen.

Csőszerelés

Újraélesztés

Hegesztés

A látogató diákok szakmai tárlatvezetésen vettek részt, valamint az
egyes szakmák standján a nekik szóló feladatokban saját maguk is kipróbálhatták tehetségüket.
Kép és szöveg: Balogh Zsuzsanna

Környezet- és természetvédelem jegyében
„Az ember eleve a természet része, még akkor is, ha megkülönbözteti
magát tőle azért, hogy kihasználhassa.”
(Arnold J. Toynbee)
A klímaváltozás tény, most is történik, és ez a legsürgetőbb fenyegetés, amivel fajunk szembenéz. Együtt kell dolgoznunk, nem halogathatjuk tovább. Támogatnunk kell a világ azon vezetőit, akik nem a
nagy szennyezők, hanem az emberiség nevében szólalnak fel.
A Smart Schoolban ehhez a témához kapcsolódtunk a gyerekekkel
projekt formájában tavasszal földrajz, kémia, angol, magyar és biológia órákon.
Az iskolában pedig a víz világnapja, a föld napja és a madarak és
fák napja alkalmából kiállítást rendeztünk a gyerekek munkáiból
májusban. Bármilyen technikával készült munkát lehetett hozni.
Nagyon sok gyermek bekapcsolódott a programunkba. A munkákat
Palotainé Jánosi Krisztina, Halmainé Hegedűs Mária és Tóth SándorSzöveg és kép: Tóth Sándorné
né koordinálta.

Keleti Fény Edzőtábor
Idén először rendeztünk tábort, melyen közösen vettek részt gyerekek és felnőttek. A táborunknak a Cserkészház adott otthont, kielégítve a közösség összetartását! Péntektől vasárnapig összesen hat
edzést teljesítettek a karatésok meglepetés hajnali futásokkal a motor
cross pályán. A tábor jól sikerült, remélem hagyományt teremtünk, s
minden évben megrendezésre kerül majd. Köszönjük a segítséget Jászfényszaru önkormányzatának és képviselő-testületének, polgármester
asszonynak, Zsámboki Sándornak, a Gamesz vezetőjének és a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár vezetőségének.
Senpai Fülöp Roland

12

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/6

Iskolai hírek
Felsős tanulmányi versenyek 2016. tavaszi időszak
4. helyezett: Mészáros Hanna 5. c, 5. helyezett: Víg Hanna 5. c, 6.
helyezett: Balázs Léna 5. b
A 6. évfolyamon:
3. helyezett: Berze Anna 6. b – Felkészítő tanár: Tóth Sándorné
A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ az országos tanulmányi versenyek megyei helyezettjei számára díjátadó ünnepséget rendezett Szolnokon, ahová a megye legjobban szereplő, dobogós helyet
elért kisbiológusokat is meghívták.
Fotó: Berzéné Magyar Krisztina

A Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny megyei döntőjét
február 19-én rendezték meg Jászberényben. Iskolánkat több tanuló is
képviselte évfolyamonként. Ezek a tanulók a matematika házi versenyen a legjobb helyezéseket érték el.
A megyei verseny legjobbjai több száz gyermek közül:
Az 5. évfolyamon:
4. helyezett: Füle Viktória 5. a, 6. helyezett: Víg Hanna 5. c, 14.
helyezett: Nagy Levente 5. c – Felkészítő tanáruk: Szakali János
A 7. évfolyamon:
15. helyezett: Pál Bence 7. a – Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
Március 2-án Mezőtúrra az ünnepélyes díjkiosztóra meghívták ezeket a tanulókat, ahol a Zrínyi Ilona Matematika Verseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulóján az 5. osztályosok között csapatban
az első helyezésért oklevelet vehettek át.
Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei döntőjét március 19-én rendezték meg Szolnokon. Tanulóink a 7. évfolyamon a
következő helyezéseket érték el:
2. helyezett: Pál Bence 7. a, 3. helyezett: Garas Ede 7. a, 4. helyezett:
Harangozó Albert 7. a, 6. helyezett: Kollár Marcell 7. a – Felkészítő
tanár: Mészárosné Dobák Ildikó
A Kalmár László Országos Matematika Verseny megyei döntőjét
szintén március 19-én rendezték meg Szolnokon, ahol a tanulóink a
következő helyezéseket érték el.
Az 5. évfolyamon:
2. helyezett: holtversenyben Kotán Eszter 5. b és Mészáros Réka 5.
b, 3. helyezett: Nagy Levente 5. c, 6. helyezett: Füle Viktória 5. a –
Felkészítő tanár: Szakali János
A 7. évfolyamon:
1. helyezett: Pál Bence 7. a, 3. helyezett: Kovács Lilla 7. a – Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
A Teleki Pál Országos Földrajz Verseny megyei döntőjét április
2-án tartották meg Szolnokon. Ott iskolánkat két tanuló képviselte
a 7. évfolyamból.
6. helyezett: Garas Ede 7. a, 12. helyezett: Székely Márk 7. a – Felkészítő tanár: Palotainé Jánosi Krisztina
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
megyei döntője Szolnokon volt, április 15-én. Iskolánkat több tanuló
is képviselhette a helyi, iskolai versenyeredménye alapján.
Az 5. évfolyamon:
2. helyezett: Kotán Eszter 5. b, 3. helyezett: Penczner Tamás 5. c,

Kotán Eszter és Penczner Tamás a Szolnoki Pedagógiai Oktató Központ
díjátadó ünnepségén biológia versenyeredményük, Berze Anna (középen)
biológia és helyesírás versenyeredménye alapján vehetett részt
A Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei döntőjét
Szolnokon, április 23-án rendezték meg. Ott is képviselték iskolánkat
tanulók.
A következő eredmények születtek a 7. és 8. évfolyamosak versenyén:
4. helyezett: Dósa Flóra 7. a, 7. helyezett: Garas Ede 7. a, 9. helyezett: Jávorcsik Csilla 7. a – Felkészítő tanár: Tóth Sándorné
Informatikából ECDL START vizsgát tettek és a ballagáson átvehették az, ezt bizonyító vizsgakártyát és bizonyítványt.
Bodnár Johanna 8. b, Borbély Viktória 8. b, Dombai Dominik 8. b,
Forró Dávid 8. b, Hornyák Boglárka 8. b, Langó Csenge 8. a, Palotai
Stella 8. b, Patkós Andrea 8. b, Török Boglárka 8. a, Rácz Patrik 8. b,
Horn Tamás 8. a, Balog Dzsenifer 8. a – Felkészítő tanár: Polatschekné
Rimóczi Melinda
Matematikából a felvételi előkészítőket Balogh Zsuzsanna tartotta.
Szöveg: Tóth Sándorné

Összetartozunk…. Gyermekszemmel
Június 4-e a nemzeti összetartozás napja. A megemlékezésre készülve
9 éves gyermekeket kérdeztem, mit jelent számukra magyarnak lenni.
Válaszaikat adom most közre, melyekben vallanak nemzeti identitásukról, érzéseikről hazájukkal, hovatartozásukkal kapcsolatban.
„Imádom Magyarországot, jó itt élni…”
„Itt láttam meg a fényes napvilágot. Magyar nevem van, magyar iskolába járok, magyar könyvekből tanulok.”
„Magyar vagyok, nem hiába! Itt élek Magyarországon, itt van a családom, a barátaim. Büszke vagyok arra, hogy magyarnak születtem. Őrizni kell ezt a szemrevaló hazát, hogy a kincseivel együtt ne tűnjön el!”
„Itt születtem, itt lakom. Magyar az anyanyelvem. Őrizni kell hagyományainkat! Ide tartozik a tánc, a viselet, a jellegzetes magyar
ételek, mint például a gulyás. Össze kell tartanunk, és tanulni kell
egymástól!”
„Én cigánynak születtem, de magyarul beszélek, ahogy a szüleim is.
Móra Ferenc is magyar volt, meg Petőfi Sándor is magyar verseket írt.
Vannak nagyon jó magyar mesék és magyar filmek. Magyarország a
legjobb föld a világon!” „Én Romániában születtem, de magyar va-

gyok, magyarul beszélek. Nem olyan régen jöttünk Magyarországra,
ide Fényszarura. Meg kellett ismerjem az egész várost, ami nagyon nehéz volt. A nagyszüleim még mindig Romániában élnek, akkor látom
őket, amikor karácsonykor látogatóba megyünk.”
„Engem itt tart a családom, a suli, a játékok, az ünnepek, a szórakozás. Soha nem hagynám el a hazámat!”
„Azért szeretem Romániát, mert ott vannak a mamámék, meg sok
barátom. Azért szeretem Magyarországot, mert szeretek iskolába járni.”
„Fényszarun van az otthonom, a házunk, a barátaim és a családom.”
Bevallom, megleptek tanulóim őszinte, gyermeki megnyilatkozásai
a sokak számára is megfoghatatlan „hazaszeretettel” kapcsolatban. A
naivitáson túl komoly tartalmak is jelen vannak gondolkodásukban.
Nem szégyellik megvallani származásukat, tisztelik és szeretik anyanyelvüket, hagyományaikat, erős szálakkal kötődnek - főként a családon keresztül – lakóhelyükhöz, hazájukhoz. Értik az összetartozás
fontosságát, egymás elfogadását.
Kívánom, hogy felnőttként is találják meg boldogságukat e piciny
Botkáné Sárközi Ildikó tanító néni
hazában!
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Óvodai hírek
Gyermeknapot ünnepeltek a Napsugár ovisok
Fotók: Menyhárt Éva
2016. május 18-án rendezte meg óvodánk a gyermeknapot. Ezúttal
az óvó nénik és dajka nénik készültek meglepetéssel a gyermekeknek.
Az óvoda udvarát egy délelőttre cirkuszi poronddá varázsoltuk. Volt
ott kötéltáncos, bűvész, kígyóbűvölő, oroszlánszelídítő és természetesen az elmaradhatatlan bohócok. A műsorszámokat nagy tapssal jutalmazták a gyerekek. A műsor után a Teaház Idősek klubja is meglepte
a gyerekeket, mégpedig frissen sült túrógombóccal, amit ezúton is
nagyon köszönünk nekik! Az eszem-iszomot követően a gyerekek is
felpróbálhatták a bohócok orrát, táncolhattak a cirkusz porondján.
Jó volt látni az elégedett, boldog kis gyermekarcokat, sikerült örömet
szereznünk kis ovisainknak. Köszönöm az óvó nénik és dadusok lelkesedését, köszönet Menyhárt Éva fotográfusnak a fotókért!
Dobák Jánosné tagóvoda-vezető

Gyereknap a Szivárvány Óvodában

Évzáró a Szivárvány Óvodában

A képen a Katica, a Pillangó és a Süni csoport látható. Fotók: Földvári Edit és Csuzzné Lovász Mária

Fotók: Földvári Edit

A Szivárvány ovi felszalagozott kapuja, kerítése is jelezte, ez a szerdai nap más lesz, mint a többi, lufik csalogatták a gyerekeket. Volt is
izgalom. Mi lesz ma? Gyereknap. A csoportokban kedvenc játékok
kerültek elő, fél szemmel persze az udvaron történő mozgolódást, rendezkedést is figyelték. Meglepetést készítettek elő az óvó nénik, dajka
nénik, felnőttek. A bátrakat sötét barlang várta, az ügyes kezűeket
labirintusjátékok és két ugrálóvár, amiben folyamatosan pörögtek,
ugráltak, szaladgáltak kedvükre. Kis pihenőre vendégek érkezésekor
gyűltünk össze.
A Teaház nyugdíjas klubjának tagjai sült túrógombóccal kedveskedtek, a terítetett asztalon kínáltunk még süteményt, répát, almát az ünnepelteknek. Apró játékokat vihetett mindenki haza. Az
ugrálóvár újra megtelt, és a napsütésben egyre több gyerekkarocskán
csillogott-ragyogott a választott csillámtetoválás, melyet az óvó nénik
kívánság szerint varázsoltak az ünnepeltek kezeire. Gyorsan eltelt a
délelőtt, amelyet köszönünk a gyermekek nevében támogatóinknak:
az ugrálóvárat Csizmarik Gyula biztosította, a gyümölcsöket VitányiKovács Judit zöldségboltjából kaptuk, a süteményt Cserháti Tibor
boltjában sütötték, az apró játékokat a Kinder üzemből kaptuk. Köszönjük, hogy évről évre számíthatunk segítségükre, adományaikra.
Mezeiné Folyó Angéla
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Óvodai hírek
Hatévesek búcsúja
Búcsúzik a Csigabiga csoport
„Hívogat az iskola
Kapuját kitárja
Kispajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába…”
(Iványi Mária: Hívogat az iskola)
A mi kis Mackóinknak a Napsugár Óvodában szinte elröppentek
az óvodás évek. Kinőtték az ovis székeket, kis asztalt, meseszőnyeget.
Szeptembertől az iskola kapuit nyitogatják majd. Május utolsó szombatján szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel egybegyűlve zártuk a
négy együtt töltött évet. Az évzáró-ballagó műsorban a gyerekeknek
az óvodában szerzett tudásukról kellett számot adniuk.
Minden jól megoldott feladat egy-egy jutalom betűt jelentett. A hat
feladvány jutalmaként a Macikákkal mesekockákból kiforgattuk a bűvös szót: I S K O L A. Az ügyesebb ovisok az elsősök által felolvasott
betűket már össze is tudták olvasni.

Úgy elszállt ez a négy év, mint a lufi, itt a búcsúzás ideje. Kívánunk
nektek aranyos tanító nénit, jó barátságokat, felhőtlen, boldog gyermekéveket. Gondoljatok ránk mindig szeretettel, ahogy mi is rátok és
az együtt töltött napokra, huncutságokra.
Hesz Kati, Zsuzsi és Kati néni

Pünkösdi király és királynő
választás az óvodában

Ezek után minden kis ballagó megkapta a tarisznyáját, benne útravalóval az iskolai életre. Kis segítőink, az első osztályosok dallal hívogatták a búcsúzó ovisokat az iskolába, jelképesen kitárták az iskola
kapuját kis társaik előtt. Műsorunk zárásaként lufikkal szimbolizáltuk
az elrepült óvodai éveket, melyek emlékét szívünkben őrizzük.
Kívánunk nagyon boldog, sikerélményekben gazdag, szorgalommal
Dobák Ágota Zsuzsanna
teli iskolás éveket!
Kép: Balázs Gábor

A Napsugár Óvodában hagyomány a pünkösdi király és királyné
választás. Ebben az évben a Ficánka csoportos, legkisebb ovisoknak
jutott ez a megmérettetés. A legügyesebb kislányt és a paripájával legnagyobbat ugró kisfiút választottuk meg erre az egy napig tartó királyságra. Nagyokat meghazudtoló komolysággal és büszkeséggel álltak a
meghordozás, a virágszórás, az ünneplés és a táncos mulatság elé. A
gyerekek minden csoport részéről hozták kis kosaraikban a virágszirmot, és örömmel szórták a pár elé. Kedves élmény volt, megtörte az
óvoda hétköznapjait.
Sinkovics Gebura Katalin
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„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.”
(Apostolok cselekedetei 2. fejezet)

Egyházközségi családi nap 2016

Hasonlóan az előző évekhez 4 vegyes csapatot állítottak fel a játékszervezők, egy-egy igazlátóval az élen. A zsűri tagjai: Kiss Gábor atya,
Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató, Kotánné Kovács Tímea
DÖK vezető tanár voltak. A vetélkedőt Ézsiás Vencel vezette, segítői:
Ézsiásné Ildikó, Nagy Ildikó. A feladatok sokszínűek, változatosak,
hol szellemi, hol fizikai próbák voltak. A kedvelt feladatokat igyekeztünk megtartani, viszont ebben az évben is volt újítás (pl. mocsárjárás,
lufis játék, eszperente). A 9 feladaton, számos villámkérdésen átverekedő Pünkösdi rózsák csapata lett az 1. helyezett, megnyerve ezzel a
Szent Erzsébet kupát. A csapat tagjai: Kurunczi Zoltán, Kollár Júlia,
Mészáros Hanna, Mészáros Lili, Mészáros Imre, Mészáros Imréné,
Czibolyáné Varga Katalin, Nemes Zsolt, Szabó Kira, Bali Szabolcs,
Dobák Alexandra, Balogh Vivien, Rimóczi Dávid, Vágner Keve,
Johancsik Fanni, Kocsis Renátó, Hornyák Boglárka.

Fotók: Pető Istvánné

Hosszas előkészületek előzték meg az idei egyházközségi napot. Ebben az évben is drukkoltunk, hogy jó idő legyen aznap, és kint lehessünk a szabadban. Sajnos, nem így alakult. A művelődési ház nagytermében kaptunk helyet, így a B terv is hagyománnyá vált immár. A
nagyteremnek viszont megvan az az előnye, hogy még ennyi emberrel
is rendkívül családiasnak hat.
A családi nap az ünnepi szentmisével indult május 15-én reggel 8
órakor. Majd délután 14 órától vártuk a művelődési házba a játékos
kedvű családokat. A délután karizmatikus dalok éneklésével indult, az
éneklést Sándorné Évike vezette, mely megteremtette a kellő atmoszférát. Majd Kiss Gábor atya megnyitotta pünkösdi gondolatokkal
kísérve a közösségi napot.

Bója- Kovács Nimród, Bója- Kovács Andrea, Harangozó Anett, Pál
Károly, Rimóczi Sándorné, Schrett-Urbán Tünde.
4. helyett pedig a Fehér galamb nevű társaság, melynek tagjai: Nemes Ádám, Bukó Csenge, Rimóczi Máté, Korita Dorina, Kotán Eszter, Kocsis Mercédesz, Szabó Rebeka, Dobák Laura, Sós Mónika, Törökné Rózsa, Török Tünde, Bodnár Hanna, Kiss Sándor.
A kupa mellé nyakba akasztható érem is járt, valamint torta illetve
sütemények, kisebb ajándékok a helyezetteknek. Vidám, sokszor kiélezett játék volt a javából, a csapatok remekül küzdöttek és őrizték a
fair play szellemét. Gratulálunk mindenkinek az elért eredményhez!
Az eredményhirdetés után beszélgetések, süteménykínálás volt soron, oldott hangulatban voltak együtt fiatalok és idősebbek, a finom
vacsorát Török Imrének és csapatának köszönhetjük. Idén babgulyás
volt, melyhez a csipetkét Fózerné Marika készítette. A kenyeret pedig
Xhemial Maloku ajánlotta fel. Ezúton is nagy köszönet érte!
Az est zárásként a Golf együttes zenélt. Régi idők nagy slágereit,
kellemes tánczenét játszottak, mely különös, nosztalgikus hangulatba
burkolta a jelenlévőket.
A családi nap este fél 9-kor zárta kapuit, remélve, hogy a Szentlélek
kiáradt mindannyiunkra és a szeretetben, békességben együtt töltött
nap lángocskáit mindenki hazavitte és továbbadta.
Találkozunk jövőre!
A szervezők nevében szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult valamilyen formában a nap sikerességéhez,
hangulatához akármilyen kicsiny dolog is legyen az. Isten fizesse meg!
Nagy Ildikó, egyházközségi médiacsoport

Vidám ballagás

A 2. helyezett a Szentlélek eljövetele nevű csapat, melynek tagjai:
Kovács Tamás, Kovács Márton, Víg Hanna, Bója-Kovács Attila, Rimóczi Patrik, Dobák Sándor, Dobák Atina, Luklíder Zsófia, Harangozó Anna, Cserháti Csenge, Házi Patrik, Háziné Deák Andrea, Borbély Viktória, Varga Hanna, Pál Ágnes.
3. helyezett a Rózsaszirom elnevezésű csapat, tagok: Kisbalázs Jázmin, Csesznyik Fanni, Sándor Sándor, Házi Tamás, Nagy Dorina,
Bója-Kovács Kincső, Dobák Károly, Pál Bence, Agócs Alexandra,

Ballagó nyolcadikos diákok a Szivárvány Óvoda fái alatt.
Már hagyománnyá vált, hogy a nyolcadikos diákok vidám ballagásuk napján ellátogatnak városunk óvodáiba. Udvarunkon hajdani
óvónőjük, Szakaliné Hesz Katalin fogadta őket rövid, múltidéző beszélgetésre.
Kép és szöveg: Földvári Edit
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40 év, amely oly gyorsan el tud szaladni…
Mennyi idő 40 év? 480 hónap? Vagy 2080 hét? Vagy 14600 nap?
Egy pedagógusnak ez 40 tanév. Sok-sok osztály, több száz gyermek. Kedves kollégám, Fónagyné Vitai Mária ez év szeptemberétől
jól megérdemelt nyugdíjas éveit kezdi. Szerinte ez a 40 szolgálati
év nem is volt olyan hosszú. Vele beszélgettem ennek kapcsán.
Miért éppen a pedagóguspályát választottad? Hogyan indult a pályád?
Általános iskolás korom óta, már a gimnáziumban, – Jászberényben
jártam iskolába – törtem a fejem, hogy mit szeretnék tovább tanulni.
Mindig is vonzódtam a gyerekekhez. Ez olyan dolog, hogy nem elég
a vonzódás, kell lennie egy belső indíttatásnak is. Mindig arról ábrándoztam, hogy alsó tagozatban tanítok. Beadtam a jelentkezésemet
a jászberényi Tanítóképző Főiskolára, fel is vettek. Innen indult el a
pályám.

tam. Végigjártam az alsó tagozatot, voltam osztályvezető nevelő, iskolaotthonos tanító, eltérő tantervű osztályban dolgoztam, felsőben egy
5. osztályban tanítottam orosz nyelvet. Napköziben voltam, napközis
munkaközösség vezető is, alsó tagozatos munkaközösség vezető is voltam sok éven keresztül. Egyszer a napköziben egy pályázatot írtunk,
amivel elnyertük a harmadik helyezést. Az első monitorokat ezáltal
nyertük az iskolának! Nagy dolog volt ez akkortájt, hiszen ritkaság volt
még abban az időben a számítógép.
Milyen nehézségekkel kellett szembenézned?
A legnagyobb kihívás a legelső osztályom volt, de hálás szívvel gondolok vissza erre az osztályra. Igyekeztem mindent kezdetben ösztönösen csinálni, éreztem, hogy mi a helyes út. Igyekeztem jó közösségeket
kiépíteni.
Mi a pedagógiai hitvallásod?
Az volt számomra a legfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát.
Amikor becsukjuk az ajtót, csak mi vagyunk az osztályban, mint egy
család. Érezzen a gyerek biztonságot, szeretetet, legyen jó hangulat.
Arra törekedtem, hogy a humort is becsempésszem a mindennapokba.
De a határokat is meg kell tanulni a gyerekeknek, hogy amikor komoly munka van, akkor arra koncentráljon, amikor viszont lehet, lazíthat. Megköveteltem az eredményt is, próbáltam ezeket egyensúlyba
hozni. Én konzervatív értékrendet követek, miszerint a nevelés mindenek felett áll az iskolában is. Az emberség, a tisztelet, a megfelelő emberi viszonyok kialakítása, a szeretet. Bármilyen oktatási rendszer jön,
a szeretet, a tisztelet fontosságát mindenek felett állónak tartom. Ha ez
megvan, lehet oktatni. Pedagógiai hitvallásom szertetettel, szeretve nevelni. Ez az alap nálam. Mélységes hitem ez, valószínűleg a családból
hoztam, hiszen nagy szeretettel neveltek bennünket a szüleink, ugyanakkor követeltek is tőlünk. Eleinte ösztönösen, majd a tapasztalatok
révén találtam meg ezt az értékrendet. Eredményesek voltak a kimenő
osztályaim, nem volt rájuk soha panasz, sőt dicséretet kaptam a felső
tagozatból. Így ez a visszajelzés megerősített abban, hogy jó úton haladok. A nevelés után a gyerekből kihozni a maximális teljesítményt a
képességeihez mérten.

Fónagyné Vitai Mária. Fotó: Fónagy Orsolya
Hogyan kerültél Jászfényszarura?
1976. szeptember 1-jén kezdtem itt Jászfényszarun. Apósom
(Fónagy Sándor) szólt, hogy van itt egy állás, ki szeretnék-e jönni a
harmadik évben a főiskolán levelező tagozatra. Kiss Laci bácsinak
nagyon hálás vagyok, meleg szívvel, szeretetteljesen gondolok rá, ő
volt az első igazgatóm, és nagyon jól megértettük egymást. Az első
osztályomat Rigó Marikától kaptam, ami egy 3. osztály volt. Abban az
időben kisfelmenő rendszerben tanítottunk, 1-2. osztály után másik
tanító néni vette át az osztályokat 3-4. évre. Az élet fintora, hogy most
éppen harmadik osztályom van, így a pályafutásomat is ugyanazzal a
korosztállyal fejezem be.
Szép kerek lett így a pályám. Nem volt könnyű a kezdés, mert nem
volt semmilyen tanítási gyakorlatom, előtte soha nem tanítottam.
Bevallom, hogy sokszor elkeseredtem, olykor még el is pityeredtem
tanácstalanságomban. Azt sem tudtam, hogyan kell a naplót kitölteni.
A gyerekekkel azonban azonnal megtaláltam a hangot, de a módszertani dolgokban nem voltam járatos. Maga a pedagógiai munka nagyon nehéz volt. De hálás vagyok a sorsnak azért, hogy a jászfényszarui
pedagógusgárdában, a „nagy generációban” kezdtem el a pályámat. A
70-es évek végén, a 80-as évek elején volt ez. Ezektől a nagyszerű pedagógusoktól sokat lehetett tanulni mind módszertanban, mind emberségben, mind pedagógiai tartásban. Nyitottak, segítőkészek voltak. Ez
átsegített engem a kezdeti buktatókon. Akkor államvizsgáztam, s helyt
kellett állnom, mint bemutatkozó, kezdő nevelő. Végig vittem ezt az
osztályt 3-4.-ben, és utána jött a két kislányunk, Orsika és Ágika. Velük négy évig voltam otthon, utána folyamatosan a mai napig tanítot-

Tudjuk, hogy nagyon nehéz egyensúlyozni a család és a hivatás
között úgy, hogy egyik se sérüljön. Ezt hogyan élted meg?
A pedagóguspályámon azért tudtam teljes energiával és szívvel dolgozni, mert nagyon támogató családi hátterem volt. Amíg a gyerekek
kicsik voltak, sok nehézség volt, de a férjem megértő és segítőkész volt.
Pedagóguscsaládba kerültem a férjem révén, maximálisan támogatott,
és természetesen kezelte a pályámmal kapcsolatos tevékenységeimet.
Nehéz volt, hosszú volt ez a 40 év?
Visszagondolva nem volt az, olyan gyorsan eltelt. A mindennapos
élmények és küzdelmek valahogy gyorsan, évről évre elröppentek. Az
ember úgy gondolja, hogy ez vele nem történhet meg. De megtörténhet! Ha nézegetem a régi képeket, beugranak az gyerekekkel kapcsolatos emlékek, élmények, a mindennapos problémák. Ám minden
megszépül idővel. Sokat küzdöttem a kihívásokkal, de összességében
nem volt olyan nehéz. Nekem nagyon szép 40 évem volt, szeretettel
gondolok vissza ezekre az évekre. Ide csöppentem Fényszarura, és jól
éreztem magam. Itt vagyok 40 éve. Az iskola meg szó szerint a második otthonom volt. Segítő, megértő kollégákkal voltam körülvéve,
akik nagyon pozitívan közeledtek hozzám. Bármilyen korosztályról
beszélünk, mindenkivel megtaláltam a hangot, bár én is nagyon nyitott voltam. Sok sikerélményben volt részem. Szeretetteljes szülőkkel
találkoztam. A mai napig gyakran megállítanak városszerte a volt tanítványok és szüleik. Kedves szavakkal, érdeklődéssel szólítanak meg.
Megbecsülést érzek a részükről. Jó érzéssel megyek el nyugdíjba.
A gyerekektől is gyakran kérdezzük, hogy melyik a kedvenc tan
tárgyuk. Neked melyek azok?
Leginkább a matematikát, a magyart és a környezetismeretet szeretem. A matematikát azért, mert a gondolkodás többféle útjára, módjára tanítja a gyerekeket.
(folytatás a 17. oldalon)
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40 év, amely oly gyorsan el tud szaladni…
(folytatás a 16. oldalról)
Rávezet a logikus gondolkodásra, a problémamegoldás többféle
megközelítésére. A logika csiszolása nagyon fontos feladat. A környezetismeretet azért szeretem, mert a természet, az élővilág nagyon közel
áll hozzám. Édesapám mezőgazdász volt, innen a vonzódás. Nagy élmény volt nemrégiben, mikor az egyik környezetismeret óra után odajött hozzám az egyik kis tanítványom és azt mondta: „Tanító néni! Ez
őrült jó óra volt!”A magyart meg azért szeretem tanítani, mert a gyerek
fantáziáját megmozgatva, a szókincsét gyarapítva érzelmileg sokat ad a
jellemükhöz. Ez nagyon fontos a személyiségfejlesztés szempontjából.
Mit üzensz a mai pedagógusoknak?
40 év távlatából, ha visszatekintek, a múlt mindig megszépül, ezt
mondják. Mindig voltak nehézségek, de a mai világban ez fokozottan igaz. A mostani pedagógusgenerációnak óriási kihívásokkal kell
szembenéznie, ma harcos pedagógusnak kell lenni. A pedagógusnak
egyébként is olyan sok mindennel kell foglalkozni, hogy néha azt
gondolom, erre képtelen egy ember. Meghatározó szerintem a család. Nyesegetjük mi itt az iskolában a „vadhajtásokat”, de alapvetően
a családnak kell a nevelés fő irányát kézben tartani. Erre a pályára
megerősödött személyiségek kellenek, akik valóban elhivatottak. Sugározni kell a pedagógusból a határozottságnak, a szakmai tudásnak,
az empátiának. A gyerekkel együtt a családot is tanítani kell. De ehhez
a családnak is nyitottnak kell lenni. Én nagyon örülök annak, hogy
katolikus iskola lett az intézményünk. Hiszek abban, hogy mivel a
katolikus iskola alapelve a szeretet, hosszú távon a negatív folyama-

tok megfordulnak. De ez a családokon múlik elsősorban. A közösen
megalkotott értékrendet gyakorolnunk kell, nem elég róla beszélni.
Ehhez nagyon jó egészséget és erőt kívánok mindenkinek, és megértő
szülőket, akik támogatnak bennünket ebben.
Milyen terveid vannak a következő évekre?
Idős, pihenésre váró ember jut az eszünkbe, ha a nyugdíjas szót meghalljuk. Én egy mozgékony ember vagyok, nem tudok sokáig egyhelyben ülni, állandóan találok valami feladatot. Szeretném, ha a nyugdíjas éveimnek része lenne a pihenés, elsősorban a családdal való több
együttlét. De a nyugdíjas éveink elsősorban a drága kis unokánkról,
Adélkáról fognak szólni, aki bearanyozza az életünket. A gondviselés
legnagyobb ajándéka, hogy megkaptuk, rajongásig szeretjük őt. Nagyon kívánom mindenkinek, hogy ezt élje át, mert nincs ennél csodálatosabb. Remélem, hogy a jó isten megadja, hogy követi majd őt
több kis unoka is. Szeptemberben biztosan nagyon fog fájni, hogy
becsengettek és a gyerekek mennek az iskolába, mert 40 évig ez volt
az életem. Nem lesz könnyű, de megértem, hogy az életemnek ez a
szakasza lezárult. Nagyon szép éveket töltöttem el itt.
Szeretettel jövök majd vissza hozzátok látogatóba.
Szeretettel várunk!
Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel köszöntjük Marikát!
Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk Rá.
További jó egészséget kívánunk!
Kovács Lászlóné

FÉBE-közgyűlés
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete május 28-án délután a Kisiskola színháztermében tartotta éves közgyűlését. A tagok közül 42 fő
és jó néhány meghívott vendég jelent meg az összejövetelen.
A FÉBE Elnöksége a 2015. május 22-ei közgyűlésen jóváhagyott
2015. évi főbb feladatok jegyében végezte munkáját. Félévente megtartotta üléseit. Az elnökségi üléséken az aktuális feladatokat, illetve a
következő időszak teendőit beszélték meg. A két ülés közötti elnöki
tájékoztató összegezte az előző ülés óta történteket, a főbb intézkedéseket.

Tóth Tibor elnökségi beszámolóját tartja, a jelenlévők egy csoportja
Az év folyamán 4 fő (Lajkó Anita, Lajkó Edina, Lajkóné Tanczikó
Tünde, Lajkó Sándor) 2016 első 5 hónapjában 3 fő (Karizs Evelin,
Dobák Viktor, Kiss Dávid Sándor) kérte az egyesületbe tagfelvételét,
így 7 fővel nőtt a létszám, elhalálozás miatt 4 fővel (dr. László Kálmán, dr. Rimóczy István, Bojtos Imréné Szalai Mária, Réz Sándorné
Jáger Franciska) pedig csökkent, így a jelenlegi taglétszám 242 fő. A
közgyűlés résztvevői egyperces felállással adóztak, és fejezték ki tiszteletüket elhunyt tagjaik emléke előtt. 2015. évben huszonnégy FÉBEtag köszöntésére került sor kerek évfordulós születésnapja alkalmából.

Az egyesület három önálló csoportjának pénzügyi bonyolítását is
végzi, így a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a Színházbajárók Baráti
Köre, és a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport, ezen felül is igyekezünk mindenben segíteni a csoportok munkáját. A Szűcs Mihály
Huszárbandérium 2015. évben is 20-nál több helyi, jászsági, országos
és határon túli rendezvényen öregbítette Jászfényszaru jó hírnevét. A
Színházbajárók Baráti Köre 2015. évben Budapestre 23 autóbuszos
önköltségi színházlátogatást szervezett. A színházi évad során 3 színházba volt bérletünk, 3 előadással az Erkel Színházba, 4 előadással a
József Attila Színházba, 4 előadással a Budapesti Operettszínházba.
Nagy gondot fordított az egyesület vezetése tagjai és a lakosság tájékoztatására, egyrészt az egyesület munkájáról, de ugyanilyen fontosnak tartotta a városi és jászsági rendezvényekről való gyors információáramlást. A kommunikációt jól szolgálta az elmúlt évben is a
helyi lapban megjelenő publikálás, valamint a város és az egyesület
honlapján való tájékoztatás. A 2015. évi tevékenység az elmúlt évi
közgyűlésen elfogadott feladatok végrehajtása jellemezte. A tervezett
feladatok megvalósultak.
Február 21-én XXII. alkalommal rendezte meg a FÉBE Jótékonysági műsoros estet és bált, melynek sztárvendége Fenyő Miklós volt. A
rendezvény tiszta bevétele 450.000 Ft, amely 50-50 %-ban a FÉBE és
Jászfényszaruért Alapítvány között lett megosztva.
Április hónapban a vers barátoknak rendezett költészet napi programhoz csatlakozott az egyesület.
Május 22-én az éves beszámoló, közhasznúsági jelentés és mérleg,
valamint a 2015. évi főbb tervek és a költségvetés került elfogadása,
és a FÉBE által 1994-ben alapított Jászfényszaruért Alapítvány alapító
okiratának módosítása történt meg. A közgyűlésen átadtuk a 10 éves
tagságért köszönetképpen a jubileumi emlékérmet, valamint a 20 éves
tagságért a bronz kitűzőt, amely az egyesület címerét ábrázolja.
Május 30-án kisvárdai orvoscsoportnak mutatta be Tóth Tibor elnök
városunk fontosabb nevezetességeit, a kirándulást dr. Rimóczy István
Kisvárdán élő egyesületi tagunk szervezte.
Június 3-án a MTA Régészeti Intézetében megtartott Jászok betelepülése című konferencián öt egyesületi tag vett részt, melyet FÉBEtagunk, dr. Langó Péter régész intézeti főmunkatárs kezdeményezett
és szervezett.
(folytatás a 18. oldalon)
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FÉBE-közgyűlés

Fotó: Glonczi Rudolf

(folytatás a 17. oldalról)
Június 9-én Jászberényben a Városi Könyvtárban bemutatatott Kiss
Erika: A jászsági zsidóság emlékeiből című könnybemutatón a FÉBE
elnöke vett részt. A könyv anyagához az egyesület korábbi kutatási
anyagait a szerző rendelkezésére bocsájtotta.
Június 13-án a tanévzárón kerültek átadásra a FÉBE által koordinált
„Jó tanuló és jó túrázó” pályázat díjai.

Bordásné Kovács Katalin a FÉBE Ezüst Kitűző kitüntetését veszi át
Június 15-én rendkívüli közgyűlésen a Szolnoki Törvényszék három
kisebb észrevétele alapján módosításra került a FÉBE alapszabálya. A
hiánypótlás után a végzés 2015 szeptemberében jogerőre emelkedett.
Június 27-én a GOLF Együttest egyesületünk megalakulásának 40
éves jubileuma alkalmából köszöntötte, mivel 1994-ben az egyesület
kezdeményezésére az első bálra állt össze 17 év után a zenekar.

Glonczi Rudolf a FÉBE elismerő oklevelét veszi át
Július 2-4. között mint tagegyesület Vésztőn a Város és Faluvédők
Országos Szövetségének XXXIV. háromnapos konferenciáján, július
11-én a Jászapátiak Baráti Körének Arató napján és kakaspörkölt főző
versenyen képviseltette magát az egyesület.
Július 18-án Jászalsószentgyörgyön a Jász Világtalálkozón az egyesület sok tagja megjelent.
Augusztus 20-án V. alkalommal nagy sikerrel rendezte meg a Kemence ünnepét a FÉBE és alapítványa a Kiss József Helytörténeti
Gyűjtemény udvarán, a rendezvényen Pető Martin énekelt.
Augusztus 29-én hagyományos országjáró kirándulás keretében az
1719-es „kirajzás” alapján létrejött Kiskundorozsma határában letele-

pedett őseink földjére (a hely 1950-től Zsombó néven önálló település), majd délután Szegedre látogattak a kirándulók.
Szeptember 16-án Budapesten egyesületünk képviseltette magát
a Fenntartható fejlődés címmel megtartott országos konferencián,
melynek következő állomása október 15-én a Parlamentben Áder
János megnyitójával kezdődött. Mindkét rendezvényen az egyesület
elnöke vett részt.
Szeptember 19-én II. alkalommal szervezte meg az egyesület váro
sunkban a Kulturális örökség napját. A tájház egész nap várta szakavatott tárlatvezetővel látogatóit. Délután 15 órakor Jászfényszarun
is bemutatásra került a r. k. templomban Kiss Erika legújabb könyve,
kiemelve annak jászfényszarui vonatkozásait.
Szeptember 25-28. között az egyesület történetében először önköltséges külföldi kirándulást szervezett 41 fő részvételével. A négy nap során a testvértelepülésünket Zakliczynt és Krakkót, valamint környékét
fedezték fel a kirándulás résztvevői.
Október 11-én Jánoshidán a XI. Jász Baráti Társaságok vezetőinek
fórumán a titkár képviselte a FÉBE-t.
Decemberben a FÉBE kezdeményezésére, a FÉBE és általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány a 2014. évi SZJA 1 % átadásával,
550.000 Ft-tal támogatta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren óraoszlop felállítását, digitális hőmérséklet-kijelzővel
kiegészítve. Az 1%-os összeget a két szervezet 59.600 Ft-tal egészítette
ki, így 609.600 Ft-ot utalt át a városnak.
December 29-én második alkalommal rendezte meg egyesületünk a
Régi Kaszinóban az Óvbúcsúztató nosztalgia zenés estet Csáki Tibor
és Pető Edina Folette énekesek közreműködésével. A műsor után a
vacsorát a résztvevők fizették, a kulturális műsort ingyenesen a FÉBE
biztosította.
Megtörténtek az előkészületek Szabó Krisztina énekművész CD-albumának 2016. márciusi megjelentetésére.
Az év folyamán a Jász Múzeum rendezvényein 11 esetben, sokszor a
várost is képviselve voltak jelen egyesületi tagok.
A Jász Múzeummal a jövőbben is szoros kapcsolatot ápol, terjeszti az
általuk kiadott Redemptio című kéthavonta megjelenő újságot, valamint különböző kiadványaikra gyűjt előfizetőket, honlapján propagálja rendezvényeit a FÉBE.
Tóth Tibor, a FÉBE elnöke megköszönte az elnökség nevében mindazok munkáját, akik a felsorolt rendezvényeken, de azon túlmenően is
segítik az egyesület tevékenységét.
Az egyesületnek fontos, hogy civil közösségek tevékenységükkel segítsék a város fejlődését, biztosítsanak különböző lehetőségeket az itt
élőknek.
Az elmúlt évi közgyűlésen felvetett kérést Jászfényszaru Város Önkormányzata megtárgyalta és támogatta. Jászfényszaru, Szentcsalád tér
12. szám alatt egy önkormányzati tulajdonú volt lakóházat felújított,
és ez év márciusában a FÉBE rendelkezésére bocsájtotta. Az egyesület
önkéntesek bevonásával díjazás nélkül vállalja a Városi Értéktár működtetését, üzemelését, az önkormányzat pedig az épület rezsiköltségét
fizeti. Az épület a FÉBE bútoraival, eszközállományával berendezésre
került, az önkormányzat tároló szekrényeket biztosított. Az értéktárba került ezáltal eddig több helyen, főleg magánszemélyeknél őrzött,
a település múltjával összefüggő iratanyag. Itt helyeztük el Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató irathagyatékát, valamint
megszűnt gazdasági egységek levéltárba nem került iratait, fotóit. Az
épület közösségi terét (20 fő) civilek igénybe vehetik, már eddig két
esetben erre sor is került az Őszikék nyugdíjasklub és az Önismereti
klub tartott itt foglalkozást. Ősztől tavaszig a közösségi teremben filmvetítésekre és az értékes iratállományból kamarakiállításokra kerül sor.
Az egyesület 2016. évvel folytatja a 3. évtizedét, és tudatosan készülünk városunk és egyesületünk negyedszázados jubileumára.
A közgyűlés a beszámoló kapcsán elfogadta a gazdálkodás egyszerűsített beszámolóját, a közhasznúsági melléklettel együtt. A FÉBE
2015. évi közhasznú tevékenységének bevétele 9.382 E Ft, kiadás
9.253 E Ft, az eredmény 129 E Ft lett. Az egyesület 2016. évi költségvetését 7.730 E Ft bevétellel, 8.090 E Ft kiadással tervezte. A FÉBE
elnöke mivel ötéves ciklust zárt a közgyűlés, megköszönte az elnökség,
(folytatás a 19. oldalon)
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FÉBE-közgyűlés
(folytatás a 18. oldalról)
EB és valamennyi tag munkáját, anyagi támogatását. Berze Lászlóné,
Cserháti Imre és dr. Harangozó Imre elnökségi tagok hosszú időn
át végzett eredményes tevékenységét könyvjutalom átadásával is
elismerte, míg mások munkáját írásban köszöni meg.
Az elnök, alelnök és titkár közreműködésével két főnek – Boda
Andorné, dr. Palla Gábor – a tízéves tagságért járó emlékérem, kilenc főnek – Dobák Gábor, Dobák László, Dobákné Karizs Mária,
Hangosiné Réz Mária, Juhász János, Juhász Jánosné, Lukács Pál, Ördögné Czeglédi Mária, Szabó Lajos – a húszéves tagságért járó bronz
kitűző került átadásra.
A közgyűlésen a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége a
2016. április 24-i ülésén az egyesület segítéséért, a városért végzett
áldozatkész munkáért odaítélt kitüntetések átadására került sor. Az
elismeréseket Tóth Tibor, a FÉBE elnöke és Mészáros László titkár
adta át, a kitüntettettek érdemeit Nagyné Kiss Mária alelnök méltatta.
Elismerő Oklevelet kapott:
· Baranyi Józsefné Békési Kornélia úrhölgy az egyesület kiadványainak értékesítésért, egyéb segítő munkájának elismeréséért.
· Barna Szilveszter úr és családja a városi rendezvények, különös
tekintettel a lovas programok sikeres megvalósításának sokrétű
segítéséért.
· Fózer Imre úr, a városi lovas rendezvények odaadó, önzetlen segítéséért.
· Glonczi Rudolf úr a városi és FÉBE események megörökítésében
végzett odaadó, lelkiismeretes fotós munkájáért.
· Szabó Rudolfné Kővágó Klára úrhölgy a városi rendezvények, kiemelten a lovas programok önzetlen segítéséért.
Kitüntető Plakettet vehetett át:
· Molnár Andrea úrhölgy a FÉBE és alapítványi könyvkiadás elmúlt tíz évében a nyomdai munkálatok önzetlen segítéséért.
· Pető István úr a Jászfényszaru Városi Polgárőrség vezetőjeként vég-

zett irányító, összefogó, a település biztonsága érdekében kifejtett
önzetlen munkájáért.
· Víg Antal úr a városi, egyesületi rendezvények segítéséért, a polgárőrségben végzett munkájának elismeréseként.
Ezüst Kitűző kitüntetésben részesült:
· Bordásné Kovács Katalin úrhölgy hosszú idő óta a város kulturális életében végzett sokszínű munkájáért, különös tekintettel a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhely vezetőjeként végzett önzetlen tevékenységéért.
A tagság meghallgatta Cserháti Vencelné a FÉBE Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolóját az elmúlt évben végzett munkájáról, a
számviteli beszámolóról, költségvetésről szóló jelentését.
A közgyűlés módosította az alapszabály 9. pontjának 2. bekezdését,
mely szerint az elnökségi tagok létszáma 12 főről 9 főre csökken. A
beszámolókat, az alapszabálymódosítást a jelenlévő tagok ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadták.
Az elmúlt évi közgyűlés alkalmával megválasztott háromfős jelölő
bizottság nevében Varga Gáborné elnök javaslatot tett a FÉBE tisztségviselőire, az elnökség és az EB tagjai személyére.
A közgyűlés ötéves időtartamra megválasztotta az egyesület
elnökének Tóth Tibort, alelnökének Nagyné Kiss Máriát, titkárának Mészáros Lászlót, titkárhelyettesének Lovászné Török
Magdolnát, pénztárosnak Kővágó Jánosnét, az Ellenőrző Bizottság elnökének Cserháti Vencelnét. Az elnökség tagjai lettek még:
Agócs Ferenc, Győri Márta, Kiss Dávid Sándor, Tamus Béla, az
Ellenőrző Bizottság tagjainak Hangosiné Réz Mária és Kónyáné
Kolozs Katalin került megválasztásra.
Az elnök megköszönte a megválasztottak nevében is a tagság bizalmát, és kérte a jelenlévők és valamennyi egyesületi tag támogatását
az alapító levélben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében.
A közgyűlést követően baráti beszélgetésre került sor.
Tóth Tibor

Mi újság a Magyar Népfőiskolai Társaságnál?
2016. április 22-én tartotta meg az MNT a tisztújító közgyűlését.
A választást megelőzően a szervezet elnöke a 2015. év szakmai tevékenységéről szólt, amelyben kiemelten foglalkozott a tagszervezetek – köztük a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság – komoly
eredményeket felmutató munkájával.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Harasztosi Sándor elemezte az MNT
Népfőiskola Intézet pénzügyi mérlegét, és ismertette az Ellenőrző Bizottság állásfoglalását, jelentését a pénzügyi helyzetről.
Mindkét beszámolót, illetve jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A február 24-ei elnökségi ülésen felállított Jelölő Bizottság
több héten át készítette elő a szervezet tisztújítását a testület elnöke,
Turóczyné dr. Veszteg Rozália koordinálásával. Gódor András a bizottság tagjaként ismertette a javaslatok alapján összeállt jelöltek névsorát.
A választás eredménye a következő: elnök: dr. Szigeti Tóth János;
alelnökök: Nagy Júlia és Porkoláb Lajos; tagok: Ács Sándorné, Fehér
Mária, Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács Tamás, dr. Sári Mihály,
dr. Striker Sándor. A megválasztott tisztségviselők a honlapon kerülnek
bemutatásra: www.nepfoiskola.hu
A közgyűlésen felköszöntötték Trencsényi Imrét (az MNT újság főszerkesztője is) 80. születésnapja alkalmából, amely alkalomra tanulmánygyűjtemény jelent meg írásaiból Közösség és művelődés – közösségi
művelődés címmel.
Tom Norring, a Dán Királyság budapesti nagykövete volt az egyik
vendégünk a közgyűlésen.
A kötetlen beszélgetésben nagykövet úr több kérdést kapott, amelyekre nyitottan válaszolt. Közismert Norring úrról, hogy elismeri Magyarország eredményeit, ugyanakkor közismert a kritikai észrevételeiről is.
Solymosi Frigyes akadémikus volt a másik vendégünk.
Ismert a tudós életpályája, kémiai kutatásai, az akadémiai közéletben
vitt reformer szerepe, a tudományos kutatás nagyobb költségvetési támogatásában vívott küzdelmei. A még jelenleg is kutató kémikus több
száz közéleti vitacikket jelentetett meg, először a Magyar Nemzetben,

majd az ÉS-ben a HVG-ben és a Népszabadságban. A hallgatóság számára különösen a 2002-t követő, illetve a 2010-es választás utáni periódus kritikus bemutatása, élményei és tapasztalatai foglalkoztatták. Solymosi Frigyes javaslatokat is megfogalmazott a jövőről. Aki behatóbban
érdeklődik, nemrég megjelent könyvét ajánljuk figyelmébe: Egy kutató
küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában; Agroinform Kiadó.
Az Európa Kávéházban 2016. június 8-án került sor a Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) újjáválasztott elnökségének első ülésére. A jó
hangulatú, konstruktív megbeszélésen megvitatták a 2016. évi hátralévő és távolabbi terveket, a nyári falukutató tábort, a Beszélgetés a diófák
alatt idei témáját, amely Közélet és állampolgári felelősség címmel kerül
megrendezésre közismert szakértők bevonásával. (augusztus 27.)
Első eszmecsereként az MNT cselekvő állampolgár stratégiai program
előkészítéséről, a regionális találkozók és a helyi kis szervezetek támogatásáról is gondolatokat cseréltek. Szó volt az Európai Felnőttképzési
Szövetség Kiáltvány a 21. századi felnőttkori tanulásért című ajánlásáról és a magyar teendőkről.
Tervezett programok
Hagyomány és modernség – falukutató honismereti tábor fiataloknak,
határon túli fiatalok és felsőoktatási hallgatók bevonásával. Megvalósítására augusztus 4. és augusztus 11. között kerül sor. Célja: a Káli-medence, különösen Kővágóörs hagyományos faluképének helyreállítását
és gondozását célzó feltáró munka, amelynek alapján a Nemzeti Parkhoz tartozó terület vonzó, 21. századi képet alkot, miközben ápolja az
épített környezet értékeit, hagyományait. Megismertetni a „honismeret” fontosságát a mindennapi életben.
A Magyar Népfőiskolai Társaság szakmai továbbképzése, valamint a Beszélgetés a diófák alatt című program együttes megrendezése. Időpont:
2016. augusztus 26-28. Helyszín: Káli-medence Népfőiskola (8254
Kővágóörs, Kossuth u. 1.)
Bővebben a honlapon: www.nepfoiskola.hu. Információ kérése:
Kovács Béláné Pető Magdolna
mnt@nepfoiskola.hu
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Tavaszi sikerek az Iglicénél
Ismét nagy volt a munka az Iglice Gyermeknéptánc Együttes háza
táján. A gyerekek és pedagógusaik a tanév végén sem pihentek, és
április-május-június hónapokban több rangos versenyen is részt vettek. 2016. április 9-én Jarábik Maja – Horváth Levente valamint
Balázs Bernadett – Pál Bence táncosok Jászberényben a IV. Jászsági
gyermek és ifjúsági szólótáncversenyen vettek részt, ahol nagyon szépen szerepeltek. 2016. május 6-7-én Tatabányán járt az együttes a IV.
Tatabányai gyermek és ifjúsági népművészeti Ki mit tud?-on. A kétnapos rendezvényen majd kétszáz produkció mutatkozott be néptánc,
népzene és népdaléneklés kategóriában. Az iglicések két koreográfiával
szerepeltek a versenyprogramban egy felcsíkivel és egy jászságival. A
háromfős szakmai zsűri a csoportnak néptánc kategóriában a legmagasabb „kiemelt arany” minősítést adta. Tudomásunk szerint az Iglicén
kívül csak két csoport kapta még meg ezt a rangos kitüntetést a két
nap alatt. A gyerekek a fesztivál ideje alatt kirakodóvásáron vehettek
részt, megtekinthették a felvidéki és kalocsai hagyományőrzők műsorát, valamint a „Fölszállott a páva” gálaműsor után egy nagy táncházban vettek részt. Elmondhatjuk, hogy a két tartalmas nap alatt nagyon
sok szép élménnyel tért haza az együttes.
A tatabányai sikerek után sem volt idejük pihenni a táncosoknak,
hisz 2016. június 3-ára a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő szarvasi
selejtezőjére volt hivatott az együttes készülni, ahová nem lehetett az
eredeti koreográfiát vinni, hanem a versenykiírásnak megfelelően rövidített, 4 és fél perces időtartamú versenyprogrammal kellett megjelenni. A táncosok a „Vásárban Jászságban” című jászsági koreográfiával
szerepeltek a versenyben, ahol a héttagú zsűri véleménye alapján a 70

Fölszállott a páva. Szarvasi területi válogató
pontból 61 pontot kaptak a produkciójukra, mely a második legjobb
volt az adott selejtezőn néptánc kategóriában. A továbbjutást sajnos
még nem lehet tudni, hisz az összes selejtezőn egy bizonyos pontszám
feletti produkciókat a zsűri újra fogja videóról nézni és pontozni, és
majd az ott kialakult sorrend dönti el, ki kerülhet a televízió képernyője elé. Akárhogy is fog folyatódni a „páva” történet, elmondhatjuk,
hogy az Iglice Gyermeknéptánc Együttes maximálisan helyt állt a Közép-Magyarország régiónak kiírt területi válogatón.
A sok szép siker után nincs más, mint a jól megérdemelt nyári pihenés. Szép nyarat kíván mindenkinek az Iglice Gyermeknéptánc EgyütPéter Szilárd
tes minden táncosa és oktatói!

Fotó: Gorácz József

Interjú Havrán Bettinával
Ki vagy mi irányított a néptánc felé, mióta táncolsz?
1988-ban kezdtem el a néptánccal foglalkozni. A Jászság Népi
Együttes akkori táncosai és vezetői táncházat szerveztek a táncegyüttes székházába, melyet Jászberény város általános iskoláiban hirdettek
meg. Céljuk ezzel utánpótláscsoportok toborzása volt. Mivel az érdeklődésemet felkeltette, így én is elmentem ebbe a táncházba, természetesen a szüleim kíséretében. Fantasztikus élményt nyújtottak nekünk
a táncház alkalmával, ezek
után nem is volt kérdés, hogy
szeretnék-e néptáncra járni.
Így indult az én táncos pályafutásom. Az első csoport,
ahol táncolni kezdtem, egy
leánycsoport volt, melynek
művészeti vezetője Szűcsné
Urbán Mária volt. Ez a csoport feloszlott, és két utánpótlás csoportból lehetett választani, hogy hol szeretném
folytatni. Mivel akkoriban
még intenzíven gyorskorcsolyáztam, és ezáltal sok
délutánom foglalt volt, legfőképpen ez határozta meg
a döntésemet, így a Barkóca
Havrán Bettina
Gyermektáncegyüttes tagjaként folytattam tovább, ahol
oktatóim Hortiné dr. Bathó Edit és Sinka Gyula voltak, majd a férfi
oktató szerepét Bódi Tamás vette át.
Melyek pályád legfontosabb állomásai?
Első állomás az előzőekben leírt gyermekcsoport volt, ahol 6 évet töltöttem el. A következő, az Ifjúsági Táncegyüttes megalakulása volt, mely
a két utánpótláscsoport (Barkóca és Árendás Gyermektáncegyüttesek)
tagjaiból szerveződött. Mindenképpen egy újabb élmény és egyben
kihívás is volt, hiszen a két gyermekcsoport között mindig volt egy
egészséges rivalizálás az évek során. De el kell hogy mondjam, ez volt
a lehető legjobb dolog, ami akkor történt velem, hiszen egy olyan fantasztikus csapat alakult ki, amire nem is számítottam azelőtt. Nemcsak

a színpadon és a próbateremben alkottunk csapatot, hanem a szabadidőnket is igyekeztünk közös programokkal megtölteni. Ez az együttes
közel 3 év intenzív munka után, szinte teljes létszámmal a Jászság Népi
Együttes tagja lett, ami a következő nagy állomást jelentette számomra, ami közel 16 évig tartott. Ezalatt az idő alatt rengeteg élménynek
és sikernek örülhettünk együtt, mint egy nagy család.

Iglice – Évzáró 2016
Mely sikereidre, ill. tanítványaidra vagy a legbüszkébb?
Első körben arra a sok-sok tehetséges táncosra vagyok büszke, akik
nálunk kezdték táncos pályafutásukat, és ma már sikeres felnőtt táncosok, pedagógusok, koreográfusok, valamint az élet számos területén sikeres vállalkozók. Nem szeretek kiemelni senkit, hiszen nagyon sokan
vannak, akiket név szerint említhetnék. Most mégis kivételt teszek.
Egy valakiről mégis szeretnék szólni, aki a szakmának még ugyan az
elején jár, de a tehetségével már most kivívta a szakma elismerését. Kis
iskolás korában is már nagy tehetségnek bizonyult, nem voltak neki
akadályok, elérhetetlen célok. Mind hangjával, mind tánctudásával
lenyűgözte a közönséget és minket. Elmondhatom, hogy mindketten
Szilárddal nagyon büszkék vagyunk rá, ő Fundák-Kaszai Lili!
Hogyan telik egy napod, milyen más elfoglaltságaid vannak a tanítás mellett, és ilyen sok elfoglaltságot hogyan tudsz összeegyeztetni a
családdal?
Minden napom Jászberényben kezdődik, mivel főállásban a Jászság
Népi Együttesnél dolgozom, ahol adminisztrációs, szervezői feladato(folytatás a 21. oldalon)
kat végzek.
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Interjú Havrán Bettinával
(folytatás a 20. oldalról)
1999-óta vagyok itt munkaviszonyban. Keddi és csütörtöki napokon
tanítunk Jászfényszarun délután kettőtől este nyolcig. Szerencsénkre
a főnökeink partnerek mindenben, így nem okoz problémát, hogy
hamarabb eljövünk ezeken a napokon.
Családom még nincsen, így talán egy kicsit könnyebb helyzetben vagyok, viszont van egy kedvesem, akivel azért folyamatosan egyeztetni
kell programjainkat, hiszen ő is eléggé elfoglalt vállalkozó. Így sokszor
leülünk és leírjuk az elkövetkező időszak feladatait, teendőit, hogy ös�sze tudjuk vetni és meg tudjuk szervezni közös programjainkat. Így is
van, hogy áldozatokat hozunk, de ez szerintem mindenhol így történik. A mi életünkben ez nagyon jól működik, és tökéletes az összhang
közöttünk a sok feladat és program ellenére is. Fontos, hogy mindenről tudni kell beszélni, még ha az csak egy átlagos nap történése is.
Feltűnő a ti és az általatok irányított néptáncosok fegyelmezettsége,
munkabírása, tánc iránti tisztelete, a közösség összetartása és ugyanakkor felszabadító ereje, derűje. Minek köszönhető ez?
Erről már mi is sokat beszélgettünk Szilárddal. Sok helyen tanítottunk már, de amit itt tapasztaltunk az elmúlt tizenhat évben, arra még
nem találtunk igazán megfelelő magyarázatot. Sok összetevője lehet.
Valószínűleg a családi, szülői hozzáállás, támogatás nagyon nagy szerepet játszik benne. Mi is igyekszünk minél közelebb kerülni a gyerekekhez, hogy ne egy átlagos tanár-diák kapcsolat alakuljon ki köztünk,
hanem annál több és talán kicsit bensőségesebb. Szerintem nagyon
fontos egy olyan viszony kialakítása, melyben mindkét fél bizalommal
lehet a másik irányába. Ezért is mellőzzük első perctől kezdve a magázódást. Úgy gondolom, nem csak a hivatalos formával lehet tiszteletet
adni. Ez itt az Iglicében bebizonyosodott. Amellett, hogy mindenben
benne vagyunk, leereszkedünk gyermek szintre, a munka folyamán
az általunk megkövetelt fegyelem és alázat a tánc iránt, maximálisan
megvalósul.
Tisztában vannak vele, hogy amíg munka van, a „szabályokat” be
kell tartani. Azután amint a játékra kerül a sor, ránk is számíthatnak,
legyen az bújócska, tollaslabda, foci és még sorolhatnám. Bármikor
nyitottak vagyunk egy őszinte beszélgetésre, aminek nem a szakma a

témája, hanem akár bánat, sérelem vagy valamilyen öröm, amit szeretne a gyermek megosztani velünk. Talán ennek köszönhető a fantasztikus közösség, az összetartás és az általunk közvetített tánc iránti
szeretet.
Milyen értékeket tartasz fontosnak ma, amit mindenképpen szeretnél továbbadni?
A táncos pályafutásom során az oktatóim annyi sok szép dologra
nyitották fel a szemem, amit lehet, meg sem tapasztalok, ha nem kezdem el a táncot. Legfőképpen a magyar paraszti tánc gyöngyszemeit,
azokat az értékeket, amit egy adatközlő tud feltárni számunkra. Olyan
fantasztikus dolgokat tudnak átadni, akár egy beszélgetés során, amiből rengeteget lehet tanulni és az ember sok mindent átértékel és talán
másképp is cselekszik. Ez a művészet, amiben mi és a gyerekek is nagy
munkát fektetünk, egy olyan értéket képvisel, amitől többek lehetünk
egy átlagembernél. Ez az, amit próbálunk folyamatosan átadni minden tanítványunknak, hogy legyenek büszkék arra, amit csinálnak.
Milyen célod, vágyad van a közel, ill. távol jövőre nézve?
Célok szerintem mindig vannak, vagyis kellene, hogy legyen mindenki számára. Hiszen az ember amint elért valamit, lesz egy újabb
dolog, amit szeretne megvalósítani. Mindig történik valami, ami megkíván egy újabb célt. Ez lehet egy negatív hatás és lehet egy pozitív.
Akár a szakmánkon belül, akár egy újabb kiskapu felfedezése, ami
megnyílik előttünk. Természetesen még jó pár évet szeretnék az Iglicével eltölteni, még sok-sok csillogó szemű gyermeket tanítani, tapasztalataimat és tudásomat továbbadni, hogy ők is magukénak tudják
a magyar folklórt. De emellett vannak újabb célok is, amit sikerült
elérnem, és szeretném ezen a területen is megméretnem magam, és
legalább ilyen szintre emelnem, mint amit a néptánc terén elértem.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a munkám, pályafutásom során támogatott, negatív dolgokban ott állt mellettem,
és erőt adott a továbblépéshez, és pozitív helyzetekben is velem volt,
velem örült. Mert ezek nélkül az emberek nélkül nem sikerült volna.
Illetve Szilárdnak szeretném megköszönni, hiszen ha ő nem kér fel,
hogy legyek a partnere, akkor nem lennék itt, és nem oszthatnám meg
Kotánné Kovács Tímea
gondolataimat. Köszönöm!

Fotó: Gorácz József

Interjú Péter Szilárddal
Ki vagy mi irányított a néptánc felé, mióta táncolsz?
Nálunk a néptáncnak hagyománya van a családban, hisz szüleim
a Jászság Népi Együttes alapító tagjai voltak, így evidens volt, hogy
megpróbálnak engem is a néptánc felé terelni. Szerencsére Szűcs Gábor és Szűcsné Urbán Mária
kezei közé kerültem 9 évesen,
akik megszerettették velem
a néptáncot, és meghatározó
mentoraim voltak a pályámon, így lassan 30 éve tartozom a néptáncosok nagy
családjába. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam,
hisz a néptánc adta nekem a
családom, a barátaimat és hivatásomat is.
Melyek pályád legfontosabb
állomásai? Mely sikereidre,
ill. tanítványaidra vagy a
legbüszkébb?
Ha a gyerekkortól nézzük,
akkor az Árendás táncegyütPéter Szilárd
tesben kezdtem táncolni,
ahonnan nagyon sok barátság
végigkíséri az életemet, majd 1995-től a Jászság Népi Együttes táncosa
lettem. 1996-ban kerültem Jászfényszarura az Iglice Gyermeknéptánc
Együtteshez, mely megalapozta azt a későbbi döntésemet, hogy néptánc pedagógus legyek. 2008-ban néptánc pedagógus diplomát szereztem a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Több szakmai sikert és díjat

is magam mögött tudhatok mind táncosként, mind pedagógusként
az elmúlt években, mégis a legbüszkébb arra vagyok, hogy a múltban több generáció gyerek került ki a kezeim alól, és ezek a gyerekek
visszajárnak hozzánk beszélgetni, érdeklődni felőlünk, a régi csoportjuk felől. Nagyon büszke vagyok azokra a volt tanítványaimra, akik
valamilyen formában folytatták a néptáncos karrierjüket művészeti
szakközépiskolában, a Jászság Népi Együttes berkein belül, vagy bármely más formában, és külön ki kell emelnem Kaszai Lili nevét, aki
párjával, Fundák Kristóffal 2013-ban megnyerte a „Fölszállott a páva”
televíziós vetélkedőt szólótánc kategóriában, valamint szintén néptánc
pedagógusi pályára adta a fejét.
Hogyan telik egy napod, milyen más elfoglaltságaid vannak a tanítás mellett, és ilyen sok elfoglaltságot hogyan tudsz összeegyeztetni a
családdal?
Egy napom elég sűrű szokott lenni. Reggel 8-kor kezdek a Viganó
Alapfokú Művészeti Iskolában, ami főállásom, és ahol igazgatóhelyettes, valamint néptánc pedagógus vagyok. A délelőtt a papírmunkával
telik, rendezvényeket szervezünk, pályázatokat írunk, az iskola ügyeit
intézzük, majd egy ebédszünet után indul a délután, ami a tanításé, és
általában délután kettőtől este nyolcig tart. Este fél kilenc környékén
érek haza, és ekkor jut egy kis idő a családomra is. Megpróbálom úgy
irányítani az életemet, hogy a hétvégék a családé legyenek, de mivel
elég sok a hétvégi fesztivál, fellépés, így sokszor sajnos nem jön össze.
A családom tudja, hogy ezt a hivatást választottam és elfogadják, mindenben támogatnak.
Feltűnő a ti és az általatok irányított néptáncosok fegyelmezettsége,
munkabírása, tánc iránti tisztelete, a közösség összetartása és ugyanakkor felszabadító ereje, derűje. Minek köszönhető ez?
(folytatás a 22. oldalon)
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Interjú Péter Szilárddal
(folytatás a 21. oldalról)
Elsősorban mindig azt vallottam, hogy a gyerekkel nem megtanítani
kell a zenét, táncot és a mozgást, hanem megszerettetni. Ha szeretik,
amit csinálnak, onnantól kezdve könnyű dolgunk van, hisz szívják
magukban a tudást. A másik nagyon fontos dolog, ami számomra
elsődleges, az a közösség. Úgy gondolom, hogy a közösség erejénél
nincs nagyobb hajtóerő, hisz egymást tudják húzni a gyerekek a jó
irányba, ezzel is segítve a mi munkánkat. Ennek érdekében nagyon
sok közösségformáló programot csinálunk a gyerekeknek (edzőtáborok, nyársalások, színházlátogatás, fesztiválok stb.), melyek később az
előnyükre válnak. Ezeknek a programoknak, fellépéseknek megvan az
a pozitív hatása is, hogy sokat vagyunk a gyerekekkel, így a kezdetektől
ismernek, igazodnak hozzánk, tudják, hogy mik az elvárásaink és mik
a határok. A gyerekeket kezdetektől a mozgás, a tánc, a hagyományok,
a zene szeretetére, tiszteletére tanítjuk, és ez előbb-utóbb igénnyé válik számukra, így minden fellépés, próba, fesztivál ugyanolyan fontos
lesz nekik. Inkább családi a viszony az együttesben, nem a tipikus tanár-diák kapcsolat, sokszor mesélnek a gyerekek a magánéletükről is,
ebből adódik szerintem az a bizalom felénk, ami biztosítja a felszabadultságot, vidámságot, és ha szükséges, akkor a fegyelmet is.
Milyen értékeket tartasz fontosnak ma, amit mindenképpen szeretnél továbbadni?
Mint már mondtam, a legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyerekek egy jó közösségbe kerüljenek és szeressék azt, amit csinálnak. Erre
tökéletesen alkalmas a magyar néptánc és hagyományőrzés. A népi
játékokkal és a tánccal, hagyományokkal nagyon szépen lehet fejleszteni a gyerekek képességeit amellett, hogy megtanulnak együtt élni,
elfogadni egymást, és nyitottá válni a másik iránt. Ezek napjainkban
nagyon fontos dolgok, hogy ne menjünk el egymás mellett, ne csak
a digitális világban éljünk, keressük a másik társaságát, beszélgessünk,
éljünk teljes, közösségi életet. Szintén fontosnak tartom, hogy a gyerekek boldogan, vidáman menjenek ki a próbateremből, hisz ebben a
rohanó világban sokszor látom, hogy mennyire leterheltek és gond-

terheltek. Nem hiszem, hogy már ilyen fiatalon rájuk kell hogy telepedjen ez a gond, ezért a próbák, műsorok, közös programok alkalmával próbálom kizökkenteni őket a mindennapos problémákból, és
felszabadítva a gyermeki énjüket vidám hangulatot teremtve közösen
eltölteni az időt.

Iglice – szarvasi területi válogató
Milyen célod, vágyad van a közel, ill. távol jövőre nézve?
Elindultunk az Iglicésekkel a Fölszállott a páva televíziós vetélkedőn. A júniusi szarvasi területi válogatón hetvenből hatvanegy pontot
kapott a produkció, amely pontszámmal esélyünk lehet bekerülni a
televíziós élő adásokba. Ez csak június végén fog kiderülni, miután az
összes területi válogató lezajlik. Remélem, hogy a csoportot érdemesnek találják, hogy bekerüljön a Fölszállott a páva 2016-os évadába.
Szeretném, ha a jövőben is meg tudnám találni mindig a hangot a
gyerekekkel, és meg tudnánk tartani ezt a családias hangulatot az együttesben, valamint, ha ezek a fiatalok megállnák a helyüket az életben, és
mindig keresnék az alkalmat, hogy részt vegyenek egy koncerten, egy
Kotánné Kovács Tímea
táncházban, egy táncszínházi előadáson.

Sószoba nyílt Jászfényszarun
Kisvárosunk egy új szolgáltatással bővült az idén tavasszal. A vállalkozás az egészségmegőrzéssel, illetve már kialakult egészségügyi
problémák kezelésével foglalkozik, teljesen természetes módszerrel. A Kassák Lajos út 7. szám alatt ugyanis egy sószoba működik.
Aki mindezt életre hívta, Nyekita Edit vállalkozó. Ismerkedjenek
meg vele!
Honnan érkeztél a mi városunkba, kicsit
mondj magadról valamit!
Nyekita Edit vagyok. Budapesten születtem, és ott is töltöttem el életem háromnegyed részét. Van egy 20 éves fiam,
aki Angliában él. A munkám a hivatásom.
Fényszarun 2016. április 4-e óta Sószobát
üzemeltetek.
Miért éppen Jászfényszarura hoztad a
vállalkozásodat?
Mint említettem, eddigi életem nagy része a fővároshoz kötött, de 1-1 évet laktam
Nyekita Edit
Dány településen és Kókán is. Ennek túlnyomórészt családi okai voltak. 2014-ben
meghalt a párom hasnyálmirigy rákban. Kerestem a lehetőségeket,
hogy akkor most hogyan tovább nélküle?! A jászfényszarui ingatlan
vásárlását egy kisebb piackutatás előzte meg. Elsődleges szempont
volt, hogy kellemes kisváros legyen, ahol nincs sószoba, viszont igény
volna rá.
Miért a sószobára esett a választásod?
A természet csodálatos, csak élni kell azokkal a lehetőségekkel,
amelyet felkínál nekünk. Erre ideális a sószoba – gyermekeknek és
felnőtteknek – amelynek klímája hangsúlyozottan gyógyítja az asztma, az allergia, a szénanátha, a Krupp, a légcsőhurut, a hörghurut

és a homlok- vagy arcüreggyulladással küzdőket. Alsó ill. felső légúti
gyulladásos betegségekben szenvedőknek, dohányosoknak, de teljesen
egészséges városlakóknak is az immunrendszerük preventív erősítésre,
a teherbíró képességük fokozására is ajánljuk.
Az asztmára és az egyéb légúti betegségekre szakosodott tüdőgyógyász és fül-orr-gégész szakmai kollégiumok támogatják a száraz befújásos sóterápiát.

A legtöbb ember percre pontosan viszi a kocsit szervizbe, hallja a
hangján, ha valami nem úgy működik, ahogy kell. Ez igaz a tévére, rádióra, minden háztartási gépre. Ismeri ezek működési elvét, és igyekszik is őket jól karban tartani. Azonban a saját szervezetéhez már nem
ilyen rendes. Pedig beteg testben, rossz lakni. Ezért járjunk sószobázni
gyakran, és meglepődve tapasztaljuk majd, hogy mennyi felesleges váladék van a szervezetünkben, ami ha bennmarad, előbb vagy utóbb
egyenes út valamely kellemetlen légúti megbetegedéshez.
Ez jó végszó, hiszen a betegségeket szeretnénk minél többen elkerülni, vagy minél gyorsabban meggyógyulni.
Szakaliné Hesz Katalin
Köszönöm az interjút.
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Szentkúti zarándoklat
A terv már hetekkel korábban megszületett a fejekben: Menjünk
gyalog! Sokak számára rémisztően hangzott, és bevallom, számomra is
sokáig ijesztő volt a gondolat. Az apostolok lován elindulni egy közel
70 km-es zarándokútra minden felkészültség nélkül, valóban tekinthető balga gondolatnak, de gondolhatjuk úgy is, hogy erre csak akkor
mer vállalkozni valaki, ha mérhetetlen bizalommal van a Teremtő felé.
Hát valahogy így kezdődött 2015-ben, amikor én először keltem útra
több kitartó társammal Mátraverebély-Szentkútra. Mivel az élmény
felejthetetlen volt, a vágyakozás pedig erős, így az idei esztendőben is
összegyűlt egy kisebb csapat.

vedtünk, nehezen találtuk a jó irányt. A nap égető sugarai elől igyekeztünk az árnyékot keresni. A táv lényegesen kevesebb volt, mint az
előző napi, mégis sokkal hosszabbnak és nehezebbnek tűnt. A meleg,
a fáradtság, a fájdalom és minden kínzó viszontagság egy pillanat alatt
elmúlt, amikor a Kegytemplom bejáratához érve megszólalt a harang.
Könny szökött a szemünkbe, és hálatelt szívvel térdeltünk az oltár elé,
megköszönve mindazt, amit az út során kaptunk, legyen az jó vagy
rossz, kellemes vagy kevésbé, mert tudjuk, hogy mind értünk van,
mind a javunkat szolgálja.
A szentmise után jólesett lemosni az út porát a felújított kegyhely
zarándokszállásán. A megújult zarándokház igényesen berendezett
hotelszobáival várt ránk. A gyónás szentségében lelkünket is tisztára
mosva ültünk asztalhoz, az ízletes vacsora után pedig a beszélgetésé és
a jókedvé volt a főszerep, de szigorúan széken ücsörögve, hiszen sétálni
már senkinek sem volt kedve.

A szentkúti kegyhely előtt. Fotó: Török Imréné Róza
Kellemesen napos idő köszöntött ránk május közepén, amikor kora
reggel, közös imádság után a jászfényszarui templom elől útnak indultunk. Mindenki más céllal indult. Volt, aki saját teljesítményét
szerette volna próbára tenni, volt, akit hitbéli meggyőződése vezetett.
A Zagyva mutatta az irányt, eltévedni gyakorlatilag lehetetlen volt. Lehetőségünk volt közösen ballagni, beszélgetni, de volt alkalom a magányos, egyedül elmélkedős bandukolásra is. Tiszteletben tartottuk
egymást, éreztük, kinek van szüksége beszélgetésre, hallgatásra vagy
éppen meghallgatásra. A hosszú úton megcsodálhattuk az Isten által
teremtett világ szépségét. A déli harangszó Lőrinci határában érte a
zarándokokat, ahol a Szent Anna kápolna tövében elfogyasztottuk az
ebédünket, majd hátizsákjainkra hajtva fejünket szundítottunk egyet
a fák hűs árnyékában. Nehéz volt ismét útra kelni, de a cél és a gyorsan
múló idő igyekezetre sarkallt mindenkit. Az időjárásnak kiszolgáltatva
is nagyon vidámak voltunk, mert úgy éreztük, hogy a gondviselés nem
hagy magunkra. Az idő gyorsabban telt, mint ahogyan az út fogyott
a lábunk alatt, így már este lett, mire megérkeztünk az első szálláshelyünkre. A péntek éjszakát Mátraszőlősön töltöttük a Plébánián,
ahol a sült szalonna és főtt krumpli elfogyasztása után a tervezettől
korábban tértünk nyugovóra. Bizonyára oka volt ennek, de ezt reggel
éreztük igazán. A pihentető alvás után, volt, akit az izomláz gyötört,
másokat a vízhólyagok. Ennek ellenére már korán reggel elindultunk,
az erdőben folytatva utunkat. Ez a nap már mindannyiunknak csendesebben telt, fáradtak voltunk, és nagyon meleg volt. Többször elté-

Vasárnap csatlakoztak hozzánk a Jászfényszaruról és Pusztamonostorról busszal érkező zarándokok, akikkel közösen vettünk részt a
szentmisén és a körmeneten.
„Akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk” – mondta
Böjte Csaba. Szentkútra menet nem kellett nagy hegyeket legyőznünk, de megizzadtunk, verejtékeztünk és nagyon elfáradtunk. És
hogy milyen volt a kilátás? Mint ahogyan Böjte atya mondta, igazán
szép. Csodálatos három nap volt, amit azóta is gyakran emlegetünk.
Emlegetünk, mert mindannyian kegyelmekkel gazdagodva, Isten szeretetét megtapasztalva térhettünk haza családunk körébe.
Bár mindenki érezné azt, amit mi éreztünk akkor és most! Ennek
nincs akadálya. Hiszen minden évben van valami, amiért felajánlhatjuk a zarándoklatot. Öröm, bánat, siker, csalódottság, betegség,
gyógyulás vagy a legfontosabb, a hálaadás. Zarándokolni, vándorolni
Bognár Zita
jó. Várunk mindenkit szeretettel közénk! 

Arany fokozat

Cimbaliband koncert

Május 21-én a népzenei együttesek országos minősítő versenyén
Kunhegyesen arany fokozatot ért el a Fehér Akác népdalkör

A Cimbaliband nagysikerű hangszersimogató koncertjén
mintegy 250 gyermeket varázsolt el május 13-án
Unger Balázs és csapata zenéje. Fotó: Katinka

Fotó: Dávid Ildikó

Lőrinci határában. Fotó: Lovászné Török Magdolna
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Templomok innen és túl – eredményhirdetés és megnyitó
Fotó: Glonczi Rudolf

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
által meghirdetett „Templomok innen és túl” elnevezésű rajzpályázat
véget ért.
A pályázatban foglaltak szerint a diákoknak egy nekik tetsző római
katolikus templomot, vagy annak egy jellemző részletét kellet papírra
vinniük tetszőleges eszközzel. Csaknem kilencven munka érkezett be,
melyekből a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban egy igen
színvonalas kiállítást tudtunk építeni.
A tárlat megnyitójára és az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016.
május 10-én került sor, ahol Kiss Gábor plébános úr köszöntötte a
megjelenteket, majd a díjak átadására került sor.
A zsűri döntése alapján alsó és felső tagozaton is három-három helyezettet, illetve több különdíjast is tudtunk értékelni tárgyjutalommal.
A nyertesek névsora:
Alsó tagozat:
· Medveczki Veronika (4. évfolyam Boldog): I. hely
· Vaszily Emma (4. évfolyam Jászfényszaru): II. hely
· Kovács Alex (3. évfolyam Jászfényszaru): III. hely
· Kiss Vivien (1. évfolyam Jászfényszaru): különdíj
· 4. osztály (Jászfényszaru): csoportos különdíj
Felső tagozat:
· Dombi Áron (7. évfolyam Jászfényszaru): I. hely
· Szerémi Fanni (6. évfolyam Jászfényszaru): II. hely
· Rajnai Annabella (8. évfolyam Boldog): III. hely
· Füle Viktória (5. évfolyam Jászfényszaru): különdíj
· Palotai Renátó (5. évfolyam Jászfényszaru): különdíj
Gratulálunk nekik! Csak így tovább!
Bugyi István József
https://www.youtube.com/watch?v=0wH2SCthWyE

Iskolai könyvkihívás

Hamlet Jászfényszarun

Nem csalódott, aki június 14-én este 6 órakor a Thália Tanoda Hamlet című színházi előadását választotta programjául. A kísérletező kedvű színi
növendékek – köztük Czibolya Zoltán - különleges élménnyel ajándékozták meg a nagyérdeműt. Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Fotó: Nagy Ildikó

Lezárult a 2015/16 -os tanév gyerek könyvkihívása. Ebből az apropóból boldog és az olvasást nagyon szerető gyerekeket hívtunk meg
egy kis ünnepségre a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.
Az Iskolai és Gyermekkönyvtárral (Baliné Bazsó Mária könyvtáros
hathatós segítségével) közösen elindított könyvkihívást Berze Lászlóné Büchler Éva (a Penczner Pál Alapítvány képviseletében) ötlete
nyomán a városi könyvtárban partnerre találva 21 gyerek fejezte be
sikeresen. Egy szép könyvvel, emléklappal és egy kis finomsággal megvendégelve térhettek haza.
A nagy sikerre való tekintettel természetesen jövőre is elindítjuk a
Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó
programot.
könyvtárosok
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak,
ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

id. DOBÁK JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás

BOROS LÁSZLÓ
(1924-2016)

Nádudvari László
1955-2015
A két szemed szeretett legtovább; be furcsa szerelem.
A szád már néma volt, de a szemed, az még beszélt velem.
A kezed már hideg volt, jéghideg, nem is adtál kezet,
de a szemed még megsimogatott, nálam feledkezett.
És lándzsákat tűztél magad köré hideg testőrökül,
de a szemed még rám leselkedett a zord lándzsák mögül.
És ellebegtél és csak a hegyes lándzsák maradtak ott,
de a szemed még egyszer visszanézett és mindent megadott.
A két szemed szeretett legtovább, még mostan is szeret.
Még éjszakánként zöldes csillaga kigyúl ágyam felett.

temetése alkalmából.

A gyászoló család nevében hálatelt szívvel
mondok köszönetet mindazoknak, akik édesapám elhunyta miatti
gyászunkban osztoztak:
Kutiné Boros Mária
Emlékezés

CSERHÁTI JÁNOS
halálának 1. évfordulójára.

„Búcsú nélkül hirtelen a csillagokba költöztél,
ránk hagyva keserűséget, bánatot.
Most már onnan fentről sugallod felénk
a jót és szépet, kik a síron túl is
Hiányzol! örökké szeretünk és nem feledünk Téged!”
Feleséged Évi
Gyermekeid Csenge és Olivér
Emlékezés

FÁBIÁN ISTVÁN

halálának 5. évfordulójára és édesapja

FÁBIÁN ISTVÁN
halálának 21. évfordulójára.

„Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már sehol nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.”
Szerető családjuk
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ
TANCZIKÓ KORNÉLIA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek – Május
SZÜLETTEK: Nagy Kálmán (Nagy Hajnalka), Ozsváth Roland
(Macari Erzsébet Csilla), Pádár Máté (Dobai Melinda).
Házasságot kötöttek: Borsodi Dávid és Dencs Adrienn,
Dávid Norbert és Sultis Krisztina, Kotán Norbert és Tarnóczi Mariann
Beatrix, Laczkó Richárd és Földvári Rebeka, Magyar Arnold és Simon
Anna Anikó.
ELHUNYTAK: Boros László (92), Dobák János (87), Horváth
László (61), Jaloveczki Irén (76), Kátai Lászlóné Horváth Gabriella
(50), Mészáros Lászlóné Tanczikó Kornélia (65), Nagy Lászlóné Lisztes Róza (87), Nagy Nándor (65), Pál Sándorné Nagy Margit (90).

Emlékezés

BERZE ISTVÁN
halálának 8. évfordulójára és

BERZE ISTVÁNNÉ
SZIVOS MÁRIA ZSUZSANNA
halálának 12. évfordulójára.

„Minden elmúlik, mint az álom, elröpül, mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg a szívben, halványan, mint a holdsugár.”
Szerető családjaik
Emlékezés

MIZSEI FERENC
halálának 4. évfordulójára.

„Lelked remélem, békére talált,
s Te már a mennyekből vigyázol ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
s örökkön-örökké emlékezünk Rád!”
Szerető családja
Emlékezés

KURUNCZI
SÁNDOR

halálának 2. évfordulójára.
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”
Szerető családod

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés: 30 Ft/szó
Lakossági hirdetés (köszönetnyilvánítás, emlékezés)
· szöveg: 30 Ft/szó
· illusztráció: 500 Ft/db
Családi esemény
· szöveg: 30 Ft/szó
· illusztráció (fotó) 1.000 Ft/db
Vállalkozói/üzleti hirdetés
· egész oldal:
40.000 Ft
· fél oldal:
20.000 Ft.
· negyed oldal:
15.000 Ft
· nyolcad oldal:
10.000 Ft
Az árak áfával értendők.
A hirdetések feladhatók a miujsagfenyszarun@gmail.com címen
vagy a szerkesztőségi fogadóórán (minden pénteken 9-11 óráig a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termében). További információ
kérhető telefonon a +36-70/673-7618-as számon hétfőtől péntekig
napközben.
A hirdetések leadási határideje a mindenkori lapzárta időpontja.
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Kezdd velünk a tanévet!
Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben
· igényes ajándéktárgyakkal,
· gyönyörű csomagoló anyagokkal,
· új Santoro termékekkel,
· mindenféle nyomtatvánnyal!
Füzetek, noteszek, különleges írószerek,
üdvözlőlapok, matricák valamint különböző
intelligens gyurmák.
Minden táskából 10% kedvezményt adunk!
További kedvezményeinkről
érdeklődjenek üzletünkben!
A tanárokkal egyeztetett füzetcsomagunkra
marad a 10% akció!
NYITVA:
Hétfőtől péntekig de. 7.30-12.00 h
du. 13.00-17.30 h
szombaton
de. 8.00-12.00 h

Megéri hozzánk betérni!

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/6
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10.
Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon.

AKCIÓ!
Fényre sötétedő lencse -20%
Nyugdíjas kedvezmény
komplett szemüvegre: -20%
Napszemüvegek: -20% kedvezmény
Keretakció: -20% kedvezmény
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

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 (Nagy Gábor): ................................. (+36) 70/489-3798
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

Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kistermében 9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Véradás

Programajánló
Július
2.
18:30
		
5-12.		
9.
14:00
8-10.		
		
9.		
10.
13:00
10.
8:00
13.
18:00
		
14.
12:00
15.
6:00
		
16.
19:00
18-23.		
18-23.		
19-24.		
23.		
30.
5:00

A Fortuna Együttes vendégjátéka
Jászdózsán a falunapon
Jász Világtalálkozó Jászárokszállás
Virgonc tábor Pálházán az iskola szervezésében
Az Iglice Hagyományőrző Csoport
vendégszerepel Jászárokszálláson
A Jász Világtalálkozóra különjáratú autóbusz indul
Városi énekkar vendégszerepel Jászárokszálláson
A Jász Világtalálkozóra különjáratú autóbusz indul
Kun Péter képzőművész kiállításának megnyitója
a Régi Kaszinó vendéglőben
Véradás az orvosi rendelőben
A FÉBE beregi kirándulása – Városházától kifelé veszi fel
az utasokat a buszmegállókban
Pagoda koncert – Golf együttes
A BLNT Szomszédoló tábora Csemőn
Hittanos tábor Mátraszentimre – Bagolyirtás
Csángó fesztivál Jászberény
Zenés délután a Szent József Szabadidőparkban – CNÖ
Erdély kincsei – FÉBE kirándulás

Augusztus
1-5.		

Olvasótábor a könyvtárban

Időszaki kiállítások:
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· Templomon innen és túl – gyermekrajzpályázat kiállítása a művelődési házban
· Szepessy Béla grafikusművész (július 10-ig) és
· Kun Péter képzőművész kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
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!

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is
legközelebbi véradásunkra
2016. július 11-én, csütörtökön 12.00-16.00 az Egészségházba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Örömmel fogadnánk az új önkéntes véradók segítségét.
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
júliusi programjainkon
1. Péntek - Fotószakkör
4. Hétfő - IT Szakkör
5. Kedd - Játszóház
6. Szerda - Filmklub/Fotószakkör
7. Csütörtök - IT Szakkör
8. Péntek - Fotószakkör
9. Szombat - Családi nap
11. Hétfő - IT Szakkör
12. Kedd - Csináld Magad Klub
13. Szerda - Gasztro klub/Fotószakkör
14. Csütörtök - Gasztro klub/ Játszóház/ IT Szakkör
15. Péntek - Fotószakkör
18. Hétfő - IT Szakkör
19. Kedd - Csináld Magad Klub
20. Szerda - Fotószakkör
21. Csütörtök - IT Szakkör
22. Péntek - Fotószakkör
23. Szombat - Családi nap
25. Hétfő - IT Szakkör
26. Kedd - Játszóház
27. Szerda - Fotószakkör
28. Csütörtök - Gasztro klub/ IT Szakkör
29. Péntek – Filmklub
Bővebb információ: www.facebook.com/Teaház Jászfényszaru

A buli folytatódik...
Régi idők rockzenéje a Pagodában
Koncert 2016. július 16-án, szombaton 19 órakor.
Az 1970-80-as évek rockszámait szólaltatja meg Jászfényszaru
főterén a helyi Golf zenekar új tagjukkal, Hornyák Péterrel.
Eső esetén a koncert helyszíne a művelődési ház nagyterme.

Kun Péter
képzőművészeti kiállítása
Megnyitó:
2016. július 13. 18.00
Régi Kaszinó étterem és kávézó

Mindenkit szeretettel vár ingyenes programjára
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár!

A kiállítást megnyitja:
Maldrik Gábor zománcműves
Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja

A 40 éves Golf együttes (archív fotó)

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: Chili paprikák Fényszaruról · Forrás: Facebook
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
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény
Tel.: +36-57/500-960 · www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

