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A Napfény Óvoda ünnepélyes átadása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jászfényszaru településen
2017. november 18-án, reggel 7 órától

lomtalanítást szervezünk.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi
tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki
az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés
biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon
baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével. A lomtalanítást csak magánszemélyek
vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot
nem szállítjuk el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki
nem kihelyezett hulladékért nem áll módunkban visszamenni!
Tájékoztató
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált
nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat,
ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé
rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt
mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.
El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű
tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai
cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt
olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok.
Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek, állati
tetemek, zöldhulladék. A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – kommunális, és építési – a szolgáltató
csak külön térítési díj ellenében szállítja el.

Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár, Kiss Gábor esperes plébános,
Pócs János országgyűlési képviselő, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester · Fotó: Glonczi Rudolf
Pályázati forrás hiányában a városvezetés tavaly úgy döntött, hogy nem vár tovább, saját
forrásból építi meg a város új óvodáját. Az
építési munkának még tavaly decemberben
hozzákezdtek az eredményes közbeszerzési
eljárást követően.
Idén tavasszal azonban egy sikeres pályázatnak köszönhetően az óvoda építése több
mint 105 millió forint állami támogatásban
részesült.
A csaknem 800 millió forint bekerülési
költségből 700 millió forintot építésre, míg a
fennmaradó összeget bútorzatra, kellékekre,
kertre, udvari játszóeszközökre fordították.
A Napfény Óvoda kétszintes épületében a
kilenc csoportszobán kívül, melyeket különböző színekkel (sárga, zöld, piros, kék) jelöltek, kialakításra került egy tanmedence, egy

tornaszoba, továbbá helyet kaptak a kiegészítő célú helyiségek, az igazgatási, egészségügyi
és szociális egységek is.
A kilenccsoportos óvoda átadó ünnepségén
Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru
város polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a születések száma emelkedő
tendenciát mutat a településen, ezért van
miért és van kiért dolgozni a városnak. Szólt
arról is, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan megkezdődik egy bölcsőde építése is a régi óvoda épületének helyén.
Az ünnepélyes átadón a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke elektronikai eszközöket, a thyssenKrupp Presta Hungary Kft.
ügyvezető igazgatója pedig 1500 eurós támogatást ajánlott fel sportszervásárlásra a Nap-bzs-, jazsagonline.hu
fény Óvodának.

Jász világtalálkozó 2018
A redemptio park terveinek véglegesítéséhez a színpad technika elhelyezéséről és kialakításáról, felszereléséről történt egyeztetés
a polgármesteri hivatalban.
A képen (balról jobbra) Illés Péter, Fáy Dániel, Harnos Miklós.
Kép és szöveg: Bőti Szilvia
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. szeptemberben három alkalommal
tartott ülést. A hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2017. szeptember 7.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséről szóló munkaközi tájékoztatást.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a Jászfényszaru Somogyi u. 24. szám alatti Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (tájház) felújítási munkák elvégzésére az
ajánlattevők kijelöléséről.
· a „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősítéséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogramban rekeszek és az őszi vetésű zöldség vetőmag beszerzéséhez
ajánlattevők kijelöléséről. A képviselő-testület felhatalmazta
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással a beszerzésekre kösse meg a szerződést.
A képviselő-testület a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése
Társulással kapcsolatosan több
határozatot is hozott. A Társulási Tanácsa tagjának Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármestert delegálta, az elnöki poszt betöltésére
Kómár Józsefet, Heréd község polgármesterét támogatta. Elfogadta
a Társulás Felügyelő Bizottsága
tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot, valamint a Társulás
2017. szeptember 1-jétől 2017.
december 31-ig terjedő időszakra
szóló költségvetését. Jóváhagyták a
Dr. Voller Erika jegyző
Társulás Konzorciumi Szerződésének megkötését.
Megtárgyalták és elfogadták a Jászfényszaru Modern Város Programot, és a képviselő-testület felkérte Jászfényszaru város polgármesterét arra, hogy a program végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Módosították a Jászfényszarui Napfény Óvoda alapító okiratát,
valamint Jászfényszaru Város Gondozási Központja alapító okiratát.
2017. szeptember 20.
A testület első napirendként rendeletet alkotott Jászfényszaru Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról.
A képviselő-testület a vízi közmű üzemeltetéssel és a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kérdések tisztázásához felhatalmazta a
polgármestert, hogy Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkártól kérjen segítséget. Döntöttek a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú,
KKMO5. megnevezésű projektben szereplő szennyvíztisztító fejlesztése kapcsán nem támogatott műszaki tartalom megvalósításához
kapcsolódó költségek vállalásáról, mely szerint a nem támogatható
műszaki tartalommal érintett összességében nettó 224.559.134 Ft
+áfa költség megfizetését vállalta meghatározott kikötések esetén.
Továbbá ezen projekt kapcsán megkötött konzorciumi szerződés módosításáról is határoztak, és felhatalmazták a polgármestert a konzorciumi együttműködési szerződés módosításának aláírására.
Kijelölték a 3106-3126 jelű összekötő utak kereszteződésében a
„mini” körforgalmi csomóponthoz engedélyes terv készítésére az
ajánlattevőket.
2017. szeptember 27.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonta a Vásártér feltáró út, parkolóhelyek, parképítés kivite-

lezésére indított nyílt közbeszerzési eljárást. Ezzel egyidejűleg
jóváhagyta új közbeszerzési eljárás lefolytatását a Vásártér
feltáró út építése vonatkozásában, és elfogadta az előterjesztés
mellékletét képező új ajánlattételi felhívását. Továbbá kijelölte a
meghívásos közbeszerzési eljárásra meghívandó ajánlattevők
körét.
· Kiválasztotta a Jászfényszaru Somogyi Béla u. 24. szám alatti
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (tájház) felújítási munkák
kivitelezőjét. A beérkezett árajánlat alapján az Ép-Ért-Terv Bt.
ajánlatát fogadta el bruttó 1.264.331 Ft összegben, és egyben
felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
· Kijelölte a Jászfényszaru fásítás 2017. program keretén belül
növények beszerzésére az ajánlattevőket.
Aktualizálták és elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzat
2017. évi Közbeszerzési tervét.
Jóváhagyták a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 jelű, „Zöld Város”
projekthez szükséges ÉMÁSZ felé fizetendő villamos hálózatfejlesztés költségeinek biztosítását a 2017. évi költségvetésének terhére
a Vásártérre, összesen bruttó 3.011.424 Ft összegben.
A testület megtárgyalta a „TK feltáró út” projekt engedélyeztetéséhez szükséges régészeti próbafeltárás költségigényét, és azt
elfogadta összesen bruttó 600.000 Ft összegben a 2017. évi költségvetésének terhére.
A képviselők a Jászfényszaru Városi Sport Egyesület részére a konditerem működtetésével összefüggő 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti kiadásai fedezetére 1.120.093 Ft támogatást biztosítottak meghatározott feltétellel. Továbbá az Egyesület részére a
kézilabda tornacsarnok engedélyes tervei elkészítésének költségei
fedezetére 3.746.500 Ft támogatást hagytak jóvá.
A hatvani székhelyű Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványnak egyszeri bruttó 200.000 Ft összegű anyagi támogatást
ítéltek meg az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.
A testület javasolta a Jászfényszaru Város Önkormányzata és TRV
Zrt. között a közkifolyók működtetésére kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés további előkészítését.
A képviselő-testület megtárgyalta a munkaerőpiaci mobilitást
elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Kormányrendelet alapján meghirdetett felhívást, és a
pályázati feltételek hiányosságára tekintettel úgy döntött, hogy a
kérelmet jelen felhívásra nem nyújtja be.
Támogatták a Bondweaver Kft. által kezdeményezett adatelemzési
módszerre épülő szakmai együttműködésben Jászfényszaru város
részvételét.
Megtárgyalták és elfogadták a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Kft. (mint konzorciumvezető) és a Technoplus Kft. (mint tervező) által megküldött, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú
KKMO5. megnevezésű projekt Jászfényszarut érintő szennyvíztelep
bővítés építési tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, és felhatalmazták a polgármestert a jóváhagyó nyilatkozat
aláírására.
Elfogadták a Jászfényszaru Zöldváros pályázat megvalósításához
kapcsolódó vízvételi és áramvételi helyek kialakításához kapcsolódó munkavégzésekre 3.500.000 Forint keretösszeget, és a 2017. évi
költségvetésből elkülönítették.
Támogatták a DEYI Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítására vonatkozó javaslatot.
A megváltozott jogi környezetre figyelemmel új rendeletet alkottak
a helyi népszavazásról, és hatályon kívül helyezték a korábbi – e
tárgyban hozott – helyi rendeletet.
A testület bruttó 526.161 Ft összeget biztosított a Gamesz költségvetésében új közlekedési táblák beszerzésére.
A Városi Énekkar részére a 2017. október 27-29. között megrendezésre kerülő kórustalálkozó (Szlovákia, Rajeckie Teplice) utazási költségeinek fedezetére 200.000 Ft keretösszeget biztosítottak.
A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyben döntöttek a Hivatal szervezeti struktúrájának vál(folytatás a 3. oldalon)
toztatásáról is.

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/10

3

Napfény Óvoda és további új beruházások városunkban
Nagy örömmel tapasztaltam, hogy az új Napfény Óvoda átadása alkalmából a nyitott ház programra a térség képviselőin túl nagyon sok
helyi érdeklődő érkezett az óvodapedagógusok kiváló felkészítő munkájának eredményeként. A nagycsoportos óvodások valósággal elkápráztatták a nézőket, mint ahogyan a tágas csoportszobák, a kicsi vízi
világ, az ún. vízhez szoktató medence. Az intézményben együtt készülhet fel településünk valamennyi óvodás korú gyermeke az iskolára.
Az óvoda ünnepélyes átadásán a Samsung Electronics Magyar Zrt.
Elnöke elektrotechnikai eszközöket, míg a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 1500 eurót ajánlott fel az intézmény
eszközellátottságának növelésére. Köszönjük!
Avató beszédében dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért
felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy oktatási centrum jön létre
a város központjában. Az új óvodába történő beköltözést követően
a sokunk által nagyon szeretett régi, immár felújításra alkalmatlan
épület lebontásra kerül, hasonlókép a szomszédban lévő ház is, amely
eddig helyet adott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak és a falugazdásznak.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Iroda munkatársait a Teaházban (Bajcsy-Zs. u. 17.) a
szokásos nyitvatartási időben, míg a falugazdászt a Városháza I.
emeleti irodájában kereshetik.
És hogy mi lesz a Hunyadi úti épület sorsa? Erről még nem döntött
önkormányzatunk, a cél, hogy továbbra is a helyi gyermekeket, ifjúságot szolgálja.
Az óvoda költségvetése:
690.144.584 Ft
Saját erő:
Támogatás: 105.333.000 Ft
A bölcsőde (3 csoportos) költségvetése:
Önerő:
99.711.530 Ft
Támogatás: 250.000.000 Ft
Köszönjük Pócs János országgyűlési képviselőnk pályázati sikereinkben történő segítő közreműködését, támogatását!
Némi kényelmetlenséget és több türelmet kíván a lakosságtól a Jászfényszaru, Szabadság úton a IV. Béla általános iskola épületéig tartó
parkosítási munka. Megértő türelmüket köszönjük. A Szent Erzsébet
közösségi ház és a római katolikus plébánia mellett megújul a műemléki templomunkkal szembeni egykori Plébánia. A felújítási terv során
a tervező figyelembe vette, hogy az eredetihez hasonló külső jegyeket
megtartsa. Az épület ünnepélyes átadására a Jászok Világtalálkozója
alkalmából, 2018. június 29-én kerül sor. Íme az új logó:

Tájékoztatjuk az újság olvasóit, hogy a redemptio, a jászok önmegváltása emlékére tartandó világtalálkozóra Jászfényszarun 2018.
június 29-30, illetve július 1-jén kerül sor.
Mint a városi cím
2018-ban immár 25 éve annak, hogy a köztársasági elnök Göncz
Árpád elhozta a városi címet Jászfényszarunak. 2018–ban tehát jubilál
a város, a rendezvények lehetővé teszik a visszatekintést az elmúlt 25
évre.
2017. Rövidesen elkészül a pályázat, és benyújtásra kerül a Tudományos Technológiai Park címre.
A cím birtokában újabb lehetőségek nyílhatnak meg városunk Ipari
Parkja részére, ez tehát jelenleg egy cím, mint 1993-ban a városi cím,
de ennek birtokában lehet újabb reményt keltő pályázatokra gondolni.
Újabb beruházás ígérkezik városunkban
az ipari övezetben
A Samsung Electronics Magyar Zrt. tájékoztatott, hogy újabb, mintegy 400 fő alkalmazása válik szükségessé 2018-ban.

Az új beruházás látványterve
Magánbefektető készítette el azt a látványtervet, amelyet most bemutatunk a lakosságnak. Ez az épület szolgálná a dolgozók elszállásolását, ezt kívánja majd bérbe adni a cégnek. A koncepció, hogy a
Samsung első épületével szemben valósuljon meg. A befektető kön�nyűszerkezetes technológiával kívánja megépíteni a munkásszállást,
mely akár 2018. június 30-ra elkészülhet.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában álló, Jászfényszaru, Deák
F. u. 1/A 2. szám alatti lakás új bérlőjéről, mely szerint azt szolgálati bérlakás jogcímen bérbe adja 2017. október 1. napjával Takács Katalin pedagógus részére.
Továbbá szolgálati bérlakás jogcímen bérbe adja 2017. november 1. napjával a tulajdonában álló, Jászfényszaru, Szent István út
2/B szám alatti lakást Csatlósné Farkas Mónika részére.
A képviselő-testület felhatalmazta a Gamesz-t a bérleti szerződések
megkötésére.

Értékelték a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője 2016.
évi tevékenységét.
Elbírálták az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére kiírt
felhívásra beérkezett pályázatokat, és döntöttek az önkormányzat
tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi út 2/C szám alatti 4. számú és 6. számú önkormányzati lakások bérletéről, a bérlők kijelölésével.
Zárt ülésen felhatalmazást adtak végrehajtó által meghirdetett
ingatlanárverésen történő részvételre, valamint felajánlott ingatlanok adásvételi feltételeit határozták meg. Dr. Voller Erika jegyző
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Jászfényszaru Város Gondozási Központjának élete, működése – II. rész
Jászfényszaru Város Gondozási Központjának életéről szóló cikksorozat következő része az intézményi konyha működését kívánja bemutatni.

A tálalókonyha

Az ebédlő

Az Idősek Otthonában főzőkonyha nincs, az ételeket a Vágó Bt. szerződés szerint biztosítja, a hét minden napján – reggelit, ebédet, uzsonnát és vacsorát – normál, és a cukorbeteg ellátottak számára diabetikus
étrend szerint. Az étrend részét képezik az idény szerinti zöldségek
és gyümölcsök. Az intézmény rendelkezik tálalókonyhával, továbbá
két teakonyhával a dolgozók és az idősek részére, ahol igény szerint
lehetőség van kávéfőzésre, teafőzésre, egyszerűbb ételek elkészítésére
és melegítésre.
A tálalókonyhán, mely a két ebédlő között helyezkedik el, egy kolléganő végzi az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint az ebédeltetésnél az ő helyettesítésére kijelölt dolgozó is segít.
Feladatkörükbe tartozik a tálalóedények rendszeres, előírás szerinti
mosogatása, munkaasztalok és ebédlőasztalok tisztán tartása, a tálalókonyha, ebédlők tisztaságának, higiénéjének biztosítása, az ellátottak
ételeinek kiadagolása, megfelelő terítékek és tálalóedények előkészítése, étkezés után az edények összeszedése az ellátottak étkezés közötti folyadékszükségletének biztosítása, a konyhai hulladék gyűjtése, a
hűtőszekrények leolvasztása, tisztítása, továbbá az ételminták előírás
szerinti tárolása.
A Gondozási Központ két ebédlője közül a kis ebédlőben a több
segítséget igénylő, nagyobb felügyeletre szorulók étkeznek, a nagy
ebédlőben pedig az önállóbb lakók. Az étkezésben segítségre szorulóknak és a fekvőbetegeknek a műszakban lévő nővérek segítenek az étel
elfogyasztásában. Igyekszünk minden mobilizálható beteget kiültetni
az étkezések idejére az ebédlőkbe.
Következő alkalommal a takarító személyzet mindennapi feladatait
ismertetjük meg az olvasókkal.

„Vállalkozz Magyarország!”
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban
GINOP-5.2.2-14-2015-00027
A program célja: az Észak-Alföld régióban új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 1830 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel,
valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.
A program résztvevői azok a fiatalok lehetnek, akik:
· az Észak-alföldi régióban élnek és a régióban kívánnak vállalkozni,
· 18 és 30 év közötti regisztrált álláskeresők, és legalább 1 hónapja álláskeresők a szerződéskötéskor
· más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
· nappali tagozaton nem tanulnak
A program tevékenységei két komponens mentén valósulnak meg.
Az első komponens (GINOP-5.2.2) tevékenységei:
· kompetenciamérés, alkalmasság- és motiváció vizsgálat vállalkozó ötlet felmérése,
· vállalkozói képzés és készségfejlesztés,
· üzleti terv elkészítéséhez segítségnyújtás,
· személyes tanácsadás és mentorálás.
A második komponens (GINOP-5.2.3) keretében:
· az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző,
· az első komponens keretein belül jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező,
· az üzleti terv jóváhagyását követően vállalkozásukat megalapító fiatalok,
legalább 2, de legfeljebb 3 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra
pályázhatnak az üzleti tervben rögzített költségeik támogatására,
10 % önrész mellett.
· mentori támogatásban részesülnek a megalakult vállalkozások.
További információ, jelentkezés a programba: www.vallalkozzmagyarorszag.hu
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Az új óvoda átadása
Ünnepélyes keretek között 2017. október
11 én délelőtt átadták városunk új óvodáját,
a Napfény Óvodát. Az ünnepségre nagyon
sokan érkeztek: meghívott vendégek, szülők,
gyerekek, városunk nyugdíjas pedagógusai.
A meghívottak között volt dr. Beneda Attila
helyettes államtitkár, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Kállai Mária, Kiss Gábor
esperes plébános, érseki tanácsos.
Városunk óvodásai énekkel köszöntötték a
vendégeket.
Horváth Áron cimbalom játéka és a nagycsoportosaink, a Méhecske és a Süni csoportosok rövid műsora színesítette az eseményt.
Városunk érdeklődő lakóinak is lehetősége
nyílt bejárni, megtekinteni az épületet. Örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan éltek a
lehetőséggel.
Földvári Edit

Nagycsoportos óvodások első látogatása a Napfény Óvodában. Fotó: Glonczi Rudolf

A csoportszobák

A bejárati rész és a tanuszoda. Fotók: Sugár Istvánné

Szépkorú köszöntése

Gyémánt diploma

2017. szeptember 12-én Penczner Miklós szépkorú polgárunkat köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Győri János Bertalan alpolKép és szöveg: Szalayné Varga Erzsébet
gármester úrral.

Nagy Lajosné pedagógus a 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként Gyémánt Oklevelet vett át az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campusán dr. Varró Bernadett igazgató
asszonytól, 2017. október 14-én. Gratulálunk
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Volt Kalapgyári dolgozók találkozója

A találkozó résztvevői a Rimóczi Kastély lépcsőjén. Fotó: Györgyfiné Balogh Zsuzsa
Jászfényszarun 1969-től 1983 végéig működött a budapesti Kalapgyár Jászfényszarui
Gyáregysége. A központban és a gyáregységben dolgozók együttműködését és a kollektíva összetartozását jól példázza, hogy három
évtized után is tartják a kapcsolatot.
2011-ben rendezték meg először a volt dolgozók találkozóját. Szeptember 27-én már
harmadik alkalommal találkoztak. A Városháza dísztermében 11 óra 30 percre sorra érkeztek az egykori dolgozók. Ölelések és kedves szavak kíséretében üdvözölték egymást.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,

aki hét évig volt a helyi gyáregység dolgozója
köszöntötte a megjelenteket, köztük az egykor a központban dolgozottakat, dr. Nagy
Lászlót, a Kalapgyár igazgatóját, Kronstein
László főmérnököt, Bakos Rudolf tomp-kalap ágazatvezetőt, Keskeny Ferenc bőr-szőrme ágazatvezetőt, Pájer Andrásné konfekció
ágazatvezetőt, Boros Károlyné titkárságvezetőt, Szerdahelyi Ferenc gépkocsivezetőt és
Turú Istvánt, a találkozó egyik fő szervezőjét,
a helyi gyáregység egykori vezetőjét. A polgármester asszony történeti visszatekintésében hangsúlyozta, hogy az ipari szövetkezet

után, az ipari termelés meghonosításában és
a munkakultúra kialakításában meghatározó
szerepet töltött be a Kalapgyár letelepítése.
Ekkor valósulhatott meg a településen a nők
teljes foglalkoztatása.
Tájékoztatott a város jelenlegi iparáról, a
megvalósult fejlesztésekről, tervekről. Mindenkit meghívott a jövő évi Jászok Világtalálkozójának ünnepségsorozatára, melynek
tájékoztató füzetét valamennyi résztvevő
megkapta. Javasolta, hogy a 100%-ban az
önkormányzat tulajdonában lévő Ipari Parkban a Vállalkozói Házat közösen nézzük meg.
Dr. Nagy László megköszönte a szervezők
munkáját, és reményének adott hangot, hogy
másfél év múlva, 2019 májusában a letelepítés 50 éves jubileuma alkalmából ismét
együtt lesz a régi kollektíva.
Turú István, majd dr. Nagy László a jelenlévők nevében köszöntötte a most 90 éves
Kronstein Lászlót. A megható pillanatokat
követően autóbusszal elindultunk a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Vállalkozói Házához.
Versegi László ügyvezető és munkatársai fogadták a csoportot. Rövid betekintést adott
az Ipari Park történetéről, a Vállalkozói Ház
működéséről, további fejlesztési elképzelésekről. A jelenlévők elismerően szóltak a hallottakról és a látottakról.
A találkozó a Régi Kaszinó étterem és kávézóban közös ebéddel és baráti beszélgetéssel
zárult.
Tóth Tibor

100 éve volt az első világháború
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete többször szervez évfordulókhoz, eseményekhez
kötődő előadásokat meghívott előadókkal.
Az első világégés – 1914. július 28-tól
1918. november 11-ig több mint négy
évig tartott.
A magyar katonák sok országban és frontszakaszon hősiesen harcoltak. Emléküket
azzal is szeretnénk fenntartani és ápolni,
hogy az évforduló kapcsán szervezendő
előadásból többet megtudjunk róluk.

2017. december 1-jén (pénteken) 16 óra 30 perckor a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kistermében dr. Kiss Dávid
Sándor adjunktus, egyetemi oktató-kutató (képünkön), a FÉBE elnökségi tagja, a korszak kutatója lesz vendégünk.
A mai technika alkalmazásának felhasználásával a „Fényszarui bakák helytállása az első világháborúban” címmel tart egyórás előadást.
A katonák leszármazottait és minden kedves érdeklődött szeretettel
várunk.
Tóth Tibor

Emlékezés az aradi vértanúkra

Gergely Ferenc

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár szervezésében 2017. október
6-án emlékezhettünk az 1848-49-es szabadságharc áldozataira. Az ünnepi beszédet
követően a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Alapiskola diákjai koszorút és egy-egy mécsest helyeztek
el az áldozatok emlékére.
„A szabadságharc és a vértanúk nélkül
nem lehetett volna kiegyezés sem, s országunk nem indulhatott volna el egy példátlan és szinte töretlen fejlődési pályán,
mely egészen a »Nagy Háborúig« tartott”
– hangzott el Gergely Ferenc történelemtanár megemlékezésében.
Kép és szöveg: Bőti Szilvia
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Sikerek és kudarcok – A munkájáról kérdeztük
Bordásné Kovács Katalin művelődési ház igazgatót
Egy művelődési háznak, egy könyvtárnak sok látogatója akad,
akár már gyerekek is, mi több, ők is aktív részesei az intézményben dolgozó csoportoknak, de kevesen választják a felnőttkor küszöbén, hogy népművelőnek tanuljanak. Ilyen döntést hozott 38
évvel ezelőtt Bordásné Kovács Katalin, aki 2013 áprilisától tölti
be a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói posztját. Vele
beszélgettünk a munkájáról, eredményeiről.

Hasonló gondolkodású társaimmal 1996-ban megalakítottuk a Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelyt, amelynek keretében önkéntesként számos képzést, előadást, tréninget, konferenciát szerveztünk. 20
éve, hogy minden évben gyermekeket táboroztatunk. Barátaim is e
körből vannak. Sokáig szerveztem a helyi TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társaság) programjait. Köztisztviselőként szabadidőmet a közösségi életben töltöttem. A FÉBE és a BLNT is számíthat munkámra.
Közművelődési előadóként volt tapasztalatod az egy épületben dolÚgy szólván belenőttél a szakmába. Mitől vált vonzóvá számodra
gozó két intézmény, a művelődési ház és a könyvtár működését illetőez a pálya?
en. Az összevonás milyen új kihívást jelentett?
Szüleim – Kovács András, tudását mindig megújító és eredményesen
Minden változást nehezen élünk meg. Nem volt ez másként kolléátadó orosz-magyar szakos tanár és felesége, akit szerte az országban
gáimmal sem. Talán az volt az előnyöm, hogy mindenkit ismertem,
és a határainkon túl is csak Rozika néninek hívnak, szakfelügyelői
mégis újként kerültem be a közösségbe. Így engem nem korlátoztak a
tevékenysége, sikeres színjátszórendezői múltja és a drámapedagógia
régi beidegződések. Kezdettől fogva egyként kezeltem a két ágazatot.
meghonosítása okán – a helyi iskola elismert pedagógusai voltak.
Egyformán fontos számomra a könyvtári tevékenység és a művelődéHivatásukat magas szinten gyakorolták, és emellett alkotó részesei
si programok, közösségek szervezése. Hiszen egy a célunk, a kultúra
voltak mindenkori szolgálati
közvetítése városunk lakossáhelyeiken a közösségépítésgának, a kultúra szolgálata,
nek. A pedagógus a lámpás
melyet mindenki a saját teszerepét töltötte be a falvakrületén és eszközeivel valósít
ban, így nem szorítkozhatott
meg. Kétségtelenül nagyobb
csak a szorosan vett tanításra.
átjárási lehetőséget biztosít a
Népnevelőnek is kellett lenni
jelenlegi intézményi felállás.
azokban az időkben. EmlékeA mai napig azon dolgozom,
zetem óta mindig szüleimmel
hogy egy jól működő kollektartottam a falusi rendezvétíva segíthesse városunk kulnyekre, színjátszó próbákra,
turális életét.
ifjúsági rendezvényekre. Már
Hogyan tervezed a munnégyéves koromban verset
kádat, milyen elvek mentén
mondtam az általuk szervezett
döntesz egy-egy rendezvény
idősek napján. Szó szerint bemegtartásáról, kik segítenek
lenőttem a közművelődésbe.
ebben?
Mindig azt láttam, hogy miAz elején természetesen nalyen jó közösségben élni, migyon rágörcsöltem, hogy milyen jól érzik magukat ott az Diplomaosztó, 2017. július 27. Katinka átveszi az oklevelet dr. Fábri György habilitált lyen programok, közösségek
egyetemi docens dékánhelyettestől az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karán
emberek. Nem csoda hát, ha
legyenek. Ma már könnyebgyermekkorom óta nyüzsögben megy. Megtapasztaltam,
tem, szervezkedtem, vezetői feladatokat vállaltam. Első munkahelyehogy hiába akarok én valamit, ha arra nincsen fogadókészség, úgysem
men, a polgármesteri hivatalban pedig a szakszervezet terén tiszteltek
működik. Vezetői pályázatomban 5 elvet fogalmaztam meg, melyet
meg kollégáim bizalmukkal. Számomra itt is mindig a közösség szolma is szem előtt tartok: értékközvetítés és hagyományörökítés; nyigálata volt a fontos. Mindehhez természetesen hozzáadódott a mintottság; együttműködés; szolgálat; innováció. Fontos, hogy lehetőleg
dennapi művelődés. Hegedülni tanultam, énekkarba jártam. Egész
minden korosztálynak tudjunk nyújtani tartalmas programot, aminek
életemben színjátszó voltam és vagyok. Hosszú évekig sikeresen verseminél több ember a részese lehessen, és hogy rétegigényeket is ki tudnyeztem az országos versmondó versenyek finisében. Ma már inkább
junk elégíteni.
felkészítem a versmondókat. Egyre fogékonyabb lettem a művészetek
A tervezés a munkatársakkal közösen folyik. Vannak már bejáratott
befogadására. Tanulmányaim és tapasztalataim alapján ma már valprogramok, amelyeknek a változatos tartalmában kell megegyeznünk,
lom, hogy a művészeti tevékenység – legyen az előadóművészet vagy
s mindig próbálunk valami újat is kitalálni. Mindemellett figyelembe
tárgyalkotás – az, amely teljessé teszi az embert. Sokoldalúan fejleszti
vesszük, hogy milyen igények merültek fel az utóbbi időben. Szerea személyiséget, nyitottá, elfogadóvá tesz.
tem az ötletelő időszakot, amikor mindenki elmondja javaslatát. A
Szülői hátteremből és ifjúkoromból egyenesen következett hát pánehezebb a szelektálás, az érvelés mellette és ellene, no és a pénzügyi
lyaválasztásom, így lettem orosz szakos tanár – máig nagyon szeretek
keretekhez igazítani mindezt.
tanítani – és népművelő.
A legnehezebb azonban a megvalósítás, az érdeklődés felkeltése és a
Köztisztviselőként mely pontokon maradtál kapcsolatban a közműkellő számú résztvevő biztosítása. Sajnos nálunk is igaz az az országos
velődéssel?
trend, hogy egyre nehezebb igényes kulturális, közösségi programokKezdetben közművelődési előadóként dolgoztam, majd munkaköhoz közönséget szervezni. Keményen dolgozunk azon, hogy megtartröm megszűnése után 1995 májusától gyámügyes, végül a helyi gyámsuk látogatóinkat.
hivatal vezetője lettem. A hivatalban töltött 30 év alatt a mindenkori
Sikerek? Kudarcok? Mindkettő viheti előbbre a dolgainkat. Te hogy
oktatási, kulturális bizottság adminisztrációs munkáját is segítettem,
látod ezt, mi a tapasztalatod? Illusztrálnád konkrét példákkal?
és a gyámügyi munkaköröm mellett 2013-ig továbbra is elláttam közLegfontosabb sikernek könyvelem el azt, hogy az önkormányzat
művelődési és oktatási részfeladatokat. Szerveztem a hivatal dolgozóimegbízik bennünk, anyagi és erkölcsi támogatásával lehetővé teszi tarnak kirándulásait, családi napokat. Kevés ünnepség, nagyobb fesztivál
talmas működésünket.
múlt el részvételem, segítségem vagy szervező munkám nélkül. Az
Természetesen sikerek és kudarcok egyaránt értek engem is és az inévek során sok tapasztalatot szereztem a műsorközlés terén is. Nemtézmény munkatársait is az elmúlt négy és fél évben. Siker, ha a látogacsak munkámból adódóan foglalkoztam a közművelődéssel, hanem
tó jól érzi magát programunkon, és jó szívvel jön vissza egy következőmindvégig segítettem, az idők előrehaladtával egyre intenzívebben, a
re. A sikerekből erőt merítünk a továbbiakhoz, a kudarcokat elemezve
színjátszás mellett a fortunásokat a programok szervezésével is.
(folytatás a 8. oldalon)
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Sikerek és kudarcok – A munkájáról kérdeztük
Bordásné Kovács Katalin művelődési ház igazgatót
(folytatás a 7. oldalról)
pedig igyekszünk tanulni, hogy általa eredményesebbek legyünk. A
közművelődésben nagyon sok tényezőt kell figyelembe vennünk. Íme
néhány konkrét példa.
Első nagy siker, hogy létrejött és azóta is folyamatosan dolgozik, új
tagokkal bővül a hagyományőrző néptánc csoportunk. Hiszem, ha egy
közösségnek elhivatott vezetője van, az megtartó erővel bír.
Nyelvtanárként fontosnak tartom a nyelvtanfolyamokat. A jelenleg
is folyó német, a már befejeződött eszperantó és orosz mellett sikeres
angol tanfolyamot is magunk mögött tudhatunk. Azt sem tudtam,
hová tegyem a jelentkezőket, amikor a szintfelmérőt írta a 86 érdeklődő. Négy csoporttal indultunk. Ingyenessége ellenére mégis hamarosan egyharmadával csökkentünk. Egy év után egy csoport teljesen
megszűnt. Szomorú voltam, amikor a folyamatos létszámcsökkenés
miatt anyanyelvi tanáraink 2 év után nem vállalták tovább a klub vezetését. Tanultam belőle. Limitált időkorláttal, tanfolyam jelleggel és
nem klubszerű foglalkozással hirdetjük a továbbiakban képzéseinket.
És itt jön a kudarc. Hiába hirdetjük tanfolyamainkat, anyanyelvi tanárokat szerzek, mégis kevés a jelentkező. Ugyanakkor tudom, hogy
sokan azért nem tudnak külföldön, vagy akár helyi cégnél munkát
vállalni, mert nincs piacképes nyelvtudásuk. Ez az a terület azonban,
amiből nem engedek. Újra és újra gyűjtjük az érdeklődőket, és ha
összejön egy csoport, elindítjuk.
Kudarcként éltük meg kollégáimmal azt is, hogy érdeklődés híján
abba kellett hagynunk a Katalin-bálokat. Természetesnek kell vennünk, hogy valami létrejön, virágzik és elmúlik. Ez a közművelődésben hatványozottabban igaz. A feladatunk, hogy megtaláljuk azokat az
új formákat és tartalmakat, amelyek valamennyi ideig ismét virágozhatnak. Örülünk, ha jelentkeznek igényeikkel a város lakosai, mert ez
egy támpont nekünk is a továbbhaladás irányára.
Nagyon nehéz feladat a fiatalok megszólítása. Sokan járnak be hozzánk beszélgetni, de nem sikerült még őket bevonni egy-egy művelődési folyamatba. A rejtély még megoldásra vár.
Egy évadban átlag 4 színházi előadásra hívjuk vendégeinket. Sajnos a
látogatók száma az intenzívebb reklám ellenére is alkalmanként csökken. Például az István, a király c. rockoperából fantasztikus műsort
adott a Déryné Vegyeskar. Azt hittük, több vendéget vonz majd a
produkció. De öröm az ürömben, hogy a korábbi, szintén nagyszerű
Verdi műsor látogatottságát bőven megdupláztuk. Akkor most, hogy
is néz ki az a bizonyos pohár? Félig üres, vagy félig tele? Ha innen nézzük, akkor tele. Vagyis figyelnünk kell a programok hatását is. Most
többen voltak, mint korábban, tehát a korábbi színvonalas műsor híre
most több vendéget vonzott. Ugye milyen ambivalens és számokkal
nehezen mérhető a közművelődés?
Végül néhány árnyékmentes siker.
A kollégák régi álma volt egy városi gyermeknap, amellyel az oktatási
intézményeknek is segíthetnénk. A tartalmas és érdekes programokon
idén már második alkalommal töltötte meg közel ezer ember a művelődési ház parkját.
Rendszeressé vált a Régi Kaszinó étteremben a képzőművészeti kiállítás, bővült és színesedett a művelődési házban rendezett kiállítások
palettája.
Sikernek tulajdonítom azt is, hogy a városi ünnepek, programok
szervezésének dandárja az intézmény dolgozói munkájának az eredménye, mely a fenntartó városi önkormányzatunk bizalmát jelzi.
A tavaly meghirdetett táborunk érdeklődés híján elmaradt. A sokkal erőteljesebb szervezőmunkának köszönhetően az idén közel 50
gyermek vett részt a Fény táborban, amely színes programjait kollégáimmal és önkénteseinkkel maradéktalanul, a gyermekek örömére
valósítottunk meg.
Számos képzésben vettél részt köztisztviselőként, rendelkezel a jelenlegi beosztásodhoz szükséges diplomával. Idén tavasszal végeztél
az ELTE kétéves andragógia mesterképzésén. Miért volt ez számodra
fontos, mit tanultál ott?
Amikor elkészítettem az önéletrajzomat, és felsoroltam az elvégzett
tanfolyamokat, képzéseket a különböző szakvizsgáktól (6 darab) a

mediációs, ECDL, kommunikációs, pályázatírós tanfolyamokon át a
drámapedagógiai mesterkurzusokig, magam sem hittem el, hogy számuk meghaladja a húszat. És ebben még nincsenek benne a kisebb
volumenű, tanúsítványt nem adó képzések, konferenciák. Kérdezhetnénk, hogy mire volt jó mindez? Úgy gondolom, hogy az ember soha
sincs minden tudás birtokában. Nemhogy az élet általános dolgaiban,
de még szakmájában sem. Mindenből lehet tanulni. A világ olyan
gyorsan változik, hogy ha meg akarjuk állni a helyünket, elengedhetetlen a folyamatos képzés és önképzés. Pont erről szólt ez a két év is.
Mivel diplomámat 1983-ban szereztem, szükségét láttam ismereteim
korszerűsítésének, és az élethosszig tartó tanulás jegyében belefogtam
a jelenlegi munkámat segítő újabb szakma elsajátításába, amely az
alapképzésemre épült.
A felnőttképzés, benne a formális (OKJ), a nonformális (pl. tanfolyamok) és az informális tanulás (pl. közművelődés) szervezésének
részleteivel ismerkedtünk. Mellette természetesen voltak általános,
informatikai, közösségszervezési tantárgyaink is. Megismertük a legújabb kutatások eredményeit, a legújabb trendeket.
Köszönöm a megértést munkatársaimnak. Hálás vagyok családomnak, hogy eltűrte a sok éjszakázást, távollétet. Nagy lemondással járt
a tanulás, hiszen mellette a munkámat ugyanúgy el kellett végezni, de
megérte. Egy friss szellemi közegben épülhettem tovább.
Utolsó kérdés, bár a legfontosabb: szeretnénk hallani a családodról.
Azt, hogy jelenleg az vagyok, aki vagyok, nagyrészt édesanyámnak és
édesapámnak köszönhetem. Még mindig fáj, hogy a 31 éve meghalt
apukám nem ünnepelheti velünk karácsonykor anyukám 80. születésnapját. Örülök, hogy húgom és családja is Fényszarun él, így számíthatunk egymásra.
Nagyon büszke vagyok lányaimra, akik mindhárman egyetemi végzettséget szereztek és megállják helyüket az életben, a munkájukban, s
emellett a diploma után újabb képzésekre járnak. Közösségi emberek.
Örömmel jönnek haza társaikkal, amikor csak tehetik, és ez elmond
mindent kapcsolatunkról. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy férjem
mindig mellettem áll, szeretetével támogat, és elviseli a munkámmal
járó időbeosztásomat.
Köszönjük a válaszokat.
Sugár Istvánné

Fizika show

Az ismert fizika demonstrátor Härtlein Károly a Budapesti Műszaki
Egyetem mesteroktatója 2017. október 4-én tartott előadássorozatot
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban az általános iskola
tanulóinak. A tanár úr, aki a hazai fizika tanítás és ismeretterjesztés
kiemelkedő alakja a Kutatók Éjszakájának atyja, számos, köztük a
„Brutális Fizika” című Spektrum TV által forgatott műsorban működött közre, elkápráztatta gyermekeinket tudományos „varázslatával”.
Rengeteg látványos kísérlettel bizonyította, hogy a fizika nem is olyan
„száraz” tudomány.
Róbel Gábor · Fotó: Dobákné Dobos Marianna
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Középpontban a könyvtárat látogató ember
Országos Könyvtári Napok 2017.
„Mikor egy könyvet olvasunk, az olyan, mintha mindazt az időt olvasnánk, ami eltelt a könyv írása óta. Ezért fontos a könyv kultuszának ápolása. Egy könyv tele lehet hibával, lehet, hogy más véleményen vagyunk,
mint a szerző, de akkor is van benne valami szent, valami isteni, nem
a babonás tiszteletből, hanem a boldogság, a tudás keresésének vágyából
következően.”
(Jorge Luis Borges)

Őszi felolvasóest a könyvtárban. Fotó: Nagy Ildikó
Az országos rendezvény üzenete minden évben az: egy hétig kísérje
figyelemmel az ország a könyvtárak, könyvtárosok munkáját. Amely
sokszor láthatatlan, sokan gondolnak rá úgy, hogy szükségtelen,
könyvet már nem olvas senki. Mégis valami olyan dolog ez, ami ha
nem lenne, nagyon is tudna hiányozni. A könyv, és így a könyvtár
is, egy sziget, egy megálló, ahol a könyvtáros igyekszik egy jó szóval,
egy kellemes vagy akár meghatározó élménnyel gazdagítani az ide betérők életét. Gondozzuk az elmét és a lelket a könyv, az írásbeliség
segítségével. A könyvtári napok minden évben lehetőséget adnak más
szakmabéliekkel való összefogásra is. Idén a fő irányvonal a víz volt,
az élet forrása. És minden más, ami ebből a motívumból kibontható.
Könyvtárunk 4 (közvetve 6) programmal kapcsolódott az országos-

hoz. A magyar népmese napján az iskolai könyvtárral közösen mesemondó versenyt rendeztünk, a Népi hagyományok – múltunk forrásai
témakör kapcsán. 15 indulóból 5 főt díjaztunk. Megosztott 1. hely
Nagy Bálint és Nagy Jázmin, 2. helyezett Vágner Keve, megosztott 3.
hely Kocsis Imre és Berényi Bianka, jutalmuk egy-egy szép könyv volt.
Teljesítményükhöz, lelkesedésükhöz ezúton is gratulálunk! Köszönjük
Baliné Bazsó Mária iskolai könyvtáros hathatós együttműködését!
A természet forrásai – mozdulj ki! napon az őszi avarban terveztük
megtartani a felolvasóestünket. Ez sajnos az esős idő miatt csak részben, végül a könyvtárban valósult meg. A hangulat így is remek volt.
A belső energiatartalékok megmozdítása, a belső fény felé irányult a
novellák kapcsán kialakult beszélgetés. A szövegek kapcsán jót ettünkittunk, szőlőről, borról, lekvárról, szalonnáról, erdőben tett sétákról
szóltak a történetek, és egy kis harapnivaló is akadt egy-két felolvasó
jóvoltából.
Egész héten át tartott a könyves nyereményjátékunk, melyben minden újonnan beiratkozó és könyvet kölcsönző olvasó részt vett, mintegy 40 fő közül sorsoltuk ki Somfai Eszter kedves, hűséges olvasónkat,
aki egy szép könyvcsomaggal lett gazdagabb.
A hét folyamán kávéval és teával is megvendégeltünk minden könyvtárba betérőt. Mert ahogy a szlogen mondja: közös szenvedélyünk az
olvasás és a kávé. A héten elfogyasztott kávét egy kedves olvasónk,
Turu Istvánné ajánlotta fel, köszönettel tartozunk neki ezért!
Csütörtökön 17 órakor közösen koccintottunk vízzel, az országos
felhívásnak megfelelően, kíváncsian várjuk az adatokat, vajon hány
ember csatlakozott a kezdeményezéshez? Aznap lehetett az Összefogás
oldalán vízzel kapcsolatos kvízjátékban is részt venni.
Sokszínű és tartalmas hét áll mögöttünk. Reméljük, hogy ez után
a hét után sokaknak eszébe jutunk majd, ha a szabadidejét szeretné
hasznosan eltölteni. Minimális beiratkozási díj fejében könyvet, folyóiratot, DVD-t, diafilmet, hangoskönyvet kölcsönözhetnek nálunk,
ami menő, környezettudatos dolog. Lehetőség van internet használatra is, valamint könyvtárunkban NAVA pont is működik.
Amit egész évben biztosítani tudunk: hetente megújuló folyóirat választék, havonta új könyvek, negyedévente megújuló DVD és diafilm
állomány, internethasználat, közérdekű információk, egy-két jó szó.
Nagy Ildikó könyvtáros

Mesélj még!
Az iskolai könyvtár a népmese napja alkalmából mesemondó versenyt hirdetett meg iskolánk tanulóinak.. A városi könyvtárral közös
szervesés volt a verseny, mert együtt emlékeztünk meg a szájhagyomány útján terjedő népmesékről, nemzeti kincseinkről.
A versenyt rendhagyó magyarórák előzték meg, melyeken a népszokások, néphagyományok, népmesegyűjtők voltak a középpontban.
Népmeséket olvastunk és dolgoztunk fel közösen az órákon. Népmesegyűjtőket kerestek a tanulók, és az általuk gyűjtött meséket olvasták,
készítettek illusztrációt a meséhez.
A versenyre 16 tanuló jelentkezett a z iskolából. A legfiatalabb tanulók a 3.b osztályból voltak: Vágner Keve és Nagy Jázmin Abigél. A
zsűri tagjai: Bujdosó Katalin könyvtárvezető elnök, Nagy Ildikó
könyvtáros és Baliné Bazsó Mária könyvtárostanár.
A gyerekek nagyon figyelmesen és nagy érdeklődéssel hallgatták végig egymás népmeséit. A zsűrinek nagyon nehéz dolga akadt a legjobbak kiválasztása során. Végül a következő döntést hozta meg:
Az első helyezést megosztva két testvér kapta
Nagy Jázmin Abigél és Nagy Bálint,
a második helyezést
Vágner Keve 3. b osztályos tanuló,
a harmadik helyen
Kocsis Imre 5. c osztályos tanuló és Berényi Bianka
4.b osztályos tanuló osztoztak.
A városi könyvtár értékes könyvjutalmait vehették át tanulóink nagy
örömmel.

Nagy tapsot kaptak a helyezést elértek, és mindenki népmesékkel
gazdagon ellátva folytathatta óráit. Útravalónak „nem a tarisznyába”
igaz, de zsíros, lilahagymás és házi bodzalekváros kenyeret kapott mindenki, aki részt vett a megmérettetésen.

A verseny üzenete a népmese szeretete, továbbadása volt. Ezen cél
érdekében munkálkodtunk az elmúlt hetekben, amint az elért eredmények is igazolják, nem kevés sikerrel.
Baliné Bazsó Mária
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Egyedül nem megy – szakmai kiránduláson a kultúráért dolgozók

Régi Idők Háza Rákóczifalván
Fotó: Nagy Ildikó
20 évvel ezelőtt aligha hangozhatott volna el ez a mondat. Azonban
be kell látnunk, a 2010-es évek végére drasztikusan megváltozott a
Szolnokról alkotott képünk. Ezért is választottuk idei szakmai kirándulásunk egyik célállomásának Szolnokot.
2016-ban a szolnoki Reptár az év turisztikai attrakciója lett, ez volt
utazásunk utolsó állomása. De kezdjük akkor a legelején.
Elsőként a Szolnoktól 20 km-re elhelyezkedő Rákóczifalvára látogattunk el. Rákóczifalva nem régi település, közösségi hagyományait most
igyekszik megteremteni, üde színfolt a szolnoki agglomerációban. A
kisváros kulturális életét, hasonlóan Jászfényszaruéhoz, egy összevont
intézmény tervezi, szervezi. Császiné Csáti Réka igazgatóasszony mutatta be nekünk az intézményt. A művelődési ház, a könyvtár külön
épületben működnek, de így is kiváló összhangban, a szakmaiságot
maximálisan előtérbe helyezve.

Szolnok, Kossuth tér. Fotó: Glonczi Rudolf
A településen több turisztikai látványosság szolgálja ki az oda látogatókat. A Macimúzeum már országos hírű kiállítóhely, a madárpark és
az újonnan nyílt Régi Idők Háza, a Dudás házaspár nagylelkű adományozásából lett a település dísze. A Tisza folyó közelsége már csak hab
a tortán, a kirándulók nagy örömére.
A Macimúzeumban elsősorban régi játékmackók és gyermekjátékok, valamint az alapító jóvoltából gyönyörűen felújított több száz
éves bútorok is helyet kapnak az egzotikus állatok terráriumai mellett.
A kiállítóhely így kissé eklektikusan kaotikus, de mindenképpen érdekfeszítő látványosság.
A Régiségek háza egy lassan már több évtizedes projekt, rengeteg
előkészítés előzte meg. Az antik tárgyak szeretete vezérelte a sok-sok
tárgy összegyűjtését, melynek egy korhűen felújított régi polgári jellegű ház ad otthont. Jó szívvel ajánljuk akár célállomásként, akár átutazóknak az kiállítóhelyek megtekintését.
Ebédünket már Szolnokon töltöttük el a Sörárium éttermében.
Sajnos a kiállítóhely informatikai rendszere meghibásodott, így az
interaktív kiállítás nagy részét nem tudtuk megtekinteni. A városközpontban, a polgármesteri hivatal pincéjében kiépített sörtörténeti
kiállítóhely impozáns, modern szemléletű múzeum, ahol a sör szerelmesei teljes betekintést kapnak a sör kultúrtörténetébe a születésétől
napjainkig. Természetesen kóstolni is lehet, valamint a helyben készült, frissen csapolt és palackozott sört haza is lehet vinni.
A délután további részében a régi indóháznál kialakított Reptár múzeumot tekintettük meg, mely véleményünk szerint méltán nyerte el a
fentebb említett kitüntető címet. Itt akár egy egész napot is el lehetne
tölteni, annyi a látnivaló, még laikusoknak is. Ha pedig valaki a repülés szerelmese, igazi csodában lehet része. Az épületben a magyar
repülés történetét ismerhetjük meg, valamint 3D-s moziélménnyel
gazdagodhatunk, de repülőszimulátorba is be lehet ülni. A parkban
pedig igazi vasmadarakkal találkozhatunk, de van itt szabadtéri gyakorlópálya, repülésirányító állomás.
A kirándulás jó alkalom volt arra, hogy a múzeumokról alkotott ismereteinket tágítsuk, hogy megfigyeljük, más kulturális intézmények
hogyan szervezik egy település kulturális életét, egyáltalán azt, hogyan
csinálják ezt mások? Tartalmas, szakmailag (is) elgondolkodtató nap
volt, mely a Marcipán cukrászdában ért véget, ahol csodás édességek
közül választhattunk.
A kirándulással a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár ebben az évben is szeretné megköszönni a sok segítséget, melyet az önkénteseinktől, együttműködő partnereinktől, nyugdíjas kollégáinktól
kapunk. Reméljük, a következő évben hasonló jó élményekkel dolgozunk együtt, majd töltünk el újra egy kellemes napot.
A kirándulás Jászfényszaru Város Önkormányzatának nagyvonalú
támogatása révén jöhetett létre, ezúton is köszönjük minden résztvevő
Nagy Ildikó könyvtáros
nevében!
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/10

11

Iskolai hírek
Új pedagógusok az alsó tagozaton
Sok szeretettel köszöntjük városunkban, iskolánkban, egyházközségünkben a tantestület 3 új tagját: Takács Katalint, Erdősné Dudás
Krisztinát, Maksa Szabinát, akik az alsó tagozaton tanítanak szep
tembertől.
Megkértem az új kollégákat, hogy röviden mutatkozzanak be váro
sunk lakóinak.
Takács Katalin vagyok, és Törökszentmiklósról érkeztem haza
Jászfényszarura, ahol gyermekkoromat, ifjúságomat töltöttem.
Ebben az iskolában volt első
munkahelyem is mint tanító.
Aztán családi körülményeim úgy
alakultak, hogy Törökszentmiklósra költöztem, és ez idáig ott
tanítottam. Nagyon szerettem
ott dolgozni, de a város nem vált
igazán otthonommá. Ezért arra
gondoltam, hogy életem utolsó
szakaszát szeretném Jászfényszarun tölteni a családom, gyermeTakács Katalin
keim – két fiam és egy lányom –,
(Fotó: Fáczán Izabella)
unokáim közelében. Férjem ettől
az évtől nyugdíjas lesz, nekem pedig sikerült újra elhelyezkedni itt az iskolában, ahol a tanítás mellett
nyelv- és beszédfejlesztő végzettségemet is kamatoztathatom. Nagy
örömmel és várakozással érkeztem „haza”, és nem is kellett csalódnom. A régi és az új kollégák is nagy szeretettel fogadtak, segítőkészek,
kedvesek voltak. Mindent megtesznek azért, hogy minél előbb otthon
érezzem magamat. Igazán soha nem szakadtam el Jászfényszarutól,
mindig is érdekelt, hogy mi történik a városban, az iskolában. Ezekben nagy segítségemre volt a helyi újság, amit testvéremtől kaptam
meg minden hónapban, aki egyben a kollégám is lett. Ha tehettük,
részt vettünk a színjátszós, FÉBE és egyéb rendezvényeken is. Most
hazatérve szeretnék újra bekapcsolódni az iskola, a város kulturális és
közösségi életébe.

támogatása az első pillanattól körülvesz. Ritka a mai rohanó világunkban, hogy itt láthatjuk az ajtón belépő gyerekek mosolyát, a rájuk
visszamosolygó tanítóét. Ezt még a kisfiam is észrevette, és azt mondta
nekem: „Anya, de jó lesz nekem jövőre. Én is a kerítés másik oldalára
járhatok, ahová Te és az a sok mosolygós gyerek is.”
Szívem csücske a matematika, ezért külön öröm számomra, hogy
most is taníthatom ezt a fantasztikus tudományt. Szabadidőmben legszívesebben családommal
kirándulok, bejárjuk közösen kis
hazánk csodás tájait és egy kicsit a
„nagyobb” világot.
Maksa Szabinának hívnak. Boldogon élek. Egerben végeztem el
tanulmányaimat, hittan-történelem szakos tanár vagyok. Németül és koreaiul is beszélek. Ez a
nyolcadik évem a tanári pályán.
Eddig Boldogon és Turán tanítottam. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, tanítani. Régi vágyam volt,
hogy katolikus iskolában dolgozMaksa Szabina
zak. Nagy örömmel érkeztem ide.

Mindenki nagyon kedvesen fogadott, ami nagyon jólesett. A kollégák segítőkészek, együttműködőek.
A gyerekek érdeklődőek, nagyon aranyosak. Szabadidőmben szeretek
mozogni, táncolni. Szívesen találkozok barátaimmal, akikkel kirándulunk, beszélgetünk. Rendszeresen korcsolyázom. A koreai nyelv és
annak kultúrája megtetszett, ez vezetett oda, hogy először magamtól,
majd nyelvtanár segítségével elsajátítottam ezt a nyelvet.
Reméljük, hogy megszeretik közösségünket az új pedagógusaink és
még sok évig taníthatják városunk diákjait a megismerés, a tudás örömére, a tiszteletre, szeretetre, egymásra való odafigyelésre is.
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani
(Móricz Zsigmond)
valamire, amit nem tud.”
Fáczán Izabella

Az aradi vértanúkról
emlékeztünk

Erdősné Dudás Krisztina családjával
Erdősné Dudás Krisztina Évának hívnak. A főiskolát Sárospatakon
végeztem 2002-ben. Ekkor Budapestre költöztem, ahol a XIII. kerületben tanítottam, majd 2006. szeptemberétől pedig Valkón láttam
el ezt a nemes feladatot. Idén nyáron költöztem Jászfényszarura a
családommal. Férjem már ebben a városban lát el szolgálatot 2013.
novembere óta. A legidősebb fiam az idei tanévtől Jászberénybe jár
német kéttannyelvű gimnáziumba. A két kisebb fiam pedig idén szep
tembertől a helyi óvodában tölti a felhőtlenül boldog óvodás napjait.
Úgy érzem Isten áldása, hogy itt taníthatok. Teljes mértékben egyet
értek és magaménak vallom iskolánknak azon meggyőződését, hogy a
gyermek Isten ránk bízott ajándéka. A kollégák kedves segítőkészsége,

Október 6-án a tanítás első perceiben gyertyát gyújtottunk iskolánk
osztálytermeiben. Az iskolarádión keresztül a 8/1-es csoport közreműködésével emlékeztünk az életüket a hazáért és a szabadságért adó
vértanúkra. A folyosón a Botkáné Sárközi Ildikó által készített tabló
emlékeztetett nemzeti gyásznapunk hőseire.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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Határtalan kalandok – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel, a
külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek
bővülésének elősegítése érdekében. Iskolánk nyertes pályázatot nyújtott be, melyen
2.818.450 Ft-ot nyertünk, így 47 tanuló és
4 kísérő pedagógus 2017. szeptember 26. és
30. között 5 felejthetetlen napot töltött Erdélyben, főként Sóvidéken. A Határtalanul!
program célja a magyar – magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Ennek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával
osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni
magyarságról.
A több heti szervezés és előkészítés részeként a kiránduló gyermekek szüleinek szülői
értekezletet tartottunk. Az utazáson részt
vevő diákok és kísérőtanáraik számára határtalanul! előkészítő órát szerveztünk, amikor a
Magyarország határain túl élő magyarságról,
annak történelméről, létszámáról, a részletes
programról és a toleranciáról beszélgettünk.
Utazásunk megszervezésében a Csillagösvény
Utazási Iroda működött közre.
A nagy útra egy keddi hajnalon indultunk.
Mindenki nagyon izgatottan foglalta el a
helyét a buszon, hogy elkezdhessük hosszú
utunkat.
Első programként Nagyszalontán az Arany
János Emlékmúzeumba tértünk be, ahol a
kiállítást a „Csonkatoronyban” tekintettük
meg, és itt koszorút is elhelyeztünk. A múzeum által biztosított tárlatvezetőnk segítségével sok érdekes információval lettünk gazdagabbak. Segesváron rövid látogatást tettünk,
majd Ispánkúton – ahol feltételezhetően
utoljára látták élve a költőt – megtekintettük
a Petőfi Sándor emlékművet. Késő este Székelyudvarhelyen a nagyon szép és kényelmes
Hintó Panzióban elfoglaltuk végre szállásunkat, ahol már vacsorával vártak bennünket.
Másnap reggel Máréfalva községben sétáltunk, és gyönyörű székelykapukat tekintettünk meg, majd Zetelakára utaztunk, ahol
meglátogattuk a helyi hetedikes diákokat, új
barátságok születtek. Innen Ivón keresztül
vezetett utunk a Madarasi-Hargitához, ami
a székelyek Szent Hegye és csúcsa 1801 méteres magasságban található. Az út egy részét
Robur hátulján, illetve traktor vontatta gu-

mikerekű szekéren – „terepjárón” – utazva,
majd az út utolsó szakaszát már gyalogosan
tettük meg. A hideg és a szél ellenére nagyon
jól éreztük magunkat, csodás panoráma tárult elénk. Itt elénekeltük a Himnuszt és a
Székely himnuszt, majd elhelyeztük koszorúnkat. A szállásra visszatérve mindenkinek
nagyon jólesett a forró leves!
A harmadik nap reggelén ellátogattunk
Farkaslaka településre, melynek neve összefonódott a legnagyobb székely író, Tamási
Áron nevével. Itt található bölcsője és – a
végrendeletében megfogalmazott kérésének
megfelelően – sírja is, melyre szintén elhelyeztük jelképes koszorúnkat. A síremlék
melletti téren az aradi tizenhárom vértanúnak emléket állító millenniumi emlékművet is megtekintettük. Szejkefürdőn megismerkedtünk a borvizekkel, kóstolhattuk is,
bár kén-hidrogén tartalma miatt nem lett a
diákok körében népszerű. 14 székelykapun
keresztülsétálva jutottunk el Orbán Balázs,
a legnagyobb székely író, történész és egyben etnográfus sírjához, ahol még medve
talpnyomokkal is találkozhattunk a sáros
talajon. Innen utunk a Székelyföld szívében
található székelyvarsági Zsindelyországba, a
csend szigetére vezetett. Tanyasi piknik ebédünk után vadregényes tanyavilági túrára
indultunk, eljutottunk a helyi Parlamentbe,
betekintést nyertünk a zsindelykészítés technikájába, majd tovább túrázva a Csorgókővízesés adott feledhetetlen élményt. Nyolc
kilométeres túránk során elsétáltunk a Jézuskútja forráshoz is, végül betértünk a Bálint
Vencel birtokán lévő 200 éves vízimalomba,
ami egyben egy körfűrészt is üzemeltető, mai
napig működő létesítmény.
A negyedik napot Korondon kezdtük, ahol
Józsa János népi fazekasmester ismertetője
után körbejárhattuk kerámiákkal teli boltját,
innen szinte senki sem távozik üres kézzel.

Rövid sétát tettünk a településen, majd a
sóbányászat fellegvárába, a parajdi sóbányába
tértünk be pár órára. A kitermelt só helyén
kialakult tárnák, csarnokok klímája gyógyhatású. A településen a 8 hektár területű Sóhát
természetvédelmi terület. Kényelmes sétát
tettünk a Sószorosban, ahol a felszínen nagyon jól megfigyelhető volt a változatos felületű terep 576 méter magas Só-hegyén a fehér
sókristály. A szállásra visszafelé menet
belvárosi sétát tettünk Székelyudvarhelyen, majd este
együtt táncoltunk
a Boróka Néptáncegyüttessel.
Az utolsó nap reggelén kissé szomorkásan
hagytuk el szállásunkat, hiszen elérkezett a
hazautazás ideje. A délelőttöt még Szovátán,
a Medve-tó körül töltöttük. Itt búcsúztuk el
az egész héten kitartóan bennünket kalauzoló honismereti vezetőnktől, Vajda Évától.
Hazafelé a Tordai-hasadékban sétáltunk, ami
egy mészkő-hasadék a Torockói-hegységben,
1938 óta védett terület. Tartalmas, de fárasztó 5 napunk szombat este 11 órakor ért véget, amikor – az itthon maradottak örömére
– épségben hazaérkeztünk.
A következő hét során már itthon, a diákokkal együtt értékeltük a látottakat.
Köszönöm a szülőknek, hogy elengedték
és ránk bízták féltett kincsiket, gyermekeiket
határon túlra is. Köszönöm a diákok kitartó
túrázását, a lelkesedést, a közös élményeket.
Nagyon köszönöm Lovászné Török Magdolna, Polatschekné Rimóczi Melinda és Tóth
Sándorné kollégáim segítségét, támogatását,
illetve hogy együtt vehettünk részt ebben a
feledhetetlen sóvidéki kalandban!
Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó
tanár, projektvezető
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Grafikai sikerek ismét
Idén is megrendezték a Kárpát Nemzetközi
Gyermek Grafikai Biennálét, mely egy igen
rangos esemény a szakma felnövekvő generációi számára.
A tárlat lényege, hogy nemzetközi szinten
két évente tartanak egy seregszemlét, ahol is
azt nézik, hogy a pályázók a képgrafika egyes
ágazataiban milyen szinten állnak, vannak-e
ezzel kapcsolatban ötleteik és gondolataik.
Tematikai megkötés nincsen, technikai viszont annál inkább. Ez örömteli dolog, hiszen azt jelenti, hogy a hagyományos grafikának van és lesz is létjogosultsága. A nyári
postai forduló után csak a legjobbakat ítélték
kiállításra, illetve az igazán kiemelkedőket
még díjazták is. A díjátadó ünnepségre október 5-én került sor Szlovákiában. A kiállítás
anyagát négy országban mutatják majd be,
végezetül hazánkban, Egerben.
Iskolánkból több jelenlegi és volt diák
munkája is beválogatásra került:
Szerémi Fanni (8. évfolyam), Dombi Áron
(9. évfolyam), Kurunczi Zoltán (9. évfolyam), Mészáros Réka (7. évfolyam), Boda
Anna Kiara (6. évfolyam), Rusai Anikó (6.
évfolyam), Nagy Levente (7. évfolyam).

Szerémi Fanni alkotása
Közülük Szerémi Fanni nagy örömünkre
díjazásban is részesült.

Szívből gratulálunk nekik! Csak így tovább!
Kép és szöveg: Bugyi István József

Szent László képekben
A 2017-es év Szent László jegyében telik. Számos
program és pályázat foglalkozott és foglalkozik a témával szerte az országban.
Ennek tiszteletére Jászfényszarun is megrendeztük
a Szent László témájú rajzpályázatot a helyi általános iskolás diákok számára. Feldolgozhatták a szent
életét, ábrázolásait is tetszőleges technikával, A4-es
méretben.
A díjátadásra és kiállításmegnyitóra 2018. szeptember 23-án került sor, a Mindenszentek-templomban, a Szent Gellért-napi programsorozat részeként.
Több mint hetven rajz, festmény és grafika érkezett be a pályázatra, melyek közül öt díj került
kiosztásra:

1. hely:
Szerémi Fanni (8. évfolyam)
2. hely:
Kovács Lívia (5. évfolyam)
3. hely:
Mészáros Réka (7. évfolyam)
4. hely:
Bója-Kovács Kincső (4. évfolyam)
Különdíj:
Füle Viktória (7. évfolyam)
Szívből gratulálunk a nyerteseknek!
Kép és szöveg: Bugyi István József

Madonnák határon belül és túl

2017-ben megszervzeték a Tilma Gyermekművészetért Alapítvány által támogatott XIII.
Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítást
„Édesanyák dicsérete”, illetve „Legkedvesebb

templom, Szűzanya
képem” címmel. A
kiírásnak megfelelően
elsősorban egyházi témájú műveket vártak
a kiírók, mely elvárások templomokat,
madonna ábrázolásokat, illetve az anyaság
bensőséges hangvételét feldolgozó munkákat eredményeztek.
Lehetőség volt egyéni
és csoportos részvételre is, valamint a méreteket és a technikát sem
kötötték meg a pályázók számára. Ünnepélyes, nagyszabású megnyitón kerültek a díjak
átadásra 2017. szeptember 23-án.

A programon felszólalt számos egyházi és
világi szaktekintély is.
A több száz beérkezett pályamunka között
Iskolánk diákjai igen jól szerepeltek.
Díjazottak: Szerémi Fanni (8. évfolyam),
Csesznyik Fanni Lara (4. évfolyam), Kovács
Lívia (5. évfolyam)
Kiállítók: Bója Kovács Kincső (4. évfolyam), Cserháti Zsófia (3. évfolyam), Dobák Károly (5. évfolyam), Farmosi Jázmin
(2. évfolyam), Vitay Zétény (5. évfolyam),
Rusai Anikó (6. évfolyam), Peredi Angelika
(5. évfolyam), Peredi Karolina Éva (3. évfolyam), Szécsényi Viktória (7. évfolyam), Tóth
Dorottya (2. évfolyam)
Gratulálunk nekik, és büszkék vagyunk rájuk!
Kép és szöveg: Bugyi István József
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Hétpróbás Tökmagavató
A rendkívül kreatív és játszani, örömet szerezni szerető 8. osztályosok
közreműködésével az idén is játékosan és meglepetésekkel telt szeptember utolsó hete a Nagyiskolába újonnan került negyedikeseknek. Először tökmag jelvényt készítettek, amivel másnap társat kellett találniuk
a nyolcadikosok közül. Tökmagösvényen végigjárva, az elszórt magokat követve, feladatokat megoldva eljutottak egy kincsestérképhez,
melynek segítségével a hét utolsó tanítási napján nyelvtörők és tánc
után megkapták megérdemelt jutalmukat, egy kis csokit. A tökmagavató sem maradhatott el, a Berze Anna diákpolgármester által írt
fogadalom után az osztályfőnökök elkészítették a negyedikesekből az
elmaradhatatlan tököket. Az apró tökmagokból visszavonhatatlanul
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
nagyiskolások lettek.

Szent Gellért-nap

Fotó: Lovászné Török Magdolna

2017. szeptember 23-án az Egyházközséggel, a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társasággal, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral
együttműködve, bekapcsolódva az Ars Sacra Fesztivál programjainak
sorába, Szent Gellértre, a pedagógusok védőszentjére emlékeztünk az

EFOP-1.3.5-16-2016-00652 azonosító számú pályázat keretében.
A délelőtt folyamán Pál Feri atya humoros, de fontos lelki útravalót adó előadásán vettünk részt, ahol megismertük az elégedettség öt
forrását, megtudtuk, hogy a boldogság nem egy állapot, hanem egy
folyamat, nem cél, hanem irány, vagyis a boldogság egy jó irányba
haladó élet. A lelkes közönség az előadás végén vastapssal jutalmazta az
előadót, akit bármikor szívesen látnánk, hallgatnánk a művelődési ház
színpadán. Ebéd után komplex vetélkedőre hívtuk és vártuk az iskolás
gyerekeket a Kisiskola épületébe, ahol
Szent Gellért nyomában járva izgalmas, játékos feladatokat oldottak meg
a csapatok. A 8 állomáson szellemi,
ügyességi, kreatív feladatokat oldottak meg a csapatok. Szórakoztató és
odafigyelést is igénylő ismeretterjesztő feladványok, melyeket megoldva a
gyerekek megismerhették Szent Gellért életét, legendáit. A programok további helyszíne a templom volt, ahol
ekkorra már kiállítottuk a Szent László rajzpályázatra készített alkotásokat.
Nagyon sok szép rajzot készítettek a
tanulóink Bugyi István rajztanár segítségével. Az első helyezettek értékes rajzeszköz csomagot kaptak,
melyek reméljük további alkotásra sarkallják őket.
A nap szentmisével zárult, ahol Gábor atya iránymutatását hallgatva
remélhetjük, hogy életünk jó irányba, a végső boldogság irányába tart.
Köszönjük a szervezőknek, a megrendezésben közreműködőknek, a
résztvevőknek, hogy munkájukkal, jelenlétükkel széppé és ragyogóvá
Szöveg: Bognár Zita
varázsolták ezt a szombatot.

Hulladékgyűjtés 2017. ősz

A Diákönkormányzat köszönetet mond minden résztvevőnek, aki
munkájával, felajánlásával hozzájárult az őszi hulladékgyűjtés sikeréhez. A szorgos kezeknek köszönhetően újra több mint 20 tonna hulla-

dék került újrahasznosításra. A befolyó összeget a Diákönkormányzat
versenyek jutalmazására, lebonyolítására, programok szervezésére és
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
jutalmazásra fordítja.
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Konnichiwa!

Jó napot kívánok! Mostanában ez a köszönés néha hallatszik a 2.a
osztályban is, ugyanis ők japán projekt hetet tartottak az iskolában
Éva néni és Iza néni segítségével.
A művelődési ház adott otthont egy hónapig a japán kiállításnak.
Ez adott nekünk ötletet arra, hogy osztályunkat megismertessük ezzel
a kultúrával. Persze figyelembe kellett vennünk, hogy csak 8 évesek a
tanulóink. Ellátogattunk a kiállításra, ahol lenyűgözött minket a rengeteg baba díszessége, színvilága.
A mennyezetről ránk tekintő sárkányok szinte repültek felénk. A kiállítás élményei még napokig foglalkoztatták a gyerekeket. Japán mesét hallhattak a gyerekek tanító nénijüktől, megismerhették belőle a
világlátott békákat. A termünkben kiragasztottunk egy nagy plakátot
Japánról, hogy képekben, rövid írásokban közel hozzuk e távoli országot. Megtudtuk, hogy 4 nagy szigetből áll, milyen a zászlójuk, mi is az
a kimonó, szusi, szamuráj, japán írás.

Japánról megtekintettünk a Smart teremben egy rövid úti filmet is.
Hortiné Tóth Éva néni megtanította a gyerekeket darumadarat hajtogatni, mely közben japán zenét hallgattunk. Rá kellett jönni, hogy ez a
hajtogatás nem is olyan egyszerű, de a végére már nagyon belejöttünk,
és volt, aki többet is elkészített.
Ezt egy felhívás részeként tettük, hiszen mi is részei szerettünk volna lenni annak a kezdeményezésnek, miszerint 1000 papírból hajtogatott darut szeretnének elküldeni Hiroshimába, emlékezve ezzel az
atombomba támadás áldozataira, és mindenkit figyelmeztetni a múlt
hibáira, a háborúk elkerülésére.
Egy diákom tanulságos gondolatával zárom írásomat: „Ha mi gyerekek is tudjuk, hogy a háború rossz és szomorúságot okoz, akkor ezt a
felnőttek miért nem tudják?”
Remélem, hogy az okos szavak eljutnak egyszer minden felnőtthöz.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella, 2.a osztályfőnöke

Újra karaoke!

Birkózó sikerek

Megtelt az ebédlő október 13-án a Nagyiskolában. A Diákönkormányzat rendezésében 5 osztály, az iskola kórusa, a 8/1-es csoport és
sok bátor egyéni vállalkozó mutatta be énektudását, kedvenc számát a
lelkes közönség előtt, aki mindent hálásan megtapsolt.
Paródiától a musicalen át megzenésített versig számtalan műfajban
csendültek fel dallamok, s a közönség hol lelkesen énelkelt, hol a telefonján gyújtott fényt.
A karaoke után suli buli következett.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Szeptemberben zajlottak a szabadfogású birkózás diákolimpiai megmérettetései. 17-én Szarvason rendezték meg a Területi Diákolimpiát,
melyen Baráth Konor Diák II. korcsoport 46 kg-ban arany, Baráth
Koppány Diák I. korcsoport 42 kg-ban bronzérmet szerzett.
Nagyon rövid pihenés után, szeptember 23-án, Hajdúszoboszlón
került megrendezésre a Diák II. Szabadfogású Diákolimpia Országos
Döntője, melyre Konor szerzett indulási jogot. Kemény küzdelemmel,
4 győztes és egy vesztes meccs után végül Konor a dobogó 3. fokára
állhatott fel.
Kép és szöveg: Baráth Olga
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Óvodai hírek
„Együtt az új óvodáért”
Állatok világnapja
a Szivárvány Óvodában

Október közepén immár 2. alkalommal került megrendezésre a Teaházi Szüretünk, amely az „Együtt az új óvodáért” programsorozatunkhoz tartozik. Ennek célja, hogy a két óvodai intézmény gyermekei,
dolgozói megismerjék egymást, az új óvodában ismerősként tekintsenek egymásra. Jászfényszaru Város Óvoda intézményei közül a Napsugár Óvoda Ficánka csoportja, valamint a Szivárvány Óvoda Katica
csoportja látogatott el hozzánk. A gyermekek megismerhették a szőlőpréselés és a mustkészítés folyamatát, majd a nagy munkát követően
egy közös játékra, dalolásra, táncolásra, valamint egy jó hangulatban
eltöltött falatozásra is sor került.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget az Idősek Klubja tagjainak: Zsólyominé Kati néninek, és Ördög Rudi bácsinak.
Kép és szöveg: Radics Ivett

Mondd, szereted az állatokat?

Nem nagyon ismerek olyan gyermeket, aki ne szeretné az állatokat!
Éppen ezért apró meglepetéssel kedveskedtünk a Napsugár óvodás
gyermekeknek az állatok világnapján. Egy ismeretterjesztő film megtekintése után megérkeztek kis vendégeink, akiket bemutatkozásuk
után meg is lehetett simogatni. Csoporton belül megbeszéltük a gyerekekkel a felelős állattartás fontosságát is. Egyúttal szeretném megköszönni Mészáros Györgyné Orsi közreműködését, segítségét is.
„Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan
neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a
többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodAntoine de Saint-Exupéry
ra...”
Azt gondolom ennél az idézetnél semmi sem tudja szebben kifejezni
azt, hogy az ember és állat kapcsolata, csak ebben a minőségben állja
meg a helyét.
Sinkovics-Gebura Katalin

Ismét megemlékeztünk óvodánkban az állatok világnapjáról. A kisebb csoportok az óvoda berkein belül, a nagyobbak családoknál, helyszínen figyelhették meg az állatokat. Etethették, simogathatták őket.
Földvári Edit · Fotó: Csuzzné Lovász Mária

Sünisek a Pethő-tanyán
A Szivárvány Óvoda Süni csoportosai az állatok világnapjához
kapcsolódva látogatták meg Pethő
Ferenc tanyáját. Célunk az volt,
hogy a gyerekek természetes környezetben figyeljék meg az állatokat. Indulás előtt megbeszéltük a
gyerekekkel, hová megyünk, mit
fogunk látni, és hogy a tanyalátogatásnak is vannak szabályai. Feri
felesége, Kati kalauzolt bennünket. Megmutatta háziállataikat, a
gyerekek érdeklődve hallgatták,
kérdezgették.
Láttunk nyulakat, lovat, tehenet,
szamarat, birkákat, kecskét, házi
szárnyasokat. Nagyon tetszettek
nekik a mangalicák. A pulykák
hangját még másnap is utánozták.
A fiúkat a mezőgazdasági gépek
is érdekelték. Tisztázódott néhány fogalom: mi a széna, a vályú, a galambdúc. Lelkesen görgették
a szénabálákat a galambdúcig és vissza. Jól éreztük magunkat ezen az
élménydús délelőttön. Köszönet érte vendéglátóinknak.
Kép és szöveg: Földári Edit
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Szőr ide – szőr oda
A régi időkben a kutyákat főként praktikussági szempontból
nyírták. Manapság azonban egyre nagyobb teret hódít az esztétikai szempontú nyírás, illetőleg az egészségügyi problémák elkerülése érdekében végzett ápolás. Ezeket az igényeket ma a kutyakozmetika elégíti ki, ami nálunk is elérhető szolgáltatás egy elhivatott
fiatal révén. Rimóczi Beatrixot kérdeztem.
Hova jártál iskolába? Milyen képesítéseket szereztél?
Budapestre jártam iskolába, Madácsi Krisztina kutyakozmetikus képzésére. Gyakorlatot
Sinkó Anitánál végeztem Csepelen, mellette
8 hónapig Bécsben, Kovács Andreánál. Így az
OKJ képesítésem mellett külföldi tapasztalatot
is szereztem.
Mióta foglalkozol kutyakozmetikával?
2011-ben kezdtem el az iskolát, 2012-ben pedig a szakmát.
Honnan jött az ötlet, hogy kutyákkal foglalkozz? Miért a kutyakozmetikát választottad?
Budapesten jártam idegenforgalmi képzésre,
mellette dolgoztam, és egyszer jött egy lehetőség, hogy Ausztriába keresnek kisegítő kutyakozmetikust. „Nem akarsz menni, hiszen
imádod a kutyákat?” – tette fel a kérdést a sógornőm. Az állt az ajánlatban, hogy kezdjem el
Budapesten az iskolát, és közben folyamatosan
mehetek Bécsbe gyakorlatra, amiért már pénzt
is kapok. 19 évesen ez elég jó motiváció volt,
így belevágtam.

Hol végzed a tevékenységed?
Jászberényben dolgozom 2013 óta. Emellett a környező településeken házhoz is járok.
Milyen nehézségekkel találkozol a munkád során?
Nehézségek… azok akadnak a mai napig. Legnagyobb szívfájdalmam, hogy csak mellékállásként működik jól a dolog, mert a vállalkozás, bérleti díj, rezsi és egyéb költségek rengeteg pénzt visznek
el. A vendégkört nehéz kialakítani, mert ez nem olyan szakma, ahol
havonta visszajönnek a vendégek. Hozzám 2-34-6 és 12 havonta járnak. Évszaktól nagyon
függő, mert rengeteg a kerti kutya vendégem
is, és egyértelműen a mínusz fokokban nem
kozmetikázzuk őket. Emellett vannak olyan
kutyák, akik elképesztően agresszívak, gazda jelenlétében sem tudnak viselkedni, harapnak és
karmolnak. Őket a legnehezebb kozmetikázni,
mivel közben figyelni kell a kutyára, a gazdira
és magamra is, hogy senkinek baja ne essék, és a
munka is megfelelő legyen. Ezektől eltekintve, a
többi részét imádom a szakmámnak.
Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban?
Magukat a kutyákat. A jelenlétüket és azt a
rengeteg szeretetet, amit adni tudnak. Persze a
végeredményt is: „ilyen volt… ilyen lett”.
Van valamilyen fejlesztési/bővítési elképzelésed
a tevékenységedet illetően?
Igen, már az elképzelés fejben megvan.
Köszönöm az interjút! Sok sikert kívánok a
munkádhoz a továbbiakban is! Bőti Szilvia
Rimóczi Beatrix munka közben

Óévbúcsúztató szórakoztató est

Zakuszka

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tiborral,
a Régi Kaszinó étterem és kávézó üzemeltetőjével a művelődési ház
nagytermében negyedik alkalommal 2017. december 29-én (pénteken) 18 órakor óévbúcsúztatót tart.
Az est kulturális műsora egy népi vígjáték, témája egy jászfény
szarui nevezetes személyhez – a későbbi főbíróhoz – Szűcs Mihályhoz kötődik. A tartalom természetesen az akkori népi környezetbe,
szokásokba, néprajzi elemekbe lett „becsomagolva”. A történet alapját az 1892-ben a szerző kiadásában Szűcs Mihály Életleírása című
könyv szolgáltatja, melyet a FÉBE 1996-ban hasonmás díszkiadásban
jelentetett meg. A 70 perces népi vígjáték – mely nem tudta felölelni
a címszereplő életútját, csupán néhány elemét – 1861-ben játszódik.
Szűcs Mihály ekkor 38 évesen községi belrendőr beosztást töltött be.
A forgatókönyvet írta, a darabot rendezte Hortiné dr. Bathó Edit, a
Jász Múzeum igazgatója, számos, köztük a FÉBE Tiszteletbeli tag kitüntetésének birtokosa. A darabot a több rangos elismeréssel rendelkező Jászsági Hagyományőrző Egylet 40 fős tagsága adja elő. A két
főszerepet, Szűcs Mihályt Mezei Balázs Jászapátin élő egyleti tag,
feleségét, Berze Teréziát a jászfényszarui Misinkóné Palócz Erzsébet
egyleti és FÉBE-tag alakítja. Az előadás során a színpadon láthatjuk Görbe Jánosné Amálkát, egyleti és FÉBE-tagot is. A szilveszteri hangulat megalapozásáról a Jászsági Honismereti Egylet tagsága
gondoskodik, melynek költségét a FÉBE fedezi. A műsort követően
a vacsora többfogásos hideg és meleg ételből áll, tetszés szerinti választással, korlátlan fogyasztással.
Az est vacsoraköltsége egy pohár pezsgővel együtt 2500 Ft/fő, az
italfogyasztást mindenki rendelése szerint fizeti. Az Óévbúcsúztató
szórakoztató esten mintegy 200 főnek tudunk asztallal együtt helyet
biztosítani. Jelentkezni a vacsora árának elővételben történő befizetésével, asztalfoglalással november 15-től december 22-ig az
étteremben a presszó részen, valamint a Városi Értéktárban személyesen vagy a +36-30/337-3336 mobilszámon Tóth Tibornál folyamatosan lehet. A rendezvényre a helyieken túl a környező településen
élő tagjainkat és barátainkat is várjuk, hogy közösen és vidáman búTóth Tibor · Fotó: Dobák Viktor
csúzzunk a 2017-es évtől.

Pintér Varga Mónika receptje alapján
Zakuszka egy zöldségkrém, amely Erdélyben igen kedvelt. Számos
változata létezik. Paradicsom, paprika, hagyma hármasához a padlizsán csatlakozik, Létezik babos, gombás, sárgarépás, tökös változata is.
Ki-ki ízlése szerint készíti.
Hozzávalók: 5 kg padlizsán, 3 kg kápia paprika, 3 kg vöröshagyma,
1 l olaj, 2 l paradicsomlé, 2-3 evőkanál só, 3 evőkanál fűszerpaprika
A padlizsánt és a kápia paprikát
megsütjük. A paprikát nyersen
is használhatjuk, akkor daráljuk
le húsdarálón. A vöröshagymát
kockára vágjuk, olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a megtisztított kápia paprikát és a padlizsánt. (Ha sütés után letakarva
pihentetjük, könnyebben lejön
a héja.) Ízesítjük sóval, felöntjük
paradicsomlével. Kedvünk szerint
fűszerezhetjük borssal, szerecsendióval, petrezselyemmel. Alaposan
összekeverjük és felforraljuk, majd
tovább főzzük 10-15 percig. Közben a színes paprikát is belekeverjük. Ha nem szeretjük darabosan,
botmixerrel pürésíthetjük, vagy
a főzés elején húsdarálón ledarálhatjuk. Tehetünk bele tartósítót,
ehhez a mennyiséghez 1 tasak
Na-benzoátot (én nem szoktam).
Forrón üvegekbe töltve, száraz
dunsztban hagyjuk kihűlni.
Lehet kevesebbet is készíteni.
Nálam az arány 2 közepes padlizsánhoz 2-3 kisebb kápia paprika. Puha kenyérre vagy pirítósra kenve
Földvári Edit
fimon reggeli vagy vacsora. Jó étvágyat!
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10 éve indult útjára a vállalkozó nők a vidékért
népfőiskolai projekt Jászfényszarun – I. rész
Az európai uniós támogatással megvalósított, majd a fenntartási
időszakban további pályázati támogatásokat elnyerve 2007-től sikeres képzés és programsorozatot bonyolított le a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság (főkedvezményezettként) konzorciumban a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társasággal. Az alábbi
tanulmányt – az ismertetésen túl – gondolatébresztő céllal is tesszük
közzé: szeretnénk újra gondolni, ébren tartani az önkéntesen létrejött hálózatot, a résztvevőket együttműködésekre és további kapcsolatépítésre ösztönözve. A közös gondolkodás,
a közös tanulás (egymástól vagy szervezett
képzés formájában) mozgató rugója lehet a
vállalkozói létnek. Az erőforrások nem csak
összeadódnak, hanem megsokszorozódnak.
Ezzel a céllal beszélgetésre hívtuk és hívjuk
„Vállalkozói Kávéházba” a 2007–2008.
évi projekt résztvevőit s mind azokat, akik a
fenntartási időszakban (2008–2013) egy-egy szakmai programra, 2-3
napos szakmai tanulmányútra kapcsolódtak a VNV csoporthoz. Téma
a Folytonosság … „Az egy és a kettő közti különbség mindig a folytonosság, ha fejleszteni akarod a saját céged, önmagadat kell fejlesztened és a cég
majd felzárkózik utánad. Ez fontos tanulási folyamat.”

(Indra Nooyi; Pepsi.Co)
1. A program neve
Vállalkozó nők a vidékért három megye, három régió határán
(HEFOP 1.3.1-06/1-2006-11-0039/2.0)
2. A projekt szakmai tevékenységei
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Népfőiskolai Társaság alkotta konzorcium sikeresen
pályázott a HEFOP 1.3.1-06/1. A nők munkaerőpiaci integrációját segítő pályázati kiírásra. A sikeres pályázat lehetővé tette, hogy
szakmai tevékenységükbe bevonjanak 110 olyan nőt, akik vagy már
vállalkozók és ezt a tevékenységüket szeretnék fejleszteni, családi vállalkozásban dolgoznak vagy vállalkozást szeretnének indítani. Ennek
eredményeként az érdeklődők számára 2007 márciusában meghirdették a projektben megvalósításra váró szakmai tevékenységekbe való
bekapcsolódás lehetőségét és igényfelmérést végeztek, hogy mire fektessenek nagyobb hangsúlyt. Ez ingyenes képzést, szaktanácsadást,
szakmai tapasztalatcserét, kiállításokon, vásárokon való részvételt jelentett. A vállalkozásfejlesztési program során lehetőség volt a szakmai,
vállalkozási és számítógépes tudás megerősítésére, növelésére, igény
szerinti tanácsadásra (üzletviteli, adó- és pénzügyi, jogi, marketing,
életmód, karrier), alternatív vállalkozási formákkal való megismerkedésre, készség- és személyiségfejlesztő tréningen való részvételre. A
közreműködők lehetőséget kaptak egy „Vállalkozó női praktikák, fortélyok” c. program-kiadványban való bemutatkozásra is. A projekt, a
kapcsolat- és hálózatépítés eredményeként a nők nagyobb teret kapnak, jelentősebb erővé váltak a vállalkozói szférában. A szakmai tevékenyég legfontosabb eleme a négy részre tagolható képzés és szolgáltatás-csomag. A szakmai program megvalósításában a két népfőiskola
mellett kiemelkedő szerepet játszott a SEED Kisvállalkozás-fejlesztés
Alapítvány.
2.1. Képzések
A képzések Jászfényszarun és Szolnokon valósultak meg s az alábbi szakmai területeket érintették: önismeret, vállalkozási ismeretek 1.,
vállalkozási ismeretek 2., az üzleti ötlettől a vállalkozás megalakításáig,
életvezetés-egészséges életmód, mentálhigiénés tréning, üzleti terv elkészítése és megvalósítása, karriertervezés, internet-online munka, adózási-pénzügyi ismeretek, falusi turizmus, távmunka, pályázatírás. Látható, hogy a
képzések egyik csoportja képezte a kimondottan vállalkozási ismeretek
körét, míg a másik része a személyiségfejlesztésnek a gazdaságra, vállalkozásra irányuló területeit jelentette. Végül a képzési repertoár egy
választható képzési modullal zárult, amelyet a falusi turizmus, távmunka, informatika alkotott.

2.2. Tanácsadás
A tanácsadási tevékenyég 6 területen valósult meg: mentálhigiéné–
életmód; vállalkozás–üzletvitel–üzleti tervezés–pályázat írása; adó- és
pénzügyek; marketing–PR; informatika, e-business, távmunka; pályázati együttműködés–hálózatépítés–közösségfejlesztés. A tanácsadási
tevékenység mélyítette el azokat az ismereteket, amelyeket az egyének
a képzési foglalkozásokon kaptak. A tanácsadásra minden esetben előzetes egyeztetés után kerülhetett sor. Megvalósulási formájában egyénileg vagy csoportosan (6–8 fő) lehetett jelentkezni igény szerint.
2.3. Szakmai tanulmányút
A szakmai tanulmányutak célja a képzési elemek gyakorlatban történő megtapasztalása és megismerése. Az időben is jól megosztott 4
tanulmányút célpontjai – Kunhegyes, Cibakháza, Berettyóújfalu, Balatonszepezd – jól szolgálták ezt a célt.
2.4. Szakmai kiállítás és vásár
A két szakmai kiállítás és vásár elsősorban a női kisvállalkozásokhoz,
turizmushoz, a civil szféra bemutatkozásához, falusi turizmushoz kapcsolódott, Jászfényszarun és Szolnokon valósultak meg.

Szakmai tanulmányúton a tiszazugi kistérségben.
A fotó Cserkeszőlőn készült
3. A tevékenység időtartama
A projekt 2007. március 1-jén indult. A szorosan vett szakmai tevékenységeket 2007. március–2008. február között valósították meg.
Fontos megjegyeznünk, hogy a négy szakmai tevékenyég párhuzamosan futott. Így ezeknek egyfajta megtermékenyítő keveredése valósult
meg. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy szakmai tevékenységek mind
Jászfényszarun, mind Szolnokon egyaránt folytak. A programban való
képzésekre való jelentkezés 2007. március 14-ig volt lehetséges, az
egyéb programelembe való belépés folyamatos volt.
A szakmai képzéseket jellemzően havi egy vagy két alkalommal szervezték. Figyelembe véve a nyári időszakot, amikor kevésbé volt intenzív a képzés. Összesen 17 képzési napot jegyezhetünk fel. Többségük
egynapos volt, mindösszesen a választható képzési modulok esetén
fordult elő kétnapos képzési idő. A képzéseket 2007. áprilisától 2008.
januárjáig tartották.
A tanácsadási tevékenység szintén a fent ismertetett időszakot ívelte át. A tanácsadási szolgáltatást előre egyeztetett módon, formában
valósították meg. E tevékenyégre 128 óra állt rendelkezésre képzési
helyszínenként.
Négy szakmai tanulmányút szerepelt a programban. A Kunhegyest,
Cibakházát, Balatonszepezdet, Berettyóújfalut érintő tanulmányutakon hasonló projekteket, vállalkozásokat illetve más olyan népfőiskolákat tekintettek meg, ahol szintén olyan jellegű képzési programok
folytak, melyekkel való megismerkedés gazdagította a programban
(folytatás a 19. oldalon)
résztvevőket.
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10 éve indult útjára a vállalkozó nők a vidékért
népfőiskolai projekt Jászfényszarun – I. rész
(folytatás a 18. oldalról)
A szakmai utakat a projekt szakmai tevékenyégén belül egy-két havonta szervezeték és valósították meg. Végül a projekt részét képezte
két szakmai kiállítás és vásár meglátogatása, aktív részvétele is Szolnokon és Jászfényszarun. A szakmai tevékenység 2008. február 23-án
zárult egy zárókonferencia keretében. A projekt 2008. május végén ért
véget a záró szakmai és pénzügyi jelentés beadásával.
4. Célcsoport
Célcsoportot jelentett minden olyan, a térségben élő nő, aki vagy már
vállalkozó, de a vállalkozását szeretné erősíteni, családi vállalkozásban
tevékenykedik, vagy tervezi vállalkozásának beindítását. Ugyanakkor
életkor, iskolai végzettség, társadalmi csoport, munkaerőpiaci helyzet
nem korlátozta a programba való jelentkezést. A célcsoport elérését
különböző módszerrel valósították meg. Egyik formája a különböző
honlapokon keresztüli hirdetés (a két népfőiskola honlapja, a település
és kistérség honlapjai), másik eszköz a települési és megyei napilapok
és térségi rádió, TV, harmadik forma pedig az informális kör, azok,
akik egyrészt tagjai a népfőiskola szervezeteinek, vagy korábban már
más projekt kapcsán együtt dolgoztak a pályázói körrel. A célcsoportban magas volt a friss diplomás munkanélküliek, valamint a 45 év
felettiek száma. A jelentkezőknek vállalniuk kellett azt, hogy hiányzási
arányuk nem lépi túl a 20%-ot.
5. A tevékenység megvalósításában részt vevő partnerek
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskola a nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társasággal
együtt pályázott. Az eredeti pályázat szerint külföldi reláció is megjelent volna (egy francia szakmai anyagnak a fordítása), azonban ezt a

projekt-elemet az értékelő bizottság kihúzta az egyébként sikeres pályázatból.
A fenti konzorcium mellett fontos megemlíteni a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványt, amely – biztosítva saját jól képzett és tapasztalt szakértői csoportját – lebonyolította a megtervezett szakmai
képzéseket.
6. Megvalósítási módszerek
A megvalósítás során a módszerek széles tárházát használtak, amelyek a következők voltak:
· képzés, tréning
· egyéni és csoportos tanácsadás
· szakmai tanulmányút
· szakmai kiállítás és vásár
· saját internet, honlap, információs csatorna
· közös internet platform, levelező rendszer létrehozása,
működtetése
· kiadvány
· klub jellegű tevékenyég
· hálózat kialakítása
7. Pénzügyi és egyéb szükséges támogatás
A HEFOP 1.3.1-06/1. pályázati kiírásból a projekt 10,3 M Ft-ot
nyert. Eredetileg magasabb támogatási összegre adták be a pályázatot,
de a bíráló bizottság ezt csökkentette. Ezzel együtt a csökkentett ös�szeggel is vállalták az eredeti program megvalósítását.
A forrás elegendőnek bizonyult – sok hozzáadott érték mellett a bevállalt szakmai munka, projekt-elemek magas szintű megvalósításáKovács Béláné Pető Magdolna
hoz.

Jász Baráti Társaságok XIII. Fóruma Jászszentandráson
Az évenként megrendezendő fórum házigazdája október 7-én a település közösségeinek nevében Dávid Sándor emeritus jászkapitány és felesége volt. A település
Házasságkötő termében tartott tanácskozásra a meghívását 11 baráti társaság fogadta el. A Fényszaruiak Baráti
Egyesületét három egyesületi tag képviselte.
A házigazdák nevében Dávid Sándorné nyitotta meg
a fórumot. Köszöntötte a résztvevőket és Szabó Lászlót
Jászszentandrás polgármesterét. Köszöntőjében méltatta
a hagyományőrző civilek tevékenységét, azt a patrióta
szellemet, amit egy-egy településen képviselnek. Egy kisebb településen, mint Jászszentandrás civil szervezetek
nélkül szegényes lenne a kulturális élet. A település életéből képeket vetítettek, így virtuális séta keretében ismertük meg a községet. A jászszentandrási Pávakör Kökény
Györgyi szakmai vezetésével népdalcsokrot adott elő,
többen dúdoltuk az ismert dalokat.
Ezt követően került a fórumon részt vevő baráti társaságok képviselői tájékoztatták egymást az elmúlt egy
évben végzett tevékenységükről és terveikről. A „fiatalítás” több szervezetnél is felmerült, hogyan lehet bevonni
őket a helytörténetbe, programok szervezésébe. A civil
szervezetek jogi szabályozását néhányan túl bürokratikusnak érzik, ezért szűnt meg a Jászszentandrásért Baráti Kör Egyesület is. Folyamatosan módosulnak a jogszabályok, nehéz követni, illetve
ennek megfelelni. Többen panaszkodtak, hogy a NAV által elkészített
adóbevallási rendelkezés miatt az 1 %-os felajánlások felére, egyharmadára csökkent az előző évekhez képest. A szünet után megtisztelte
jelenlétével a fórumot Pócs János, a térség országgyűlési képviselője.
Kifejtette gondolatait a jász identitásról, a civilek közösségépítő szerepéről, a jász összetartozás fontosságáról. A levezető elnök a fórumon
felvetett észrevételeket foglalta össze, illetve néhányan további kérdéseket tettek fel, melyre a képviselő úr választ adott.

A fórum résztvevői. Fotó: Dobák Viktor
A civilek jogi szabályozásával kapcsolatban felvetett gondolatokat
pedig továbbítja az illetékesek felé.
A közös ebédre a külterületen lévő Járási Iskola út 49. szám alatt
lévő régi iskola épületének tulajdonosánál Stuchlik Lászlónál került
sor. Vendéglátónk elmondta, hogy feleségével turisztikai központtá
kívánja tenni a területet, hiszen már itt van a Szarvasgomba Múzeum
és az IPA park. A két utóbbit ebéd után közösen néztük meg.
A 2018. évi találkozó megszervezését Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete (BOLDOGBT Egyesület) válTóth Tibor
lalta fel.
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Prága és Csehország világörökségei kirándulás
június 30. és július 4. között a FÉBE szervezésében (1II. rész)
Kirándulásunk harmadik napján, július 2-án (vasárnap) Prágát
hátunk mögött hagyva elindultunk csehországi körutunk következő
szálláshelyére, Ceské Budejovicébe, de útközben még csodás programok vártak ránk.
A gyönyörű tájakban gyönyörködve pihenésképpen, és hogy megkóstoljuk és vásároljunk is, megálltunk az 1581-ben állapított királyi
sörfőzde Krusovice Královsky Pivovar márka boltjánál. A kétórás út
után érkeztünk meg a varázslatos Ohre folyó szépséges völgyébe, a
Karlovy Varytól 13 km-re fekvő azonos nevű városkában lévő Loket
várához.
Loket jelentése könyök. Arany János a nevét Könyökvárnak fordította. A várnak és közvetlen környezetének helyet adó gránithegyet
körülvevő folyó éppen a vár tövében vesz egy igen éles fordulatot, innen a könyök elnevezés. A vár egyike Csehország legrégebbi építményeinek. A XIV. század húszas éveiben gyermekként Vencel herceget
és testvérét, a későbbi IV. Károly királyt a várban tartották fogva. A
királynak és fiának, IV. Vencelnek kedvenc helye volt, sűrűn látogatták
a várat, melyen jelentős felújítást végeztek. A XV. században több mint
száz évig a Slik család tulajdonában volt. A harmincéves háborúban
a szász csapatok leverése, a Habsburg császári erők győzelme után a
„hűtlen” várat 1788-ban börtöné alakítják át. A vár épülete 1948-ig
teljes mértékben a büntetés céljait szolgálta, ezt követően a nagyközönség elől zárva tartották. Az 1990-es években a tulajdonjog visszaszállt a városra. A vár komoly rekonstrukciós munkálatokon esett át,
és megnyitották a nagyközönség előtt. A várban több kiállítást rendeztek be: fegyver, börtön, kerámia, porcelán, üveg, ásvány, régészeti,

A Börtönmúzeum egy látványképe
Fotó: Both Béla

Loket vára. Fotó: Kónya Sándor
forrása van. Az egyes források hőmérséklete 34–73 °C között alakul.
A vizeket ivásra, fürdésre és speciális gyógykúrákra, az emésztőszervek
és az anyagcsere zavarainak gyógyítására használják. A 73 °C-os glaubersós hőforrások adják a hashajtó szerként használatos karlsbadi sót.
Itt gyártják a híres cseh gyógynövény likőrt, a Becherovkát, melyet
többségünk vásárolt az itthon maradottaknak. Szintén többek útitáskájában megtalálható volt az itt gyártott híres tányérnagyságú, ropogós, vékony, ízletes ostyaalap, az úgynevezett fürdőostya.

Kávéskészletek a Porcelán és Üvegmúzeumban. Fotó: Both Béla

melyeket mi is láthattunk. Igen érdekes volt egy óriás meteorit darab,
amely régen a környéken csapódott be. Kétórás itt tartózkodás után
utunk következő állomásunkra, Karlovy Varyba vezetett.
A város szélén kijelölt autóbusz parkolóból gumikerekű kisvonat 15
percenként szállítja be és vissza a városba látogató turistákat. Nevét
az 1370-es években alapító IV. Károly német-római császárról kapta.
Csehország északnyugati részén helyezkedik el, három hegység veszi
körül. Minden oldalról erdők övezik, a város területének 36 %-át
erdők, parkok teszik ki, jelenleg a promenádjainak, sétálóutcáinak
hosszúsága 130 km. Lakóinak száma 50 ezer körül van. Évente 70
országból 85 ezer vendég és 2 millió átutazó – melyhez mi is tartoztunk – keresi fel.
1508-ban Európa első gyógyhelye, a 18. században híres európai fürdőhellyé vált. Az 1759-es tűzvész után klasszicista épületeket emeltek.
A 19. század végén a legtöbb épületet a Fellner és Helmer Vállalat
építette. Az 1920-as években létrejöttek porcelán- és üveggyárai. 1992
óta műemlékvédelem alatt áll az egész város.
Karlovy Vary a világ egyik leghíresebb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező gyógyfürdő városa, 13 nagyobb és 300 kisebb gyógyvíz-

Az újabb és régebbi forráskutak épületében az idegenvezetőtől kapott
műanyag poharakba sorra kóstolhattuk meg az egyes gyógyvizeket.
A város híres az évenként megrendezett Karlovy Vary-i Nemzetközi
Filmfesztiválról, amelynek a programjai éppen ott jártunkkor zajlottak, így többeknek volt szerencséjük az épület előtt, illetve az utcán
világhírű színészekkel találkozni.
A város vendégszeretete, illetve a gyógyfürdő kedvező egészségügyi
hatása miatt Arany János 1867-ben járt itt először, majd azt követően
még kilenc alkalommal kúrálta itt magát.
Goethe 13 alkalommal járt itt. A várost felkereste többek között I.
Péter orosz cár (1711–12), Friedrich Schiller, Gogol, Lev Tolsztoj,
Liszt Ferenc, Chopin, Ludwig van Beethoven és sokan mások.
Szabadprogram után a kisvonattal visszaérkeztünk az autóbuszunkhoz, és indultunk szálláshelyünkre.
Közben áthaladtunk Plzenen (régi magyar neve Pilzen), Csehország
negyedik legnagyobb városán, ami Nyugat-Csehország közigazgatási,
művelődési és gazdasági központja, 2015-ben Európa kulturális fővárosa. A cseh sörök fővárosának is nevezik.
Tóth Tibor
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FÉBE elnökségi ülés
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2017. október 14-én (szombat)
délután fél 2 órakor a Városi Értéktár közösségi termében kibővített
elnökségi ülést tartott.
A napirendek között szerepelt az év hátralévő részének, valamint a
FÉBE megalapításának 25 éves jubileumi, 2018-as évi programjainak
megbeszélése.
A testület legfontosabb döntései:
A Jubileumi ünnepi találkozót 2018. november 3-án (szombaton) 10 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében tartja, melyre az egyesület tagsága mellett a partner
szervezetek képviselőt is várjuk. Az ebéddel egybekötött találkozón
számot adunk a negyedszázad alatt végzett tevékenységről, egyesületi
elismeréseket, kitüntetéseket adunk át. Kulturális műsorral, kiállítással is színesítjük a délután 16 óráig tartó eseményt.
A FÉBE a XXV. Jubileumi jótékonysági műsoros estet és bált
2018. február 17-én (szombaton) este 18 órakor a szokott helyen
rendezi meg. Az estre meghívjuk az eddigi fővédnököket, díszvendégeket, a bál szépeit, hogy ünnepeljünk, emlékezzünk a közel negyedszázadra. A bál műsorában való szereplésre a Jászfényszaruhoz kötődő
művészeket kérjük fel.
A báli belépőt a jubileumra való tekintettel mérsékelt áron értékesítjük.

Az elnökségen részvevők csoportképe a Városi Értéktár előtt
A bál tiszta bevételét a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány jubileumi évhez kötődő rendezvényeihez és kiadványaihoz használja fel.
Tóth Tibor
Fotó: Dobák Viktor

Oklevél-kiállítás

Gyűjteményünk értékes darabját tesszük közzé, melyet Kiskunfélegyházán, 1943. június 3-án
adtak át Jászfényszaru küldöttségének. A város vezetői köszönetüket írták le, mert 200 évvel
korábban, 1743-ban részben fényszaruikkal telepítették be az elnéptelenedett területet.
Az oklevél megjelentetését egyben a hónap értéktári érdekességének is szánjuk
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete ebben az
évben VII. alkalommal rendezte meg helyi
szinten a Kulturális Örökség Napját.

A művelődési ház földszinti kiállító termében szeptember 23. és 30. között Jászfényszaruhoz kötődő oklevelekből kiállítást

rendeztünk. A kivitelezésben Harmathné
Boros Mária volt segítségünkre, mely önkéntes munkát köszönjük. Összesen 43 oklevelet
állítottunk ki, melyből egy 1945 előtti, negyven 1990 előtti és kettő utána keletkezett.
Az oklevelek fontos dokumentumai a településnek, eseményeket, elismeréseket hitelt
érdemlően igazolnak. Többségében kisebbnagyobb közösségek, néha az egész település
kollektívájának valamilyen elért teljesítményét mutatják.
Az okleveleket a Városi Értéktárban tartjuk
nyilván, és biztonságosan tároljuk. Az okleveleket Glonczi Rudolf segítségével lefotóztuk,
így lehetőség nyílt a digitalizálásukra, és közkincsé tehető. Még ebben az évben a város
honlapján (www.jaszfenyszaru.hu) létesítünk
egy Városi Értéktár linket, melyen tematikusan, csoportosítva helyezzük el a településsel
kapcsolatos fontosabb dokumentumokat,
fotókat.
Kérjük továbbra is, hogy akinek birtokában van nem személyhez, hanem közösséghez köthető oklevél, fotó, dokumentum, az
hozza be a Városi Értéktárba (Szentcsalád tér
12.) digitalizálás céljára, vagy adományozza
az értéktárnak.
Tóth Tibor

Nosztalgiavetítés a Városi Értéktárban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Városi Értéktárban novembertől márciusig
kéthetente hétfői napokon (emlékezve, hogy
hajdanán ezen a napon a televízióban adásszünet volt) nosztalgiavetítést tart.
A jászfényszarui eseményeken, rendezvényeken anno felvett videoszalagok digitalizálásával lehetővé vált, hogy felidézzük
településünk fontosabb kulturális és egyéb
eseményeit.

A vetítéseken való részvételre a Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.) közösségi helyisége ad lehetőséget. Nyitó rendezvényünk:
November 13-án 16 órakor:
A VI. Jótékonysági műsoros est és bál –
1999. február 20. – eseményeit idézzük fel
November 27-én 16 órakor:
A VII. Jótékonysági műsoros est és bál –
2000. február 19. – eseményeit élhetjük át
újból.

December 11-én 16 órakor:
A VIII. Jótékonysági műsoros est és bál –
2001. február 17. – eseményeit vetítjük le.
Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk
magunkra, nosztalgiázzunk együtt a település kulturális rendezvényének egy pillanatáról egy tea mellett.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Tóth Tibor
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Az adventi időszak

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Advent és karácsony 2017-ben
· Advent 1. vasárnapja: 2017. december 3.
· Advent 2. vasárnapja: 2017. december 10.
· Advent 3. vasárnapja: 2017. december 17.
· Advent 4. vasárnapja: 2017. december 24.
· Karácsony Szenteste: 2017. december 24. (vasárnap)
· Karácsony 1. napja: 2017. december 25. (hétfõ)
· Karácsony 2. napja: 2017. december 26. (kedd)
Az advent jelentése, jellemzői
Az advent az egyházi év első része, Jézus születésének az ünneplésére
(karácsony) való előkészület. Az advent négy vasárnapot foglal magában,
melyek közül első, azaz advent első vasárnapja jelenti az egyházi év kezdetét. Az Adventi időszak alatt hangzanak a hajnali roráté misék.
Az advent értelme
Úrjövet, ami tartalmilag hármas: történelmi, kegyelmi és eszkatológiai.
(a legtávolabbi jövőről szóló tanítás, az üdvösségről és a túlvilágról szóló tézis megnevezésére szolgál.) Az adventi várakozás célja felidézni a
Messiás születése előtti történelmi várakozást, felkészülni karácsonyra és
Krisztus második eljövetelére.
Advent sajátos gyakorlatai
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat, rorate (hajnali) mise.
Az advent szimbólumai
Violaszín, kivéve a harmadik, úgynevezett Gaudete vasárnapot, amikor rózsaszín; dísztelen oltár; az orgona csak az énekeket kíséri; adventi
koszorú négy gyertyával.
Minden kedves testvért buzdítunk, hogy csatlakozzon az Adventi időszak programjaihoz:
Hajnali szentmisék
Szállást keres a Szent Család csoportok
Advent 1.szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
Advent 2. .szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
Adventi lelkigyakorlat (tervezett időpont dec. 11-i hét)
Advent 3.szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
Advent 4.szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
Karácsony Szenteste pásztor játék, Éjféli Szentmise
(A pontos időpontok az aktuális kifüggesztett Miserendben és a honlapunkon lesznek megtalálhatóak
http://jaszfenyszaru-plebania.hu/ )
Újra indult a bibliaóra a Közösségi Házban
Csütörtökönként, az esti szentmise után, 18.00-tól újra elkezdődtek
a bibliaóra foglalkozásai. Helyszín: a Szent Erzsébet közösségi ház földszinti terme. Az összejövetelek célja a Szentírás mélyebb megismerése
és annak megtanulása, hogyan elmélkedhetünk és imádkozhatunk az
abban olvasottakból. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Egyházközségi Média Csoport

Anyakönyvi hírek – Szeptember

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

JÁVORCSIK IMRÉNÉ
SŐREGI PIROSKA

temetésén megjelentek,
sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”
A gyászoló család
Emlékezés

Kovács László
halálának 4. évfordulóján
„Emlékezzünk békés csenddel,
El nem múló szeretettel,
Gyújtsunk gyertyát a lélekért,
A holtakért s az élőkért.”
Családja

Ézsiás Dániel emlékére
Gondolok rád akkor is, amikor nem beszélek rólad,
Ott vagy minden nevetésben, a szerető ölelésben,
Ott vagy minden hallgatásban, a néma kiáltásban.
Ott vagy a nyíló virágokban,
a reggeli napsugárban.
A hajnali ébredésben, az éjszakai csendben.
Ott vagy minden rezzenésben, az érintésben,
A viharban hajladozó fákban,
Minden percben órában.
Itt vagy nekünk, tudom... érzem,
Bár a szemem nem lát téged!

Emlékezés

BERZE IMRE

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

Házasságot kötöttek: Seres Enikő és Kovács János, Bordás Anna Mária és Szabó Viktor, Ujj Mónika és Nyikos István Richárd,
Győri Márta és dr. Sándor Mátyás, Berényi Adrienn és Balog Illés.
SZÜLETTEK: Bakó Áron (Jóni Flóra), Csikós Benett (Fábián Mónika), Menyhárt Lili (Havrán Bettina), Molnár Amira (Balogh Boglárka).
ELHUNYTAK: Dózsa Györgyné Rácz Margit (66), Jávorcsik Imréné Sőregi Piroska (77), Kurunczi Sándor (79), Mészáros Vencelné
Sinkovics Etelka (82), Mezei Gyula (53), Rimóczi János (74), Tusor
Antalné Langó Johanna (88).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Emlékezés

DOBAI MIHÁLY

halálának 2. évfordulójára.
„Nélküled szomorú üres a házunk,
Most nem hisszük el, hogy hiába várunk.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi tiszta szívből szeretünk és nem feledünk téged.”
Szerető családja

A SAMSUNG (Jászfényszaru) gyár
épületeinek takarítására
takarítási szolgáltatásainak irányítására

munkatársakat keresünk.
Délelőtti és délutáni munkavégzés,
jó kereseti lehetőség.

Információ és jelentkezés
a 06 20 974 9414 telefonszámon,
vagy
a zsiros.agnes@dussmann.hu e-mail címen.

csoportvezető munkatársat keresünk.

Feltételek: szakmai és vezetői gyakorlat,
jó kommunikációs készség, számítógép felhasználói ismeretek. Önálló, felelős munkavégzés,
kiemelt bérezés és juttatások.
A munkakör azonnal betölthető.
Jelentkezés írásban: saiban@dussmann.hu
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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.

Novemberi akció!

KEDVEZMÉNYEINK:
Keretekre: -30%, -40% · Lencsékre: -20%
Multifokális lencsékre: -30%
Fényre sötétedő lencsékre: -30%
Napszemüvegekre: -30%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

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.

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

Üzlethelyiség (volt Rózsa Presszó)
bármilyen üzleti tevékenység folytatására bérbeadó.
Érdeklődni: 06-30/359-0342 – Csúz Sándor
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Meghívó
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Fáy Társaság szeretettel meghívja Önt, kedves családját és
ismerőseit 2017. november 4-én tartott közös sétára és kiállítás megnyitóra. Találkozzunk 15:45kor a jászfényszarui Rimóczi Kastély jobb oldalán álló IV. Béla szobornál, ahol megöntözzük a
Fáy család által ültetett Paulowniát (császárfát).
A családi értékként őrzött növény története szerint, anno Dr. Fáy Aladár, aki a Fregotton szolgált hajóorvosként Ázsiából hozta a különleges
fát. Azóta, ahol Fáyiak járnak, elültetnek egy
paulowniát. 16:00-kor kezdődik ifj. Fáy Aladár
(1926-86) grafikus kiállítás megnyitója, aki a fent említett hajóorvosnak az unokája. (Részletes program lentebb.)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Helyszín: 5126 Jászfényszaru, Dózsa György út 1. Régi Kaszinó Étterem és Kávézó.

Programajánló
November
4.
16:00
		
9.
17:00
11. 15:00
12. 8-12:00
17.		
		
17-18.		
		
18. 16:00
24. 14:00
25. 17:00
		
December
10:30
1.
		
18:00
2.
8:00
3.
14:30
3.

Ifj. Fáy Aladár grafikusművész kiállítása
a Régi Kaszinó Étteremben
Pályaválasztási ankét a művelődési házban
Szivárvány ovi bálja a művelődési házban
Bababörze a művelődési házban
Erzsébet-napi kiállítás és vásár
– Szent Erzsébet Közösségi Ház
Fortuna Együttes szereplése
az adácsi színjátszófesztiválon
Skót nap a városi könyvtárban
Iskolai Ki-mit-tud? a művelődési házban
Petőfi bérlet 2. színházi előadása
a művelődési házban
Rigócsőr király - mikulásnapi ajándékműsor
a gyermekeknek a művelődési házban
Adventi gyertyagyújtás a templomkertben
Mikulás ünnepség a templomban
Adventi kávéház a Régi Kaszinó étteremben

Időszaki kiállítások
· Ifj. Fáy Aladár grafikusművész kiállítása a Régi Kaszinó
étteremben
· Friss levegő – László Cecília festőművész kiállítása
a művelődési házban
· 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

Véradás
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit
másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért
fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy
megtehetted.”
(Albert Schweitzer)

Kedves Embertársunk!
Szeretettel várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra
2017. november 9-én, csütörtökön 13–16 óráig
az Orvosi Rendelőben.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Meghívó
A Szivárvány Óvoda
gyermekei és dolgozói
Ovibulira hívnak minden érdeklődőt
2017. november 11-én,
szombaton 16 órától
a művelődési házba.
Óvodások, szülők műsora,
büfé, zene vár mindenkit.

Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja

Színház
Átváltozók
francia reneszánsz komédia az alattyáni Hetedhét Theátrum
Kabaréjelenetek
a Fortuna Együttes előadásában
Időpont: 2017. november 25-én 17 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
5126 Jászfényszarum, Szent István út 1.
Jegyek: 1000, 1500 Ft-ért kaphatók
a közönségszervezőknél és a művelődési házban
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