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Jász Expo és Fesztivál 2017

Jászfényszaru Város Önkormányzata
meghívja Önt és családját

a Napfény Óvoda
ünnepélyes átadására.
A rendezvény kezdete 2017. október 11. (szerda), 10:30
Beszédet mondanak:
Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár,
nemzetközi ügyekért felelős államtitkár
Pócs János
országgyűlési képviselő

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Ünnepi megemlékezés
Jászfényszaru Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja városunk lakosságát

Jászfényszaru idén is részt vett a Jász-Expo és Fesztiválon, ahol a
színvonalas standdal a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége különdíját nyerte el.

Jász Világtalálkozó 2018

a 2017. október 23-án, hétfőn tartandó
ünnepi megemlékezésre.
Program:
17 órakor szentmise a templomban az 56-os hősök emlékére.
Mise után fáklyás felvonulás az 1956-os emlékműhöz,
a Pap-kastélyhoz, majd koszorúzás.
Emlékezzünk együtt!

Meghívó
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és
a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Művészeti Alapiskola
Diákönkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. október 6-án 18.00 órára
az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett
megemlékezésére.

Dr. Farkas Kristóf Vince, Bordásné Kovács Katalin, Győriné dr.
Czeglédi Márta, Tóth Tibor és Dr. Dobos László. Cikk: 2. oldal

Fényszarui fiatalok
Németországban

A Városháza előtt közös gyertyagyújtással róhatják le kegyeletüket
a nemzet nagyjai előtt.
Az eseményekről Gergely Ferenc történelemtanár emlékezik meg,
közreműködnek az iskola tanulói.
Tisztelt lakosság!
A Polgármesteri Hivatal titkárságán gyűjtjük és várjuk az információkat, kik tudnak a lakosság körében megfelelő szálláshelyet
biztosítani a Jászfényszarura bejáró dolgozóknak illetve az itt duális
képzésben résztvevőknek. A tulajdonosok bejelentése alapján és
hozzájárulásukkal a szálláshelyek elérhetőségét az újságban közzétesszük.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Beszámoló a 3. oldalon olvasható
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. augusztusban három alkalommal tartott ülést. A hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2017. augusztus 2.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a Vásártér feltáróút és parkolóhelyek útépítés közbeszerzési
eljárás indítása tárgyában, a testület egyúttal felkérte a közbeszerzési szakértőt az értékhatár, és összeszámítolás szabályainak
megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatására.
· a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a
közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” című projekt közbeszerzéshez nyertes
ajánlattevőjeként a Bédaré Hungary Kft.-t hirdette ki a pályázatában szereplő nettó 45.952.857 Ft+áfa figyelembe vételével.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék.
A Pál házban kialakított vendégszobák bérleti díját 5.000 Ft/
éj összegben határozták meg.
Felhívást hagytak jóvá az önkormányzat tulajdonában lévő
Jászfényszaru, Szabadság út 5.
szám alatti lakóingatlan lakrészére bérlőkijelölési jog értékesítésére, valamint megbízták a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval
a bérlőkijelölési jog gyakorlásáról
szóló szerződést megkösse.
A Szabadság, József Attila, és
Szent István úti CATV hálózat
kiváltása tervezésével a PR-Telecom Zrt.-t bízta meg az árajánlata
Dr. Voller Erika jegyző
alapján (350.000 Ft/km) melyre
költségvetésében
keretösszeggel
1.500.000 Ft összeget biztosított. Egyben felhatalmazták a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
A testület hozzájárult, hogy a város megjelenjen az „Országjáró” kiadványban 1 oldal terjedelemben bruttó 220.000 Ft. összeg
erejéig, mely kiadvány lehetőséget biztosít, hogy egy átfogó képet
adjon a város akár történelmi örökségéről, kulturális értékéről, akár a
gazdasági helyzetéről és annak fejlődéséről. A képviselő-testület a fenti
összeget a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Jászfényszaru
Város
Önkormányzata
a
TOP-2.1.2-15JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó
zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” című projekt keretében „Kereskedelmi és szolgáltató infokommunikációs pont
építése” projektelem, valamint a „Zöldterületi rehabilitáció” projektelem kapcsán jelentkező többletköltség fedezetéül 31.895.727 Ft-ot
biztosít a város költségvetéséből.
Határozatot hoztak a Tájház udvarának bővítéséhez ingatlan
megvásárlásának kezdeményezésére.
Elfogadták a 3106.j.ök.út 18+585 km szelvény (jobb oldal) reklámcélú berendezés elhelyezéséről szóló tájékoztatót.
„A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017.(II. 3.) Kormányrendelet
alapján meghirdetett felhívásra munkásszállás terveinek elkészítése”
tárgyú pályázatra kijelölte az ajánlattevő vállalkozásokat. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra,
hogy gondoskodjék a pályáztatásról.
Határoztak az Európa a polgárokért program „Testvértelepülések találkozója” című felhívásra pályázat benyújtásáról a 2018. évben megvalósuló rendezvényre. A képviselő-testület a pályázat elké-

szítésére és online benyújtására kijelölte az ajánlattevő vállalkozásokat.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a Városháza feltáró út
csapadékvíz elvezető árok feltöltése tárgyában jóváhagyta az ajánlatkéréseket, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
Elfogadták 5 darab öntözőkút felújítására vonatkozó ajánlatok
mely cégektől kerüljenek bekérésre.
Zárt ülésen:
Ingatlan ügyekben hoztak döntéseket. Egyrészt a Kossuth L. u.
83. alatti ingatlan adásvételéről döntöttek, másrészt pedig több felajánlott ingatlan vételét utasították el.
A zárt ülés kiemelt napirendjeként tárgyalták a személyi kérdéseket, melynek keretében titkos szavazással döntöttek az önkormányzat kitüntetettjeiről.
/A kitüntetések átadása 2017. augusztus 19-én, a városi ünnepségen
megtörtént, melyről az előző lapszámban részletesen olvashattak./
A közalkalmazotti és a közszolgálati dolgozók bérkiegészítésével kapcsolatosan a testület elfogadta az eltérő teljesítmény értékelése
érdekében az önkormányzati fenntartású intézményeknél 5% fedezet
biztosítását 2017. évre.
Elfogadták az önkormányzati intézmények pénzmaradványának
következő évben történő felhasználását, és annak céltartalékba helyezését.
2017. augusztus 9.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a
bölcsőde építésére a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Szilasi és Társa Kft.-t hirdette ki a pályázatában szereplő nettó 241.945.299 Ft+áfa és 5%-os tartalékkeret 12.097.265
Ft+áfa figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék.
Határozatot hoztak a közbeszerzési terv felülvizsgálatáról.
Jóváhagyták a Vásártér kivitelezésére vonatkozó nyílt, feltételes és
részajánlat lehetőségét tartalmazó ajánlattételi felhívását.
Eredményt hirdettek a Városháza mögötti feltáró út csapadékvíz
elvezető árok feltöltésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok tekintetében, elfogadva a Mélyép-Kontakt Kft. ajánlatát nettó 2.474.900 Ft-ért.
A nemzetközi testvértelepülési pályázat elkészítésével és benyújtásával a Gunter Grand Kft.-t bízták meg.
(folytatás a 3. oldalon)

Jász Világtalálkozó 2018
Jászfényszarun már készülnek a jövő évi Jász Világtalálkozóra.
A 2018-as esztendő több szempontból is jelentős lesz a város
életében.
Mint már arról korábban beszámoltunk, 20 év után ismét Jászfényszaru lesz a házigazdája a Jász Világtalálkozónak, amely mellett több jubileumra is készül a város.
A szeptember 1-jei megbeszélésen a világtalálkozó előkészületei mellett többek között szó volt a „25 éves a város” jubileumi
rendezvénysorozatról, valamint a 20 éves Fényszaruiak Baráti
Egyesületéhez, illetve a 20 éves ipari parkhoz kapcsolódó rendezvényekről is.
A Jász Világtalálkozó alkalmából kerül átadásra a Redemptiós
park, melyre a város 30 millió forint támogatást nyert. Emellett
több kiadvánnyal, különböző kiállításokkal, családbarát programokkal készülnek, és megelevenedik IV. Béla udvara is. Koncertekkel, kulturális programokkal várják majd az érdeklődőket, és
nem marad el a főzőverseny és a fogathajtó verseny sem. Több
helyszínen kerül megrendezésre a már hagyománnyá vált Jász virtus vetélkedő. A háromnapos rendezvény zárásaként örömzenével
kedveskednek a látogatóknak.
A XXIV. Jász Világtalálkozót 2018. június 29. és július 1. köForrás: jaszsagonline
zött rendezik Jászfényszarun.
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Fényszarui fiatalok Németországban
Egy nyári emlékeket felidézve egészen július 24-ig utazunk vissza,
amikor három jászfényszarui fiatal vett részt az Erasmus+ Find A
Magic Echo elnevezésű programjában Németország Thüringen tartományában.
Összesen heten, az ifjúsági cserének megfelelő felépítésben, hat résztvevővel és egy csoportvezetővel vágtunk neki a több mint 13 órás útnak Budapest és Sondershausen között. Az egész napos utazás remek
alkalmat teremtett a magyar csapat összekovácsolására, egymás megismerésére. A táborban rajtunk kívül francia, lengyel és német csapatok
vettek részt. A „KiEZ” Ifjúsági Központ és Szabadidőparkba mi érkeztünk utoljára, így a vacsora mellett már 23 ismeretlen, de érdeklődő
szempár fogadott bennünket. A tábor első napjai az ismerkedés jegyében teltek, különböző csoportos feladatokkal és játékokkal, miközben
a szervezetünknek meg kellett szoknia, hogy a hazai 36 oC –os kánikula hirtelen 20 oC –os német nyárra és három napig szűnni nem akaró
esőre változott. A tábor résztvevői a kezdetektől fogva vegyes csoportokban dolgoztak, így nemzetközi környezetben tapasztathatták meg
a csapatmunka nehézségeit és sikereit. Zotya arról mesél nekünk, hogy
őt milyen kihívás elé állította az új környezet:
„Eleinte féltem az ismerkedéstől, hogy mi lesz, ha leblokkolok, és egyegy kérdésnél semmi sem jut az eszembe. Ez párszor meg is történt, de
egy programon kívüli túrán, a tábor kilátójában a francia lányokkal és
német fiúkkal egyedüli magyarként maradtam, így kénytelen voltam
megszólalni és megértetni magam. Szerencsére ez sikerült is”.
Lehetetlen lenne felsorolni az összes programot, így a teljesség igénye
nélkül említjük meg a „Spirit of Football” workshopot, ahol nem a
győzelem volt a cél, hanem a játék. Az erfurti Radio FREI-ben tett
látogatásunkkor saját adást készítettünk, míg a csapat másik fele egy
stúdió „zöld szobájában” dolgozhatott. Megismerkedtünk a fogadó
szervezet ifjúsági központjával, deszkázni tanultunk, a színpadon lézerjátékot adtunk elő, valamint kreativitásunkat is használhattuk a
„csináld magad” workshop keretein belül. A programok mellett az
ellátásra is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők. Tomi így emlékezett
vissza:
„Minden reggel és este svédasztallal vártak minket, ebédre menüt
kaptunk. Az étkezések során kihagyhatatlan volt a gyümölcs, napközben pedig különböző édességek közül választhattunk. A céklán kívül

minden ízlett, személy szerint finomakat ettem, és szerintem ezzel
nem voltam egyedül”.
A német csapatban olyan fiatalokat is bevontak, akiknek az elmúlt
években el kellett hagyniuk hazájukat. A kulturális esten így nem csak
európai, de az arab kultúrába is betekintést nyerhettünk. Danit a tíz
nap legfontosabb üzenetéről kérdeztem:
„Számomra ez az együttérzés és az elfogadás volt. Nagyon sok értékes, jószívű embert ismertünk meg. Rengeteget tanulhattunk hasonló korú barátainktól ez idő alatt. A legfontosabb dolgok, amiket
itt szereztem, azok az új barátok és a velük átélt közös élményeink,
kalandjaink”.
A projekt a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Ifjúsági
Irodája és a gárdonyi Életművész Ifjúsági Egyesület együttműködésével jött létre.
Illés Gergő

Erasmus+
Az Erasmus+ zászlaja alatt futó ifjúsági csereprogramok a nonformális oktatás módszerével kínálnak fejlődési lehetőségeket 13
és 30 éves kor közötti fiataloknak. A non-formális tanulás keretei
oldottabbak, hiszen az ismeretszerzés nem iskolapadban zajlik,
hanem gyakorlatban, élmények megszerzése mellett, legyen az
egy közösségi házban, sportpályán, városközpontban vagy egy
színház dobogóján. A kötetlen forma természetes velejárója,
hogy az oktatást nem követi vizsga, mindenki saját érdeklődése
miatt jelentkezik, így „magának” tanul! A különböző témákban,
folyamatosan meghirdetett, angol nyelvű programokra a pályázat
kritériumaitól függően mindenkinek lehetősége van jelentkezni!
További részletek:
erasmusplusz.hu
Ifjúsági Iroda (Polgármesteri Hivatal)
H-Cs: 8-16:30 P: 8-14
Tel.: 06-/57 520 144
E-mail: illes.gergo@jaszfenyszaru.hu

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A Festőközben megvalósítandó munkásszállás megtervezésére
indított közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat elbírálva
eredményt hirdettek.
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
tárgyában megtárgyalta az előterjesztést, és úgy döntött, hogy jóváhagyja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodását, valamint ezzel az
önkormányzat alapító tagként csatlakozását a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz. A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert,
hogy a megállapodást aláírja.
Módosították az önkormányzat szociális szabályait tartalmazó
helyi rendeletet.
Zárt ülésen ingatlanhasznosítással kapcsolatosan hoztak határozatot.
2017. augusztus 30.
Az ülés első napirendjeként tájékoztatást kaptak a Tudományos
Technológiai Ipari Park cím pályázat előkészítéséről.
A Kossuth L. u. 12. sz., 474. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület bontási munkáinak elvégzésére a beérkezett árajánlat alapján a
Geo Ép Centrum Kft. bruttó 1.104.900 Ft-os árajánlatát elfogadta, és egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
A „Zöld Város” című projekt keretében 4 db, a Vadászház udvarában 1 db kút felújítására nyertes ajánlattevőként a Faragó

Kút Kft.-t jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 3.714.750 Ft
figyelembe vételével, mely összeget a város 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
A képviselő-testület a kutak üzemeltetéséhez szükséges 5 db kútfej
akna kialakításához, a villamos áramellátás biztosításához, vízfogyasztásmérő órák beszerzéséhez keret jelleggel 1.900.000 Ft forrást biztosít.
A 05/185. helyrajzi számú ingatlan villamosítására költségvetésében 2.842.800 Ft+áfa (3.610.356 Ft) összeget, a 05/189. helyrajzi számú ingatlan villamosítására költségvetésében 5.668.800
Ft+áfa (7.199.376 Ft) összeget biztosít, egyúttal felhatalmazta a
polgármestert a Hálózat Létesítési Megállapodás aláírására.
A 2017/18-as iskolai nevelési évben havi 150.000 Ft támogatást
biztosítottak az Aranydió Alapítvány részére, melyet a településen
élő sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatos jászberényi iskolai utaztatása céljából használhat fel. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Donnert Richárd kérelmét támogatva jóváhagyták a búcsú területének bérletét, és 200.000 Ft bérleti díjat állapítottak meg.
A Jászfényszaru, Tompa M. u. 7. szám alatti ingatlanon (Teaház)
az épület átalakítása során felmerülő pótmunkára bruttó 487.680
Ft-ot, az épület bejáratai fölé előtető megépítésére bruttó 1.719.895
Ft-ot erre a célra a 2017. évi költségvetésből elkülönítette.
Zárt ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlattevők kijelölésére vonatkozó előterjesztéseit tárgyalták meg és hagyták jóvá,
valamint felajánlott ingatlan adásvételi feltételeit határozták meg.
Dr. Voller Erika jegyző
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Tájékoztatás a szépkorú személyek jubileumi juttatásáról
Ki jogosult a szépkorú személyek jubileumi
juttatására?
A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra – legkorábban 2009. január 1-jétől – a 90., a 95.,
a 100, a 105., a 110., és a 115. életévüket
betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és
a Korm. rendeletben meghatározott további
személyek jogosultak. A juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz.
A köszöntés, valamint az okirat és juttatás nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes
nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló
1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán
folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.

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.

A jubileumi juttatás összege
· a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
· a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
· a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
· a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
· a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
· a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.
Milyen módon juthatnak hozzá az érintett
személyek a juttatáshoz?
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a szépkor betöltését
megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi
meg a szépkorú személyt, hogy a BFKH által
e célra rendszeresített és megküldött űrlapon
jelentse be
· azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre
ennek hiányában az okirat elküldhető;
· azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot,
amelyre a jubileumi juttatás folyósítását
kéri.
A szépkorú személy eldöntheti, hogy a
jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a BFKH által
megküldött, a BFKH-nak visszaküldendő

űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása
érdekében hozzájárul-e, hogy az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), valamint a lakcím
vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi
önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.
A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság a BFKH adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor
betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.
Amennyiben a szépkorú személy a BFKH
adatközlését követően, de a szépkor betöltése
előtt elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem
kell visszafizetni, az összeget a közös háztartásban együtt élő családtag vagy az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó
rendelkezésében foglaltaknak megfelelően.
Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az adott évben tölti be a 90., 95.,
100., 105., 110., 115. életévét.
Anyakönyvi Iroda

A városi Gondozási Központ élete, működése
I. rész
Tisztelt Olvasók!
Városunk lakói számára cikksorozatban szeretnénk bemutatni
Jászfényszaru Város Gondozási Központjának életét, működését.
A sorozat első cikke az intézményi mosodával foglalkozik.
A mosodában két kolléganő dolgozik, akik munkanapokon napi 8
órában végzik munkájukat. Munkaidőben, hétfőtől péntekig a mosógépek folyamatosan mosnak.
A reggeli órákban összegyűjtik a szennyes ruhaneműket (személyes
használatú, intézményi textíliákat) mosás előtt színek szerint és anyagonként gondosan szétválogatják, mossák, vasalják. Az előző napi
kimosott ruhákat a lakók szekrényébe rendezetten visszarakják. A
keveredések elkerülése érdekében a ruhaneműket megjelölik. Munkakörükhöz a mosoda és a hozzátartozó helyiségek takarítása és fertőtlenítése is hozzátartozik.
A mosás mellett az egyik dolgozó varrónőként is dolgozik. Az elszakadt ruhákat, lepedőket stb. megvarrja, szükség szerint átalakítja,
apróbb javítási munkákat végez.

Amellett, hogy intézményünk lakói teljes ellátást kapnak, a mosodában dolgozó másik kolléganő az idősek számára, hetente több alkalommal, bevásárol, hivatalos ügyeket intéz, ezzel is megkönnyítve
mindennapjaikat.
Következő alkalommal az intézményi konyha működését mutatjuk be.
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Sajtóközlemény
Thyssenkrupp tanműhely átadás
A legmodernebb gyártási technológiákra készíti fel a középiskolásokat a
thyssenkrupp. Jászfényszarun több mint
száz középiskolást oktatnak szeptembertől
automatikai technikus képzés keretében a
thyssenkruppnál.
Az oktatott digitális vezérlés a jövő
gyártástechnológiájának alapja, aki a
thyssenkrupp tanműhelyében helytáll, az
új gyárban is jól tud teljesíteni, a legjobb
tanulóknak állást biztosít a konszern.

zető igazgatója, Szabó László, a Liska József
Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium igazgatója; Hicsó György, a
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy – Vízügyi Tagintézményének
igazgatója és dr. Sziráki András, a JNSZ
Kamara elnöke írták alá.
„Reményeim szerint hamarosan többeket
is kollégaként üdvözölhetek majd a vállalatunkhoz tanulni érkező fiatalok közül. A
tanműhelynek, akár csak az egész beruhá-

Első sor balról jobbra: Tagai Dóra (HR vezető, thyssenkrupp Presta Hungary),
Dr. Kállai Mária (kormánymegbízott) és Dr. Czeglédi Márta (Jászfényszaru polgármestere);
második sor balról jobbra: Marc de Bastos Eckstein (a thyssenkrupp Presta Hungary Kft. ügyvezető
igazgatója), Dr. Sziráki András (a JNSZ kamara elnöke) és Pócs János (országgyűlési képviselő)

Augusztus 29-én hivatalosan is átadták
Jászfényszarun azt a tanműhelyt, amelyben
szeptember elsejétől a német thyssenkrupp
a konszern egyik legmodernebb gyártási
technológiával bíró gyárának működtetéséhez szükséges alapismerteket oktatja hazai középiskolásoknak.
A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy- Vízügyi Szakgimnázium, valamint a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium összesen
több mint száz tanulója a világ élvonalát
jelentő technológiák alapjait sajátíthatja el
Jászfényszarun. A tanműhelyben, amely a
Jászfényszaru Ipari Centrum (JIC) Vállalkozói Házában kapott helyet, a 12 fős csoportok részére 6 munkaállomást rendeztek
be, és az automatika technikus képzés keretében digitális- és impulzustechnika tematikát oktatnak.
Az oktatási együttműködésről szóló megállapodást ünnepélyes keretek között Marc
Eckstein de Bastos, a thyssenkrupp ügyve-

zásnak, mindannyian a nyertesei vagyunk:
nyert Magyarország és nyertek az itt élők,
hiszen a világ élvonalába tartozó technológia és tudás érkezik ide, és nyert vállalatunk,
a thyssenkrupp, mert megbízható és képzett
munkatársakra tehet szert.” – fogalmazott
Marc Eckstein de Bastos, a thyssenkrupp
Presta Hungary Kft ügyvezető igazgatója.
Mint ismeretes, jövő évtől kezdve Magyarországon magyar mérnökök tervezte
elektromechanikus kormányrendszereket
(C-EPS) és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyárt majd a thyssenkrupp
Jászfényszarun.
A zöldmezős, több mint 30 milliárd forintos beruházással épülő gyár szinte teljesen elkészült, a vállalat jelenleg is várja
a szakemberek jelentkezését például esztergálásra, szerelésre, forgácsolásra, hőkezelésre, de például méréstechnikusokra,
logisztikai munkatársakra, karbantartókra
és mérnökökre is szükség lesz, hiszen közel
500 új munkahelyet teremtenek majd.

A tanműhelyben

A Magyarországon elsősorban a vállalat
budapesti kompetenciaközpontjában fejlesztett „okos” kormányrendszereiről és
önvezető autókkal kapcsolatos projektjeiről ismert thyssenkrupp a jászfényszarui
gyárában is a világ élvonalába tartozó, innovatív autóipari termékeket készít majd.
A vállalat győri gyáregységében az Audi
számára készítenek futóműveket just-insequence rendszerben, valamint Debrecenben jelenleg is zajlik egy közel 11 milliárd forint értékű zöldmezős beruházással
egy rugó és stabilizátor gyár építése, amely
mintegy 250 embernek ad majd munkát.
A jászfényszarui tanműhelyben a jól teljesítő fiatalokat szakmai utazással és pénzbeli juttatással is motiválja a konszern a
további ismeretszerzésre. A tanműhely valamennyi költségét – ideértve a középiskolások szállítását, kiegészítő étkezését is – a
thyssenkrupp fedezi.
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Állampapír-forgalmazás a Magyar Államkincstár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állampénztári Irodájánál
A Magyar Államkincstár az állam által kibocsátott, állami kezességvállalással garantált
értékpapírokat forgalmaz.
Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, köszönhetően annak, hogy a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és
legstabilabb szereplője, a Magyar Állam áll.

ratú Diszkont Kincstárjegytől a hosszú távú
Magyar Államkötvényig, a fix kamatozású
állampapíroktól az inflációt követő termékig
számos befektetési konstrukció megtalálható
a Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain, illetve az elektronikus forgalmazási
csatornákon keresztül, mely csatornák használata jogosultsághoz kötött.

A szülő, törvényes képviselő, vagy hozzátartozó Kincstári Start-értékpapírszámlát
nyithat a Kincstárban a gyermek részére, így
az infláció felett 3%-kal kamatozó Babakötvény vásárlásával gondoskodhat gyermeke
jövőjéről. A befizetett összegek nagysága, a
befizetés intenzitása egyéni, előírás nem vonatkozik rá. A befizetéseket az állam további támogatással ösztönzi, melynek mértéke
a befizetések után évi 10%-ának megfelelő,
de legfeljebb évi 6.000 Forint összegű állami
támogatás.
A Kincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is több helyen áll ügyfelei rendelkezésére,
így a megyeszékhelyen az
· Állampénztári Iroda Szolnok Magyar út
8. szám alatt található fiókban, továbbá
· a Jászberényi Önkormányzat Adóügyi
Osztály épületében kialakított, (Jászberény, Rákóczi út 42-44. fszt. 9.),
· valamint a Karcagi Járási Hivatalban
működő Értékesítési Ponton (Karcag,
Kossuth tér 1. I. emelet 8.).

Lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint
az esedékes kamatokra az állam értékhatártól
függetlenül garanciát vállal, mely követelés az
állammal szemben nem évül el.
Értékpapír nyilvántartási-számla szerződés
megkötéséhez az ügyfél (vagy szervezet esetében annak képviselője) egyszeri alkalommal
történő, személyes megjelenésére van szükség
a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatán. A számlanyitás folyamata
egyszerűsíthető a Kincstár honlapján keresztül elérhető ügyfél-regisztráció, valamint
online időpontfoglalás szolgáltatások igénybe
vételével.
A Kincstár széles körű kényelmi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére, így többek
között:
· TeleKincstár, WebKincstár,
MobilKincstár szolgáltatás,
· Elektronikus kivonat-küldés,
· SMS/PUSH értesítés.
A megtakarítások kezelésére az országban
személyes ügyintézés keretében 81 állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálat áll rendelkezésre, emellett kiemelt jelentőségű az elektronikus forgalmazási csatornákon keresztüli
rendelkezések biztosítása. A megyeszékhelyeken a szolgáltatások teljes köre elérhető. Az
értékesítési pontok készpénzmentes kiszolgálás mellett – bankkártyás fizetés, avagy banki
átutalás – állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Az állampapír befektetések kiemelten pozitív jellemzője a rugalmasság, hiszen az állampapír bármikor a befektető igényeinek
megfelelően szabadon visszaváltható, rövid-,
közép- illetve hosszú távú befektetésbe átforgatható. A futamidő tekintetében a rövid lejá-

A hagyományos értékpapír nyilvántartási-számlákon kívül a Kincstárban nyitható
adókedvezményre jogosító Tartós Befektetési Számla is. A Tartós Befektetési Számla
hosszabb távra nyújt biztonságos befektetést
a legalább három évre megtakarításaikat állampapírba fektető ügyfelek számára.

Szolnokon, illetve az állampapír értékesítési pontokon, jól képzett munkatársak várják az érdeklődőket, befektetni, tájékozódni
szándékozókat, ahol részletes felvilágosítással
állnak rendelkezésre a Kincstár által nyújtott
szolgáltatásokról, az aktuálisan forgalmazott
állampapírok fontosabb jellemzőiről, kondícióiról.

Ügyfélszolgálataink
nyitvatartási ideje,
elérhetősége:
Állampénztári Iroda
Szolnok, Magyar út 8.
8:00 – 16:00
Hétfő:
Kedd:
8:00 – 16:00
Szerda:
8:00 – 18:00
Csütörtök:
8:00 – 16:00
Péntek:
8:00 – 14:00
Tel.: +36-56/372-806
E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu
Értékesítési Pont
Jászberény, Rákóczi út 42-44. fszt. 9.
Hétfő:
Az ügyfélfogadás szünetel
Kedd:
8:00 – 12:00
Szerda:
8:00 – 16:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek:
8:00 – 12:00
Tel.: +36-30/219-8543
e-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu
További információkért
keresse fel a Kincstár honlapját:
http://www.allamkincstar.gov.hu

BIZTONSÁG – MAGAS, ELŐRE KISZÁMÍTHATÓ HOZAM – LIKVIDITÁS – RUGALMASSÁG!
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Jászfényszaru Modern Város Program
A képviselő-testület szeptember 7-én fogadta el a Jászfényszaru Modern Város Programot. A Program azokat a beavatkozásokat,
fejlesztéseket tartalmazza, amelyek egyszerre
szolgálják ki a gazdaság szereplőit, az itt élő
embereket, erősítik a népességmegtartást,
hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaság igényeinek megfelelő munkaerő rendelkezésre álljon. A Program a 2015–2030 közötti
időszakra meghatározott mintegy 34 projekt
közül közvetlenül a következő 12 fejlesztést
tartalmazza:
Innovációs központ kialakítása; Duális képzés létrehozása; Városközponti aktív közösségi tér létrehozása; Termo-energia hasznosítás;

udvara, valamint a városháza mögött a vásártérre vezető rózsasétány. A projekt keretében
megújul és új funkciót kap a régi plébánia.
Az idő azért sürgető, mert a jövő évi Jász Világtalálkozóra már a megszépült, újjászületett
területekkel várjuk a vendégeinket.

Óvodánk építését hazai forrás is segítette
A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz az
„Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatása” című kiírásra benyújtott kérelmünkre 105.333.000 Ft támogatást ítéltek
meg az elmúlt hónapban. Igaz, a jó hír a
beruházás befejezéséhez közeledve érkezett
meg hozzánk, de ez nem változtatott a támogatások általános természetén, miszerint „az
bármikor jól jön”.
Középiskolások gyakorlati szakképzése
Jászfényszarun
A thyssenkrupp Presta Hungary Kft. kiemelt hangsúlyt fektet a jövő szakembereinek
képzésére, ezért indította el 2017. augusztus
29-én az első, középiskolás diákoknak szóló
gyakorlati szakképzését Jászfényszarun. Az
épülő gyáraik közvetlen szomszédságában elhelyezkedő tanműhelyben a konszernen belül
is az egyik legmodernebb gyártási technológiával bíró gyáruk működtetéséhez szükséges
alapismerteket oktatják a hazai középiskolásoknak. A Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Pálfy- Vízügyi Szakgimnázium, valamint a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium összesen több
mint száz tanulója a világ élvonalát jelentő
technológiák alapjait sajátíthatja el Jászfényszarun. A tanműhelyben, amely a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft (JIC) Vállalkozói
Házában kapott helyet, a 12 fős csoportok részére 6 munkaállomást rendeztek be, és az automatika technikus képzés keretében digitális- és impulzustechnika tematikát oktatnak.
Az oktatási együttműködésről szóló megállapodást ünnepélyes keretek között a

Solar mező építése önkormányzati beruházással; Solar mező építése Ipari Centrum Kft
beruházással; Okos Város program; Kerékpárút hálózat fejlesztése; Tanuszoda építése;
Lakópark építése 1. ütem; Iparcsarnok építése; Multifunkciós csarnok bővítése.
A 7,5 milliárd forint becsült értékű fejlesztési program végrehajtási időszaka
2018–2021, megvalósításához Magyarország
Kormányának együttműködésére és támogatására számít Jászfényszaru. A Program támogatását az ipari parkunk két legnagyobb szereplője, a Samsung Electronics Magyar Zrt.
és a thyssenkrupp Presta Hungary Kft. nyilatkozattal erősítette meg, végrehajtása az önkormányzat kiemelt feladatai között szerepel.
Zöldítés a körforgalomtól a vásártérig
Ahogy arról a „Mi Újság Fényszarun?”
előző számaiban részletesen beszámoltunk,
a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program /TOP/ keretében támogatott projekt közül több a megvalósítás szakaszába
lépett, amelyek közül jelenleg a „Zöld Város”
végrehajtása a leglátványosabb.
A zöldítés beavatkozási területei a következők: Szabadság út két iskola közötti szakasza, Trianon emlékmű környezete, Orion
utcai kereszteződés, a Gondozási Központ
és GAMESZ előtti útszakasz, a régi plébánia

Redemptio Park a vásártéren
A Jász Világtalálkozóhoz kapcsolódik a
vásártér parkosítása is. Mint ahogy azt az
augusztus 20-ai ünnepi rendezvényen Pócs
János országgyűlési képviselő bejelentette, a
vásártérre tervezett Redemptio Park kialakításához városunk 30 millió forint támogatást
kap. A közbeszerzési eljárást az önkormányzat elindította annak érdekében, hogy a tél
beállta előtt a növénytelepítés megtörténjen,
a park pedig megépüljön a világtalálkozóra.

thyssenkrupp Presta Hungary Kft ügyvezető
igazgatója, Marc de Bastos Eckstein, a Liska
József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója, Szabó László, a
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola
Pálfy – Vízügyi Tagintézményének igazgatója, Hicsó György és a JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Sziráki
András írták alá. Ezt követően átadták a tanműhelyt a diákok képviselőinek.
Illés Péter projektiroda irodavezető
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Jászboldogházán ülésezett a Jászsági Honismereti Egylet
A Jászsági Honismereti Egylet negyedévente más-más településen
tartja üléseit. A 18 jász település és Besenyszög egy-egy hely- és honismeretben jártas személye alkotja a közösséget, Jászfényszarut személyem képviseli.
Az egyleti tagokat Jászboldogháza Polgármesteri Hivatalában szep
tember 12-én (kedden) 14 órakor Szűcs Lajos polgármester köszöntötte, és mutatta be a települést. Szólt az elmúlt évek fejlesztéseiről,
ami a strand és környezetére koncentrálódott és a jövőbeni tervezett
elképzelésekről.
Besenyi Vendel ny. agrármérnök, helytörténeti kutató, a helyiek
képviselője tájékoztatott bennünket a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága (BOLDOG BT.) és a Faluvédő és Szépítő Egyesület munkájáról. Az elmúlt évben ünnepelte a község létrejöttének
60. évfordulóját, ebből az alkalomból emléktáblát avattak, valamennyi
volt tanyai iskolának emléket állítottak, táblával jelölték meg helyüket.
Településnézésre is jutott időnk, megnéztük a közelmúltban létesült
emlékhelyet, amely az 1963-as nagy Zagyvari árvíznek emelt helyi
mementót. A község szép, virágos és rendezett.
1963 tavaszán Jászfényszarun is rendkívüli helyzet alakult ki. Boldog község megmentése érdekében Jászfényszaruhoz közel vágták át
a gátat. A település északi részénél kritikus helyzet alakult ki. A mai
József Attila út végén lévő házakat, az Epres alacsonyan fekvő épületeit, a Zagyva túloldalán a kövesutat, a termelőszövetkezet szarvasmarha
állattartó Szabadság telepét elöntötte az áradat. Jelentős helyi összefogással mentették, ami menthető volt. A Gödöllő felé vezető kövesút
járhatatlanná vált, lezárták. Csak Hatvan felé lehetett közlekedni.
Nem volt ez másként a Zagyva Szolnok felé eső szakaszánál sem.
Jászalsószentgyörgy megmentése érdekében Boldogházánál vágták át a
gátat. Ezen eseménynek állítottak emléket a helyiek.
A csónak előtt elhelyezett táblán olvasható: „Az 1963-as esztendő
tavaszán a Csíkosi és a Tápiói tanyavilágban óriási pusztítást végzett a

Zagyva folyó áradása folytán keletkezett árvíz. Március 8-án éjjel több
helyen robbantással elvágták a Zagyva gátját a Csíkosban, teret engedve ezzel a víznek. Az óriási víztömeg reggelre több mint száz tanyát
öntött el, nagyrészük összedőlt, illetve lakhatatlanná vált. A kivezényelt magyar és szovjet katonák az itt kiállított csónakkal is mentették
a vízzel körülzárt, illetve elöntött tanyákból az embereket, állatokat.
A csónak az elmúlt évtizedekben gazdátlanul hevert különböző helyeken. A Faluvédő és Szépítő Egyesület és az Aranykalász Tsz összefogásával a csónak megújult. Kiállításával emléket állítunk a mentésben résztvevőknek, és az akkor elpusztult tanyáknak. Jászboldogháza
2017. Szeptember.”
Az 1963-as Zagyvai nagyárvíznek volt köszönhető, hogy a Zagyva
teljes hosszúságában, Jászfényszarunál is jelentősen megemelték a gátakat, a felső szakaszon betonfalat építettek.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

A csónak

Díjugrató lovasverseny
A Fényszarui Ló-barát Egyesület szervezésében, Jászfényszaru Város
Önkormányzata támogatásával került megrendezésre a VI. díjugrató
lovasverseny Jászfényszarun a Pipacs utcai lovaspályán 2017. augusztus 13-án. A rendező egyesület a Tisza Mente Alapítvány volt.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntője után
vette kezdetét a versengés: összesen 8 kategóriában nevezhettek a fiatal
és felnőtt versenyzők, akik közül többen külföldről érkeztek. A látványos lovas produkciók közben kísérő programok is szórakoztatták a
verseny közönségét.
Fotó: Glonczi Rudolf

Köszönöm… Köszönöm…
Államalapításunk ünnepe alkalmából Jászfényszaru Város Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott számomra. A meghatódottságtól az ünnepségen nem tudtam megköszönni az elismerést.
Köszönöm a címet kezdeményezőknek és az odaítélőknek. Köszönöm mindazoknak, akik kitüntetésem alkalmából személyesen, telefonon, e-mailben és közösségi oldalamon örömüknek, véleményüknek
vagy tetszésüknek hangot adtak, vagy egyáltalán gondolatban velem
voltak.
Az 1996-ban megalkotott rendelet alapján tizenegyediknek – de elsőként, aki településünkön született, és születése óta itt él – kaptam
meg e kitüntető címet. Fajdalommal tölt el, hogy családtagjaim, barátaim, kollégáim, jó ismerőseim és a segítőtársaim közül nagyon sokan
nem élték meg ezt a napot. Rájuk jó szívvel emlékezem ezután is,
igyekszem emléküket közösségi szinten valamilyen tárgyiasult formában megőrizni az utókor számára.
Az elmúlt öt évtized alatt – melynek minden korszakát vállalom,
mert mindig közösségben, közösségért, az itt élők kisebb-nagyobb
csoportjáért, a szülőhelyért dolgoztam, tevékenykedtem, mint sokan
mások is – a családi, az iskolai, egyéb közösségek, a munkahelyi kollektívák és néhány életemben meghatározó személyiség, akik példaképként szolgáltak számomra formáltak olyanná, amivé váltam.

Veres Péter gondolatát idézve: „…ide kell hoznunk a nagyvilágot,
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit
érdemes.” Igyekeztem a jót, a szépet meglátni, és másokkal is megláttatni, megismertetni, illetve szellemi vagy tárgyiasult formákban
idehozni, közkinccsé tenni.
Vannak egyszemélyes feladatok, de többségében maradandót alkotni
csak közösségben lehet. A közösségeknek vezetőkre van szükségük és
sok-sok segítőtársra. Ezért is lett egyik ars poétikám Benjámin László gondolata: „…mindig talál tennivalót s a dologra társat az igaz
ember.”
Az elmúlt évtizedek alatt én sok barátra, ismerősre, segítőtársra találtam. Köszönöm, hogy önzetlenül segítették, segítettétek munkámat,
tevékenységemet. A sikerek is közösek, és minden esetben a szülőföldet szolgálták.
Én a díszpolgári címmel is az vagyok, aki voltam: Jászfényszaruért,
az itt élőkért tevékenykedő lokálpatrióta, mint sokan mások. Az erőmhöz képest a hátralévő éveimben továbbra is szeretnék a közösség
érdekében értelmet adni az életemnek, ehhez továbbra is sok jó
szándékú segítőtársra van szükségem, mert ez csak úgy válhat valóra.
Tóth Tibor
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FNF ’17 Fény napok és fesztivál
Idén első alkalommal került megrendezésre a Fény napok és fesztivál (FNF ’17) rendezvénysorozat Jászfényszarun. A hagyományosan
megrendezett Díjugrató verseny és Szent István ünnepe események közé illeszkedett be a Fény tábor, a Testvérvárosi és Ifjúsági találkozó.
Az önkormányzat a rendezvénnyel a fiatalok szórakozási lehetőségeit bővítette és már tervezi a következőt 2018. augusztus 12-20. közötti időszakra.

Ifjúsági Találkozó
A XXVIII. Jász Bál bevételéből jött létre az az Ifjúsági Találkozó,
amely testvérvárosaink, a környező és jász települések, valamint
Jászfényszaru fiataljait várta augusztus 17. és 18-án. Alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy a középiskolás és fiatal felnőtt
korosztály is találjon kedvére való eseményt Jászfényszarun. A csütörtöki eseményeket egy sportnappal indítottuk, este pedig hangulatos
koncertek mellett tapasztalhattuk meg a plébánia mögötti színhely
kiváló akusztikáját. Bérczesi Róbert az „Én meg az ének” elnevezésű
önálló estjét, míg Jáger János és barátai Máté Péter dalokat mutattak
be az érdeklődő közönségnek. A pénteki programban jelentős szerepet
kaptak a digitális eszközeink és az Ipari Parkunk. Délelőtt a Smart
School kapui nyitva álltak, ahol először a „Biztonságban a városban”
című közbiztonsági előadást hallgathattuk meg, majd a Lego Education hozott el számunkra két érdekes bemutatót. Ezzel párhuzamosan
zajlott az első Samsung gyárlátogatás, valamint a digitális akadályverseny, amelyen a testvérvárosi találkozó fiataljai a Munzee alkalmazás
segítségével kutatták fel a város nevezetességeit. A program délután
az Ipari Parkban folytatódott, ahol az újabb Samsung gyárlátogatás
mellett bemutatkozott az érdeklődőknek az üzemeinek indítására készülő thyssenkrupp Presta Hungary Kft. és az Ipari Parkot üzemeltető

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Kora este átköltözött az élet a város
főterére! A Rimóczi-kastély mellett felállított színpadon az NB1üttes
indította a zenélést, amelyet egy új programelem, a Holi Color porfestés követett. A nap legismertebb előadója az Intim Torna Illegál
volt. A zenekar káprázatos hangulatot teremtett a nyári estén, amelyre
rengetegen érkeztek. A kisiskola mellett felállított színpadon Dave-M
egészen fél háromig szórakoztatta a fiatalokat, akik a következő napon
részt vettek a Gazdafórumon, élvezték a Csurgó zenekar és a Magna
Cum Laude koncertjét, végül tűzijátékkal búcsúztak a 2017. évi rendezvénytől.
Az Ifjúsági Találkozó fontos eleme volt a régi Cserkészház mögötti
területen felállított táborhely, ahol a szükséges tisztálkodási lehetőségeket is biztosítottuk. A tábor jó szolgálatot tett, hiszen esténként 7-8
sátorban, 10-20 fiatal gyűlt össze beszélgetni, nyársalni vagy épp csak
kipihenni az aznapi fáradalmakat. Nem mellékesen ez a csapat jelentős
részét adta a fesztivál önkéntes gárdájának.
Az első Ifjúsági Találkozó számos tapasztalattal szolgált, amelyeket
felhasználva jövő évben még színvonalasabb programokat kívánnak
Illés Gergő · Fotók: Bohoni Beáta,
összeállítani a szervezők.
Illés Gergő, Illés Péter, Nyers Dániel
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FNF ’17 Fény napok és fesztivál
Kell egy hét együttlét – Fény tábor 2017.
Az immár kétéves Városi Gyermeknap sikerén felbuzdulva idén az
Egész évben gyermeknap rendezvénysorozat keretében került megrendezésre 2017. augusztus 14-16. között a Fény tábor.
Több helyszínen, színes és változatos programokkal vártuk az elszármazott családok gyerekeit, illetve a helyieket, hogy töltsenek együtt
egy pár vidám napot, ezáltal is erősítve a szülőföld iránti kötődést.
A háromnapos programot gondos előkészítés előzte meg, rengeteg
érdeklődő volt már a meghirdetéstől kezdve, lelkes jelentkezők az
óvodás korosztálytól a középiskolásig. Nem volt könnyű feladat úgy
összeállítani a programot, hogy minden korosztály megtalálja benne
önmagát. De bátran mondhatjuk, sikerült.

1. nap: Vadászház
Reggel 8 órakor idősebb bevállalós fiúk kerékpárral, a többi gyerkőc
a GAMESZ autóival indult az erdei kalandra. A vadászház udvarán
a vidám, 50 fős gyermekseregletben 4 éves kortól a 15 éves korúig
miden korosztály jelen volt, ami igazi kihívást jelentett a szervezők
számára. Adva volt az első feladat: egy egységes vidám társasággá kellett alakítani a siserehadat. Elkezdődtek hát a különböző ismerkedési
játékok, majd a társaság kettéoszlott. A csapatok bevették magukat a
környező vadonba, és elszabadult a számháború. Szerencsére békével
és megegyezéssel ért véget.
Ebéd után aztán kezdődött egy ismeretlen, a gyerekek által nem is
nagyon várt, viszont annál nagyobb sikert aratott program: a tájékozódási futás.

A vadászház udvarán felállított 4 gyakorló, elektromos chipekkel felszerelt tájékozódási pálya teljesítése óriási lendületet adott a napnak.
A lendületet és a lelkesedést a valódi erdei pálya végigfutása, végigkutatása csak tovább fokozta. Köszönet ezért Skultéty Mártonnak, a
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség munkatársának és „segédjének”
Fáy Daninak!
A verseny után egy óriási vízibomba csata enyhítette a nyári kánikulát, és egyben le is zárta az erdei programot.

Az erdei tájékozódási futóverseny eredményei:
I. Polatschek Péter 7. osztályos tanuló
Fiúk versenyében:
II. Győri Ernő nagycsoportos óvodás
III. Tanczikó Zalán nagycsoportos óvodás
Lányok versenyében: I. Dósa Kíra 3. b osztályos tanuló
II. Fekete Lili 3. b osztályos tanuló
III. Bató Anna 3. b osztályos tanuló
2. nap: Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény/Tájház
A reggeli eligazítás után Petőné Kati néni két turnusban bemutatta a
gyerekeknek a tájházat kívülről-belülről.

A délelőtt programjában azután mézeskalács díszítésére került sor.
Kreatív és szemet gyönyörködtető alkotások születtek, és persze néhány süti az elkészülte után a gyerekek hasában végezte. A tízórai után
játékos vetélkedő következett 10 állomással, a nem és kor szerinti vegyes csapatok fürgén és ügyesen vették az akadályokat. A feladatok
között volt szellemi és ügyességi is. Az ebédig fennmaradó időben
közös játékokkal mélyítettük a gyerekek közötti kapcsolatot. Hangos
kacagás kísérte a körjátékokat és a vízibomba csatát.
Ebéd után csendespihenő következett, a hőségre való tekintettel a
szín alatt filmvetítés volt, megvárva, hogy az udvaron legyen egy kis
árnyék. Majd kézműveskedéssel folytatódott a program, 4 féle alkotás
közül lehetett választani. Az uzsonna után a gyerekek tettek egy nagy
sétát a Krizsán-tóhoz. A nap kincskereséssel zárult, majd az eredményhirdetésben kiderült, hogy melyik csapat volt aznap a legjobb.

A nagyobb gyerekeknek azonban nem ért véget 5 órakor a program,
délután megérkeztek a testvérvárosok küldöttségei, így az előző napi
ismerkedés a tájházban folytatódott, immár gáti, borsi és zakliczyni
fiatalokkal. A finom, autentikus vacsora után (hurka, kolbász, kenyérlángos) tánctanításra és táncházra került sor, mely kiválóan oldotta a
nyelvi különbségeket, ha szétnéztünk, csak mosolygó arcokat láttunk
mindenfelé. A nap csúcspontja és zárása a tűzugrás volt, ebből persze
senki sem akart kimaradni.
(folytatás a 11. oldalon)
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FNF ’17 Fény napok és fesztivál
Kell egy hét együttlét – Fény tábor 2017.
(folytatás a 10. oldalról)
3. nap: Pethő-tanya
Miután előző este megérkeztek Jászfényszaru testvérvárosaiból a vendég gyerekek, így a szerda reggelt kibővült létszámmal kezdtük el. A
buszok megérkezése után a gyerekeknek rögtön egy bőséges reggeliben volt részük, majd a házigazdák segítségével kezdetét vette a tanya
birtokba vétele. A táborozók megtekinthették a tanya összes állatát, a
gazdasági épületeket, a pancsoló medencét, a tavakat, a kilátót. Öröm
volt nézni, ahogy rácsodálkoznak a tanyasi élet szépségére, az eléjük
táruló óriási területre és annak megannyi felfedezésre váró apró szegletére. A séta után több lehetőség közül választhattak a gyerekek.
Diákmunkásaink és felnőtt segítségével lehetett készíteni pecabotokat, amit utána élesben ki is lehetett próbálni. A fiúcskák szép számmal jelentkeztek erre a feladatra, később örömmel és büszkén számoltak be a tóból kifogott halak mennyiségéről és típusairól.
A ház előtti fedett szín alatt kézműveskedésre vártuk a gyerekeket,
ahol elleshették a körmön fonás csínját-bínját, megfonhatták első karkötőjüket, telefondíszüket. Egy másik asztalnál faforgáccsal kitömött
similabdák készültek, a kisebbek papírcsónakot hajtogathattak, amit
utána vízre is bocsájthattak.
Aki a munkavégzéstől jól kimelegedett, az megmártózhatott a fedett
medence kellemesen hűvös vizében, vagy megnézhette közelebbről az
ólakban ejtőző állatokat, esetleg tojáskereső útra indulhatott.
Egy óriás bográcsban közben sertéspörkölt főtt, hogy a szabad levegőn elfáradt és megéhezett gyereksereget jóllakathassuk.
A délután sem a tétlenkedésről szólt. A tavakon kenuk várták a gyerekeket, hogy egy felnőttel körbeevezhessenek a vízen, vagy a kilátóból
nézhessék az evezőket.
A Pethő család több meglepetéssel is készült a gyerekeknek. Az egyik
ilyen ajándék volt, hogy a gyerekek várat építhettek szalmabálákból,
majd a felépített várat meg is védhették egy óriási papírgalacsin csatával. A vesztes csapat visszavágót követelt, a csata megismétlődött,
egészen a várvédők és ostromlók kifáradásáig.
A másik ajándék a traktorozás volt. A gyerekek felülhettek a traktorok utánfutójára, és végigdöcöghettek a tanyán kívül és belül. Nagyon
sok gyerek életében először vett részt egy ilyen kalandban!

Mire a gyerekek megérkeztek a tábor területére, jégkrém és dinnye
várta őket, valamint az M-V Consulting Kft. jóvoltából apró, de sokszínű ajándék, amit lelkesen mutattak meg egymásnak, sőt elindult a
cserebere is közöttük.
A tanya igazi vakációs helyszín volt, ahol a gyerekeknek nem jutott eszébe megkérdezni, hogy mi a wifi jelszó, ahol nem az volt az
első, hogy konnektort keressenek a feltöltésre váró telefonjaikhoz,
tabletjeikhez.
A Pethő-tanya házigazdái pedig igazi gyerekszerető, kedves emberek,
akik örömmel fogadtak a birtokukra 80 főnyi vendéget, és egész nap
fogyhatatlan türelemmel és energiával keresték kedvünket.

Hálás köszönet nekik mindenért!
Gyorsan eltelt a 3 nap, új barátságok kötődtek, rengeteg élmény
feldolgozása vár a fiatalokra a nyár hátra lévő részében. Nemcsak a
gyerekek, de a szervezők is, igaz fáradtan, de klassz és maradandó élményekkel zárták a hetet.
Ezúton is köszönjük minden segítőnek, önkéntesnek, munkatársnak
a hajnaltól éjszakáig tartó sok-sok plusz munkát, amivel hozzájárultak
a tábor gördülékeny lebonyolításához, nélkülük nem ment volna. A
nagy sikerre való tekintettel tehát csak ennyit mondhatunk: jövőre
veletek ugyanitt!
Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó, Palásthy Pál szervezők
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Élménygazdag találkozó
A testvérvárosi programok keretében Együtt egy ügyért! címmel nyert
pályázatot Jászfényszaru Város Önkormányzata az Európai Uniótól. A
7500 eurós támogatásból fedeztük Bors és Zakliczyn testvérvárosainkból érkezett 45 vendégünk 6 napi szállását, ellátását, valamint a projektben résztvevő 55 jászfényszaruival megvalósított közös programját.
A Fény Napok és Fesztivál idején, augusztus 15-én két külföldi busz
gördült be városunkba. Nagy szeretettel fogadtuk testvérvárosaink, a
román határon található, magyarok lakta Bors és a Krakkótól egy órányira keletre elhelyezkedő lengyel Zakliczyn települések fiataljait és
felnőtt delegációját. Tartalmas programra hívtuk őket, amely az ebéd
és szállás elfoglalása után el is kezdődött. Este a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben biztosítottuk az ismerkedés lehetőségét. 61
harminc év alatti fiatal vállalkozott egy közös, angol-magyar-lengyel
nyelvű játékra, hogy megismerkedjenek. A kemencés vacsorát jó hangulatú táncház követte, majd a közkedvelt tűzugrás zárta az estét. Közben az idősebb generáció is megtalálta beszélgető partnerét.
Szerdán a Pethő-tanya adott otthont az angol nyelvi foglakozásoknak, az Európai Unióról szóló beszélgetéseknek. Mindemellett
a tanya kínálta különleges programok (tanyatúra, traktortúra, bálavár építés, várcsata, vizicsata, szabad programok, pecázás, kenuzás,
kézműveskedés, medencében pancsolás) színesítették a napot. Nagy
kihívásnak tettek maximálisan eleget házigazdáink, Pethő Ferenc és
családja, hiszen ekkor nemcsak a testvérvárosi program résztvevőit fogadták, hanem itt zajlottak a Fény tábor programjai is. Este a sülysápi

Csillagda segítségével három teleszkópon csodálhatták a résztvevők
az ég objektumait. Csütörtökön délelőtt a Rimóczi-kastélyban és a
Városházán folytatódtak az angol foglalkozások, uniós beszélgetések,
ebéd után pedig a felnőttek, különösen a vendég pedagógusok éltek
a Smart School segítségével történő oktatás bemutatójával. A délután
a Fényaréna sportolási lehetőségeivel (utca kosárlabda, asztalitenisz,

kispályás foci, pontrúgás, amerikai foci, kézilabda) telt. Este a Szent
Erzsébet Közösségi Ház adott otthont a programoknak. A testvérvárosi találkozó résztvevői a közös vacsora és beszélgetés mellett részt
vettek a Jászsági Ifjúsági Találkozó keretében rendezett koncerteken is.
Pénteken a digitális foglalkozások folytatásaként városismereti angol
(folytatás a 12. oldalon)
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FNF ’17 Fény napok és fesztivál
Élménygazdag találkozó
(folytatás a 11. oldalról)
nyelvű Munzee kereső akadályversenyen teljesítettek a vegyes kiscsoportok. 2 csapatnak sikerült minden feladatot megoldani. Nehézséget
okozott, hogy az okostelefonok nem mindig működtek megfelelően
az állomásokon. Ezt követően a Lego education foglalkozáson mélyítették kommunikációs készségüket a fiatalok. A délután a város ipari
parkjában folytatódott. A Samsung gyárlátogatást követően az Ipari
Centrum Kft és a thyssenkrupp Presta Hungary Kft. mutatkozott be a
nagyszámú érdeklődőnek. Az este már a fesztivál jegyében telt. Amíg
az ifjúság a koncerteken múlatta az időt, addig a felnőttek a projekt
uniós kérdéseit vitatták meg.

Szombaton délelőtt egy közös angol nyelvű játék és uniós beszélgetés
várta a fiatalokat, amíg a felnőttek egy egri kiránduláson vettek részt.
Délután mindenki bekapcsolódott a városi ünnepség programjaiba.
Vasárnap délelőtt az ünnepi istentisztelet után angol záró foglalkozáson összegezték a hét történéseit a fiatalok, míg a felnőtteket a

Városházán polgármesterasszonyunk fogadta. Ebéd után szomorúan
integettünk vendégeinknek, hiszen az intenzív együttlét alatt sok barátság szövődött a fényszaruiakkal. A testvérvárosi projekt uniós beszélgetéseinek fő témája az euroszkepticizmus volt, mely kérdésben
összességében hasonló álláspontot képviseltek a három uniós tagország
résztvevői. A szervezők figyelembe vették a résztvevők életkorát és előismereteit is a téma feldolgozásában. A projekt keretében szervezett
angol nyelvi táborban 3 csoportban folyt a munka, melyet a vállukon
vitték nagyszerű önkéntes vezetőink. Köszönjük a munkáját Horváth
Boglárkának, Hornyák Melindának, Vargáné Dobák Tündének és
Polatschekné Rimóczi Melindának, hogy ezt a programelemet előkészítették és lebonyolították.
Egy találkozó sikerét mi sem bizonyíthatja jobban, minthogy a
résztvevők kifejezik abbéli szándékukat, hogy legközelebb is szívesen
csatlakoznak. Ez történt nálunk is. A fiatalok nemcsak angol nyelvi
kommunikációjukban fejlődtek, hanem emberi kapcsolataikban, uniós ismereteikben is gyarapodtak. A felnőttek pedig betekintést kaphattak egymás országainak életébe, mint uniós tagországok polgárai pedig
véleményt cserélhettek az EU jelenét és jövőjét illetően.
A rendezvényt támogatta gyümölcs és zöldség felajánlásával Győri
Ernő, Varga Zoltán és a Start munkaprogram. A programok gördülékeny lebonyolításában a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
a Városháza munkatársai és a diákmunkások mellett önkéntesként sokat segített a fent említetteken túl: Agócs Ferencné, Kaszainé Ocskó
Györgyi, Nagy Lászlóné, Tóthné Klippán Hedvig, Víg Antal és felesége, Pető István, Petőné Kovács Katalin, Dobákné Győri Mária, ifj.
Pethő Ferenc, Czapkó Róbert, Fülöp Roland, Reichenberger Péter,
Péter Gergő, Rácz Patrik, Pál Bence. Köszönjük, hiszen nélkülük nem
tudtunk volna ilyen élménygazdag programokat nyújtani.
Katinka · Fotók: Pető Fruzsina

Hittanos tábor
Idén is megrendezésre került a már sokak által ismert, immáron 27. Hittan tábor. Az első
napon reggel hét órakor indultunk a templomunk elől, a célpontunk Miskolc volt, a városon belüli Deszkatemplom. Érdekességnek
tartottuk, hogy az egész építmény fából van
faragva, ráadásul református vallást gyakorolnak ott a hívek. Ezek után elfoglaltuk a
szállásunkat, amely Miskolcon a Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium és Kollégium volt, ezen
belül a fiúkollégiumot kaptuk meg. Kora este
sor került az őrangyalok nevének kihúzására
is, majd végleg nyugovóra tértünk. Másnap
reggel a Herman Ottó Múzeumot csodálhattuk meg, ahol sok-sok különleges ásványkincset és egyéb érdekességet láthattunk, majd
a főtéren bekukkanthattunk a Mindszenti
templomba. Délután csapatversenyekre és
vízibombázásra került sor, és természetesen
életbe léptek az angyalkák ajándékai is. Harmadnap egy kilátóba sétáltunk el, a kilátás
igazán megérte a rövidke gyaloglást. Délután
kézműveskedések folytak, és ismételten megrendeztek a felnőttek egy vízibomba csatát,
estefelé pedig ellátogatott hozzánk Gábor
atya, aki egy szentmise keretében elbeszélgetett velünk. Csütörtök délelőtt a Diósgyőri
Vármúzeumban jártunk, többek között láthattunk mesterségeknek berendezett helységeket, és fent, a toronyban a kilátás meseszépnek bizonyult. Délután nagy örömünkre

a Selyemfürdőben strandolhattunk, sokak ezt
élvezték a legjobban. Pénteken a Szent István
cseppkőbarlangban barangoltunk (ami mellesleg Lillafüreden található), és a napunk
hátra levő részét a tegnapi strandon töltöttük
hosszú csúszdák és nagy medencék keretében. Az este hátralevő részében pedig a zöld
énekeskönyv készítői tértek be hozzánk közös
éneklésre, és életútjuk elmesélésére. Szombaton kisvasutaztunk, és tüzetesebben szétnéztünk Lillafüreden. Délután befejeződtek az
utolsó kézműveskedések, készültek gyertyatartók, angyalkák, levendulazsákok, és még
sok apróság. Este lelepleződtek az angyalkák,
és búcsúzásképp együtt töltöttük el az estét.
Vasárnap reggel a szentmisén vettünk részt,
bepakoltunk bőröndjeinkbe, és búcsút vettünk a kollégium falaitól.

A napunkat az Avalon parkban töltöttük,
elképesztő játékokat próbáltunk ki, és kivétel
nélkül mindenki jól érezte magát. És legvégül, szüleink és családunk tagjai vártak minket templomunk ajtaja előtt, az élménybeszámolók pedig már el is kezdődtek hazaérkezés
előtt. Idén szintén pazar élményekben volt
részük a táborozóknak, a társaim nevében is
szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek, és köszönjük a támogatást: Jászfényszaru
Város Önkormányzatának, az Egyházközségnek, a Rózsafüzér Társulatnak, Ördögné
Czeglédi Marikának, és minden jelenlévő
felnőttnek, és a csomagok szállításáért felelős
Törökné Róza vejének is. Remélem/Reméljük, jövőre is ily nagyszerű hittanos táborban
vehetünk majd részt!
Írta: Szerémi Fanni

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/9

13

VII. Kemence ünnepe
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011-ben indította útjára a Kiss
József Helytörténeti Gyűjteménynél az akkor elkészült közösségi kemence tiszteletére – államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan – a Kemence ünnepét. A kezdeményezésből hagyomány
lett, és a délután társrendezője kezdetektől a Jászfényszaruért Alapítvány.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy az első Fény Napok és Fesztivál (augusztus 13–20.) városi program zárónapjához a Kemence
ünnepét beillesztették.

A közönség figyeli a műsort

Németh Ákos a kemencéből szedi ki
a megsült kenyeret

Mariska–Juliska
Varga Gáborné
és Boda Andorné

Az ünnepséget megelőző napon már 19-én munkához látott Németh Ákos pékmester és Víg Antal fűtőmester, így vasárnap hajnalra
hat kenyér sült meg. Néhány órás pihenés után vasárnap reggel foly-

tatódott a munka. Az ünnepség kezdetére újabb hat kenyér sült szép
barnára az udvari kemencében.
Az asztalok, lócák elhelyezésében és megterítésben segített Mészáros
László, Telek Sándor és családja, Pető Lászlóné, Szlávik József és
Dobák Viktor FÉBE-tagok.
Huszadikán délután 3 órakor – az esős borongós délelőtt után – a
nap is ránk mosolygott sugaraival, és a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán kellemes kenyérillatok fogadták az érkezőket.
Gyorsan megtelt a közösségi
tér és környéke. A rendezvény
iránt az érdeklődés felülmúlta
az elmúlt évekét. A jelenlévők
örömmel kóstolták meg a hagyományosan kovásszal készült
kenyeret. A friss, meleg kenyér
gyorsan beszívta a kacsa-, libazsírt, margarint, vajkrémet,
melyre lila hagyma, paradicsom, ízlés szerint paprika keKegye János pánsípművész
rült.
hangszerével
A szellemi táplálékul szolgáló
műsor fél 4 órakor az egyesületi elnök köszöntő és köszönő szavaival vette kezdetét. A rendezvény
életben tartói a pék, a fűtő, a támogatók és nem utolsó sorban az
érdeklődő helyiek, már évek óta eljönnek Jászkisérről, Boldogról, és
az elszármazott FÉBE-tagok közül is néhány család a rendezvényre
hazalátogat.
A Kemence ünnepe kulturális műsorban először Kegye János
pánsípművész kápráztatta el a közönséget. Két Fortunás színjátszó,
Boda Andorné és Varga Gáborné: Juliska, Mariska vidám kabaréjelenete mosolyt és derűt varázsolt a nézők arcára. A műsort Kegye János
mini koncertjének második része zárta. Igen emlékezetes maradt az ott
lévőknek a Most múlik pontosan vagy a záró dal, az ünnephez méltó
Ave Maria.
A műsort követően a közös baráti beszélgetésnek kedvezett a kellemes idő, így jó hangulatban, 18 óra tájt zárult a VII. Kemence ünnepe.
Köszönjük mindazok munkáját, akik a rendezvény sikeres megtartáTóth Tibor
sához munkájukkal, adományukkal hozzájárultak.
Fotók: Glonczi Rudolf, Dobák Viktor

Jász Világtalálkozó Jászladányban

A jászladányi XXIII. Jász Világtalálkozón 2017. június 25-én Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterünk átvette a rendezvény szervezésének stafétáját.
Mint várományos rendezők, igyekeztünk minden programelemben
részt venni. A programot megelőző héten Varga Józsefné, Glöckner
Sándor és Cserháti Gabriella 120 kilométert kerékpározott, hogy
átadhassa városunk zászlaját. Június 24-én fellépett az Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes, 25-én a Városi Énekkar. Sikerrel indult a
virtus vetélkedő megmérettetésén csapatunk és Pető István polgárőrparancsnok ízletes pandúrgulyással örvendeztette meg nemcsak
a fényszarui résztvevőket, hanem a főzőverseny zsűrijét is. A hagyományos mesterségek utcáján Pál Péter kovács mutatkozott be, a jász
piacon Koncsik Béla mézeivel, Farkas Kristóf Vince és családja pedig

Lehel kürt másolattal és borokkal várta a vendégeket. Szombaton a
műsorközlés is fényszarui feladata volt, hiszen Csomor Csilla színművészünk üdvözölte a fehér esernyőkkel, többségében viseletben vonuló
látványos és népes fényszarui csapatot.
Azért, hogy jövőre mi is méltóképpen erősítsük a jászok összetartozását, hogy nálunk is jól érezze magát mindenki, már folynak az
előkészítő megbeszélések. Szeptember 14-én például a Jászkerület
Nonprofit Kft. munkatársai osztották meg velünk tapasztalataikat
és tekintettük át a nagyszabású rendezvény technikai feltételeit. A
program megvalósításához városunk 30 milliós pályázati támogatást
is nyert, melyet Pócs János országgyűlési képviselőnk jelentett be az
augusztus 19-i díszünnepségen. 
Katinka
Fotó: Glonczi Rudolf
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Megalakult a Jászsági Mézlovagrend
A Szatmári László Jászsági Méhészegyesület, – melynek három
jászfényszarui tagja is van, nevezetesen Győri Gábor, Győri István 50–
50 és Koncsik Béla 100 méhcsaláddal – nagy elismerésben részesült.
Államalapításunk ünnepéhez kapcsolódóan a Megyeházán augusztus
25-én, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közgyűlésének ünnepi ülésén Molnár György, az egyesület elnöke Jász-NagykunSzolnok Megyéért díjat vett át.
Jászberényben a hagyományokhoz híven augusztus első szombatján,
5-én a jászsági méhészegyesület rendezte meg a XXX. Nemzetközi
Mézvásárt és Méhésztalálkozót. A jubileumhoz méltó, nagyszabású
rendezvénnyel készültek, közel kétszáz kiállító standja és nívós szakmai, kulturális programok várták az ország minden szegletéből ide
látogatókat.
A jubileumi megnyitó után díjak átadására került sor. Arany oklevelet „diplomát” kapott többek
között a jászfényszarui születésű
Zsámboki Balázs jászberényi méhész több mint három évtizedes
kimagasló méhészeti munkásságáért, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a Magyar Méhészetért
díját Molnár Györgynek adományozta.
Délután 14 órakor nevezetes ceremóniára került sor, az országban
tizennegyedikként alakult meg a
Jászsági Mézlovagrend. A Jászság
18 települését szimbolizálva 18
tag tette le az esküt. Legfontosabb
feladatuk, hogy minél szélesebb
körben népszerűsítsék a méz jótékony, sok esetben gyógyító hatásait, öregbítsék a jászsági méhészek
Zsámboki Balázs
jó hírnevét. A lovagrendi tagok
– aki Jászfényszaru képviseletét is talárját Molnár Mária tervezte, a
ellátja – a Jászsági Mézlovagrend fából készült lovagrendi nyakba
Zászlaját tartja
akasztható érmet Sisa István fafaragó készítette. A közösség hímzett zászlaja Jászberény város ajándéka. A Jászsági Mézlovagrend
nagymesterének Molnár Györgyöt, fő zászlóőrnek a Jászfényszaru képviseletét is ellátó Zsámboki
Balázst választották meg. A lovagrend nagykövete Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója
lett.
A rangos esemény a mézkirálynő választás eredményhirdetésével
zárult. Három évvel ezelőtt a VII.
Tarlófesztivál vendége volt az akkor megválasztott mézkirálynő.
A korona most a zámolyi (Fejér
megyei község) jelölt, Balla Nóra
fejére került.
A méhészkedést közelről volt
szerencsém gyermekként megismerni, édesapám, Tóth Sándor
Tanúsítvány
(1912–1978) a kovácsmesterség
Zsámboki Balázs Fő Zászló Őr
mellett haláláig 20–30 méhcsaládJászsági Mézlovagrendi Tagságáról dal foglalkozott, kedvenceim közé
tartozott a mézes vajas kenyér.
Jászfényszarun 1953 és 1970 között tanított a Csirke házaspár. Béla
bácsi (kémia-matematika szakos tanár volt) is méhészkedett. A Papkastély tanítói lakásában laktak, és emlékeim szerint 20–30 kaptár
méhcsalád volt a kastély jobb oldalán lévő iskolai gyakorló kert hátsó
részén.

A hatvanas években saját méhészetében méhészszakkört vezetett,
magam is szakköri tag voltam két évig. A méhészet szeretetét, szépségét a ma is aktív méhészek közül néhányan, többek között Győri
Gábor, Győri István, Zsámboki Balázs, – akik szintén szakköri tagok
Tóth Tibor
voltak – Csirke Béla tanár úrnak köszönhetik.
Fotók: Menczel Lászlóné

A hónap értéktári érdekessége
A méh
Báró Ambrózy Béla: A MÉH. Elméleti és gyakorlati útmutató
a méhészet terén címmel írt könyve 1896-ban Temesvár CsanádEgyházmegyei nyomda által jelent meg. A könyv 389 és XLIX oldalt
tartalmaz, melyet 148 illusztráció díszít.
A szerző 1838-ban Temesváron született. Katonai pályát választott,
az Olaszországban állomásozó első huszárezrednél szolgált, itt ismerkedett meg a méhészettel. 1865-ben leszerelt. Külföldi tapasztalatszerzés után 300 méhcsaládot vett kúpos kasokban. Az 1878-ban megalakult Országos Méhészeti Egyesület tiszteletbeli elnökévé választották.
1880-tól a Magyar Méh szakfolyóirat szerkesztője lett. Méhészete
tovább nőtt, 3–400 családból állt Dzierzon-féle ikerkaptárokban, és
70–80 család alkalmas volt külföldi szállításra.
A könyvnek „A méhek kezelése” című fejezete 120 év elteltével
is aktuális és kellő segítséget nyújt
a méhészkedéshez. Igen érdekes a
mézborok készítésének és a mézzel
készített süteményeknek a leírása,
receptjei. Külön fejezet foglakozik
A méz és viasz, mint gyógyszerek
címmel gyógyító hatásukkal. Európa, Oroszország, Amerika és Magyarország jeles méhészeinek fényképes önéletrajzát is közzétette.
A könyvben szereplő mézeskalács receptjét tesszük közkincsé:
„Veszünk ½ kgr. lisztet, ½ kgr.
törött cukrot, egy citrom apróra
vagdalt héját és egy kevés, finomra
tört szegfűszeget és fahéjt, s mindezt jól összekeverve, forró színmézzel vajastészta-keménységűvé
csináljuk. Ezt jó félóráig gyúrjuk,
és háromnegyed óráig pihenni A könyv első oldalának hátlapján
hagyjuk; azután ujjnyi vastagságra található a szerzőről készült fotó
kinyujtván, szeleteket, vagy más
alakokat csinálunk belőle. Némelyek – mintegy díszítéséül – mandulát, vagy citromhéjt nyomnak a tészta tetejébe. A sütést gondos vigyázattal kell végezni, mert könnyen megkormosodik a tészta, s kesernyés
ízű, élvezhetetlen lesz. A mézes-kalács a belek működésére jótékony
hatásu.” A könyv eredetiben a Városi Értéktárban megtekinthető, méTóth Tibor
hészeknek kikölcsönözhető.

Anyakönyvi hírek – Augusztus
SZÜLETTEK: Bognár Nimród Pius (Balogh Marianna), Juhász Péter Dániel (György Alexandra), Kálmán Marcell (Csatlós Zsuzsanna),
Kovács Bendegúz (Szabó Edina).
Házasságot kötöttek: Ritczl Tamás és Dobák Bettina,
Szécsi Krisztián és Szénási Krisztina, Varga Renátó és Nagy Mária,
Szénási Károly és Hercsényi Tímea, Kirják Roland és Ricsák Alexandra, Farkas Ádám és Baranyi Bernadett, Zsámboki Richárd és Szőke
Veronika, Fózer Tamás és Sulyok Kinga.
ELHUNYTAK: Gergely István (68), Mészáros Antalné Ézsiás Mária
(80), Sós Alajos (71), Szénási Sándorné Radics Regina (79).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Prága és Csehország világörökségei kirándulás
június 30. és július 4. között a FÉBE szervezésében (1I. rész)
Kirándulásunk második napján július 1-jén (szombaton) kipihenve
az első nap fáradalmait ébredtünk a Prága külvárosában levő Roztoky
Academic 4* Hotelban. A reggeli elfogyasztása után 8 órakor indultunk be Prága központjába autóbuszos városnézésre.
A Budapesten elő Hegedűs Judit hajdanán Prágában szerezte vegyészmérnöki diplomáját, öt évig itt élt, majd pályaelhagyóként az
idegenvezetői hivatást választotta. Ő volt velünk öt napon keresztül.
Prágát úgy ismerte, mint a tenyerét, igyekezett minden ismeretet átadni számunkra egy-egy szoborról, épületről a benne található tárgyakról. Az autóbuszon idegenvezetőnk szólt a város történetének főbb
állomásairól, fénykorának egy–egy meghatározó személyéről.
A 10. század végén megalakultak az első kolostorok, 973-ban létrejön a püspökség. Az első nagyarányú fejlődés a 12. században II.
Vladislav fejedelem uralkodásához kötődik. A várban új palota épült,
megerősítették a várost körülvevő bástyafalakat, megépült az első kőhíd. A város történetének következő aranykora IV. Károly német-római császár uralkodásának idejére esik. A várban 1344-ben elhelyezte
a Szent Vitus-székesegyház alapkövét, a prágai püspökséget érsekséggé nevezte ki. A birodalma központjává tette Prágát, 1348-ban

megépítése. 1526-ban I. Ferdinánd cseh királlyá koronázásával megkezdődik a Habsburgok csaknem négyszáz évig tartó uralma. 1583 és
1612 között II. Rudolf német-római császár birodalmi központja
lesz. A harmincéves, majd a hétéves háborúk jelentős pusztulást és
visszaesést hoztak. Az I. és II. világháború az emberi veszteségeken túl
az épületekben számottevő károkat nem okozott.
Az autóbuszos városnézés közben az 1989-es bársonyos forradalom, s a demokrácia győzelme után Prágában sok érdekes épület épül,
melynek többségét szerencsénk volt látni, mint pl. a Táncoló ház,
Arany Angyal ház, Danube House, Nemzeti Technikai Múzeum
és a Main Point.
Tíz óra tájban a várhoz közzel szálltunk ki az autóbuszunkból, és
megkezdődött a kilencórás gyalogos városnézés.
A várba a főbejáraton léptünk be, a kapukban a várőrség állt posztján. A főbejárattal szemben a Mátyás-kapu, amelyen keresztülhaladva
a II. várudvarra léptünk be. Az udvar közepén barokk stílusú homokkő díszkút áll, középen egy Hieronymus Kohl alkotta szoborral
(1686), mellette egy másik, kisebb, kovácsoltvas tetőzettel kiképzett
XVII. századi díszkutat is megnéztünk.

Ünnepélyes őrségváltás a vár főbejáratánál. Fotó: Czeglédi Lászlóné

Csoportunk útban a prágai vár felé. Fotó: Kónya Sándor

megalapította Közép-Európa első egyetemét, amely ma az ő nevét
viseli. 1357-ben új kőhíd megépítését rendelte el, melyet ma Károly
hídnak neveznek. IV. Károly halála után (1378) közel egy évszázados
hanyatlás indult el, melyben nagy szerepet játszottak a vallásháború és

A III. várudvarba jutva mintha ismét évszázadokkal léptünk volna
vissza az időben. A barokk kor hangulata után a gótika levegője csapott meg bennünket.
Elénk tárult a Szent Vitus-székesegyház mesés épülete. Nagyságát
méretei jelzik: a katedrális hossza a kereszthajóval és a kápolnák füzérével együtt 124 m, a kereszthajó szélessége 60 m, magassága 34,24 m.
A főtorony magassága 96,6 m. A boltívet 28 pillér tartja.
Ezen a helyen már Vencel fejedelem 930 körül kis szentélyt emelt.
Ezt Spytihnév fejedelem román stílusban háromhajós bazilikává kibővítette, de az építést csak II. Vratislav fejeztette be 1096-ban.
A mai gótikus katedrálist IV. Károly kezdte építtetni 1344 és 1352
között, a francia Narbonne dómjának mintájára. A katedrális építése
sok évig szünetelt, a huszita háborúk kitörése, a harmincéves háború,
és pénzhiány miatt évszázadokon át csak kisebb munkálatok folytak.
A belső kövezeten jól láthattuk, hogy mikor állt le az építkezés, mert
a félkész részeknél az időjárás által szürkévé váltak a kövek. 1860 után
készült el a székesegyház nyugati szárnya a két neogótikus toronnyal.
Szent Vencel halálának ezredik évfordulójára – 585 év után – 1929ben fejeződött be az építkezés.
A főhomlokzatnak három portálja van, bronzajtókkal, ezek 1927 és
’29 között készültek. A homlokzaton 14 szent és IV. Károly szobra
áll, valamennyit 1903 és ’08 között helyezték helyére. A székesegyháznak a főoltár mellett 21 oldalkápolnája van. Legtöbbet két kápolnánál
töltöttünk.
Szent Vencel kápolnája gótikus műremek, a dóm legszebb kápolnája. 1362 és ’67 között építette a szent király eredeti sírhelye fölött Peter
(folytatás a 16. oldalon)
Parler.

A Károly híd alatt sétahajónk is áthaladt. Fotó: Czeglédi Lászlóné
a társadalmi ellentétek, Husz Jánost, a szegények szószólóját elfogták
és 1415-ben máglyán elégették. 1471-ben Jagelló Ulászló foglalja
el a cseh trónt, háborúk útján tudja megszilárdítani hatalmát. A 15.
század végén nevéhez főződik az Ulászló-terem vagy a Lőportorony
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Prága és Csehország világörökségei kirándulás
június 30. és július 4. között a FÉBE szervezésében (1I. rész)
(folytatás a 15. oldalról)
A falakon féldrágakövek ragyognak, s középkori freskómaradványok
is láthatók. Szent Vencel faragott kő síremléke szintén ebben a korban
készült. Üveg alatt áll Szent Vencel hermája.
A másik a Nepomuki Szent János-kápolna, Vlasimi Ocko János
1380-ban elhalálozott érsek márvány síremlékével. Az érsek volt a székesegyház második építtető főpásztora, ő építtette ezt a kápolnát. Az
oltáron négy ezüst mellszobor: Szent Vitus, Vencel, Adalbert és Cirill.
A kápolna előtt áll Nepomuki Szent Jánosnak, a híres védőszentnek
barokk stílusú ezüst síremléke (1736) két kis oltárral. Kis kristálykoporsóban nyugszanak a szent csontjai. A bordó színű baldachin Mária
Terézia ajándéka.
A III. várudvar közepén áll a Szent György-szobor a magyar művészettörténetből jól ismert remek munka, Kolozsvári György és Kolozsvári Márton alkotása. 1373-ban öntötték, valószínűleg Nagy Lajos
király ajándékozta apósának, IV. Károlynak, így kerülhetett Prágába.

Tycho Brahe és Johannes Kepler szobra. Fotó: Kónya Sándor
A régi királyi palotában, II. Ulászló király által a XV. század végén épült lovagteremben időztünk néhány percet. A terem hossza 62
m, szélessége 16 m, magassága 13 m. A terem homlokzatán látható a
cseh és a magyar címer. Az Ulászló-terem északi oldaláról nyílik a régi
gyűlésterem, melyen áthaladtunk. A falakon a Habsburg-uralkodók
arcképei függnek.
A György tér keleti oldalán áll a kéttornyú, háromhajós Szent
György-bazilika. A legrégibb, épen maradt épülete a prágai várnak.
Vratislav fejedelem alapította 920-ban. Itt helyezték el Szent Ludmilla csontmaradványait is. Szent Ludmilla Csehország első keresztény
vértanúja volt, Szent Vendel nagyanyja.
Ebéd előtti vári sétánk az Arany utcácskába vezetett. Egész Prága
legfestőibb utcácskája, európai hírű. Rejtély, hogy miként lehetett
ezekben az apró, a várfalhoz tapasztott kis fecskefészkekben lakni, különösen nagyobb családdal. Ma idegenforgalmi látnivaló, illetve emlékáru kereskedés működik többségében.
A várból a főbejáraton kijövet szerencsénk volt őrségváltást végignézni.
A Kisoldal vár alatti részén fakultatív formában 90 percünk volt
ebédre és prágai vásárfia megvételére.
Utunkat az Óváros felé folytattuk, ugyan a fáradság jelei többünknél már jelentkeztek, de utunk során az épületek szépsége, a hatvan
méterenként lévő „kocsmák” barátságos nyugalma erőt adott a folytatáshoz.
Ami Rómának a Colosseum, Athénnek a Parthenon, Párizsnak az
Eiffel-torony, az Prágának a Károly híd. A híd hossza 516 m, szélessége nem egészen 10 m, 16 pillér tartja, anyaga csehországi fehér
mészkő-kváder. A híd építőmesterének az akkor még csak 27 esztendős, de már jeles építészt, Péter Parlert bízták meg. Az építkezést a XV.
század elején – közel 45 év alatt – fejezték be. A híd a barokk szobordíszítéséről vált híressé. 1683-ban elsőként Nepomuki Szent Jánosnak, a

hidak védőszentjének szobrát helyezték föl. 1714-ben már 26 szobor
állott a talapzaton. 1857-ben a híd közepén felállították Szent Kristófnak, az utak védőszentjének, 1859-ben Szent Vendelnek, a csehek
nemzeti szentjének szobrát. Ma a hídon 30 szoborból szoborcsoport
áll, 15-15 oldalanként.
A turisták áradata a híd teljes szélességében hömpölygött.
Igyekeztünk az Óváros térre, hogy 17 órára a városháza tornyához
érjünk, hogy meglássuk a 12 apostol figuráját, ahogy áldásukat osztják, az összegyűlt tömegre. A tornyon lévő órát és csillagászati figurás
szerkezetet 1410-ben Koppenhágai Miklós mester készítette.
Az igyekezetünket siker
koronázta, majd egy óra szabad program következett.
Sétánk kilencedik órájában elindultunk a Zsidóváros irányába. Prága megalakulásának a kezdetétől
laknak zsidók a városban,
ezek kezdetben főleg utazó
kereskedők voltak, majd a
10. századtól letelepültek.
A királynak vagy általa kijelölt hűbérúrnak adóztak.
Lakórésznek külön területet, gettót jelöltek ki. II.
József reformjai alapján
lebontották a gettó falait,
és bárhol lakhattak ezt követően. 1850-től a Zsidóváros önálló városrésszé válik,
a lepusztult, elhanyagolt
házak helyén a 20. század
A Szent Vitus székesegyház szentélye
elejétől szebbnél szebb neoFotó: Zsólyomi Jánosné
reneszánsz és szecessziós
palota, bérház épül. A Régi
zsidó temető, a Régi új zsinagóga megmarad használatban, a többi öt zsinagóga
múzeumként funkcionál. A
120 ezer zsidó közül a II.
világháború során 80 ezer
vesztette életét.
Sétánk végén 19 óra előtt
kijutottunk a Moldva
partjára, a hajóállomásra.
Kétórás, vacsorával egybekötött hajókázás során jól
esett a pihenés, és a hidegmeleg fogásból álló ételek
megkóstolása.
Oda és vissza a Moldva
két partján látható épületekben gyönyörködhettünk. Szemben találkoztunk egy másik hajóval
ahol egy ázsiai fiatal pár
tartotta esküvő utáni vacsoráját. 21 órára érkeztünk
Az Óváros tér toronyórája
vissza, átsétáltunk a hídon
Fotó: Zsólyomi Jánosné
a Moldva túloldalára, ahol
autóbuszunk várt, hogy
szálláshelyünkre vigyen bennünket.
Talán ez volt a legfárasztóbb napunk, de Prágára, a tornyok városára, legalább egy hét kellene, és nekünk csak egy napunk volt rá.
Aznap este senkit nem kellett elringatni, az álmot a fáradtság gyorsan
Tóth Tibor
meghozta számunkra.
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Jászfényszarui Művésztelep 2017!
Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával idén negyedjére került megrendezésre a településen a kultúra, valamint
a magasabb szintű kortárs képzőművészet
hirdetését szolgáló művésztelep. Huszonhat
művész dolgozott együtt tíz napon keresztül
a helyi általános iskola alsós épületében.

A Művésztelep résztvevői
Bugyi István József

Alkotás
Az ország több pontjáról érkeztek ide alkotók, sőt még a határon túlról is. Az idei év
érdekessége volt, hogy Jászfényszaru testvértelepüléséből, Zaklychin városából is érkeztek alkotók.
Íme a IV. Jászfényszarui Művésztelep
névsora: Balázs Kitti (Budapest), Becski Leonóra (Budapest), Andrzej Cichostempski
(Zaklychin), Berze Éva (Budapest), Bugyi
István József (Boldog-Jászfényszaru), Farkas
Rita (Budapest), Ghyczy Csongor (Budapest), Ghyczy György (Budapest), Zdzislaw
Górnikiewicz (Zaklychin), Bogusława Haus
(Zaklychin), Határ Attila (Salgótarján), Herczeg István (Eger), Koncz Gábor (Jászberény),

Az alkotás
Kun Péter (Kazár), Kubinyi Katalin (Fülöpszállás), Lányi Zoltán (Budapest), Lőrincz
Róbert (Mályi), Maldrik Gábor (Hatvan),
Maldrik Laura (Füzesabony), Mátyássy Gábor (Hatvan), Sinka Péter (Szolnok), SzenteSzabó Ákos (Bibarcfalva), Szilágyi Dezső
(Jászfényszaru), Szpisják Pál (Boldog), dr.

Jelen volt az előadóművészet és a fotográfia

habil Szepessy Béla (Nyíregyháza). A remek
közösség jó hangulatának, összeszokottságának és profizmusának köszönhetően ontotta magából az alkotásokat, műfaji korlátok
nélkül. A festészet, a grafika, a szobrászat, a
zománc és a fotográfia különböző válfajai,
tendenciái mellett nagy örömömre jelen volt
ismét az előadóművészet, a kísérleti zene is.
Igyekeztünk a művésztelep ideje alatt programokat biztosítani a résztvevők és a település számára is. Ezek között voltak szakmai
előadások, gasztronómiai érdekességekkel
teletűzdelt estek, illetve egy nyílt délután is,
ahová kicsiket és nagyokat egyaránt vártunk
sok szeretettel nyitott műtermeinkbe, valamint képzőművészeti és kézműves foglalkozásainkra.
Augusztus 19-én a városi rendezvények keretén belül a művésztelep anyagából egy igen
színvonalas kiállítás nyílt a Régi Kaszinó étterem és kávézóban, mely október végéig az
étterem nyitvatartási idejében látogatható.
Bugyi István József
grafikusművész, rajztanár
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A boldog élet titka – avagy, hogyan legyünk elégedettek az élettel
Telt ház előtt tartotta előadását Pál Feri
atya Jászfényszarun a művelődési ház nagytermében. Az Ars Sacra program keretében
hívott vendégünk, katolikus pap és mentálhigiénés szakember, aki elárulta, hogy nincs
recept a jókedvre, és úgy gondolja, hogy a boldogság nem egy állapot, hanem folyamat.
Az elképzelések, vágyak, tervek és kívánságok összecsengése a csillagok szerencsés együttállásának köszönhető, hogy Pál Feri atya, akivel 2017 nyarán az óbudavári „Schönstatt családmozgalom” 10. éves
ünnepi eseményén találkoztunk (erről tudósítottunk a 2017. júliusi
lapszámban) elfogadta a Bedekovich népfőiskola és az egyházközség
meghívását Jászfényszarura.
Az Ars Sacra Fesztivál keretében, 2017. szeptember 23-án került
sor a Nyitott Templomok Napja programsorozat megvalósítására,
amelyben együttműködő / támogató partnerek:
· Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség
· Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
· IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
· Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
· Jászfényszaru Város Önkormányzata
Meghallgathattuk őt (kuncogva
vagy kicsattanó nevetéssel és néha
meghatottan), mit is mond arról,
hogyan legyünk elégedettek az
élettel. Nem árult el számunka új,
mások által már el nem mondott,
le nem írt titkokat, de ahogyan elmondta, közvetítette felénk, mély
bölcsességgel és üde humorral, sajátos előadásmódjával, ezáltal kön�nyen megjegyezhettük tanácsait,
bele-bele kukkantva a nekünk állított görbe tükörbe.

Hogy tudok jól lenni?
Ahhoz, hogy igazán elégedettek legyünk, fel kell tennünk magunknak a kérdést: „Hogyan lehetek jól? Hogyan lehetek jól úgy, hogy annak legyen valami gyümölcse?”
Pál Feri öt területet nevezett meg, amelyek segítenek a kérdés megválaszolásában: – Ne dramatizáljuk túl a szenvedést. A pozitív érzések
és érzelmek felismerése és tudatosítása, hogy észrevesszük, és teret
adunk nekik magunkban – elérhetőek a számunkra. – Akkor vagyunk
jól, ha képesek vagyunk egyszerre elmélyültek és önfeledtek lenni.
El lehet képzelni a reakciókat – mesélte – amikor arról prédikált egy
vasárnapi misén, hogy az az egyik legnagyobb baj, hogy sohasem tudjuk elveszteni a fejünket! Ezért van az, hogy még a szabadság alatt is
görcsösen akarunk most vagy soha alapon pihenni, jól lenni, szervezünk programokat és intézkedünk. És jobban elfáradunk, mint munkaidőben. A görcsös önmegvalósítási törekvés a legnagyobb hiba, amit
elkövethetünk magunk ellen. Ugyanilyen rossz a görcsös önreflexió, az
hogy állandóan, mereven figyelem magam: most jól vagyok?
– Minden élet értelmes. Találd meg életed értelmét – cselekedd hivatásszerűen azt, szenvedélyesen és kitartóan. „Az életnek feltétel nélkül van értelme” – mesélte egy koncentrációs tábort túlélő férfi. Ha valamiről azt gondoljuk, hogy nincs értelme, akkor nem is lesz. Sem egy
beszélgetésnek, sem egy házasságnak.
Példaként említette Nick Vujicicet, aki
tíz évesen meg akarta magát ölni, mert
nem látta az élete értelmét. Egy ideig
ugyan imádkozott azért, hogy nőjön
keze és lába, de egy idő után rájött,
hogy hálásnak kell lennie azért, amiért
él, kihívás az élete, s célt kell keresnie.
Amikor ezt elhatározta, hazafelé menet
a szomszéd kislány ráköszönt: „Nick,
szia, örülök, hogy látlak.” Ekkor Nick
Vujicic úgy döntött, aznap még nem
öli meg magát. Mint mondta, nem a
testi fogyatékossága miatt érezte magát
Hogy lehet jól lenni?
rosszul, hanem azért, mert nem volt
Pál Feri atya · Fotó: Pető István
„A boldogság nem cél és állapot,
célja az életében.
hanem irány és folyamat” – ezt a
– Az életünk akkor értékes, ha gyügondolatkört fejtette ki előadásában Feri atya. Ahhoz, hogy ezt az
mölcsöző. Ami boldoggá tesz, az nem a siker, vagy az egymillió lájk a
igazságot megértsük, és életünk részévé váljon, legelőször azt kell megfacebookon, hanem a gyümölcsöző élet. A siker, a másik felett aratott
értenünk, hogy a negatív lelkiállapot is az élet része. A krízis, ha a jó
győzelem, a hírnév nem tesz boldoggá, felpezsdít egy időre ugyan, de
úton ér minket, egy folyamathoz tartozik, és nem tart örökké. De csak
elpárolog hamar. Az tesz bennünket elégedetté, ha értékesnek tartjuk
akkor, ha az irány jó. Ha ezen az úton járunk, akkor krízishelyzetben
az életünket, ha valami nem volt, és általunk lett.
is lehetünk elégedettek, boldogok.
– Utolsó sorban az emberi kapcsolatok, amik boldoggá tehetnek
Carl Rogers szerint a boldogsághoz fontos, hogy legyenek céljaink,
– ha mások számíthatnak rám, és én is számíthatok másokra. Akkor
álmaink, amiket valósággá válthatunk. „A legtöbb ember rossz irányminőségi egy kapcsolat, ha észrevesznek minket, és mi is észrevesszük
ba indul, amikor a boldogságot keresi. Az emberek többsége szerint
a másik embert. Ha törődnek velünk, és mi is törődünk a másikkal.
ugyanis a boldogság egy állapot, amire célként tekintünk. Az a baj,
Ha megbecsülnek és tisztelnek, és mi is megbecsüljük és tiszteljük a
hogy azt hisszük, ha ezt a vágyott boldogságot elérjük, akkor innentől
másik embert. Emberi kapcsolataink minőségi kapcsolatok.
boldogok vagyunk és hanyatt dőlhetünk, pedig ez nem így van.
Carl Rogers, a XX. század legzseniálisabb lélektani szakembere kiEzek az élettani erőforrásaink
mondta, hogy ez nem ilyen egyszerű – sajnos –, a boldogság nem egy
Pál Feri még arról is mesélt, szemléletesen, sok-sok példával megtűzállapot, hanem egy folyamat. Nem egy cél, hanem irányultság. A
delve, élettani szempontból mikor termelődnek bennünk leginkább a
boldogság egy jó irányba haladó élet.”
boldogsághormonok.
Négy ilyen ismérve van a jóllétnek:
A „gyilkos táv”
1. Ha észrevesznek bennünket, és figyelmet kapunk.
Pál Feri beszélt atléta múltjáról is, miközben megemlékezett Cathy
2. Mi is észreveszünk, és emberszámba veszünk másokat
Freemanről, aki a 400 méteres síkfutásának 10. évfordulóján azt
– rajtunk múlik.
mondta: amit akkor érzett, eufória volt. „Te mit láttál a képernyőn?”
3. A megbecsülés. Hm…
– tette fel a kérdést az atya, majd így folytatta: „Azt, hogy ez a nő
4. Kölcsönös gondoskodás egymásról.
szenved, mint egy állat. Hogy fájnak a lábai, hogy alig kap levegőt,
Pál Feri atya az előadás végén elmondta: „Törekednünk kell arra,
de mégsem adja fel, mert tudja, hogy a cél végén elégedett lesz önhogy nyitott szemmel és szívvel járjunk a világban. Mert csak így
magával. Tudja fejben, hogy hamarosan egy folyamatnak a végére ér,
élhetünk tartalmas és hosszú távon boldog, kiegyensúlyozott életet.”
aminek a végén egyensúlyba kerül önmagával.”
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Az ellenség
Fotó: Pető István
Az előadó a boldog élet ellenségének a szűklátókörűséget, a rövid
A képgaléria megtekinthető
távú gondolkodásmódot és az énközpontúságot nevezte.
a Mindenszentek Plébánia Facebook-oldalán
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Ősz a könyvtárban
Az ősz nemcsak az elmúlás, hanem a
bekuckózás ideje is. Egy finom tea, egy forró kávé és egy szép, tartalmas könyv igazán
meghitté tudja tenni a kinti borongós időt.
A könyvtár havonta megújuló könyvállománya, heti rendszerességgel érkező folyóiratai, folyamatosan bővülő DVD-tára és
hangoskönyvtára igyekszik kielégíteni az
igényes kikapcsolódást keresőket. Minden
évben találunk valami újat, amivel egy icipicit alakítunk a könyvtár arculatán, természetesen olyan mértékben csak, hogy az állandó
látogatóink továbbra is élvezzék azt a légkört,
amiért szeretnek ide járni.
Idén nyáron új bútorokkal bővült a gyermekrészlegünk. Az új polcokon immár szellősebben tudjuk elhelyezni a kicsik és kicsit
nagyobbak számára szóló irodalmat. A polcok tetején klasszikus mesefigurák üdvözlik
a kis olvasókat: Rumcájsz és Manka, Mazsola, Tádé, Manócska, a Kockásfülű nyúl,
Kisvakond és Nyuszi.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatra 2017. október 2–8-a között kerül
sor. Témája a víz (az élet forrása) és a forrás
(tudás, boldogság, hagyomány). Mi az alábbi
témákhoz kapcsolódunk:
A boldogság forrása témanap – Őszi felolvasó est a parkban.
Hol a boldogság forrása? Az anyagi és érzéki élvezetekben? Az érzelmekben? A lelki
békében? A felhalmozott ismeretekben? A
szellemi bizonyosságokban? Melyik emberi tudatszint felel a boldogságért? A boldog
pillanatok biztosan csak pillanatok, félünk-e

Új bútorokkal bővült a gyermekrészleg
boldognak lenni, csak akkor érezzük, hogy
boldogok voltunk, ha változik körülöttünk
az élet és boldogtalanok lettünk? Mit adhat
ehhez a könyvtár? A könyvtáros? A gyűjtemény, a szolgáltatásaink, a rendezvényeink?
Néphagyományok napja témanap – A magyar népmese napja az óvodásoknak dramatizált meseolvasással és játékos feladatokkal.
Valamint ezen a héten nyereményjátékot is
indítunk a könyvtárat meglátogatók és könyvet kölcsönzők számára.
November közepén Diana Gabaldon:
Outlander (Az idegen) könyv- és tévésorozat
világsikerén felbuzdulva skót napot tartunk
ételkóstolóval, sorozat és könyves kérdésekkel, történelmi és kulturális háttérrel megfűszerezve. Avagy éljen minden, ami skót!
Ha kíváncsiak a könyvtár újdonságaira, friss
híreire, kövessenek minket Facebookon (Jász-

Tádé, Mazsola, Manócska
fényszaru Városi Könyvtár), Instagramon (@
konyvtar.fenyszaru) és a honlapunkon: www.
jaszfenykonyvtar.hu.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Sikeres tanévindítás
Folyamatos a munka a néptáncosok háza táján. Az Iglice gyermek
néptánc együttes a nyáron sem pihent, hisz részt vettek a XVII.
Csángó Fesztivál Páva gála műsorán, valamint szerepeltek augusztus 19-én a városi ünnepség gálaműsorában is. Még alig indult el a
2017/2018-as új tanév, de a táncosok már teljes gőzzel dolgoztak, hisz
két próbájuk volt felkészülni a 19. Szolnoki Gulyás fesztivál keretein
belül megrendezett Népzene és néptánc tehetségek versenyére, ahol
néptánc csoport kategóriában mérettették meg magukat. A szemlére
mezőkölpényi táncokból összeállított koreográfiát vittek, melyet a háromtagú zsűri a legjobbnak talált, és kategóriájában megosztott első
díjban részesítette a Corvinka táncegyüttessel egyetemben. A munka
folyamatos, hisz az együttes összes csoportja készül a 2017. október
21-én Jászfényszarun megrendezésre kerülő IX. Fény fesztiválra, ahol
szintén sok táncos, szólista, énekes és zenekar fogja megmérettetni
magát. A bemutató a tervek szerint 14 órától fog kezdődni, és teljesen
ingyenesen lesz megtekinthető a nagyközönség számára. Az este egy
közös táncházzal zárul, amibe bárki bekapcsolódhat, és együtt mulathat a résztvevőkkel. A felnőtt táncosok sem pihenhettek az ősszel, hisz
az Iglice hagyományőrző táncegyüttes teljes erővel készült a debreceni
IV. Kezdő Felnőttek néptáncos bemutatójára, ahol a pénteki napon
26 fellépő csoport között dél-alföldi koreográfiát mutattak be, szombaton délelőtt és délután pedig jászsági táncot tanítottak a résztvevő
együttesek táncosainak. A hagyományőrzők már harmadik alkalommal szerepelnek ezen a rendezvényen, mindig nagy sikerrel.
A sok fellépés és munka mellett jut egy kis idő a szórakozásra is, és
ennek jegyében a lengyelországi Gwozdziec táncegyüttes meglátogatja
az együttest 2017. október 20. és 22. között, akik a szórakozás és a közös programok mellett szintén bemutatkoznak a IX. Fény fesztiválon.
Péter Szilárd

Felnőtt néptáncosaink Debrecenben

Mezőkölpényi táncok az Iglice előadásában
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Iskolai, óvodai hírek
Ünnepélyes tanévnyitó
Már óvodások vagyunk

Tanévnyitó szentmisével vette kezdetét az új tanév a IV. Béla Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában szeptember 1-jén. Fotó: Glonczi Rudolf

Hírek az óvodából
A nyári szünet alatt az óvodák nagytakarítása megtörtént, óvodáink dolgozóinak ismét
segítséget nyújtottak a diákmunkások és az
önkéntes munkások.
Mire ezek a sorok megjelennek, talán már
az új, a Napfény Óvoda termeiben, udvarán játszanak a gyerekek. Szeptember elején
azonban még mindenki a saját épületében
fogadta a gyereket.
A csoportok a következő beosztással,
létszámmal indultak.
Napsugár Óvoda
Méhecske csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Dobák Jánosné Kati
		 Perediné Pál Miléna
Dadus néni: Langó Miklósné Ica
Ficánka csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Farkas Zsoltné Paula
		 Sinkovics Gebura Katalin
Dadus néni: Urbán Tiborné Ilonka
Maci csoport: 25 gyermek
Óvó nénik: Boros Sára
		 Antrup Farkas Sylvia Mária
Dadus néni: Rajna Józsefné Györgyi
Mazsola csoport: ők a legkisebbek, folyama-

tos befogadás mellett, 10 induló létszám
után év végére 32 gyermekre gyarapszik
a csoport.
Óvó nénik: Cseszkóné Zsámboki Tímea
		 Kovácsné Papp Andrea
Dadus néni: Garasné Zsólyomi Katalin
Szivárvány Óvoda
Süni csoport: 28 gyermek
Óvó nénik: Földvári Edit
		 Mezeiné Folyó Angéla
Dadus néni: Kókainé Mészáros Éva
Katica csoport: 25 gyermek
Óvó nénik: Csuzzné Lovász Mária
		 Jarábikné Sinkovics Andrea
Dadus néni: Csépány Miklósné Izabella
Csiga-biga csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Klippánné Jáger Melinda
		 Szakaliné Hesz Katalin
Dadus néni: Kóródi Antalné Kati
Pillangó csoport: induló gyermek létszám
15, folyamatos befogadás mellett év végére 32 főre bővül.
Óvó nénik: Petrezselyemné
		 Rimóczi Anett, Szarka Gáborné Judit
Dadus néni: Bőti Józsefné Marika
Földvári Edit

Iskolába indulnak a Szivárvány Óvoda Pillangói. Fotó: Glonczi Rudolf

Még a Szivárvány Óvodában kezdték meg
óvodáséletüket a Pillangó csoportos gyerekek
első „fecskéi”. Kép és szöveg: Földvári Edit

Összetartozunk

Megérkeztek az új Mazsolák is
Fotó: Kovácsné Papp Andrea

Búcsúban

A Szivárvány ovisok megnézték a búcsúi
készülődést és néhány kört tettek a kisvonaton
Fotó: Földvári Edit
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László Györgyi logopédus, gyógypedagógus bemutatkozása

László Györgyi

Gyógypedagógusként már több mint 25
éve, logopédusként pedig 8 éve vagyok a
pályán. A Jászságban több óvodában és iskolában dolgoztam már főállásban és vállalkozásban egyaránt. A jászfényszarui óvodával
is régebbi a kapcsolatom, de ez év elejétől
már főállásban vagyok itt. A 2017/2018-as
tanévtől pedig az iskola tanulóinak gyógypedagógiai fejlesztésében is részt veszek heti 10
órában.
Az óvodában a sajátos nevelési igényű gyerekekkel és a nevelési tanácsadó által kiszűrt
gyerekekkel foglalkozom. A logopédia különböző folyamatai tartoznak munkámba:
beszédindítás, beszédhibák javítása, szókincsbővítés, dadogás terápia. Ezen kívül részképességeket fejlesztek a foglalkozásokon, pl.:

a figyelmet, emlékezetet, finommotorikát,
gondolkodást. Mindezt természetesen játékosan, hiszen a 3-7 éves korosztályról van
szó. Szívesen használok nyelvtornánál ropit,
apró puha cukorkákat, pattogatott kukoricát,
így próbálva kedvet csinálni a feladatokhoz.
Munkám során a siker nem mindig érkezik
azonnal, időre van szükség, amíg a gyerekek a
gyakoroltakat megértik, hasznosítják, beépítik a mindennapi beszédbe. Mégis hiszem és
tapasztalom, hogy nincsen hiábavaló munka,
előbb vagy utóbb behozzák a lemaradást.
Természetesen a szülők is fordulhatnak
hozzám kérdéseikkel a témában, örömmel
végzem a tanácsadást. Nagyon sok jó beszélgetést, együttmesélést kívánok a családoknak!

László Gyöngyi

Német ajkú kolléganő érkezett a Napsugár Óvodába

Antrup Farkas Sylvia Maria
2017. év ősze ismét változást hozott a
Napsugár Óvoda életében. Közösségünkbe
érkezett egy német ajkú, fiatal kolléganő,
aki tele energiával és tervekkel kezdte a
munkát a Maci csoportban. Megkértem,
hogy mondjon néhány bemutatkozó szót
magáról, mert szeretnénk egy kicsit jobban megismerni.
Antrup Sylvia Maria vagyok, és Északnyugat Németországból származom. Apukám
német, anyukám pedig magyar. Egy bátyám
és egy nővérem van, de a bátyámnak már három fia is van. Iskoláimat Németországban
végeztem, ahol csecsemőgondozói és óvónői képesítést szereztem. Gyerekkoromban
a nyári szüneteket mindig Magyarországon
töltöttük, és nagyon megszerettem többek
között a Balatont is.
Hogyan kerültél egy budapesti óvodába?
2010-ben a tanulmányaim során Kelen
völgyön egy budapesti magyar-német óvodában három hónapos gyakorlatot végeztem.
Az óvónő mellett német-magyar témákat
dolgoztunk ki, és nagyon hatékonyan tudtunk egymással dolgozni. Ebben az időszakban egy jó baráti körre is szert tettem, és jó
élményeket éltem meg itt. A gyakorlat végén
visszatértem Németországba, befejeztem a
tanulmányaimat, és több német óvodában
dolgoztam.

Aztán a sors úgy hozta, hogy egy idő után
ismét Magyarországra kerültél. Mi volt ennek az oka?
2013-ban úgy döntöttem, hogy visszatérek
Magyarországra, mert hiányzott nekem az itteni légkör, a baráti kör és a német-magyar
óvoda is. Hazatértemkor Kelenvölgyön helyezkedtem el, ahol 2017 augusztus végéig
dolgoztam.
Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel?
Szeretek templomba járni is. 2016-ban
ismertem meg férjemet, dr. Farkas Kristóf
Vincét, akivel idén augusztusban házasodtam
össze. Azóta élek Jászfényszarun. Szeretem a
települést, a környéket, a nyugalmat és a szép
természetet, ami itt található. Örülök, hogy
szeptember 1-től itt Jászfényszarun, a Napsugár Óvodában dolgozhatok. Kíváncsi vagyok
arra, hogy milyen lesz az új Napfény Óvoda,
már várom az új helyet.
Intézményünkben már évek óta zajlik az
angol nyelv megismertetése, megszerettetése a
gyermekekkel, s a kicsik idegen nyelvi kompetenciájának bővítésére szolgál a német nyelv
érzékenyítése is. Mi motivál téged ebben a
témában?
Az óvodában német foglalkozásokat fogok
a gyermekekkel együtt végezni, és beszélni
hozzájuk német nyelven, hogy minél többet
tanuljanak. Szeretem a gyerekeket, jó velük
foglalkozni. Ha rám néznek és mosolyognak,
az nekem mindig szép élmény, és örülök, ha
a gyerekek is örülnek. Bízom benne, hogy
munkám hatására a kiscsoportosok amikorra
nagycsoportosak lesznek, a német nyelvben
is ügyesednek. Köszönöm a lehetőséget, hogy
taníthatom őket.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes
lesz a gyermekeknek, hogy egy újabb idegen
nyelvvel ismerkedhetnek meg! Mivel töltöd
legszívesebben a szabadidődet?
Szeretek táncolni: balettot, step-aerobicot
és hip-hopot is tanultam. Budapesten templomi kórusba is jártam, és énekelni is tanultam.
Mit fogalmaznál meg röviden, mi a legfontosabb a számodra az életben?

Számomra a család nagyon fontos az életben, hiszen így tud az élet továbbmenni.
Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál a bemutatkozásra! Nagyon örülünk, hogy hozzánk
kerültél, s teret kapott a német nyelv érzékenyítése is az angol mellett a jászfényszarui oviban.
Kívánom, hogy érezd magad nagyon kellemesen
az óvodai közösségben, s hogy a kisgyermekek
nevelésében és a német nyelv érzékenyítésében is
szép sikereket érj el! Kovácsné Papp Andrea

Köszönet

Szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik közreműködtek abban, hogy 2017. augusztus 5-én egy tökéletes, mesébe illő esküvőnk legyen!
Ez a köszönet legfőképp a Szüleinknek
szól, akik mindvégig mellettünk voltak, támogattak és segítettek! Valamint szeretnénk
Szalainé Varga Erzsébet anyakönyvvezetőnek
megköszönni a csodálatos polgári szertartást.

Ritczl Tamás
és Ritczlné Dobák Bettina
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1Úton Nemzetközi Zarándoknap
2017. augusztus 26.
Nemzetközi zarándoknap a gyermeket várókért
A Mária út teljes szakaszán egy közös, Közép-Európa nemzeteit ös�szekötő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület minden év augusztusának végén, Nagyboldogasszony
ünnepe után. Ez a minden évben megrendezésre kerülő zarándoknap
az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Délvidéken és Magyarországon egyaránt.
Az 1Úton zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű,
világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas
lelki jelentőséggel bír.

Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy
egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária úton.
Jászfényszaru abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Mária út
átvezet a településen, mely Boldog felől érkezik, s a Bethlen Gábor,
Kossuth Lajos, Kiss Ernő, Ady Endre útat érintve tovább halad Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy irányába.
Egyházközségünk már a 4. alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez, gyalogos és kerékpáros zarándoklatokkal.
A gyalogosok a Jászfényszaru–Boldog–Jászfényszaru utat járják meg
és térnek vissza a Tura felől érkezőkkel, illetve a kerékpárosok a Jászfényszaru–Jászfelsőszentgyörgy–Kerekudvar–Jászfényszaru utat teszik
meg kerékpárral, találkozva a jászberényi gyalogosokkal a kerekudvari
Nepomuki Szent János kápolnánál.
A Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között található kistemplomot
1829-ben Jekelfalussy Johanna építtette 1820 körül emelt kúriája közelében. 1855-ben a kápolna épületét megnagyobbították. Története
során többször is felújították. Az 1900-as évek elején Gosztony Aladár
cserélte le a kápolna eredeti felszerelését. Vasárnaponként a Gosztony
család és alkalmazottaik a jászberényi ferencesek miséit hallgatták itt a
kápolnában. 2004-ben, újabb renoválás után, Nepomuki Szent János
– a kápolna védőszentjének – ünnepén tarthattak újra búcsút Kerekudvaron. Az Új élet katolikus evangelizációs egyesület pártfogásába
vette a kápolnát.

Augusztus 26-án reggel 8 órakor mi kerékpárosok gyülekeztünk a
templom kertben, majd indultunk a kitűzött célunk irányába.
/A teljes táv oda-vissza 36 km./
Természetesen az utunk során megálltunk az út szélén található kereszteknél, s imával kértük az égiek áldását a gyermeket várókért.
Székely János – Ima a gyermekre várókért
Mennyei Atyánk, akit a Biblia így nevez: Élet Barátja!
A gyermeket várókért könyörgünk hozzád:
fiatal házaspárokért, akiknek nagy vágya, hozzád kiáltó kérése a gyermek,
gyermekekért, akik hatalmas örömmel fogadnának egy testvért,
nagyszülőkért, akiknek az unokák bearanyoznák az életüket,
szülőkért, akik egy gyermek örökbefogadására készülnek.
Adj gyermekáldást a gyermeket váróknak!
Add, hogy a gyermekeket nyitott szívvel,
örömmel fogadják mindenütt a világon,
mint a Te remekműveidet,
mint az egyik legdrágább ajándékot, amit a Te kezedből kaphatunk.
Add, hogy mi is az élet barátai legyünk!
(Add, hogy a gyermekvárás ádventje
a gyermek megérkezésének karácsonyi öröméhez vezessen!)
Add, hogy minden gyermekben felismerjük a Te képmásodat!
Add, hogy biztos kézzel, nagy szeretettel vezessük őket,
a gyermekek pedig növekedjenek bölcsességben,
élő hitben és a szív jóságában, Amen.

A kerekudvari Nepomuki Szent János kápolnához 11 óra körül érkeztünk, vendéglátóink ásványvízzel, kávéval vártak minket.
Nemsokára megérkeztek a Jászberényből induló gyalogos zarándokok is. Némi felfrissülést követően bementünk a kápolnába és gitáros
kísérettel énekeltünk együtt, majd délben elimádkoztuk az Úrangyala
imádságot. Ezt követően a gyalogos zarándokok tovább indultak Jászfényszaru irányába, mi pedig ½ 1 órakor indultunk haza. A vissza
úton, a nagy hőségben három alkalommal pihenőt tartottunk.
Érkezésünk után testiekben elfáradva, de lelkiekben felöltődve
szentmisével záródott ez a szép nap, mely után agapéval várt minden
résztvevőt az Jászfényszarui Egyházközség a Szent Erzsébet Közösségi
Kollár Csaba
Házban. 

Szépkorúak köszöntése

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal két szépkorú személyt köszöntöttünk városunkban: augusztus 25-én a 90 éves Jáger MikKép és szöveg: Szalainé Varga Erzsébet
lósné Juhász Máriát, augusztus 31-én a 95 éves Czúz Lajost.
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság hírei
Német László: Égető Eszter (megjelenés: 1957; részlet)
„A beszélgetés most még élénkebb lett. József addig nógatta a hallgatásra berendezkedett Bernátot, amíg az előhozta a népfőiskola-tervüket. Az író úr biztosan ismeri a dán és finn népfőiskolákat, mit szólna
hozzá, ha ők is csinálnának olyat Csomorkányon. Amikor látták, hogy
Méhes felelni kezd, József és Bandi közelebb húzták a széküket, rá-rászóltak Bernátra, lassan a szót is átvették tőle. Így beszéltek, ferdén az
asztalon át, az egyik felén Méhes, a másikon a három összehúzódó fiú;
Bandi még a tenyerét is a fülére rakta, hogy a cigányzenében jobban
hallja. A népfőiskolai mozgalom akkor még csak épp ébredőben volt
Magyarországon. Méhesnek, rögtön észre lehetett venni, még annyi
biztos ismerete sem volt róla, mint Józsefnek, akinek a kartotékjában
ez alatt a címszó alatt is volt egy-két kivágott ismertetés s beszámoló.
A fejében azonban ott volt egy ehhez hasonló intézmény (ott, úgy
látszik, az egész ország vagy ki tudja, Európa volt eléggé kidolgozott
álmokból összetoldva), s a beszélgetés eleinte abból állt, hogy a fejében levő parasztegyetemet előbb a dán- és finnországiakkal, majd a
Csomorkányon csírázóval összeigazítsák. – Énnekem ez régi kérdésem
– mondta Méhes. – Kapok egy felnőtt embert, egy Robinzont, akinek
megvan a jó esze, ért valami iparhoz vagy mezőgazdasághoz; add át
neki minél tömörebben, amit a ti híres műveltségetekben lényegesnek
tartasz. Ebben tulajdonképp két nagy kérdés van elbújtatva. Az egyik,
hol vannak az emberi műveltség idegdúcai. Énnekem, úgy hiszem,
volt egy kis érzékem ehhez, akármit tanultam, rögtön arra csaptam rá,
ami alakíthat rajtam – a többit kidobta az agyam. A másik, hogyan
adom? Szerintem a könyvben, főképp a tankönyvben, van valami természetellenes. Az író nem meri úgy átadni a dolgot, ahogy az ő fejében
van: szétszedi, s belerakja valami lexikonfélébe. A tanulóra bízza, hogy
az megint valami szerveset csináljon belőle. A jó pedagógus, mint a
költő, úgy adja át a dolgot, abban a szövésben, ahogy őbenne van. Igen,
tankönyveket csak költőkkel szabad íratni.”

A Magyar Népfőiskolai Társaság először 1995-ben fogalmazott
meg javaslatokat a rendezvény bevezetéséről. A Magyar Művelődési
Intézettel közösen 1997-ben még kísérleti jelleggel, majd 2001-től
rendszeresen megtartották A MŰVELŐDÉS HETE – A TANULÁS
ÜNNEPE című országos programsorozatot, azzal az egyik fő törekvéssel, hogy a művelődés-felnőttképzés területén tevékenykedő intézményeket, szervezeteket sokszínű együttműködésre ösztönözze. Az
immár 20 éves rendezvénysorozathoz kapcsolódik népfőiskolánk az
őszi (szeptember, október) programokkal.
Népfőiskolai programok 2017 ősz/tél
2017. szeptember 1. (péntek)
XXIV. Jász Világtalálkozó egyeztető megbeszélése
2018-ban 20 év elteltével ismét Jászfényszaru ad otthont a jászok híres seregszemléjének a XXIV. Jász
Világtalálkozónak. A nagyszabású
rendezvény előkészítésében népfőiskolánk is szerepet kapott. A Jászok Egyesületének ügyvivőjével,
dr. Dobos Lászlóval kapcsolattartó a népfőiskola vezetője, Kovács
Béláné Pető Magdolna. A Világtalálkozó egyedi arculatának érdekében s a város további „évfordulós
eseményeihez” kapcsolódóan a
népfőiskola vezetősége „ötletbörzét” tartott s a javaslatokat eljuttatta a programok tervezőihez.

2017. szeptember 23. (szombat)
Elégedetten az élettel
– Vágyak, Célok, Küzdelmek
Szeptember 23-án, szombaton, délelőtt 10
órakor az ARS SACRA Fesztivál keretében,
Jászfényszarura látogatott Pál Feri atya római
katolikus pap, kiváló mentálhigiénés szakember. Az előadás egyben a
népfőiskolai Családakadémia bevezető programja is volt. Az óbudavári
„Schönstatt családmozgalom” 10. éves ünnepi eseményének résztvevőiként (erről tudósítottunk a 2017. júliusi lapszámban) terveztük és
indítottuk útjára a 2017. és 2018. évre a Családakadémia programsorozatot. Pál Feri atya előadásáról a 18. oldalon olvashatnak.
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskola együttműködő partnerei: Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség, IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár, Jászfényszaru Önkormányzata.
2017. október 18 (szerda)
Mesés világ – László Cecília festményeinek kiállítása
A MŰVELŐDÉS HETE – A TANULÁS ÜNNEPE című programsorozat keretében kerül sor László Cecília festményeinek kiállítására.
László Cecília az EUROPE DIRECT Szolnok és a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár munkatársa, tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem, angol-francia-EU szakon végezte.
Új, játékos művészi oldaláról ismerjük most
meg. Több mint két évtizede alkot, stílusát
„vizionárius művészetként” aposztrofálja. Képeivel jelen volt – a szolnoki és más hazai kiállításokon túl a Firenzei Biennálén és a Krétai
Tavaszi Fesztiválon, Bielsko Bialában is bemutatkozott műveivel. Képeinek üzenete: Rejtélyes, titokzatos, sejtelmes
és közben melegséget hordozó, meghökkentően különös a világunk. A
programban a népfőiskolánk együttműködő partnerei a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnoki Művésztelep, Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru Város Önkormányzata.
2017. november 17. (péntek)
Erzsébet napi programok
Hagyományos Erzsébet napi kiállítás és vásár, hagyományőrző
kézműves programok, SacArt kiállítás, fotó kiállítás és beszélgetés.
Helyszíne – Szent Erzsébet Közösségi Ház, sétáló utca, Régi Kaszinó
Étterem. A Népfőiskola együttműködő partnerei: Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség, IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru Önkormányzata.
2017. december 3. (vasárnap; 14.30)
Adventi Kávéház
„A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.” (Kodály Zoltán) Fellépő vendégeink – a Benyus Testvérek Kamaraegyüttese – immár (az elmúlt
két évtizedben) harmadjára fogadták el meghívásunkat. A Kamaraegyüttes tíz testvérből álló kis szimfonikus együttes. Megalakulásuk
idejét nem könnyű meghatározni, mivel a gyermekek születésük sorrendjében fokozatosan kapcsolódtak be a közös zenélésbe, így a kamaraegyüttes közös múltja több mint 30 évre tekint vissza. Benyus Sándor, az édesapa zongorázott, hegedült és kórust vezetett, felesége, Anna
pedig hegedült. Az évről évre bővülő együttes tehát egy sokgyermekes
házaspár zeneszeretetéből született. Tagjai a zene iránti szeretetet még
gyermekkorukban megtapasztalták, és a muzsikától felnőttként sem
szakadtak el. A tíz testvér mindegyike a zenészhivatás mellett döntött,
és diplomát szerzett valamely zeneművészeti egyetemen vagy főiskolán.
A családi kamarazenélés hagyománya tovább folytatódik, mára már az
unokák (majdnem mind a 28) is együtt zenélnek. Helyszíne: Régi Kaszinó Étterem. A népfőiskola együttműködő partnerei: Jászfényszarui
Római Katolikus Egyházközség, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
Jászfényszaru Önkormányzata.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Rövid hírek
Látogasson el hozzánk!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel vár mindenkit, aki rendszeres művelődési, közösségi programjainkhoz szeretne
csatlakozni.
Nálunk lehet néptáncolni, társastáncolni két
csoportban, színjátszani, énekelni az énekkarban, a népdalkörben és a dúdolóban, babamama klubba járni, asztaliteniszezni, jógázni, zumbázni, beszélgetni
a bibliáról, felolvasásra járni, hímezni, kézimunkázni, zenélni, éneket
próbálni, csatlakozhatnak a német nyelvtanfolyamhoz. Igény szerint
tervezünk további nyelvtanfolyamokat.
Nyitottak vagyunk minden lakossági kezdeményezésre. Új igények
esetén segítjük a megvalósítást.
Bővebb információért keresse fel honlapunkat: www.jaszfenymuvhaz.
hu és facebook oldalunkat.
Várjuk Önt, akár felnőtt, akár fiatal, akár gyermek!
Bordásné Kovács Katalin igazgató

A Fotósuli folytatódik!

Sportnap

2017. 09. 16-án sportnapot tartottak a Szent József szabadidő parkban. Fiatal és az idősebb generáció mérkőzött meg egymással, melyen
a fiatalok győztek. Ezt követte egy közös beszélgetés, és egy ebéd.
Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf

Egészségügyi előadás

2017. 09. 09-én (szombaton) tartottuk meg a Lehel-tónál a
Fotósuliban résztvevők számára az idei utolsó záró programot. Különféle elméleti, és gyakorlati játékos versenyeket rendeztünk a számukra
a szülőkkel együtt, amelyen a gyermekek nagyon jól érezték magukat.
A nap végén kötetlen fotózás, és egy közös ebéd zárta az ezévi fotósuli
programot. Jövőre folytatódik tovább a fotósuli, amelyre minden fotózni vágyó gyermeket szeretettel várunk!
Glonczi Rudolf „szép, és jó fényeket” kíván minden fotós gyermeknek!
Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf
*

Dr. Palencsár Csaba tartott előadást a magas vérnyomás betegségről
az időseinknek. 
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Hirdetési díjaink
2017. 09. 09-én (szombaton) Jászapátin lépett fel a Muskátli Népdalkör fennállásának 45. évfordulóján a Fehér Akác Népdalkör.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó
*
2017. 09. 10-én (vasárnap) egy busznyi jászfényszarui látogatott el
Budapestre a Szenes Iván emlékére megrendezett emlékkoncertre.
Dávid Ildikó

Vállalkozói Egész oldalas ......... 40.000 Ft
Fél oldalas ............. 20.000 Ft
Negyed oldalas ...... 15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés ......... 30 Ft/szó
Keretes .................. szöveg ........... 30 Ft/szó
		
illusztráció .... 500 Ft/db
Családi esemény .... szöveg ........... 30 Ft/szó
		
fotó .............. 1.000 Ft/db
Kapcsolattartás napközben: +36-70/673-7618
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Színházi szervezés az Erkel Színház előadásaira
Májusi lapszámunkban a Dobák Attila operaénekessel készült riportban már megírtuk,
hogy Attilát a Magyar Állami Operaház négy
szerepre szerződtette a 2017/18-as színházi
évadra.

Háry János.
Dobák Attila és Kálnay Zsófia

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre
három előadására, melyben Dobák Attila
énekel különjáratú autóbuszt indít.
2017. december 27-én (szerdán) 17 órai
jászfényszarui indulással az Erkel Színházban Giacomo Puccini: Bohémélet opera –
két részben, négy felvonásban, olasz nyelven,
magyar és angol felirattal – előadást nézzük meg. Az előadás 19 órakor kezdődik és
21:45-ig tart.
„Vannak legendás operák. Ilyen ez a fiatal
párizsi bohémek történetét elmesélő Puccinimű, amelyben az operairodalom egyik legszebb románca egy kialudt gyertyával és egy
elveszett kulccsal kezdődik.
Vannak továbbá legendás operaelőadások,
mint például ez a Nádasdy Kálmán-rendezés,
amely Oláh Gusztáv varázslatos díszletében
már-már színháztörténeti bravúrral 1937
óta van az Operaház műsorán és ezidáig 882
előadást ért meg. Van, amin nem fog az idő.
Ezen a csodálatos előadáson bizonnyal nem
fogott.”
Az előadás egyik főszerepét (Schaunard)
Dobák Attila alakítja. 2018. február 2-án
(péntek) 17 órai jászfényszarui indulással
az Erkel Színházban Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra opera – előjátékkal, két
részben, három felvonásban, olasz nyelven,
magyar és angol felirattal – előadást nézzük
meg.

II. Keleti Fény Edzőtábor

Második alkalommal került megrendezésre
edzőtáborunk itt Jászfényszarun július 16án, melynek a Pál vendégház adott otthont.
Több helyszínen folytak az edzések, például a motocross pályán, a focipályán, a volt
Cserkészház mögötti kis focipályán. A három
nap alatt 6 edzésen vettek részt a karatésok,
melyben voltak futások, technikai edzés, formagyakorlat, funkcionális köredzés, illetve
küzdelem. Ezúton szeretném megköszönni

a szülőknek a fáradhatatlan kitartást, mel�lyel hétről hétre edzésekre hozzák gyermekeiket, és közösen látjuk rajtuk a fejlődést
fegyelem, figyelem, erő és állóképesség terén.
Külön szeretném megköszönni Jászfényszaru
önkormányzata képviselő-testületének, polgármester asszonynak, jegyző asszonynak a
segítséget mind anyagi, mind pedig mentális
vonatkozásban. OSU ARIGATO!
Kép és szöveg: senpai Fülöp Roland

Az előadás 19 órakor kezdődik és 22:00ig tart. „1856 tavaszán a velencei Teatro La
Fenice vezetősége felkérte Verdit, hogy írjon
új operát. Hamarosan meg is állapodtak abban, hogy a téma alapja a spanyol Antonio
García Gutiérrez Simón Boccanegra című
színműve lesz.
A következő évi bemutató mérsékelt sikere
után végül a zeneszerző 1879-ben nagyobb
változtatásokat eszközölt a művön Arrigo
Boito librettista segítségével.
A darab így a milánói Scalában két év múlva már hatalmas sikert aratott, mely azóta is
töretlen világszerte.
A szenvedély, cselszövés, szerelem, gyerekrablás, mérgezés, halál drámai tematikája ötvözve Verdi csodálatos zenéjével a
zeneszerző életművének egyik legfontosabb darabjává tette a Simon Boccanegrát.”
Az előadásban Pietro szerepében Dobák
Attilát láthatjuk.
Jegyek: 3.000 Ft-től 6000 Ft/db-ig vásárolhatók. Buszköltség: 1800 Ft/fő.
Jelentkezni: Tóth Tibornál a +36-30/3373336 mobilszámon, vagy személyesen a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) lehet.
A fotó a MÜPA Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermében a 2017. április 23-i
előadásán készült, amelyet Dobák Attila boTóth Tibor
csátott rendelkezésünkre.
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Petőfi színházbérlet

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

2017/18-as évad előadásai:

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

2017. október 14. 17 óra
Bródy – Szörényi: István, a király (részletek)
a jászberényi Déryné Vegyeskar előadásában
2017. november 25. 17 óra
Átváltozók
francia, reneszánsz komédia 1 felvonásban
az alattyáni Hetedhét Theátrum előadásában
Kabaréjelenetek
a Fortuna Együttes előadásában
2018. január 27.
Tanulmány a nőkről
zenés vígjáték a ’70-es évek zenéivel 2 felvonásban
a budapesti Magyar Zenés Színház előadásában
Csomor Csilla főszereplésével
2018. február 24. 17 óra
Kikapós patikárius
vígjáték zenés betétekkel 3 felvonásban
a jászárokszállási Görbe János Színkör előadásában
Bérlet ára: I. rendű 6.500 Ft, II. rendű 4.500 Ft.
Fizetési kedvezmény 2 részletben!
1. részlet október 14-ig
2. részlet január 27-ig
Jegyek ára előadásonként: 1.000 és 1.500 Ft.
Magyar Zenés Színházra 2.000, 2.500 és 3.000 Ft.
Megvásárolhatók a művelődési házban (57/422-137, muvhaz@
jaszfenyszaru.hu), valamint Basa Éva, Görbéné Dobos Amália és
Lukács Pál közönségszervezőknél.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Jó szórakozást kíván
a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde fogorvos: .(+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász (Vincze-Járvás Katalin): .................. (+36) 70/436-4537
Vízmű-ügyelet: ...................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: ............................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ..................................... (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ......... (+36) 57/950-191
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............. (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36) 30/611-3479
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság ........... (+36) 57/520-101

KURUNCZI SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

MÉSZÁROS ANTALNÉ
ÉZSIÁS MÁRIA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Nevessetek és gondoljatok rám,
Hiszen itt vagyok veletek, csak az út másik oldalán.”
A gyászoló család
„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
Nem simogatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk ragyogó szemed,
Marad a csend. Mindent köszönünk Neked!”
Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik édesanyám, nagymamánk

TUSOR ANTALNÉ
LANGÓ JOHANNA

temetési szertartásán megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés

MELEGH PÁL

halálának 14. évfordulójára.
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz.”
Szerető családod
Emlékezünk

Harangozó Imre
Jászfényszaruért kitűntetett
halálának 19., és felesége

Rusai rozália
halálának 20. évfordulójára.

Éltek, alkottak, mindig reméltek
Most Isten országából reánk tekintenek
Szívünkben őrizzük emléküket.
Szerető családjuk

Jóga
Mindenkit szeretettel várunk önköltséges jóga tornánkra a művelődési házba!
Időpont: szerdánként 17 óra. A foglalkozásokat a jászberényi Dobiné Ibolya tartja.
Ha nem sportolhat intenzíven, de egészsége védelmében szükségesnek érzi a mozgást, éljen a lehetőséggel!
Katinka
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Konténeres
hulladékszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

A SAMSUNG (Jászfényszaru) gyár
(illusztráció)

épületeinek
takarítására
munkatársakat
keresünk!

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. · Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden hétfőn 15.00-tól (bejelentkezés alapján).

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

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
KEDVEZMÉNYEINK:
Keretekre: -30%, -40% · Lencsékre: -20%
Multifokális lencsékre: -30%
Fényre sötétedő lencsékre: -30%
Napszemüvegekre: -30%

Délelőtti
és délutáni munkavégzés,
jó kereseti lehetőség.
Információ és jelentkezés
a 06 20 400 9132,
vagy 06 20 910 3431
telefonszámokon, vagy
a varkonyi.laszlo@dussmann.hu
e-mail címen.

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Fóliavázak eladók!
Érd.: +36-30/393-5737

Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció részére is alkalmas
100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. · Tel.: +36-70/500-1917
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Programajánló
Október

Minden este rózsafüzér ájtatosság a templomban
3.
17:00 Őszi felolvasás az avarban
		 az Országos Könyvtári Napok keretében
8:00 A fizika napja a művelődési házban (Hartlein Károly)
4.
4.
10:00 Vakok és Gyengénlátók Országos Szervezete
		 információs napja a művelődési házban
4.		 Magyar népmese napja az óvodásokkal
		 a Városi Könyvtárban
		 az Országos Könyvtári Napok keretében
17:30 Japán kiállítás megnyitója a művelődési házban
5.
6.
18:00 Gyertyagyújtás az aradi vértanúk emlékére
		 a Városháza előtt
6-7.		 IV. Béla Katolikus Általános Iskola
		 és Alapfokú Művészeti Iskola
		 Diákönkormányzata hulladékgyűjtési akciója a városban
10:30 Kovácsovics Fruzsina Elfeledett mézescsók című
9.
		 gyermekkoncertje a művelődési házban
14.
17:00 István, a király – Déryné Vegyes Kar műsora
		 a Petőfi bérlet keretében a művelődési házban
15:00 Ikebana készítés a művelődési házban
15.
21.
15:00 IX. Fény Fesztivál és „Jászkunsági gyerek vagyok”
		 megyei népművészeti szemle a művelődési házban
15:00 Nyárbúcsúztató koncert a Golf Együttessel (Pagoda)
22.
17:00 Október 23-i megemlékezés, hősök miséje
23.
		 a templomban, fáklyás felvonulás az 1956-os
emlékműhöz, koszorúzás
28. 		 Lumina Cornu asztali torna a művelődési házban
11:00 Mindenszentek búcsúja a templomban
29.

Időszaki kiállítások
· Japán kiállítás a művelődési házban
· IV. Jászfényszarui Művésztelep gyűjteményes kiállítása
a Régi Kaszinó étteremben
· Zene és képzőművészet – az általános iskola rajzpályázatának kiállítása
a művelődési házban
· Érdekes kultúrák nyomában – Mátés László fotókiállítása a Városházán
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, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Fizika show
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a művelődési ház legújabb rendezvényére.

Látványos fizikai kísérletek

Härtlein Károly (BME, Brutális Fizika tv-műsor) előadásában.
Tartalmas szórakozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Jászfényszaru, Szent István út 1.
Időpont: 2017. október 4. 9:00-15:00 óránkénti turnusváltásokkal.
Bejelentkezés: +36-57/422-137, muvhaz@jaszfenyszaru.hu
Honlap: www.jaszfenymuvhaz.hu

Készíts ikebanát!
Önköltséges
workshop és vásár
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Jászfényszaru, Szent István út 1.
Időpont: 2017. október 15. vasárnap 15:00-17:00
A foglalkozást képzett ikebana művészek vezetik!
Ha szeretne részt venni az eseményen, kérjük regisztráljon
a www.jaszfenymuvhaz.hu oldalon vagy a 422-137-es telefonszámon.
Róbel Gábor

Japán kiállítás
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
Nemzetek kultúrája sorozat következő kiállítására.

Bemutató
a japán kultúra szépségeiből.

Belekóstolhatunk a japán gasztronómia remekeibe,
megismerkedhetünk történelmükkel, művészetükkel.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Jászfényszaru, Szent István út 1.
Időpont: 2017. október 5-31.
A kiállítás megnyitója 2017. október 5-én 17:30-kor.
Elérhetőségek: +36-57/422-137, muvhaz@jaszfenyszaru.hu
Honlap: www.jaszfenymuvhaz.hu
Róbel Gábor

Felhívás
Szaszaki Szadako 2 éves
japán lány volt, amikor
Hirosimára ledobták az
atombombát.
Sajnos, mint olyan sokan mások, ő is megbetegedett a rádióaktivitás
miatt. Leukémiás lett, 12
éves koráig egy szanatóriumban élt. Ekkor kezdett
el hajtogatni darumadarakat, mert azt hallotta,
hogyha meghajt 1000
darabot, akkor teljesül az
egyik kívánsága. Hogy sikerült-e befejeznie,
azt nem tudjuk, a legenda szerint csak 644et csinált meg mielőtt meghalt. Családja és
barátai fejezték be helyette, a madarakat vele
együtt temették el. Szadako és a többi hirosimai áldozat emlékére sokan darumadarakat
hajtogatnak és hagynak a hirosimai Béke emlékparkban ma is.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szeretne 1000 darab
darumadarat küldeni a hirosimai Béke emlékparkba, ezzel is tisztelegve
a háborúk áldozatai előtt. Kérjük, hogy akik szeretnének részt venni ebben a nemes cselekedetben, hajtogassanak egy-egy darumadarat otthon,
írják alá, és juttassák el a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.
Ha összegyűlik a megfelelő mennyiségű papírmadár, akkor egy levél kíRóbel Gábor
séretében elküldjük őket Hirosimába.

Meghívó
Nyárbúcsúztató koncert a Golf Együttessel
a Pagodában október 22-én 15 órai kezdettel.
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