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Újra indul a munka az Iglice Gyermeknéptánc és
a Hagyományőrző táncegyüttesnél

1956 hőseire és áldozataira emlékeztünk

Írásunk a 19. oldalon

Október 23-án délután a Papkastély udvarán lévő 1956-os emlék-
műnél kezdődött a városi ünnepség, ahol az egykori hősök és dicső-
séges napok előtt tisztelegve elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Ezt 
követően az ünnepség a templomban folytatódott. A hősök tiszteletére 
felajánlott szentmisét a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjainak és a város helyi művészeti csoportjainak 
műsora zárta Sándorné Tóth Éva vezetésével. Kép és szöveg: -bzs-
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. szeptember hónapban három ízben 

megtartott ülésén hozott határozatairól az alábbiakban tájékoz-
tatjuk az érdeklődő olvasókat.

2018. szeptember 12.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján a TOP-

3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosító számú, „Önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” című projekt keretében 
a Napfény Óvoda napelem telepítésének műszaki ellenőri felada-
tai ellátására a Hornyák Mérnöki Iroda Kft.-t jelölték ki az ajánla-
tában megjelölt bruttó 101.600 Ft figyelembe vételével.

Megbízták a Jászfényszaru Ipa-
ri Centrum Kft.-t a „Jászfénysza-
ru 05/214. hrsz.-ú ingatlanon 
580 méter hosszban út építése, 
közművek kialakítása” projekt 
megvalósításával. A képviselő-
testület megbízta a kft. ügyvezető 
igazgatóját, Versegi Lászlót azzal, 
hogy gondoskodjék a projekt meg-
valósításáról, a projekt Jászfénysza-
ru Ipari Centrum Kft. által történő 
finanszírozásáról, a képviselő-tes-
tületet folyamatos tájékoztatásáról.

Döntöttek a Városi Sportpályán 
műfüves labdarúgópálya építésé-
ről, a 2068/2017. (XII. 28.) Kor-
mány határozattal biztosított tá-
mogatás felhasználásával a színpad 
előtti betonfelületű pályán, mely 
építésre nyertes ajánlattevőként az 
Everling Építő, Termelő és Szolgál-
tató Kft.-t jelölte ki az ajánlatában 

megjelölt bruttó 18.284.979 Ft figyelembe vételével. A képviselő-tes-
tület a Támogatói Okiratban szereplő 16.842.784 Ft forrást

1.442.195 Ft-tal egészíti ki a 2018. évi költségvetéséből. A kép-
viselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, 
hogy a nyertes ajánlattevővel Jászfényszaru Város Önkormányzata ne-
vében a szerződést kösse meg, és gondoskodjék annak végrehajtásáról.

Az önkormányzat az egészségfejlesztés érdekében támogatta az 
ergométeres sporteszköz időszakos (28 hónapos) kihelyezését a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár erre alkalmas helyi-
ségébe.

A képviselő-testület az Aranydió Alapítványt a 2018/19-es tanév-
ben havonta egyenlő összegben, függetlenül a tanítási napok számá-
tól, havi 200.000.-Ft-tal támogatja. A támogatást a településen élő 
sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatos jászberényi iskolai 
utaztatása céljából használhatja fel. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

A testület támogatta a Kalapgyári horgásztó mellett szigetelt fa-
ház megépítését, melyre a 2019. évi költségvetésben keretösszeget 
kell elkülöníteni azzal, hogy a megépítésre kerülő épület védelméről 
(riasztó vagy kamera) gondoskodni kell.

Döntöttek „A termálvizek hasznosítási lehetőségeinek bővítésé-
re alkalmas flexibilis rendszer kidolgozása a települések energia-
ellátásának, egészségturizmusának és környezetkímélő öntözővíz 
ellátásának fejlesztésére” című pályázat benyújtásáról a LIFE 
KLIMA 2018. brüsszeli felhívásra. A projekt konzorciumban va-
lósul meg, Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumvezető, a 
konzorcium tagjai: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energeti-
kai Kft., Óbudai Egyetem Környezetmérnöki Intézet, S-Metalltech 98 
Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft. A képviselő-testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges kedvezményezetti nyilatkozat megtételére.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az intézmények által jelzett 
karbantartási és felújítási igényeket megvizsgálta. Megállapította, 
hogy az intézmények megfelelő működéséhez szükséges feltételek 
biztosítottak, a karbantartási munkák folyamatosan történnek. Az 

intézmények által megjelölt nagyobb felújítási munkák, szakmai elő-
készítést követően és a megvalósítási költség feltárása után kerülhetnek 
elbírálásra, melyhez a képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben 
fog keretösszeget elkülöníteni.

Megtárgyalták a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Konzorcium 
„Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési 
fejlesztés 5. (KKMO 5)” nevű projekt keretében lefolytatott PR- és 
tájékoztatási tevékenység (kötelező nyilvánosság) teljes körű ellátásá-
ra irányuló előterjesztést. Felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert a projekt kapcsán kiválasztott KEIOK Kft.-vel a meg-
bízási szerződés aláírására.

A Rimóczi-kastély oktatási célú hasznosítása céljából felhatal-
mazták a polgármestert keretszerződések megkötésére az APPLiA 
Magyarország Egyesüléssel háztartási gépszervíz szaktechnikus (isko-
larendszeren kívüli felnőttképzés) képzések szervezésére, a Jászberé-
nyi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola, 
és Kollégium Tagintézményével háztartási gépszervíz szaktechnikus 
(iskolarendszerű) képzések szervezésére és a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. együttműködési megállapodás alapján szervezett irányí-
tástechnikai képzések szervezésére.

Zárt ülésen:
Meghosszabbították a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bér-

beadására megkötött bérleti szerződést.
Felhatalmazták a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a 

thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-vel arról, 
hogy milyen helyi fejlesztések bírnak ösztönző hatással a beruházás 
megvalósítására.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfény-
szaru külterület 05/219. helyrajzi számon kialakítandó, 15 ha te-
rületű, kivett beruházási terület művelési ágú ingatlan értékesítése 
érdekében – a tárgyban a szándéknyilatkozatról hozott határozatban, 
valamint a 2018. május 24-én kiadott pályázati felhívásra benyújtott 
pályázat elbírálásáról szóló határozatban foglaltakra figyelemmel – jó-
váhagyták az SRF Europe Kft.-vel a fenti ingatlanra vonatkozó 
adás-vételi szerződés tervezetét, valamint az SRF Europa Kft.-vel és 
az Ormai és Társa CMS Cameron Mckennea Nabarro Olswang LLP 
ügyvédi irodával kötendő letéti szerződés tervezetét, mely doku-
mentumok aláírására felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert.

Meghosszabbították az önkormányzat tulajdonában lévő Deák 
Ferenc u. 1/A 4. számú lakás bérlőjével kötött bérleti szerződését.

2018. szeptember 19.
A képviselő-testület rendkívüli ülésén pontosítások jóváhagyását 

követően sajtótájékoztató megtartásával egyidejűleg a Városháza 
dísztermében került sor az SRF indiai vegyipari nagyvállalattal az 
adásvételi szerződés aláírására.

2018. szeptember 26.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján Jászfény-

szaru Város Önkormányzata Jászfényszaru város polgármesterének 
7/2018. (IX. 19.) határozata szerinti a „Benzinkút útja – Jászfény-
szaru TK útburkolatának és a Dózsa György út kétoldali járdasza-
kaszának felújítása” közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kijelölése, szerződéskötés tárgyú tájékoztatást elfogadta. A határozat 
szerint a fenti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevői a következők:

A Felhívás I. rész „Benzinkút útja – Jászfényszaru TK út 336 m 
hosszúságú belterületi szakaszának burkolat felújítása” vonatkozásá-
ban a Penta Általános Építőipari Kft. az ajánlatában megjelölt net-
tó 31.351.854 Ft figyelembe vételével, a Felhívás II. rész „Dózsa 
György út kétoldali, összesen 215,7 m hosszúságú járdaszakaszának 
felújítása” vonatkozásában a SWIETELSKY Magyarország Kft. az 
ajánlatában megjelölt nettó 10.162.612 Ft figyelembe vételével.

A képviselő-testület a BMÖGF/52-16/2016 azonosító számú Tá-
mogatói Okirat módosítását kezdeményezte úgy, hogy annak műsza-
ki tartalma a következőkkel bővül:

(folytatás a 3. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
· A Benzinkút útja – Jászfényszaru TK út 336 m hosszúságú belterü-

leti szakaszának burkolat felújítása, költsége nettó 31.351.854 Ft, 
bruttó 39.816.855 Ft;

· A Dózsa György út kétoldali, összesen 215,7 m hosszúságú jár-
daszakaszának felújítása, költsége nettó 10.162.612 Ft, bruttó 
12.906.517 Ft.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy kezdeményezze a BMÖGF/52-16/2016 azono-
sító számú Támogatói Okirat módosítását.

Módosították a 2018. évi Közbeszerzési Szabályzatot.
Elfogadták a 2018. évi Közbeszerzési Tervet az előterjesztésnek 

megfelelően.
Kijelölték a Jászfényszaru fásítás 2018. program keretén belül nö-

vények beszerzésére meghívandó ajánlattevők körét.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru Baj-

za u. 25. (226. hrsz.) és Ady E. u. 32. (58. hrsz.) számú ingatlanok 
bontásáról.

A testület elfogadta a 2018. évi költségvetés I. félévi gazdálko-
dásának helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint az önkormányzat 
pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót a mellékelt 
táblázatok alapján.

Rendeletet alkottak az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
módosításáról.

Módosították az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 
11/2016. (X. 19.) önkormányzati rendeletetet.

Elfogadták a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. 478. hrsz. alatti in-
gatlanon, a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” 
című és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt” 
keretén belül, az építési munkákra benyújtott, pótmunka ajánla-
tot, ami összesen bruttó 8.696.972 Ft, és teljesítése a végszámlával 
együtt történik.

A Jászberényi Műjégpálya használatba vételével kapcsolatosan 
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy heti egy 
alkalommal, pénteken 19:50 és 20:40 óra között ingyenesen biz-
tosítja Jászfényszaru lakosainak a Jászberényi Műjégpálya használatát 
annak 2018. október 19. és 2019. február 22. közötti működési 
időszakában, de legfeljebb 532.000 Ft + áfa teljes szolgáltatási díj 
összegig. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megál-
lapodás megkötésére. Az igénybe vett busz költséginek fedezésére 
keretjelleggel 240.000 Ft + áfa összeget biztosított a költségvetésből.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondo-
zási Központ részére szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódóan 
2018. évre 170.000 Ft személyi juttatás és 33.150 Ft járulék előirány-
zatot, a védőnői szolgálata részére beszerzendő fénymásoló költsége-
ire 75.000 Ft előirányzatot biztosított az intézmény költségvetésében.

Elfogadták a Zagyva-környéki Települési Szilárdhulladék-gazdál-
kodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének felhatal-
mazását a Szelektív Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására, a 
Szelektív Kft. társasági szerződésének módosítására.

Támogatták a Zagyva-környéki Települési Szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás elnöke részére tiszteletdíj megálla-
pítását.

A testület támogatta, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke a Társulás-
nak a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal szemben a vagyonkezelési szerződés megszűnésével kap-
csolatban visszapótlási kötelezettség jogcímén keletkezett követelése 
érvényesítése érdekében haladéktalanul folytasson egyeztetést a tár-
saság ügyvezetésével.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. első félévi pénzügyi telje-
sítéséről szóló beszámolót.

Támogatták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének tiszteletdíj megállapí-
tását.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi előirányzata módosítá-
sáról szóló javaslatot.

Támogatták a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás 2018. I félévi költségvetésének mó-
dosításáról és teljesítéséről szóló javaslatokat.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-
ta polgármestert, hogy a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi 
ülésen fenti határozatoknak megfelelően gyakorolja szavazati jogát.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta 
a „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpár-
út építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érde-
kében ” című és TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú projektben 
a Zagyva-gáti kerékpárút építése pótmunkáira összesen bruttó 
24.016.609 Ft összeg pályázati forrásból történő felhasználását.

A testület a Jászfényszaru, Szent István út 18. szám alatt lévő rendőr-
őrs épületének felújítására 500.000 Ft keretjellegű többletforrást 
hagyott jóvá a 2018. évi költségvetéséből.

Zárt ülésen jóváhagyták a Jászfényszaru, Fecske utca 28. szám alatti 
ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom törlését. Dr. Voller Erika jegyző

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 (KKMO5) projekt keretében
Jászfényszarun a szennyvíztisztítóművet bővítjük, Pusztamonostoron

a teljes településen kiépül a szennyvízelvezető rendszer.
A projekt keretében nyilvánosság biztosítására szolgáló szerződés

aláírásán jelen volt a két település polgármestere,
Győriné dr. Czeglédi Márta és Sári Ferenc, a területért felelős hivatali 

munkatárs Urbán Csaba, valamint a feladatot ellátó
KEIOK Kft. képviselője, Nagy János. Kép és szöveg: Illés Péter

A kormányfő július 1-jei hatállyal nevezte ki dr. Berkó Attilát
Jász-Nagykun-Szolnok megye kormánymegbízottjának, aki 2018. 

szeptember 26-án Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testületi 
ülését személyes jelenlétével megtisztelve mutatkozott be. A kormány-

megbízott elmondta, hogy az elmúlt időszakhoz hasonlóan a szolgáltató 
jellegű hivatalt képviseli, legfontosabb, hogy a megye gyarapodását

segítve az önkormányzatok kiemelt szerepének megtartásával
az együttműködés hatékonyabbá váljon. Kép és szöveg: Illés Péter
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság mint a Nemzeti Kul-
turális Alap (NKA) nyertes pályázója meghívást kapott az NKA 
25 programsorozat fesztiválnyitó gálaestjére, 2018. szeptember 
23-ára, amely a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyteremben került megrendezésre.

A Népfőiskolai Társaság Jászfényszarun hirdette meg az NKA által 
is támogatott 20. komplex művészeti és honismereti táborát, amely 
2018. augusztus 7–11. között zajlott. A tábor megvalósításában ön-
kéntesen közreműködőket – köszönetünk jeléül – hívtuk meg az 
NKA 25 fesztiválnyitó gálaestre. A műsorban az NKA által támoga-
tott előadó-művészeti területek egy-egy prominens képviselője lépett 
fel, aki már az első évben, 1994-ben támogatást nyert. Melléjük egy-
egy ifjú tehetséget hívtak a jelenlegi pályázói körből. Kettejük közös, 
csak erre az alkalomra született produkciója – az NKA-ra jellemző ál-
landóságot és megújulást megjelenítve – képviselte az adott művészeti 
ágat. Közreműködtek többek között: Molnár Piroska, Lóci Játszik, 
Balázs János, Győri Balett, Novák Péter és a Fölszállott a páva fiatal te-
hetségei, Magyar Nemzeti Táncegyüttes (művészeti vezető: Zsuráfszky 
Zoltán), Sarjú Banda, Novák János, Bíró Eszter, Etnofon Zenei Tár-
sulás, Brasch Bence, Purcell Kórus és Orfeo Zenekar. Látványelemek 
az NKA Képzőművészet Kollégiuma és a Fotóművészet Kollégiuma 
nyertes alkotásainak vetítése.

„Jó felépítésű kiállás – A kulturális alap estjét Lőrinczy György, az NKA 
alelnöke, az est szerkesztője úgy építette fel, hogy az összes kollégiumot 
egy idősebb és egy fiatalabb művész segítségével tegyék bemutathatóvá. 
Értelemszerűen a legtöbb műsorszám a színpadon elevenedik meg, néhány 
csak mozgóképes formában van jelen. Az egyben klasszikus és progresz-
szív Győri Balett például jó érzékkel uralja a színpadot, miközben Ba-
lázs János zongoraművész a Piano Plays című, Liszt és Wagner műveire 
komponált darabból tesz dallamokat a táncosok alá. Marjai Lili Anna 
balettművész, a Győri Balett nemrég Taps Díjjal elismert fiatal előadója 
nyugodt, visszafogott léptekkel mutatkozik be a hangversenytermi közön-
ségnek, néhány perc múlva pedig a férfi-női kapcsolatokat, a párválasztás 
dinamikáját mutatja be rendkívüli mozgáskultúrával és férfi pályatársai 
célravezető segítségével. Magam sem gondoltam volna, hogy nyolc félmez-
telen és alsónadrágos férfi ilyenfajta elismerés hangját szólaltatja meg ben-
nem, már ezért öröm volt megismerkednem ezzel a műsorszámmal. Ba-
lázs János zongorajátéka most is felülmúlhatatlan és alázattal teli! (szerző)

Az, ahogyan az Etnofon Zenei Társulás zenészei Novák Péter nagyszerű 
énekelőadását segítik, példaértékű és pazar. „Kiválasztott népnek lenni 

mindig csak a baj” – fújja forgószél módjára Novák, majd később arról 
dalol, hogy harmincnyolc szentet adtunk a római katolikus egyháznak, 
ezek mindegyike Árpád-házi. Ritkán adódó lehetőség szólóverbunkot 
ilyesformán megelevenedve látni: Novák teljesítménye csodálatos, telve 
van energiával, és vidámságot áraszt. Amikor egy népdal jellegű nóta vé-
gén a Hey Joe refrénje, majd a Hey Jude emblematikus sorai csengenek 
vissza, nem meglepő, hogy a közönség nehezen állja meg, hogy az ülőhe-
lyek között ne kezdjen táncot ropni. A tizenévesekből álló Sarjú Banda, 
valamint Kubinyi Júlia és Csizmadia Anna népdalénekesek által kiegé-
szült formáció vándordalai szintén sok energiáról és hibátlan technikáról 
árulkodnak.” (Galéria: https://kulturpart.hu/2018/09/25/jo_felepitesu_
kiallas?fbclid=IwAR1JBX8tDhOwgYfQ7ls4TI5qpFcgtWHhmydqwr0O
jQW5Xb8YKVkwtGyxOTk#gallery-1537870995_4 (KULTÚRPART, 
Mészáros Márton, Fotó: Bartos Gyula)

A program, reméljük – mint ahogyan számunkra is – felejthetetlen 
élményt adott azoknak, akik el tudták fogadni meghívásunkat.

2018-ban ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Ennek alkalmából rendez-
zük meg a „25 év 25 esemény” programsorozatot, amely megvaló-
sítására 2018. július 1. és 2019. június 30. között a Korhatártalan 
Akadémia – Bedekovich-hagyományok és innováció Jászfényszarun 
és térségében című GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú 
projekt keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatá-
sával kerül sor.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Ezek a mai fiatalok! – mondja szinte minden korosztály a nála 
ifjabbakra. A korcsoportok közötti meg nem értés a családban, 
de akár a munka területén is nagy problémát jelenthet. Generáci-
ók együtt vagy egymás nélkül címmel a Korhatártalan Akadémia 
programsorozat keretében került sor Endrei Judittal közönségta-
lálkozóra egy napsugaras, ragyogó őszi délutánon, 2018. október 
12-én, Jászfényszarun a Rimóczi-kastélyban. Beszélgetőpartnere 
volt Turóczyné Vesztegh Rozália, a Magyar Népfőiskolai Társaság 
alapító tagja, etikai bizottságának elnöke.

Korosztályunknak – akik régóta vagyunk fiatalok – kedves ismerőse 
Endrei Judit, hiszen szinte naponta találkoztunk az egykori tv-bemon-
dóval, mindig felfigyeltünk kellemes, meleg hangjára, a közreműködé-
sével sugárzott adásokra. 22 év után nem láttuk többé, majd később 
egyre többször hallottunk, olvastunk róla: (folytatás az 5. oldalon)

Mi is 25

Endrei Judit Jászfényszarun

Fotó: Sugár Istvánné



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/10 5

(folytatás a 4. oldalról)
„Szenvedélyesen dolgozom azon, hogy az 50 és a 60+-os korosztály 

ne lemondással, aggodalommal fogadja az idősödés éveit, hanem ép-
pen ellenkezőleg: megőrizze aktivitását, tanulási vágyát. Azokat várom 
a programra, akik hiszik, hogy minden nappal magabiztosabbak, hite-
lesebbek, életrevalóbbak lehetünk, éppen a korunk által, és próbáljuk 
kicsit több derűvel megélni az idősödést ma is meg holnap is… A sze-
mélyes találkozás során a magam példájával és sok hasznos informáci-
óval szeretném erősíteni a hallgatóságot abban, hogy akárhány évesek 
vagyunk is, mindenképpen érdemes tennünk magunkért.” Tíz évvel 
ezelőtt indította életmód programját, ennek kapcsán kértük fel a kö-
zönségtalálkozóra, s amely révén ma is nagy népszerűségnek örvend.

Endrei Judit
Kurdics Judit néven született Szolnokon. Érettségi után a Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola tanulója lett Szegeden, majd az ELTE-BTK orosz 
szakán is szerzett egy diplomát. 1976–1998 között tv-bemondó volt a 
Magyar Televíziónál. Közreműködött többek között a Homokóra, az Ab-
lak, a TV-Híradó, a Hétvége, a Paraván, a Leporello és a Napközi című 
műsorok elkészítésében. 1998 óta szabadúszó. Két lánya van, Laura 26, 
Nóra 24 éves. Több könyve is megjelent: a Mindörökké nő, a Sztárdiéta, 
a Mindörökké férfi vagy a Korhatártalanul.

Generációk együtt …?
Milyen a generációs együttélés? Ma a fiatalok elköltöznek, régen 

hosszabb időre együtt maradtak a családdal, s már korán átvették a 
tapasztalatokat. Tény, hogy mindig volt generációs ellentét, de koráb-
ban talán kevesebb. Ma olyan nagy a generációs szakadék, amilyen 
még nem volt. Régen a tudás a legidősebb embernél volt, ezt a tudást, 
tapasztalatot adta át. Ma a tudás, a digitális tudás a fiataloknál van 
– nekünk kell ezen a digitális szakadékon átkelni, hogy a generáci-
ós együttműködés megvalósuljon. Mindkét félnek törekednie kell a 
kompromisszumra, csak egyiknek valamivel jobban. A fiatalok sza-
badságra, függetlenségre vágynak, de ott vannak a nyakunkon, s mi 
szülők helikopterként körözünk felettük.

Endrei Judit a lányival él együtt: „nagyon jó, szeretem őket, de nem 
kevés kompromisszumra van szükség, hogy béke legyen. Anyának len-
ni nem egyszerű, és az a legnehezebb, hogy hagyjam őket a maguk 
útján menni… Így, amikor most, felnőttként elindulnak a dolguk-
ra, még mindig képes vagyok utánuk szólni, hogy viszel-e kardigánt, 
vagy mikor jössz haza? Pedig tudomásul kell vennem, hogy felnőttek. 
Korán kikerültem a családi kötelékből, tizennégy évesen kollégista let-
tem, utána jött a szegedi főiskola, aztán a televízió. Anyukám nem 
folyt bele olyan szinten az életembe, mint ahogy én a lányok életének 
része vagyok. Erre vissza kell emlékeznem, példát kell vennem róla. 
Fontos annak tudatában lenni, hogy milyen ember vagyok én … ho-
gyan értetjük meg magunkat a másikkal … akarjam megismerni, hogy 
milyen ember a másik … a generációk akkor működnek jól együtt, ha 
akarják megismerni egymást. A kor (időskor) csak önmagában, lehet, 
hogy nem tiszteletre méltó, nekünk kell tanulni, lépést tartani a világ-
gal, hogy respektáljanak minket.

Generációs elmélet
A generációs elméletről, a korosztályok digitális ismérveiről hallot-

tunk néhány fontos, egyben rendszerező gondolatot. A gyors tech-
nológiai fejlődéssel egyre markánsabbá válnak a generációk közötti 
eltérések. Az, hogy kit melyik életkori szakaszában szólított meg az 
internet, jelentős befolyást gyakorol arra, hogy általában hogyan dol-
gozza fel az információkat, és milyen kommunikációs csatornákat 
preferál. Az X generáció tagjait, a mai 36–50 éveseket a „digitális be-
vándorló” névvel illetik, akik felnőtt korukban kerültek közel az in-
ternethez, és még fel tudják idézni a betárcsázás jellegzetes hangját. 
Velük összehasonlítva a Z generáció tagjai, a mai középiskolások, már 
„digitális bennszülöttek”, már úgy nőttek fel, hogy gyermekkoruktól 
elérhető volt az internet.

Veterán generáció (1925–1945) – idős korban találkoztak először az 
internettel, számukra a számítógéphasználat már önmagában is kihí-
vás. Nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival, 
de ők a legedzettebbek.

Baby-boom generáció (1946–1964) – életük derekán találkoztak 
az internettel, munkavégzésükbe és hétköznapjaikba egyre nagyobb 
intenzitással építik be az internetet. Strapabíró, jó közösségépítő – a 
fiatalabbaknál hiányzik a közösség, ezért sajnos, láthatóan, nem is tud-
nak közösséget építeni. Nyitottak, akarnak tanulni, keresik a helyüket 
a digitális világban.

X generáció (1965–1979) – a hírnöknemzedék, az átmeneti gene-
ráció, nem mozognak otthonosan a digitális világban. A munkahe-
lyért mindent megtesznek, megbízhatóság, kontrolláltság, elmélyült 
szakmai igényesség, magas motiváció, kooperativitás, karrierizmus 
jellemzi őket.

Y generáció (1980–1995) – digitális nemzedék első hulláma, ma-
gánéletükben nap mint nap jelen van az internet, mindent tudnak 
a digitális világról. A munkahelyükhöz kevéssé hűségesek, minden-
honnan a legtöbb tudást legrövidebb idő alatt ki akarják venni, és 
imádnak tanulni, sokáig vannak a felsőoktatásban.

Z generáció – IT generáció (1996–tól) – beleszülettek a digitális 
világba, bátrak, kezdeményezőek, kevésbé kételkednek saját képessé-
geikben, korlátaikban, praktikus szemléletűek. Nem létezik számukra 
a realitás, az okostelefon a világuk.

Az alfa generáció tagjai még kisgyerekek, az iskolák alsó tagozata-
iban már lehet találkozni velük. Számukra magától értetődő a sze-
mélyes kommunikációs eszközök használata, okostelefonnal kelnek és 
fekszenek, mindig elérhetőek, és folyamatosan kapcsolatban vannak 
egymással az online térben. Könnyen kezelik az információk gyors 
áramlását, tevékenységeiket gyakran váltogatják.

Családi legendárium
A generációs különbségek markáns megjelenési színtere a család, az 

oktatás mellett a munkaerőpiac. A munkahelyen is fontos (lenne) a 
generációk összehangolása, mert ahol a vezető érzelmileg intelligens, 
ott jó a korosztályi együttműködés, és a cég is eredményes. Itt is fontos 
az önismeret, hogyan beszélgetek a másikkal, az érzelmeimet hogyan 
fejezem ki, hogyan közvetítem magamat, s a másik érzelmeit hogyan 
fogadom. Az idős ember a bölcsességét, munkatapasztalatát, kitartá-
sát, a fiatal a frissességét az új tudást, az új technológiát adja a közösen 
kialakított értékrendbe. A magánélet és a munka terén egyaránt jó 
döntés, ha felidézzük a saját fiatalkorunkat. A szüleink elfogadóbbak 
voltak velünk, bíztak bennünk, építkezzünk az ő tudásukból!

Ezt követően a nagyszülői létről hallottunk s arról, hogy az unokák 
és a nagyszülők milyen jól kijönnek – jót nevetett a közönség a viccen, 
hogy egy a közös ellenség. Persze jó értelemben nézve a nagyszülők és 
az unokák között mindig kialakul valamilyen titkos és mély szövetség. 
S mindannyian szembesültünk már azzal, hogy a nagyszülő ne adjon 
édességet az unokának – s ott a dilemma, adjon, vagy ne adjon, vagy 
csak egy keveset. Akkor járunk el jól, ha elfogadjuk a szülők kérését, és 
szeretetben, összhangban, megértésben neveljük a gyerekeket. Nagy-
szülőként a szülőkkel szemben néha olyan kompromisszumot is el kell 
fogadni, ami fájó pont. Erre az orvosság, hogy ki kell beszélni. Okos 
dolog az is, ha a nagyszülő megőrzi, meg tudja őrizni az „én idejét”, 
van ideje beszélgetni a párjával, majd együtt töltheti az aktív idejét 
az unokájával, akinek tudását, tapasztalatát átadhatja, együtt süthet

(folytatás a 6. oldalon)

Endrei Judit Jászfényszarun
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság egy éven át a „Korha-
tártalan Akadémia – Bedekovich-hagyományok és innováció Jász-
fényszarun és térségében” projekt keretében szervezi programjait.

Digit modul keretében a Smart School okos eszközeinek használatá-
val négyszintű informatikai képzést tervez megvalósítani a népfőiskola 
(alkalmanként 35-35-60-30 órában, összesen 440 órában). A képzés-
sorozatnak az a hívó szava, hogy átkelni a digitális szakadékon. Világ-
jelenség, hogy nagyon sok ember nem volt olyan helyzetben, hogy 
azokat az alapevő készségeket, képességeket megszerezze, amelyek a 
digitális világban ma már egyszerűen nélkülözhetetlenek. A képzések 
célja, hogy minden olyan ember megismerkedjen a 21. század info-
kommunikációs eszközeivel, akinek eddig nem volt lehetősége rá.

A modul eddig megvalósult programjai: Digitális írástudást megala-
pozó képzés (augusztusban, szeptemberben, 2 csoport részére, 60-60 
órában), IKER 1. szintű digitális alapképzés (augusztusban, 1 csoport 
részére, 35 órában). Októberben indul a megalapozó és alapképzése-
ket elvégzők vagy kellő alapismeretekkel rendelkezők számára az Ön-
álló informatikai eszközhasználatra felkészítő IKER 2. szintű képzés 
(1 csoport részére, 35 órában), s novemberben a 45+ Szenior digitális 
alapképzés idősek számára (2 csoport, érdeklődés esetén 3 csoport ré-
szére, 30–30 órában). A képzés indulásáról a helyi televízió is tudósí-
tott: http://jttv.hu/informatika-kepzesek-indultak-jaszfenyszarun

A Család modulban, a JátékTér Zene, Mozgásban az egészség és 
EgészségVár Rád programelemek keretében több mint 100 prog-
ram valósul meg. Ilyenek voltak a Jász Világtalálkozó népfőisko-
lához kötődő programjai, fotókiállítások, helyi termék kiállítás, 
Bedekovich-térképek kiállítása. E programelemekhez kapcsolódott 
a nyári gyermekprogramok módszertanának összeállítása, a nyáresti 
koncert szervezése s a mentáhigiénés előadás is. Az ősz kezdetével, havi 
rendszerességgel tematikus napokat is szervez a népfőiskola. Minden 
hónap első hetében mentálhigiénés program szakemberek közremű-
ködésével, második hetében „Főzőcske, de okosan”, harmadik héten 
mozgásos program – pl. Séta az egészségért, Generációk sétája – és a 

(folytatás a 7. oldalon)

(folytatás az 5. oldalról)
az unoka a nagymamával és kertészkedhet, megtanulhat mindent a 
természetről a nagypapától. S az igazi nagy kincs a családi legendári-
umot, a család tudását, tapasztalását átadni az utánunk jövő generá-
ciónak.

A közönségtalálkozó alatt és a végén a hallgatóság is megosztotta 
gondolatait a fentiekhez kapcsolódóan, majd az otthonról hozott, 
vagy frissen vásárolt Endrei Judit nevével fémjelzett kedves könyvek, 
folyóiratok dedikálására is sor került.

Kedves Judit! Hosszú időn át, 25 éven keresztül, amikor egy-egy ne-
ves esemény után, mint most is, telis-tele élménnyel hazamentem, az 
anyukám mindig izgatottan várt. No, hogy sikerült? – kérdezte. Milyen 
volt, érdekelte-e a közönséget, hogyan fogadták? Persze, már beszéltem az 
öreglányokkal (nagynénéimmel) telefonon – mondta – s nekik nagyon-
nagyon tetszett. Annyira elégedettek voltak ők is, de most már mondjál el 
mindent részletesen… Ma is, mint mindig, vittem magammal az élmé-
nyeimet és a könyvet, amelyet kedves szavaiddal dedikáltál, s letettem 
az asztalra – hogy főzés közben is belenézzek –, ahol éveken keresztül 
a mama ült. Most már nincs velünk, de szavaidat megfogadva gon-
dolatban most is felidéztem a gyermekkoromat. Valóban, ő sokszor 
megengedő, elfogadó volt, elnézte (komolyan vette) hóbortjaimat, és 
mindenben támogatott. Erre kell visszaemlékeznem. S most – megfo-
gadva Judit, a tanácsaidat – tervezem a karácsonyi unokás sütkérezést, 
az egészséges és hagyományos étkeket, és készítem a családi legendári-
umot. Kovács Béláné Pető Magdolna

A Korhatártalan Akadémia
eseményei

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság hagyományos Erzsébet-napi prog-
ramjai keretében PETRÁS MÁRIA Prima 
Primissima és Magyar Örökség díjas ke-
ramikus és népdalénekes a lányával, PET-
RÁS ALINA keramikussal közös, adventi 
témájú kiállítására és beszélgetésre hívja az 
érdeklődő közönséget.

Időpontja: 2018. november 16-án 16:00
Helyszíne: Szent Erzsébet Közösségi 

Ház Jászfényszaru, Szentcsalád tér 2.
A megnyitón Petrás Mária és Petrás Alina énekel.
A kiállítás megtekinthető 2018. november 16. – december 31. kö-

zött, minden hétköznap 10–12 és 13–16 óráig. A látogatáshoz elő-
zetes bejelentkezés, időpontegyeztetés szükséges az alábbi telefonszá-
mon: +36-30/578-0164

„Hitvallásom. A moldvai Diószénben születtem. Abban a világban, 
amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és 
avval is ért véget. A családok gazdagságát nyolc-tíz-tizenkét gyermek 
jelentette. Az ötévestől a legöregebbekig mindenkinek nélkülözhetet-
len szerepe volt. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorga-
lommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnep előtt mindig nagy 
készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, há-
zukat, istállóikat, óljaikat, kertjeiket, falujukat; megbocsátottak, meg-
békültek, misére mentek szép ünneplő ruhában, és délután megjárták 

Az ünnep fontossága, szépsége 
minden alkotásán ott ragyog

egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, mindent meg tudtak ma-
guknak teremteni úgy, hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, 
hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárás 
és a mélységes hitük útbaigazították őket. Akármit nem cselekedtek, 
akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem 
fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve szőni, fonni, 
gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjttel 
és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő 
képüket szeretném példaként a világ elé tárni.” (Petrás Mária)

A hagyományőrző Erzsébet napi kézműves kiállítás és vásár szabad-
téri helyszíne idén is a város központjában, a főtéren s a Városháza il-
letve a Szent Erzsébet Közösségi Ház közötti sétányon lesz. A részletes 
programot kísérjék figyelemmel a városi és népfőiskolai honlapokon, 
közösségi oldalakon, plakátokon. Szeretettel várjuk programjainkra!

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében:
Kovács Béláné Pető Magdolna
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A Korhatártalan Akadémia
eseményei

Klubunk 2016 nyarán alakult szülői kezdeményezésre, Kaszainé 
Ocskó Györgyi védőnő segítségével. Céljuk az volt, hogy az anyukák 
kikapcsolódjanak, tapasztalatot cseréljenek, és közben gyermekeik is-
merkedjenek, és együtt játsszanak kortásaikkal.

2017 őszétől a közös játék kibővült közös alkotásokkal, mozgásos fel-
adatokkal. Megkezdtük  kicsinyeink korai fejlesztését igen sok terüle-
ten. Sok technikát ismertek meg eddig a gyerekek és felnőttek egyaránt 
(gyurmázás, festés szivaccsal, krumplinyomda, papírmasé, ragasztás, 
tépés, vágás, fűzőcskézés). Előtérbe helyezzük a házilag elkészíthető 
eszközök alkalmazását, így például a házilag főzött gyurmát vagy az 
ételfestékkel színezett tésztát, melyekből csodás ékszerek készíthető-
ek. Egy-egy foglalkozás során fejlődik a gyermekek finommotorikája, 
taktilis érzékelése, empátiája, szociális és kommunikásciós képessége. 
Megismerkednek a különböző anyagokkal, anyaghasználattal, egyes 

hagyományokkal. Nem utolsó sorban megismerik az alkotás örömét 
önállóan és a szülővel egyaránt.

Nyáron közös kirándulásokat, strandolást, játszóterezést szervez-
tünk, ezáltal bővítve gyermekeink környezeti ismeretét. Közös buszo-
zás alkalmával a helyes közlekedésre hívtuk fel a figyelmet. Állatkerti 
és tanyás sétánkon az állatok megismerése, megfigyelése volt a cél.

Klubunk szeretettel várja a csatlakozni kívánó szülőket és gyerme-
keket hat hónapos kortól. A Facobookon is megtalálhatóak vagyunk 
Baba Mama Klub Jászfényszaru néven. Ha kérdéseid merültek fel, 
keress minket bátran! Czeglédi Ildikó és Ritter Szilvia

Baba-Mama Klub

GINOP-3.3.3-17-2017-00104
Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok 
és innováció a Jász Világtalálkozó helyszínén,
Jászfényszarun és térségében

ÁTKELNI A DIGITÁLIS SZAKADÉKON
Térítésmentes informatikai képzések most!
TISZTELT JÁSZFÉNYSZARUN ÉS KÖRNYÉKÉN ÉLŐ, 
DOLGOZÓ POLGÁRTÁRSUNK!
Ha bizonytalan, kezdő vagy csak nem professzionális számí-
tógép használó, most ingyenes képzést hirdetünk az Ön szá-
mára. Az EU által támogatott képzések a teljesen kezdőktől 
több szinten nyújtanak lehetőséget arra, hogy Ön nagyobb 
biztonsággal közlekedjen az informatika világában.
Csoportjaink 2018-ban az ősz folyamán:

• TOVÁBBLÉPŐK számára, akik az alapokat ismerik: 
 október 19–20., 26–27.

• 45+ SZENIOR digitális alapképzés, akik az alapoktól 
kezdenék:

 november 8–9–10.; 15–16–17.; 22–23–24; 29–30– dec. 1.

A képzések helyszíne:
Jászfényszaru, Rimóczi-kastély Smart oktatóterem 
Kérdéseikkel és jelentkezési szándékukkal forduljanak
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
szervezőjéhez.

TELEFON: 30/579-0164
E-mail: info@bedekovich.hu
Honlap: www.bedekovich.hu
A képzések
a Digitális Jólét Program
keretében valósulnak meg.

…MERT EGYRE NAGYOBB SZÜKSÉGE LESZ RÁ!

(folytatás a 6. oldalról)
negyedik héten a Baba-Mama klub tevékenységében is közreműköd-
nek (bababarát helyszín, alapanyagok, eszközök a kreatív programok-
hoz), pl. szeptemberben megvalósult a „Picurkák” kiállítás, október-
ben a Gesztenye család állatkerti sétája. A célcsoport „korhatártalan”, 
hiszen a tematikus programokkal kicsiket és időseket is megszólítanak. 
Nagy érdeklődésre tartott számot az októberben megrendezésre került 
közönségtalálkozó Endrei Judittal, és a Jászfényszaru régi képeslapo-
kon című szabadtéri kiállítás. A tematikus programok mellett a hagyo-
mányos Erzsébet-napi programok megszervezésére 2018. november 
16-án, az Adventi Kávéház – 25 éves a népfőiskola program megva-
lósítására 2018. december 9-én kerül sor.

Mi is 25
2018-ban ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját a 

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Ennek alkalmából rendez-
zük meg a „25 év 25 esemény” programsorozatot, amely megvaló-
sítására 2018. július 1. és 2019. június 30. között a Korhatártalan 
Akadémia – Bedekovich-hagyományok és innováció Jászfényszarun 
és térségében című GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú 
projekt keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásá-
val kerül sor. Kovács Béla projektmenedzser
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ÓvodAI hírEK

Őszi sétájuk alkalmával a Katica csoportosaink meglátogatták régi 
óvodájuk gesztenyefáit. Emlékeztek kicsit, és kosarukat színültig tölt-
ve gesztenyével érkeztek vissza óvodánkba. Földvári Edit

„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kip-kop kopogok, óvodába indulok.”

Szeptember 1–jétől folyamatos befogadás mellett érkeznek kiscso-
portosaink a Méhecske és a Süni csoportba. Sok játék, mozgás, ének, 
mondókázás, alkotás közben ismerkednek, barátkoznak a környezet-
tel, a közösségi élettel. Megismerik a társas élet szokásait, szabályait.

Földvári Edit

Óvodánk egyik szeptember végi délelőttjét a mozgás jegyében ren-
dezte. Zenés bemelegítéssel, együtt mozogva mindenki ráhangolódott 
a feladatokra. A kijelölt helyszíneken volt kúszás, mászás, akadály le-
küzdése, célba dobás, futás. Miután kellemesen elfáradtak, egészséges 
ropogtatni valóval pótolták az elveszett energiát. Földvári Edit

Az állatok világnapján mi, a legkisebbek, a Süni csoportosok a Maci 
csoportban vendégeskedtünk. Megismertük Lilit, az afrikai sünt. Meg-
tudtuk róla, hogy nem szereti a zajt. Ha fél, vagy felbosszantják, olyan-
kor összegömbölyödik. Szereti a meleget, a hideg veszélyes számára. Jó 
érzés volt megsimítani a kaméleont. Búcsúzóul padig Zene és Bona a 
papagájpár „beszélgetett” a kedvünkért. Kép és szöveg: Földvári Edit

INTERJú KőVÁGÓ JÁNOSNÉVAL,
AKI ARANYOKLEVELET VEHETETT ÁT

Kővágó Jánosné Harangozó Kata-
lin okleveles óvónő, 2018. szeptember 
22-én, ötven éven át kifejtett értékes 
szakmai tevékenysége bizonyságául 
„ARANYOKLEVELET” vehetett át 
Szarvason az evangélikus templom-
ban rendezett ünnepségen. Ebből az 
alkalomból invitáltam meg egy kis be-
szélgetésre Kati nénit, akire városunk 
apraja-nagyja egyébként is nagy büsz-
keséggel, szeretettel tekint.

Gratulálok az elismeréshez. Mi, óvodapedagógusok különösen büsz-
kék vagyunk rád, Kati néni. Szeretném, ha mesélnél egy kicsit arról, 
hogy hogyan kerültél a pedagógus pálya közelébe.

Köszönöm szépen! 1963-ban érettségiztem. Családi körülményeim 
nem tették lehetővé, hogy nappali tagozatos főiskolára iratkozzam. 
Ezért magyar–ének szakos pedagógus pályára adtam be felvételi kérel-
mem, de végül az óvónői munka iránti érzelmeim ezen változtattak. 
Szarvasra jelentkeztem, levelező tagozatra az óvónőképző főiskolára. 
A felvételi vizsgám sikerült, de egy év óvodában eltöltött munka után 
kezdhettem meg tanulmányaimat, mert sikerült képesítés nélküli óvó-
női állást kapnom Jászfényszarun.

Mi nyújtotta számodra a legnagyobb boldogságot a pályád során?
Legfőképpen az okozott örömet, hogy a gyerekek nagyon szerettek. 

Engem mai napig nagy örömmel tölt el, ha egy kicsit meglátok, és 
rám mosolyog…

Végül hány évet töltöttél el az óvodában?
1966-ban diplomát szereztem, s összesen 44 évet töltöttem el óvónő-

ként. Ez az év számomra kettős jelentőségű, mert férjhez mentem, és a 
mai napig boldog házasságban élek férjemmel és kedves családommal. 
Egyébként a kicsik közé a szívem a mai napig visszahúz, csak az idő 
lejárt, s meg kell elégednem egy kisgyermek reám tévedt mosolyával és 
a hatéves kislány unokámmal töltött együttléttel.

A díszdiploma átadó ünnepség bizonyára nagyon megindító volt 
számodra.

Igen, szeptember 22-én újból Szarvasra látogattam a férjemmel, ahol 
nagyon megható ünnepi keretek között vehettem át az aranydiplomát. 
Köszönöm a sorsnak, a családomnak és a jó Istennek, hogy ezt így 
megélhettem.

Köszönöm a beszélgetést, és remélem, sikerül majd nekünk is, aktív 
pedagógusoknak hasonlóan szép elismerést kapnunk pályánk méltó 
lezárásaképpen.

Kővágó Jánosné Kati néni elismerése kapcsán feltétlen szeretném 
megemlíteni a „régi” Napsugár Óvoda többi, immár nyugdíjas ál-
lományba vonult óvodapedagógusát is: Zsámboki Zoltánné Margit 
óvó nénit, aki Gyémántdiplomás; Folyó Lászlóné Ica óvó nénit, aki-
nek nemrég volt a 60 éves osztálytalálkozója; Pál Ferencné Marica 
óvó nénit és Réz Ferencné Ica óvó nénit. Nagyon büszkék vagyunk 
mi, óvodapedagógusok! Példaképeink kapcsán az a közös jellemző jut 
eszembe, hogy mindannyiuk szemében mai napig ott van a gyermekek 
és egyáltalán az emberek iránt megnyilvánuló önzetlen szeretet. Fel-
nézünk rájuk, s nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy tanulhattunk 
tőlük, s a „szárnyaik alatt” válhattunk mi is pedagógusokká. Szív-
ből köszönjük ezt nekik, további jó egészséget kívánunk, s reméljük, 
életünk, munkánk során sikerül legalább csak megközelítenünk az ő 
emberi nagyságukat.

Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea óvodapedagógus

Már óvodás vagyok

Mozdulj!

Az állatok világnapján

Katicák a Szivárvány oviban „A pályám során
a legnagyobb boldogságot

a gyermekek szeretete adta.”
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A Napfény Óvoda négy nagyobb csoportja meghívást kapott az 
első családi napra, amit a jászfényszarui tyssenkrupp gyár szerve-
zett. Kellemes pár órát töltöttek a gyermekek a rendezvényen, ahol 
ugrálóvárazhattak, kipróbálhatták magukat több ügyességi játékban, 
és volt, aki a bohóctól hajtogatott lufit is kapott! Meglepetésként fo-
gadták a gyermekek a színpadi mesejátékot, ami az állatok nyelvén 
tudó juhászról szólt. Ajándékba kapott vattacukorral a kezükben, 
élményekkel gazdagodva buszoztak vissza az óvodához. Köszönjük a 
tyssenkrupp vezetőségének a meghívást! Klippánné Jáger Melinda

Idén első alkalommal rendezi meg a Jászsági Fiatalok Önkéntes 
Csapat Egyesülete  jótékonysági rendezvényét. Programjaink során 
a kicsik és nagyok részt vehetnek dance fitness órán, Csetresz Betti 
workshop-on, karate bemutatón. Lesz arcfestés, és csapatunk tagjai 
különféle kézműves foglalkozással készülnek. 

A belépés díjtalan, de kérjük, viszonzásképpen támogassa csapatunk 
idei adománygyűjtését tisztálkodási szerekkel, tartós élelmiszerrel, 
melyeket az adománygyűjtő kosarakba helyezhetnek el. Minden ér-
deklődőt várunk szeretettel 2018. november 25–én, vasárnap 14:00-
tól együttműködő partnerünk, a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár nagytermében. Fűtő Krisztina

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
angol tanfolyamot hirdet, melynek szintjét a jelentkezőkhöz igazítjuk.

Igény esetén nyelvvizsga előkészítő csoport is indul.
40 órás tanfolyam ára 8–10 fős csoport esetén 27.000 Ft,

4–7 fős csoportban  53.000 Ft.
Részletfizetési lehetőség nagy csoportos képzés esetén 2,

kis csoportosban 3 egyenlő részletben.
Heti egy alkalom, 2 óra (2 x 45 perc).

A tanfolyam megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Bővebb információ: muvhaz@jaszfenyszaru.hu, +36-70/431-6113. 
Jelentkezéskor kérjük a név mellé az életkort, elérhetőségeket, valamint a be-

szélt szintet és célt megjelölni. Jelentkezni az intézmény honlapján és közösségi 
oldalán közzétett űrlap kitöltésével is lehet. Bordásné Kovács Katalin igazgató

A következő üzenet érkezett szeptember 3. hetében a Nagyiskolába bekerült 4. osztályosokhoz: „Kedves Tökmagok! Titkos küldetésen kell részt 
vennetek! A következő térképet egy tökmag ügynöktársatok juttatta el hozzánk. Ha felismeritek, hogy merre járt, és követni tudjátok, akkor 
eljuttok a küldetés végére, ahol jutalom vár rátok. Kövessétek az ügynökünk által leírt trükköket, különben csapdába estek! Lehet, hogy néha le-
hetetlen küldetésnek tűnik majd, de ne adjátok fel! Képesek vagytok rá!” Büszkén jelenthetjük, minden 4. osztályos teljesítette a küldetés izgalmas 
feladatait, kikerülve a lézercsapdát, becsapva nyomásérzékelőt, eltalálva a hangérzékelőt, és még sok minden mást. Mindemellett a hét folyamán 
ők is elkészítették az elmaradhatatlan osztálytököket, osztályindulót, amit a tökmagavatón be is mutattak, ahol Kotán Eszter diákpolgármester és 
Agócs Alexandra helyettes és Mészáros Hanna szavai nyomán a negyedikesek és a nyolcadikosok is letették esküjüket az iskolai élettel kapcsolat-
ban. A tökmagok hetén az idén is vidám játékokkal fogadtuk be a legkisebbeket a Nagyiskolába. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

ovisok a tyssenkruppban!
Adok-kapok

– szórakozva jótékonykodom!

Angol tanfolyam!

Lehetetlen küldetés – teljesítve
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett Tanulmányi 
kirándulás hetedikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal kapcso-
latos ismeretek bővülésének elősegítése érdekében. Iskolánk pályázatot 
nyújtott be, melyen 2 697 900 Ft-ot nyertünk, így 45 tanuló és 4 kísé-
rő pedagógus 2018. szeptember 25–29. között öt felejthetetlen napot 
töltött Szlovákiában, Nyugat-Felvidéken. A Határtalanul! program 
célja a magyar–magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése. Ennek keretében magyarországi iskolák tanu-
lói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szom-
szédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat 
szereznek a külhoni magyarságról.

A több heti szervezés és előkészítés részeként az utazáson részt vevő 
diákok és kísérő tanáraik számára HATÁRTALANUL! előkészítő órát 
szerveztünk, amelyen a Magyarország határain túl élő magyarságról, 
annak történelméről, létszámáról, a részletes programról és a toleran-
ciáról beszélgettünk.

Utazásunk megszervezésében a Csillagösvény Utazási Iroda műkö-
dött közre. A kirándulásra egy keddi reggelen indultunk. Mindenki 
nagyon izgatottan foglalta el a helyét a buszon. Első programként a 
dévényi várat néztük meg, és megismerkedtünk egy helyi legendával. 
Innen tovább utazva Pozsonyban meglátogattuk a koronázásoknak 
helyt adó Szent Márton-dómot. Itt rendhagyó történelemóra kereté-
ben ismertük meg a koronázási ékszerek és a Magyar Királyság ko-
ronázási székhelyének történetét. A diákok történelmi ismereteit az 
Óvárosban tett sétával mélyítettük el. Este Deákiban, az Európa Pan-
zióban elfoglaltuk első szállásunkat, és ízletes vacsorát fogyasztottunk. 
Másnap reggel Diószegen meglátogattuk a Petőfi Sándor Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskolát, ahol megismerkedtünk az ottani hetedikes 
diákokkal, bemutattuk településeinket. Hatalmas vendégszeretettel 
fogadtak bennünket, feledhetetlen élmény részesei lehettünk egy pa-
rányi közösségben. Következő állomásunk a vöröskői vár, ami a Kár-
pát-medence egyik legszebb, legépebben megmaradt és berendezett

(folytatás a 11. oldalon)

határtalanul!
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(folytatás a 10. oldalról)
vára, mely a gróf Pálffy családé volt a 16. század közepétől egészen 
1945-ig, és pompás, eredeti berendezésével készteti csodálatra az oda 
látogatókat.

Kora délután rövid ideig Nagyszombat városában sétáltunk, amit a 
Felvidék Rómája néven is neveznek számtalan középkori egyházi épít-
ménye miatt. Nyitrán található a Szent Emmerám-székesegyház, mely 
a legrégebbi egyházmegyei templom a Felvidéken. Történelmileg és 
építészetileg három templomból áll, valamint az általunk meglátoga-
tott várkomplexum része is egyben. Este Zsérén a Zsibrice együttes két 
képviselője várt bennünket, akik segítségével felidéztük Kodály Zoltán 
indíttatását arra, hogy ezen az északi, Nyitra környéki hagyományőr-
ző magyar nyelvi szigeten kezdjen gyűjtésbe. Megtekintettük a zsérei 
tájházat is, ahol frissen sült pogácsával kínáltak bennünket. Késő este 
Alsóbodokon vacsoráztunk, és két éjszakára a Paulisz Rancson rendez-
kedtünk be.

A harmadik nap reggelén Nagytapolcsány várába másztunk fel, 
melynek romjai közvetlenül Kővárhely község felett tornyosulnak 525 
m tengerszint feletti magasságban. A vár a 13–14. század fordulóján 
épülhetett a Csák nemzetség birtokán. Utunk Trencsén meseszép vá-
rában folytatódott. A vár gazdag történelmi eljegyzések, esküvők szín-
helye is volt, itt jegyezte el Luxemburgi Zsigmond Nagy Lajos király 
leányát, Máriát, Mátyás király a cseh király lányát, Podjebrád Katalint, 
és itt esküdött meg Szapolyai István lánya is Jagelló Zsigmond lengyel 
királlyal. A nap legfárasztóbb része következett: a vadregényes környe-
zetben lévő, izgalmas csejtei várat „vettük be”, amely – legalábbis a 
korabeli vádirat szerint – a fiatal lányok százait halálba küldő Báthory 
Erzsébet grófnő titkait őrzi.

A negyedik napot a szálláshelyünk udvarán található Vas-Turul előtt 
lévő Esterházy János Emlékmúzeum tárlatával kezdtük. A dombtetőre 
felérve az Esterházy János hamvait magában foglaló sziklabarlangban 
koszorúztunk, és leróttuk kegyeletünket a mártírhalált halt miniszter 
előtt, akinek hamvait 2017-ben szállították haza szülőföldjére.

Vártúránk következő állomása Bajmóc volt, a Kárpát-medence leg-
romantikusabb lovagvárába, egy várkastélyba látogattunk el. A vár 
nemcsak kívülről meseszép, de belső berendezését, kialakítását is érin-
tetlenül őrizte meg évszázadokon át.

Folytatásként Besztercebánya, a Felvidék egyik legszebb bányavárosa 
következett, ahol a városfalak kiépítése is a nagy királyunk, Mátyás ne-
véhez fűződik. A gyönyörűen felújított IV. Béla király téren sétáltunk, 
amelynek északi részéhez kapcsolódik a Várnegyed. Felkapaszkodtunk 
a 101 fából készült lépcsőfokot megtéve a főtéren álló híres ferde óra-
toronyba. Körfolyosójáról csodálatos kilátás nyílt a lent elterülő város-
ra és a Körmöci-hegység, valamint az Alacsony-Tátra hegycsúcsaira.

Vacsoránkat már Selmecbányán fogyasztottuk el, majd egy külön-
leges, műemlékvédelem alatt álló utca egykori iskolájából kialakított 
szállásunkon tértünk nyugovóra.

Az utolsó nap reggelén már fáradtan, de izgatottan hagytuk el szállá-
sunkat, hiszen még ez a nap is bővelkedett programokban. Selmecbá-
nya városközpontját látogattuk meg. A Szentháromság térre igyekezve 
elsétáltunk a Szent Katalin-templom mellett, majd felkerestük Petőfi 
Sándor emléktábláját az evangélikus líceum épületén. Megtekintettük 
a 16. században a délről betörő török elleni védelem okán épült négy 
sarokbástyás, hófehér, reneszánsz erődítményt, a Leányvárat, majd a 
szabadtéri Bányamúzeumot és az izgalmas Bertalan-tárót. Kora dél-
után a körmöcbányai Érmék és Pénzérmék Múzeuma és a várnegyed 
körüli séta zárta ötnapos kalandozásunkat.

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 kitar-
tó várlátogatását, lelkesedést, a közös élményeket. Nagyon köszönöm 
Kotánné Kovács Tímea, Lovászné Török Magdolna és Vargáné Dobák 
Tünde kollégáim segítségét, támogatását, illetve hogy együtt vehet-
tünk részt ebben a feledhetetlen nyugat-felvidéki vártúra kalandban!

Mészárosné Dobák Ildikó tanár, projektvezető

NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA JÁSZFÉNYSZARuN

Az Ars Sacra programsorozat keretében szeptember 21-én délután az 
alsó tagozatos kicsi gyermekeknek bábelőadással kedveskedtünk. Más-
nap, szombaton 18 órai kezdettel a szentmise után a Sound of Spirit 
Énekegyüttes adott koncertet a templomban.

A kórus 2013-ban alakult. Vezetője Nagy Gábor karnagy, kántor, 
zenetanár, zeneszerző. Gyöngyös képzett fiatal tehetségeinek zenei al-
kotóműhelye az együttes. Vokális könnyűzenei repertoárjuk felöleli a 
gospel mellett a pop, rock, blues és soul világát saját egyedi stílusuk-
ban. Hangulatos, megható dallamok csendültek fel különleges feldol-
gozásban. Elvarázsolták a közönséget tehetségükkel, lelkesedésükkel, 
a zene iránti tiszteletükkel és alázatukkal. Az országban és szűkebb 
környezetükben lévő településeken számtalan alkalommal léptek már 
fel. Bízunk abban, hogy nem utoljára láttuk, hallottuk őket Jászfény-
szarun. Adja Isten, hogy sok-sok évig zenéljenek még önmaguk és 
mindannyiunk örömére.

A koncert után a Szent Erzsébet Közösségi Házban agapéra („szere-
tetvendégségre”) vártuk a rendezvényt megtisztelő hallgatóságot.

Szép este volt! Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna

Október 1-jén, a zenei világnap alkalmából többször csendült fel 
ugyanaz a dallam az iskola rádiójában. A Diákönkormányzat tagjai és 
iskolánk tanulói a Makarena zenéjére készített koreográfiára invitáltak 
minden diákot, hogy egy közös flash mobbal ünnepeljenek. A vidám 
hangulatú szünetekben még makaréna vonat is indult.

Kép: Lovászné Török Magdolna
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea

határtalanul! Össztánc a suliban

„Tekints az égre, és lásd meg!”
(Jób 35,5)
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ISKolAI hírEK

Nyolcvannál is több pályamű érkezett arra a rajzpályázatra, amelyet 
a népmese napjához kapcsolódva hirdetett meg az iskolai könyvtár az 
első három évfolyam tanulói számára. Az ünnepélyes eredményhirde-
tésen évfolyamonként három tanuló vehetett át oklevelet és könyvju-
talmat, valamint a zsűri különdíját.
A következő eredmények születtek:

1. évfolyam 
1. helyezett: Erdős Boldizsár – A kismalac és a farkasok
2. helyezett: Csollák Helga – Piroska és a farkas
3. helyezett: Palócz Zsófi – A kismalac és a farkasok
Különdíj: Mészáros Nóra – Mészáros Gyuri

2. évfolyam
1. helyezett: Karpuk János Ivanovics – A hétfejű sárkány
2. helyezett: Juhász Jázmin – Az elátkozott kastély
3. helyezett: Mezei Mirella – A só
Különdíj: Fekete Richárd – A tábortűz

3. évfolyam
1. helyezett: Tóth Dorottya – A rest macska
2. helyezett: Dávid Lilla – A szárnyas királyfi
3. helyezett: Balázs Zille Lelle – A kis gömböc
Különdíj: Ács Veronika – A békakirályfi
 Bakó Gergő – Csillagszemű juhász
 Farmosi Jázmin: A szebeni muzsikusok

A zsűritagok Bujdosó Katalin könyvtáros, Czeglédi Dóra igazgató-
helyettes, Nagy Ildikó könyvtáros voltak. Együttműködő partnerünk 
volt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

A jeles naphoz a felsőbb évfolyamok tanulói is kapcsolódhattak: já-
tékos vetélkedőn tehették próbára a népmesékkel kapcsolatos tudásu-
kat. A 4-5-6. osztályokból jelentkezőknek a feladatok elvégzése során 
többek között ügyességükre, memóriájukra, együttműködési készsé-
gükre is szükségük volt.

Ezúton is szeretném megköszönni pedagógus kollégáimnak, vala-
mint a városi könyvtár munkatársainak közreműködését, mellyel a 
fenti események szervezését és lebonyolítását segítették. Sugár Judit

Fotók: Botkáné Sárközi Ildikó, Jáger Jánosné, Sugár Judit

Pető Annamária vagyok, 
visszatérőként mutatkozom 
be, hiszen 2005-ben pálya-
kezdőként kezdtem el taníta-
ni a helyi általános iskolában.

Két kisgyermek édesanyja 
vagyok, családommal Jász-
fényszarun élünk. 2018 nagy 
fordulópont az életünkben, 
mivel kislányom első osztály-
ba lépett, kisfiam az óvodát 
kezdte, én pedig folytatom 
hivatásomat.

Tanítóként képesítésemet 
angol műveltségi területen 
szereztem. Célom, hogy a 
tanulók szívesen tanulják a 
nyelvet, várják a következő 
angolórát, gátlás nélkül mer-

jenek megszólalni idegen nyelven és alkalmazni a tanultakat.
Köszönöm a bizalmat és a kedves kollégák segítségét a visszaillesz-

kedésben.
Pető Annamária

Új programmal jelentkezett a Diákönkormányzat az állatok világ-
napja alkalmából. Október 8-án mindenki elhozhatta kedvenc kisál-
latát az iskola udvarára, ahol Halmainé Hegedűs Mária, Tóth Sán-
dorné Marika néni, Kotánné Kovács Tímea iskolánk pedagógusai és 
Kotán Eszter diákpolgármester mint zsűritagok kapták a nehéz fel-
adatot, hogy értékeljék a versenyzőket. A rendkívül színes mezőny-
ben talákozhattunk sok kutyussal, egy félénk cicával, de láthattunk 
kecskét, mókust és tengeri malacot is. A jó hangulatú délutánon min-
den kedvencről készült fotó, gazdájával együtt. A zsűrit meggyőzte a 
kedvencek és gazdijuk közötti összhang, így mindenki oklevéllel és 
jutalommal térhetett haza. Kotánné Kovács Tímea

hírek az iskolai könyvtárból

régi-új kolléga Kedvencek versenye

K
ép: Lovászné Török M

agdolna
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ISKolAI hírEK

Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki az idén ősszel is hozzájárult a Diákönkormányzat által meghirdetett hulladékgyűjtés sikeréhez. 
A képek önmagukért beszélnek. A Diákönkormányzat a befolyt összegből az iskolánkban megrendezett programokat, versenyeket támogatja, 
jutalmakat vásárol. Kotánné Kovács Tímea

Újrahasznosítottunk!

Segítettünk SzerettünkSzámoltunk

Pakoltunk PihentünkÖsszedolgoztunk

Hasznosak voltunk NevettünkJárőröztünk

Féltettünk Gyűjtöttünk így is...Gondoskodtunk

Csodálkoztunk Ettünk-ittunkDolgoztunk

Beírattunk CipeltünkBüszkék voltunk
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Maróti István emlékére 501 versenyző állt rajthoz
A Maróti István emlékére október 5-én rendezett futófesztivál 

megemlékezéssel kezdődött. Először a színpadon Győriné dr. Ceglé-
di Márta polgármester asszony köszöntötte a nagyszámú résztvevőt. 
Külön tisztelettel és szeretettel köszöntötte Maróti István jelenlévő 
családtagjait, feleségét, Maróti Istvánné Erzsébetet és lányait, Maróti 
Ildikót és Maróti Gabriellát.

Polgármester asszony köszöntése után Bordásné Kovács Katalin, a 
művelődési ház igazgatója idézte fel Maróti István példaértékű, Jász-
fényszarun nagyra becsült életútját.

Az ünnepi ceremóniát követően a versenyzők hat futamban és kilenc 
korcsoportban álltak rajthoz, összesen 501-en. A legfiatalabbak óvo-
dáskorúak, a legidősebbek ötven éven túliak voltak.

A verseny célja a versenykiírásban a következőképpen volt megfo-
galmazva: „Maróti István sportszeretetének, sportszerető életmód-
jának, akaratának, küzdőszellemének, példaképül állítása a fiatalabb 
nemzedékek számára. Az aktív sportolás, általában a sportmozgások 
alapjának, a futásnak megszerettetése. Minél több fiatalban elültetni 
a rendszeres futás iránti igényt. Szív- és érrendszeri, valamint pszichés 
megbetegedések megelőzése érdekében. Versenyzési lehetőség és prog-
ramokban gazdag egészséges felüdülés biztosítása minden résztvevő 
számára.” A szigorú korcsoportokban rendezett futóverseny ünnepé-

lyes eredményhirdetése után az est beálltával sokan még egy jelképes 
fáklyás futással és tábortűzgyújtással emlékeztek Maróti Istvánra. A 
tábortűzi megemlékezést Jáger János és Barátai zenei közreműködése 
tette még meghatóbbá és emlékezetessé.

Versenyszervezői filozófiánk alapmottója: mindenki győztes, aki cél-
ba ér! De ebben a cikkben a korcsoportonként és nemenként legered-
ményesebb versenyzőket tudjuk csak felsorolni.

Óvodás lányok versenye:
I. helyezett: Fias Zóra
II. helyezett: Radics Zsanett
III. helyezett: Terenyi Noémi Mónia

Óvodás fiúk versenye:
I. helyezett: Házi Bence
II. helyezett: Harangozó Kristóf
III. helyezett: Győri Olivér

I. Korcsoportos lányok versenye:
I. helyezett: Török Szonja
II. helyezett: Balázs Zille Lelle
III. helyezett: Balázs Emese Zselyke

I. Korcsoportos fiúk versenye: 
I. helyezett: Bukó Krisztián
II. helyezett: Bácsis József Márkó
III. helyezett: Baráth Hunor Sándor

II. Korcsopotos lányok versenye:
I. helyezett: Aladi Veronika
II. helyezett: Klippán Kata
III. helyezett: Németh Lolita

II. Korcsoportos fiúk versenye:
I. helyezett: Kardos János
II. helyezett: Barna Viktor
III. helyezett: Dobák Ádám

III. Korcsopotos lányok versenye:
I. helyezett: Kardos Kamilla
II. helyezett: Dobák Laura
III. helyezett: Jakus Virág

III. Korcsoportos fiúk versenye: 
I. helyezett: Baráth Konor
II. helyezett: Rácz Ádám
III. helyezett: Bukó Arnold

IV. Korcsoportos lányok versenye:
I. helyezett: Pásztor Nóra
II. helyezett: Mészáros Hanna Zorka
III. helyezett: Ézsiás Réka

IV. Korcsoportos fiúk versenye:
I. helyezett: Petrovics Patrik
II. helyezett: Kovács Márton
III. helyezett: Kakas Bálint

V. Korcsoportos lányok versenye:
I. helyezett: Berze Anna

V. Korcsoportos fiúk versenye:
I. helyezett: Lakatos Zsolt
II. helyezett: Sinkler Barnabás
III. helyezett: Péter Gergő

VI. Korcsoportos nők versenye:
I. helyezett: Fekete Csilla
II. helyezett: Dobos Dominika
III. helyezett: Pangl Bettina

VI. Korcsoportos férfiak versenye:
I. helyezett: Nyers Olivér
II. helyezett: Szakali Zsombor
III. helyezett: Nagy Bence

VII. Korcsoportos nők versenye:
I. helyezett: Gulyás Kinga
II. helyezett: Brecska Bernadett
III. helyezett: Rajna-Dobák Beáta

VII. Korcsoportos fériak versenye:
I. helyezett: Pangl Ádám
II. helyezett: Kovács Zoltán
III. helyezett: Vaszicskó Zoltán

VIII. Korcsoportos nők versenye:
I. helyezett: Ézsiás Anikó
II. helyezett: Bója-Kovács Andrea
III. helyezett: Hurubánné Telek Anett

VIII. Korcsoportos férfiak versenye:
I. helyezett: Nagy Gábor
II. helyezett: Kakas Gábor
III. helyezett: Sőrés Zsolt

IX. Korcsoportos nők versenye:
I. helyezett: Dobák Jánosné
II. helyezett: Cseszkóné Zsámboki Tímea

IX. Korcsoportos férfiak versenye:
I. helyezett: Fáy Dániel
II. helyezett: Kolos Ferenc
III. helyezett: Pál Károly

Gratulálunk a helyezetteknek és minden 
versenyzőnek!

A rendezvényért felelős Szabó László mun-
katársam és a magam nevében szeretném 
megköszönni a 82 fős rendezőgárda munká-
ját. Köszönjük, hogy részt vettek a stábérte-
kezleteken, és a megbeszélteknek megfelelő-
en elsőre, szinte kifogástalanul bonyolították 
le a futófesztivált. Köszönjük az iskola és az 
óvoda vezetőinek, hogy a munkanap átszer-
vezésével lehetővé tették, hogy minél több 
gyermek részesüljön a nagyszerű élményből. 
Köszönjük a pedagógusoknak, hogy segítet-
ték a gyerekeket az előnevezésben, és hogy so-
kan kikísérték a diákokat, óvodásokat, és biz-
tatták őket a verseny során. Köszönetünket 
fejezzük ki a Jászfényszarui Rendőrőrs mun-
katársainak, a Jászfényszarui Polgárőrségnek, 
a védőnőknek, a Jászfényszarui Városi Sport-
egyesületnek, a Jakuzák Sport Egyesületnek 
és a Polgármesteri Hivatal Projekt Irodájának 
a partneri együttműködéséért. Köszönjük 
az érintett utcák lakosságának a türelmét és 
megértését!

A Maróti István emlékére megrendezett I. 
Jászfényszarui Futófesztivál és az azt követő 
Rocktóber Feszt Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának a támogatásával valósult meg.

Palásthy Pál
Az oldal képeit a Maróti István emlékére 

rendezett kiállításon Dávid Ildikó fotózta.
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Futófesztivál képekben

Fotók: G
lonczi Rudolf
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Egy napfényes délután rendezték meg az I. Jászfényszarui Futófesz-
tivált, amelyen több mint 50 óvodás fiú és lány is részt vett. Nagy 
izgalommal várták a gyermekek a megmérettetést, hiszen ők még nem 
tudhatták, mennyi az a 300 méter, amit nekik le kellett futni. Az ered-
mények és a célba érés pillanatai is mutatták, hogy minden gyermek 
könnyen vette az akadályokat. Öröm volt látni, hogy milyen boldog-
sággal állt fel a dobogóra az első három helyezett. Reméljük, jövőre is 
részesei lehetünk ennek az élménynek. Klippánné Jáger Melinda

Több karatés gyerkőc és felnőtt is részt vett a nagyszerű rendezésű 
futóversenyen. Helyezést is értek el, egy karatéka, Győri Olivér do-
bogóra is állhatott, harmadik lett. Garatulálunk! Nagyon szép gesztus 
volt ez a szervezőktől és az önkormányzattól, hogy így emlékeztünk a 
mi futólegendánkról, Maróti Pista bácsiról! Reméljük lesz folytatás, s 
egyre nagyobb lesz ez a rendezvény. Osu!

senpai FülöpRoland

Futott az ovi is! Karatésok a Maróti Maratonon

Fuss szívvel!
A 33. Budapest Spar Maraton Futófesztiválon nem kevesebb, 

mint 33495 futó állt rajthoz. Köztük egy futónő Jászfényszaru-
ról, Kovács Erika, aki 4 óra 24 perc alatt teljesítette a 42,3 km-es 
maratoni távot. Erikát sokan ismerik itt Jászfényszarun, hiszen 
születése óta itt él. Itt alapított családot, jelenleg is itt él férjével 
és két gyermekével. Ha valaki betér a Tilla áruházba, kedvesen, se-
gítőkészen segíti az ott vásárlókat. Most a futáshoz való kötődése 
kapcsán kérdeztem Erikát.

Mikor kezdtél el foglalkozni a futással, mi az, ami motivált?
Négy éve kezdtem el hobbi szinten, kikapcsolódásképpen futni. 

Ahogy teltek az évek, úgy éreztem, hogy a futás energiát, magabiztos-
ságot ad. Egyre hosszabb távokat sikerült lefutnom, és így szerelmese 
lettem ennek a sportnak.

A futás kapcsán vettél-e részt már más futóversenyen?
Igen, számos egyéni és csapatversenyen is vettem már részt. Ez nagy 

élményt ad, feltölti az embert, és már ott tervezi a következő kihívást.
Hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy maratoni tá-

von is elindulj?
Tagja vagyok itt Jászfényszarun a Fussunk FényszaRUN Club csapa-

tának. Egyre keményebb edzéseken vettem részt velük, és úgy éreztem, 
hogy eljött az idő arra, hogy megmérettessem magamat a maratoni 
távon.

Biztosan nem egyszerű egy ilyen nagy versenyre felkészülni. Kaptál-e 
ehhez valamilyen formában segítséget?

Igen, nagyon sok támogatást, biztatást kaptam a csoport tagjaitól. 
Felkészülésemben segítségemre volt Bakos Árpád futónagykövet.

Hogyan élted meg a versenyt?
Nagyon izgatott voltam előtte, de már a verseny kezdetén eldöntöt-

tem fejben, hogy ezt megcsinálom magamért, a csapatért, akik egy 
emberként szurkoltak nekem itthonról. A verseny szinte egy öröm-
futás volt, végig élveztem a tájat, a Duna melletti futást. A befutó-
nál nagyon boldog voltam, hogy MEGCSINÁLTAM. Jelmondatom: 
„Fuss szívvel!”, mert ezt tényleg csak így érdemes csinálni. A befekte-
tett munka, energia, kitartás meghozza az eredményt, mert ezáltal az 
ember megismeri saját határait, önmagát.

Méltán büszkék lehetünk Erikára, hiszen Maróti Pista bácsi és egy-
két férfi maratonista mellett Jászfényszaru történetében tudomásom 
szerint ő az első női maratoni távfutó. Szívből gratulálok ehhez a pél-
daértékű, szép teljesítményhez! Dné Sárközi Kati

Fotó: Tukora Csaba és Dobák Jánosné

Augusztus elején kezdtem neki újból a futásnak, több korábbi siker-
telen próbálkozás után. És ez azóta egyre többet jelent a számomra, 
mondhatjuk úgy is, hogy a futás megváltoztatta az életemet, pozitív 
irányba. Időközben tagja lettem egy nagyon kedves csapatnak is, ami 
szintén rengeteg erőt és motivációt ad. Az pedig már a hab a tortán, 
hogy a családomban mások is rendszeres futók, és ez szintén csodála-
tos érzés. Lett egy egészséges szenvedélyem, amivel kapcsolatban meg 
is vannak a célkitűzések, és igyekszem őket elérni. Szóval gyertek futni, 
mert futni jó. Dobák Dániel

„A rendszeres futáshoz ki kell kanyarítanod egy darabot a napodból, még 
ha csak fél vagy egy órát is. Ha ez lehetetlennek látszik, tedd föl magadnak a 
következő kérdést: mennyi időt töltök tévénézéssel? Vagy a világhálón? Vagy 
vásárlással? Ezektől vedd el az időt, hogy olyasmire fordítsd, ami jót tesz 
neked.”

„Fuss 20 percig, és jobb lesz a közérzeted. Fuss még 20 percig, és lehet, hogy 
elfáradsz. Tegyél hozzá 3 órát, és minden tagod fájni fog, de fuss tovább, 
megéri: olyan élénk színekben fogod látni a világot – sőt hallod és ízleled is 
–, hogy korábbi élményeid fakónak tűnnek majd mellette.” (Scott Jurek)

Gyertek futni, mert futni JÓ!
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Fussunk együtt, de legalább is mozduljunk meg! A mai rohanó világban, 
ahol semmire sincs idő, ahol ki sem látszunk a tennivalókból, a feladatok-
ból, egyre nagyobb hangsúlyt kap a testi-lelki egészség megőrzése. Személy 
szerint én 2018. január elsején, az újévi jó kis beebédelés utáni szieszta 
közben lettem figyelmes egy közösségi médiai felhívásra. Miszerint fus-
sunk együtt az év első napján, mindezt a főtértől a kerékpárút mentén 
kifelé és vissza. Nem egész 2 km. Mi az? – gondoltam. Lesétálom, ha más-
hogy nem megy. Így kezdődött. A távot legyőztük az azóta is hűségesen 
velem futó társammal együtt, miközben oldalunkat fogva többet álltunk 
és nevettünk (magunkon), mint futottunk. A láthatóan már jól összeszo-
kott, maroknyi futóközösség pedig tyúkanyó módjára, minket pártolva 
várt be minden egyes kereszteződésben. Utólag megmosolyogtató emlék a 
trapéz aljú kínai szabadidőalsóm, a vastag télikabáttal, amiben dunsztol-
tam magam, de hát valahogy el kellett kezdeni. Leszögezem: még mindig 
nem szeretünk futni, mi ketten legalábbis. Viszont szeretjük azt, amivel 
az egész jár. Szeretjük, hogy lett egy rendszer a mindennapjainkban, azt, 
hogy nincs az a kihívás, amivel szembe ne szállnánk. Hogy az első pár száz 
méter szenvedés után rákapunk a kocogás ízére, és megyünk előre. Meg-
nézzük a természet csodáit, bejárjuk Jászfényszaru zegzugait, tavait, folyó-
ját, mezőit. Látjuk a naplementék összes árnyalatát. Hallgatjuk a sötétedés 
után megmozduló láthatatlan állatvilág beindulását. Boldog büszkeséggel 
érünk haza, hogy megint tettünk valamit, ami pozitívvá varázsolja a hét-
köznapokat is. Fogyás? Kicsit az is benne van. Eredetileg ez volt a cél. Mára 
ez csak másodlagos.

Hónapról hónapra jobban megismerte egymást az önkéntes futókö-
zösség valamennyi tagja. A Bakos Árpád kezdeményezésével és összehan-
golásával hetente több alkalommal is meghirdetett közösségi futásokon 
nagyon összekovácsolódott a társaság. Pedig igazán különbözünk, van köz-
tünk gepárd sebességű fiatal, komótos mozgású középkorú, van, aki túl 
van több félmaratonon, és van, aki még most is csupán gyalogol. Ismerjük 
egymás céljait, így megpróbálunk segíteni egymásnak. Akár azzal, hogy 
hajnalban kísérjük el futni azt az anyukát, aki a gyerekek körüli teendők 
miatt este nem csatlakozhatna hozzánk. Büszke vagyok erre az egyre nö-
vekvő kis csapatra. Időről időre csatlakozik hozzánk valaki. Összefutásokat 
tartunk a környező települések lelkes amatőr futóival is. Az edzettebb, ru-
tinos futóink terepfutásokat is szerveznek a környező települések irányá-
ban. Ezek által erősödik a kapcsolat Hatvan, Jászberény, Boldog, Hort, 
és Pusztamonostor hasonló közösségeivel is. Már majdnem 40 tagja van 
a Facebook-csoportunknak, melyből az egyes közösségi futásokon 10–12 
fő rendszeresen részt is vesz. A közös futást úgy kell elképzelni, hogy egy 
idősávban egy helyszínen mindenki annyit és úgy fut, ahogy kedve van. 
2–3 fős mini csoportocskák alakulnak ki, attól függ, ki hol tart a fejlő-
désben, és mire van egyáltalán aznap kedve és ideje. Sőt, van, hogy simán 
kerékpárral kísér valaki minket. Mik a tervek? Több dolog is foglalkoztatja 
a csapatot. Többek között a legelszántabb tagjaink közösen beneveztek a 
jövő májusban megrendezésre kerülő XIII. NN Ultrabalaton versenyre. 
Itt a Balatont fogják váltóban körbefutni, reméljük sikerrel, és városunk 
nevét tovább öregbítik. De a tervek között szerepel egy (újabb) nagyobb 
futórendezvény megszervezése is, Hatvan-Jászfényszaru összefogásával. Itt 
csatlakozhat majd bárki, aki kedvet érez eme sport kipróbálása iránt. Senki 
se gondolja, hogy a futást nem neki találták ki. Csatlakozzanak bátran hoz-
zánk! Bízom benne, hogy a mi fényszarui futóklubunk, „Kisgömböcünk” 
egyre több lelkes amatőrt kebelez majd be az elkövetkező hetekben-hóna-
pokban. Tanczikó-Ruis Beatrix amatőr kocogó

A hűvösebb idő beköszöntével egyre többen használják nagyobb terhe-
lés mellett a tüzelő-, fűtőberendezéseket. Számos családi háznál találhatók 
szilárd tüzelőanyaggal működő kazánok, valamint kályhák. Nem mindegy 
azonban, hogy ezekben mit égetünk el.

A katasztrófavédelem arra kéri az állampolgárokat, hogy csak olyan tüze-
lőanyaggal gyújtsanak be, amelyeket a berendezés gyártója ajánl, attól ne 
térjenek el. Bevett gyakorlat sajnos számos háztartásnál, hogy a lakók sze-
metet – gumi és műanyag hulladékot, kőolajszármazékokkal szennyezett 
rongyot, illetve lakkozott, festett fát – égetnek el a kazánokban, hiszen így 
megszabadulnak a feleslegessé vált szeméttől, ráadásul hőt termelnek vele.

Ez a magatartás azonban számos veszélyt rejt magában. A hulladék kazá-
nokban, kályhákban történő elégetésével nemcsak káros anyagok kerülnek 
a légkörbe, hanem felgyorsul a kémények belsejében a kátrány- és korom-
lerakódás. A füstelvezető keresztmetszetének csökkenésével megnő annak 
belső hőmérséklete a fűtés során, amely végső soron kémény- és lakástüzet, 
valamint szén-monoxid visszaáramlást is eredményezhet. Fontos erre fel-
hívni a figyelmet, hiszen minden ötödik lakástűz a kéményből indul ki! A 
szakemberek szerint a legjobb olyan fával tüzelni, amely hasábokra vágva, 
szellős helyiségben szárad minimum egy, de inkább két évig. A szárítás-
sal nemcsak a fa fűtőértéke növekszik, hanem a károsanyag-kibocsátása is 
csökken. Ha valaki csak két hétig fűt háztartási hulladékkal, akkor annyi 
kátrány rakódik a kémény falára, mint normál fűtőanyag esetén a teljes 
fűtési szezonban.

Téli időszakban megnő a szén-monoxid mérgezés kialakulásának veszé-
lye. Ez akkor jön létre, amikor egy nyílt égésterű fűtőberendezés elhasznál-
ja a helyiség levegőjét, és nem biztosított az oxigén utánpótlása. A problé-
mák megelőzhetők, ha a jól szigetelő nyílászárókra résszellőzőt szerelnek, 
illetve a biztonságérzet növelhető egy szén-monoxid érzékelő beszerzésével 
is. Fontos, hogy jó minőségű eszközt vásároljanak, hiszen egy nem megfe-
lelő érzékelő hamis biztonságérzetet kelthet, és nem is biztos, hogy időben 
jelzi a veszélyt. A jó minőségű szén-monoxid érzékelők listája megtalálható 
a katasztrófavédelem honlapján, mint ahogy azoké is, amelyek megbuktak 
az ellenőrzéseken.

A problémák megelőzhetők, ha a tulajdonosok évente legalább egy-
szer, szakértővel ellenőriztetik a fűtőberendezéseket és a kéményeket, 
hiszen a szennyeződések rontják a berendezés hatékonyságát, és növelik 
a balesetveszélyt. A családi házakhoz a lakosságnak kell megrendelnie az 
ingyenes kéményellenőrzést és -tisztítást. Ehhez telefonon a 1818-as szá-
mot tárcsázva, majd a 9-es és az 1-es gombot megnyomva lehet időpon-
tot foglalni, de mindez interneten is megtehető a http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat oldalon.”

Fussunk együtt FényszaRUN!

Téli időjárás
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Angolra hangolva
7. Penczner Pál alapítványi tábor
A Penczner Pál Közhasznú Alapítvány ebben az évben ünnepli alapí-

tásának 15. évfordulóját. A 7. nyári táborunkat szerettük volna kicsit 
megújítani. A kuratórium úgy döntött, legyen ez most egy jó kis angol 
nyelvi tábor. Hosszas keresgélés után rátaláltunk két lelkes, fiatal ok-
tatóra, akik felvállalták a tábor levezetését. Pocsai Judit és Szabó Esz-
ter a budapesti Csodavilág Óvoda angol nyelvű csoportjának oktatói. 
Elkezdődött a szervező és előkészítő munka. 38 kisdiák jelentkezett a 
táborba.

Július 2-án a Kisiskola épületében megnyitottuk a tábor kapuját. 
Nem volt könnyű dolog az életkori különbségeknek megfelelni, de az 
érdekes, sokszor humoros játékok ezt mind kiküszöbölték. Naponta 
más-más feladatokat oldottak meg a gyerekek. Ilyenek voltak példá-
ul: a célba lövés vízi pisztollyal, labdás neves játékok, csapatcímer és 
csapatzászló készítése, rókavadászat, teniszlabda-gyűjtögetés, színfogó, 
Amerikából jöttem állatokkal, vasalható gyöngyből állatok készítése, 
testrészekkel való festés (lábujj, orr, ujjak), kidobós, szobros játék, 
foci- és kosárlabda-bajnokság, sütés a gyerekekkel: házi perec készítés, 
várvédéses fogójáték, gipszfestés, számháború, székfoglaló, evős játé-
kok, tojás csomagoló, ügyességi és erőfitogtatós játékok, Így tedd rá! 
játékok, szóalkotás logikai játékok, Activity, csapatinduló írása, labdás, 
lufis játékok, detektíves felderítő játék.

Örömmel és vidáman játszottak a gyerekek. A csapatversenyek min-
dig izgalmasan alakultak. Külföldről érkező vendégeink a tárgyi emlé-
kek bemutatása mellett meséltek Ausztrália és Kanada nevezetességei-
ről, történelméről és az ottani életükről.

Biztosan nem váltottuk meg a világot az angol nyelv oktatásában, 
de reméljük, azt a célunkat elértük, hogy a táborlakók megszerették a 
nyelvet, és vidáman, lelkesen tanulják tovább az iskolában.

Vélemények a táborról
Egy szülőtől:
„Ezúton is köszönjük az egész heti programot, a pedagógusok és se-

gítőik munkáját, közreműködését. Úgy gondolom színvonalas, tartal-
mas napokat éltek meg a gyerekek.”

Gyerekek szösszenetei:
Azért szerettem ezt a tábort, mert…
„…jókat lehetett nevetni és játszani.”
„…kedvesek voltak az emberek.”
„…sok játék volt, és lehetett gyöngyözni és festeni.”
„…sokat fociztunk, és kedvesek voltak az emberek.”
„…angolul tanulhattam.”
„…kedvencem volt a számháború.”
„…jók voltak a játékok.”
„…új angol szavakat tanulhattam.”
„…sok új barátra tettem szert, és jók voltak a játékok.”
„…sok mindent megtanultam, és játszottam a barátommal, jó sokat.”
Az alapítvány köszöni az egész hetes munkájukat: Banya István, Ba-

rócsiné Kovács Zsuzsanna, Berze Lászlóné, Fisli Rékasi Ildikó, Nagyné 
Faragó Mária, Pocsai Judit, Szabó Eszter, Szakaly Török Judit, vala-
mint Berze Éva és Szabó Lászlóné kuratóriumi tagoknak. Külön kö-
szönjük Fisli Laura, Fisli Linda és Fisli Milán, Ausztráliából itthon 
nyaraló diákoknak, hogy szabadidejüket feláldozva segítették a gye-
rekek oktatását. Örülünk, hogy közösen ilyen fergeteges nyári tábort 
rendeztünk. Reméljük, a gyerekeknek sokáig emlékezetes pillanatokat 
szereztünk. Köszönjük a Vágó Bt. finom és gyermekbarát étkeztetését, 
a kedves, türelmes és pontos kiszolgálását. Köszönjük az önkormány-
zat anyagi támogatását. Köszönjük az iskola segítségét!

Penczner Pál Közhasznú Alapítvány Berze Lászlóné



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/10 19

Őszi munka

Jászsági Diáksport Nap

„Itt van az ősz, itt van újra”, ami azt jelenti, hogy a nyári leállás után 
újra indul a munka az Iglice Gyermeknéptánc és a Hagyományőrző 
táncegyüttesnél is, bár a nyári szünet sem telt el műsor nélkül, hisz a 
nagy iglicések a XXVIII. Csángó Fesztiválon mutathatták meg tudá-
sukat a megyei néptáncegyütteseknek szervezett bemutatón.

A szeptemberi kezdést sem lehetett halogatni, hisz az iglicések idő-
sebb generációja, a Hagyományőrzők Debrecenbe készültek a V. Kez-
dő felnőttek néptáncos találkozójára. A kétnapos találkozóra szeptem-
ber 14–15-én került sor.

Az első nap közel 30 együttes mutatta be az előző évben tanult tán-
cait a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon. Az Iglice hagyomány-
őrzői szűkebb régiónk, a Jászság táncait vitték színpadra, és mutatták 
be a lelkes közönségnek.

Másnap egy oktatással egybekötött közösségi napon vehettek részt a 
táncosok, ahol többek között viseletbemutatót láthattak, és egy közös 
tánctanítás keretein belül ízlelhették meg Nagyecsed táncait. A kétna-
pos rendezvény nagyon jól mutatta, hogy szükség van az ilyen formá-

jú találkozókra, ahol kötetlen formában lehet ismerkedni, táncolni, 
mégis kötött kereteken belül lehet új tudást szerezni. A gyerekekre 
is nagy kihívás várt ősz elején, hisz meghívást kaptak a szeptember 
22–23-án megrendezett Jász Ünnepre, a jász hagyományok kulturális 
fesztiváljára, melyet a budapesti Vajdahunyadvárban rendeztek meg. 
Az ingyenes kulturális fesztiválon az érdeklődők megismerkedhettek 
a térség történelmével, művészetével, hagyományaival és tárgyi világá-
val. Az Iglice nagy családjából két csoport is bemutatkozási lehetőséget 
kapott a vasárnapi programnapon, ahol három különböző koreográfi-
át mutattak be a gyerekek, felnőtt csoportok között.

Az iskolakezdés alkalmával új csoport is indult az Iglice berkein 
belül, ahol több mint 30 apró talpú gyermek kezdte meg néptáncos 
pályafutását, és ismerkedik a néptánccal, népi énekléssel, és a magyar 
kultúrával. Szerencsés helyzetben van az együttes, hisz jelenleg több 
mint 110 gyermek alkotja az Iglice Gyermeknéptánc Együttes négy 
csoportból álló népes családját, mely reméljük, az idei évben is olyan 
sikereket tudhat magáénak, mint az előző években.

Matécsa László tanár úr szeptember 24-én egy hetedik-nyolcadik 
osztályos lányokból szervezett lány kézilabdacsapat és egy hetedik- 
nyolcadik osztályos fiúkból alakított  kispályás labdarúgócsapattal 
képviselte a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskolát Jászbe-
rényben, a Jászsági Diáksport Napon. 

A kézilabdás lányok hat csapat közül 2. helyezést, a focistáink tíz 
csapat közül 3. helyezést értek el! Ezekkel az eredményekkel iskolánk 
a verseny legeredményesebb vidéki iskolája lett!

Gratulálunk a versenyben részt vett diákoknak és a felkészítőjüknek, 
Matécsa László tanár úrnak! Palásthy Pál

KORCSOLYÁZÁS
Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásáVal 

péntekenként 19:50 és 20:40 között 
a jászberényi műjégpályán.

Időpontok:
október 19. 26.

november 09. 16. 23. 30.
december 07. 14. 21.

január 11. 18. 25. 
február 01. 15.

A műjéppálya használata ingyenes,
a busz költsége 500 Ft/fő/alkalom.

Indulás a Nagyiskola elől 19:10-kor.
Korcsolyáról mindenkinek magának kell gondoskodni,

mert az idén a műjégpályán nem lehet bérelni.
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Jászfényszarun 1987 óta a Gondozási Központ fogja össze a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások formáit, melyek a következők:

· Házi segítségnyújtás – kötelező feladat
· Étkeztetés – kötelező feladat
· Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) – kötelező feladat
· Idősek Otthona – önként vállalt feladat
· Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – kötelező feladat
· Védőnői szolgálat – kötelező feladat
Munkatársaink létszáma 37 fő + 2 fő közfoglalkoztatott, ők napi szin-

ten kb. 200 jászfényszarui lakossal tartják a kapcsolatot újszülött kortól 
a szépkorú lakosságig. Dolgozóink szakképzettek, munkájukat hivatástu-
dattal végzik.

Otthonunkban 46 idős ember él, ellátásukat 12 ápoló, gondozó bizto-
sítja. A fizetendő térítési díj összege 91500 Ft/hó, mely a következő szol-
gáltatásokat foglalja magába:

· lakhatás biztosítása – fűtés, meleg víz, kábel tv, internet, takarítás
· napi 5x étkezés, szükség esetén diétás
· 24 órás, folyamatos felügyelet
· orvosi ellátás
· az ATC listán szereplő alapgyógyszerek biztosítása (1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet, 58§ (2))
· személyi higiéné biztosítása – textíliák mosása
· mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás
Külön költséget kell fizetni az ATC listán nem szereplő gyógyszerekért 

(pl.: vitaminok, étrendkiegészítők stb.), az inkontinencia termékekért (pe-
lenka, betét).

Az Idősek Otthonába az a személy is felvehető, aki érvényes eltartási 
szerződéssel rendelkezik, esetében neki, ill. eltartójának havonta a teljes 
önköltséget ki kell fizetnie, ami jelenleg 200370 Ft (ennyibe kerül önkor-
mányzatunknak egy lakó havi ellátása).

Intézményünkben várólista van, jelenleg 51 fő szerepel rajta. Várólistára 
az a személy kerülhet, aki a Kérelem adatlapot kitölti, és a törvényben 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezik, de rendszeres fekvőbe-
teg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és a rá irányadó öregségi nyugdíj-
korhatárt betöltötte.

A gondozási szükséglet vizsgálatát a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 
szabályozza. Az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükségletet és 
az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását. Ez az értékelő adatlap 
igen szigorú pontrendszert tartalmaz, az intézményi ellátás igénybe véte-
léhez 40 pont szükséges. 0–4-ig pontozzák a térbeli-időbeni tájékozódást; 
helyzetnek megfelelő viselkedést; étkezést; öltözködést; tisztálkodást; WC-
használatot; kommunikációját, hogy képes-e megfogalmazni, elmondani 
a panaszát, megérti-e, amit mondanak neki; rábízható-e az előírt gyógysze-
rek adagolása, szedése; helyzetváltoztatását; helyváltoztatását; életvezetési 
képességét; látását; hallását.

Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbe-
teg intézmény orvosa a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik. 
A vizsgálathoz a rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát be 
kell mutatni.

A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy ha egyéb körülmények állnak 
fenn, a 40 pont hiányában is felvehető a kérelmező.

Ezek a következők: középsúlyos demencia, 80 éven felüli és egyedül él, 
hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy köz-
műves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, fogyatékossági támogatás-
ban részesül.

A várólistára került kérelmezők egészségi állapotuk, ill. egyéb körülmé-
nyek fennállása esetében kérhetik a rendkívüli elhelyezést az igazgatótól, 
azonban ezen kérelmezők között is várólista alakult ki.

A várólistán szereplő személyekről minden hónapban jelentési kötele-
zettsége van az intézménynek, a visszaélések elkerülése végett.

A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a Jászfénysza-
run élő idősekről, akik egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük 
miatt életvitelükhöz segítséget igényelnek annak érdekében, hogy saját 
otthonukban maradhassanak. A házi segítségnyújtást az önkormányzat 
biztosítja a Gondozási Központon keresztül. A házi gondozást három fő 
szakképzett gondozónő látja el munkanapokon, napi 8 órában.

A szolgáltatást a Gondozási Központban lehet igényelni. Az igénybeje-
lentés után a házigondozónő előgondozást végez az idősnél, ahol a gon-
dozási szükséglet vizsgálatát is elvégzi. Az ellátást igénylőnek felméri az 
egészségi, szellemi és fizikai állapotát, az idős igényeit, és ennek megfele-
lően közösen rögzítik az igényelt szolgáltatásokat. Az intézményvezető a 
háziorvos közreműködésével kitölti a gondozási szükségletet igazoló adat-
lapot. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek 
megfelelő időtartamban nyútják.

A törvény előírja, hogy a házi segítségnyújtás keretében
· szociális segítést vagy
· személyi gondozást kell nyújtani.

SZOCIÁLIS SEGÍTÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult ve-

szélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 

segítését.

SZEMÉLYI GONDOZÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.

Segítséget nyújtunk az étkezésben (reggeli, ebéd, vacsora előkészítése, 
szükség esetén megetetjük gondozottunkat) és a mosogatásban.

A testi higiénében (mosdatás, borotválás, körömvágás, bőr- és haj-
ápolás, öltöztetés; inkontinens beteg ellátása, kezelése, ágytál, szoba WC 
használata). A mozgás megkönnyítését több módon segítjük (ágyban, 
segédeszközök használatával – járókeret, mankó –, kiültetés, sétáltatás, le-
vegőzés, tornáztatás, gyógytorna). Részt veszünk a lakókörnyezet tisztán-
tartásában (takarítás – felmosás, porszívózás –, ágyazás, mosás, vasalás), 
a háztartási teendők ellátásában (bevásárlás, csekkfeladás, gyógyszerkivál-
tás, hivatalos papírok beszerzése, segélyek intézése, szociális szolgáltatások-
hoz való elérés), a külső környezettel való kapcsolattartásban (közintézmé-
nyekkel, orvossal, családtagokkal, barátokkal, egyházi intézményekkel).

Az orvos előírása szerint ápolási feladatokat is ellátunk (gyógyszer-
adagolás, vérnyomásmérés, vércukormérés, felületi sebkezelés, decubitus 
megelőzése, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése a kom-
petencia határáig).

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, ami jelenleg 520 Ft/ 
óra. A gondozónők hiányzás esetén egymást helyettesítik. Ilyenkor pri-
oritást élveznek azok a gondozottak, akik egyedül élnek, és önellátásra 
egyedül nem képesek. Ebben az esetben kérjük, hogy legyenek megértőek.

(folytatás a 21. oldalon)

A GoNDozásI KÖzpoNT HíReI
Idősek otthona

házi segítségnyújtás



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/10 21

(folytatás a 20. oldalról)
A „Segítő kezek” program Jászfényszaru Város Önkormányzatának 

szolgáltatása az idősek részére, a részt vevő közfoglalkoztatottak szak-
mai irányítását a Gondozási Központ végzi. Ők nem szakképzett dol-
gozók. Feladatuk közé tartozik az idősek látogatása, kísérése boltba, 
orvoshoz stb., beszélgetés, kisebb bevásárlás, postai ügyintézés, az idős 
közvetlen környezetének tisztántartása. Segítenek az ebédek kihordá-
sában.

Nem végeznek nagytakarítást, nagybevásárlást, kerti munkát, ápo-
lást és gondozást. Munkájukért nem kérnek pénzt.

A felsorolt szociális szolgáltatásokat végző munkatársainkra kötelező 
érvényű a Szociális munka etikai kódexe. A munkájuk során meg-
ismert, az ellátottakról szóló egészségügyi, magánéleti információkat 
nem adhatják ki harmadik félnek, titoktartásra kötelezettek.

Térítési díjat – gondozás, étkezés – csak nyugta ellenében kérhetnek 
a gondozottaktól. Amennyiben vásárláshoz, csekk befizetéséhez pénzt 
adnak munkatársainknak, azt minden esetben írásban kell rögzíteni, 
és a gondozottnak is alá kell írni, csak így vállalunk felelősséget az 
elszámolásra.

A dolgozók nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el az idősektől sem-
milyen anyagi juttatást.

A cikkben szereplő szolgáltatásokról bővebb felvilágosítást kaphat-
nak az 57/422-148 telefonszámon, Kiss Jánosné igazgató asszonytól.

Kép és szöveg: Reichenbergerné Földvári Anita
szociális munkatárs

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony és Szalayné Varga Er-
zsébet anyakönyvvezető köszöntötte Deák Sándorné Tóth Juliannát 90.  
születésnapja alkalmából. Fotó: Szalayné Varga Erzsébet

2018. 09. 28-án (pénteken) Nagyné Kiss Mária tartott mesedélelőttöt 
időseinknek Mátyás király meséiből a magyar népmese napján. 

Kép és szöveg: Dávid Ildikó

A GoNDozásI KÖzpoNT HíReI
segítő kezek

Szépkorú köszöntése

Népmese napja

Néhány éve került elő az az eddig feledésbe merült képeslap, amin 
az alábbi aláírás olvasható: Református templom Jászkiséren. Felme-
rülhet a kérdés: a felirat alapján miért újságunkban adom közre ezt a 
képeslapot? A válasz kissé meglepő: ugyanis a kiadó nyomdahibát kö-
vetett el, hiszen a lapon nem a kiséri református, hanem Jászfényszaru 
római katolikus temploma tűnik fel.

Egyébként városunk legrégebbi képeslapjával van dolgunk, amit 
1899-ben készítettek. A képet az Ady Endre útról fotózták, rajta jól 
látható a templom és a torony 1768-ban fazsindellyel fedett sisakja 
is, ami 1912-ben leégett, illetve a Főtéren álló egykori Lányiskola is. 
A felvételen megörökítésre került egy lovaskocsi is, ami a saras úton 
keresztül a Főtér irányából az Alvégre tart.

Dr. Farkas Kristóf Vince

Elfeledett képeslapunk

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.

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

KÖzÉRDeKŰ TeLeFoNszáMoK
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A Jászberényi Ifjúsági Házban 2018. 
szeptember 29-én Sugárné Koncsek Aran-
ka – Jászberény Városért Pro Urbe Érdem-
érem birtokosa – helytörténész 100 éves 
születésnapi ünnepségére került sor. A több 
mint százhúsz résztvevőt az eseményre a 
Jász Múzeum és a Koncsek/Koncsik csa-
ládok nevében Veliczky Józsefné Koncsik 
Ilona invitálta. A famílián kívül a Jászság 
országgyűlési képviselője, a város alpolgár-
mestere és a Jászság szakmabéli helytörté-
neti kutatói jelentek meg, akikkel Aranka 
néninek kapcsolata volt az elmúlt évtize-

dekben. Sára Sándor, a Nemzet Művésze, Kossuth-nagydíjas és Balázs 
Béla-díjas operatőr és filmrendező Koncsek leszármazott is jelen volt.

Jász és székely származású szülők gyermekeként az ünnepelt Kézdi-
vásárhelyen született. Kétéves korában a szülők visszaköltöztek Jászbe-
rénybe. Tanulmányait itt végezte, kalapos mestervizsgát Debrecenben 
tett, majd 1945-ben Szolnokon szülésznői képesítést szerzett, később 
főállásban szakszervezeti tagok érdekképviseletét végezte.

Nyugdíjasként 1983-tól kezdett el helytörténettel, kutatással fog-
lalkozni. A levéltárakban, könyvtárakban, archívumokban gyűjtött 
anyagokat rendszerezte, és a Jász Múzeum igazgatójában partnerre, 
segítőre talált. Így sorra jelentek meg többségében Jászberénnyel, né-
hányszor Jászsággal kapcsolatos könyvei, tanulmányai. Két kiadást 
megért, bővített Jász történelmi arcképcsarnok című könyvében több 
jászfényszarui híres személy, például a két Bedekovich és Hebrony 
Kálmán plébános életútja is bekerült.

Jászberénnyel kapcsolatban megírta a Jászberény temetői, a gyógy-
szertárak, az orvoslás és a közegészségügy helyzetének történetét. A 
város többször elismerte ez irányú munkáját. Pócs János országgyűlési 
képviselő után Szatmári Antalné, Jászberény alpolgármestere köszön-
tötte, méltatta az ünnepelt érdemeit. Hortiné dr. Bató Edit, a Jász 
Múzeum igazgatója a technika eszközével képes vetítéssel mutatta be 
a gazdag évszázad főbb állomásait. Az ünnepeltet az ország minden 
szegletéből ide sereglett – Jászfényszaruról is jelen volt Koncsik Béla 
és felesége – Koncsekek nevében Veliczky Józsefné köszöntötte. Át-
adta azt az ajándékot, amit tőle kaptak, mert Aranka néni közel két 
évtizedig kutatta, gyűjtötte az felmenőket. A 10 évvel ezelőtti anyag 
Veliczkyné kutatásaival a családtagok emlékei alapján kiegészítve és ál-
tala szerkesztve erre a napra állt össze az 550 oldalas Koncsek/Koncsik 
családok Emlékkönyve.

Aranka néni 1996. augusztus 20-án a FÉBE által kiadott Szűcs 
Mihály életleírása című könyv bemutatóján járt először városunk-
ban. Kutatásai során, ha Jászfényszaruval kapcsolatban talált érdekes, 
fontos eseményt, azt eljutatta hozzám. Az évek során jó kapcsolatot 
ápoltunk, jelen voltam korábbi születésnapi ünnepségein is. Az egye-
sület nevében köszöntöttem, emlékezve és megköszönve segítő tevé-
kenységét.

Az ünnepelt – teljes szellemi frissességgel – megható szavakkal kö-
szönte meg az ünnepség résztvevőinek az irányába megnyilvánult sze-
retetét, figyelmét. A közös ebéd után, a születésnapi torta elfogyasztá-
sával zárult az esemény. Kép és szöveg: Tóth Tibor

A Városi Értéktárban található egy fénykép, melyet Gál István tanító leányától, Darabos Pálné 
sz.: Gál Ágotától (1931–2015), az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott csoportvezetőjé-
től kaptam. Tízéves koráig Jászfényszarun élt, édesapja és nagyapja, Kertész János is itt tanított.

A fénykép hátlapján ez olvasható „A bánat emberétől a szenvedés tanítójának.
Jászfényszaru. 1912. okt. 28” Darabosné írásával „Jf.i pap” Hebrony Kálmán plébánossága 

alatt ekkor Acél József (1911–1912 és Mattyasovszky János (1912–1914) káplánként teljesített 
szolgálatot Jászfényszarun. A kép október 28-án kelt, valószínűleg az utóbbi Mattyasovszky János 
látható a képen.

Tóth Tibor

Dr. Selmeczi László „Jászok vagyunk, de magyarok” A 
négyszállási II. sz. jász temető című kiadványra előfizetési lehető-
ség. A könyvből megismerhetjük a jászok magyarrá válása folyamatá-
nak régészeti bizonyítékait.

„A jászoknak a Magyar Királyság területére történő beköltözése hite-
les történeti adattal nem igazolható. A történeti kutatásban kialakult 
hagyományos álláspont mellett, mely szerint a jászok a kunokkal együtt 
1239-ben telepedtek le Magyarországon, a 20. század közepétől kezdve 
és még manapság is egyes neves történészek azt az álláspontot képviselik, 
hogy a jászok a kunoknál későbben és tőlük függetlenül költöztek a Kár-
pát-medencébe. Az írásos források hiánya miatt a jászok beköltözésének 
valószínű időpontjára, a magyarságba való betagozódásukra, hagyomá-
nyos kultúrájuk átalakulására egyedül a régészeti feltárások segítségével 
kaphatunk újabb adatokat.

A jászok régészeti hagyatékának, tárgyi (s részben szellemi) kultúrájá-
nak feltárását dr. Selmeczi László régész 1980-ban kezdte meg. A Jászság-
ban elsőként a tizenöt éves háború folyamán végleg elpusztult Négyszállás 
templomait, templom körüli temetőit és a település egyes részleteit ku-
tatta meg a régész ásója. Négyszállás I. sz. temetőjét, mint pogány vagy 
skizmatikus temetőt nyitották meg, s a benne eltemetetteket szimbolikusan 
akkor keresztelték meg, amikor a temetőre a 15. században egy kápolnát 
emeltek. A kápolna felépítésével egy időben azonban az I. sz. temetőben 
megszűnt a temetkezés.

A négyszállási jászok egy, a mongol invázió idején, 1241–42-ben el-
pusztult magyar falu romjain hozták létre saját településüket. A magyar 
falunak is volt temploma, a plébániatemplom, amely a 11–12. század-
ban épült. Ezt a templomot a 13. század végéig a négyszállási jászok 
átépítették, s közülük néhányan, akik buzgó keresztények voltak, már a 
13–14. század folyamán ide temetkeztek. Zsigmond király uralkodásá-
nak az időszakában azonban már csak a II. sz. temető működött, s ettől 
kezdve minden négyszállási jászt ide helyeztek örök nyugalomra egészen a 
település elpusztulásáig.

A szerző munkájában bizonyítja, hogy Négyszállást kezdettől elpusz-
tulásáig jászok lakták. Bemutatja a település templomait. Ismerteti a II. 
számú temető tatárjárás előtti sírjait. Önálló részt szentel a temető 13. 
századi sírjainak és a sírok etnikai meghatározottságának. A szerző rész-
letesen bemutatja és elemzi a feltárt sírok leletanyagát.

A Jász Múzeumért Alapítvány és a Jász Múzeum 2018 karácsonyára 
tervezi megjelentetni Selmeczi László „Jászok vagyunk, de magyarok” 
– A négyszállási II. jász temető című munkáját a Jászsági Füzetek című 
sorozatának 55. köteteként. A könyv B/5-ös formátumban, keménytáblás, 
színes borítóval, kb. 280 oldalon, mintegy 90 fotóval és 15 illusztrációval, 
1000 példányban kerül megjelentetésre.”

A Jász Múzeumért Alapítvány a készülő könyvre – a hagyományok-
hoz híven – most is előfizetőket vár. Az előfizetők gyűjtésében, – mint 
eddig is – közreműködő partner a Fényszaruiak Baráti Egyesülete.

Dr. Selmeczi László a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető 
cím birtokosa, Jászfényszarun is 1996–1999 között évente kéthetes 
régészeti tábor keretében végzett ásatásokat.

A könyv előfizetési ára: 3.000 Ft. Előfizethető 2018. november 
10-ig Jászfényszarun a 3A Takarékszövetkezet kirendeltségén 
Hangosiné Réz Máriánál, a könyvtárban, a Városi Értéktárban 
Tóth Tibornál és Görbe Jánosné Amálkánál. Tóth Tibor

100 éves születésnapi ünnepség

A HÓNAp ÉRTÉKTáRI ÉRDeKessÉGe
Jászfényszarui káplán

előfizetési felhívás
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2018. október 13-án rendeztük meg Jászfényszarun a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban a Népzenei Találkozót.

Ennek az eseménynek kétévente adunk helyet, hogy a megyei és a 
térségi pávakörök, népdalkörök, népzenei csoportok bemutatkozhas-
sanak.

Ebben az évben 11 csoport fogadta el meghívásunkat, és tett eleget 
a felkérésnek.

A megjelenteket Bordásné Kovács Katalin, a művelődési ház igazga-
tója és Győri János Bertalan alpolgármester köszöntötte.

Szeretettel köszönthettük a – Jászapáti Muskátli Népdalkört, Jász-
berényi Kossuth Népdalkört, Kéknefelejcs Népdalkört Csécséről, 
Kéknefelejcs Népdalkört Jászfelsőszentgyörgyről, a Községi Népdal-
kört Jászjákóhalmáról, nem utolsó sorban a Kunráth Sándor Pávakört 
Jászszentandrásról, a Pásztói Rozmaring Pávakört, Rozmaring Páva-
kört Jászfelsőszentgyörgyről, Százszorszép Népdalkört Újszászról, a 
Községi Népdalkör Jászjákóhalma Egyesületet, és persze a Fehér Akác 
Népdalkört Jászfényszaruról.

Köszönjük a tisztelt képviselőknek: Berényi Ferencnek és nejének, 
Lovászné Török Magdolnának, külön köszönjük Szabó Lászlónak, 
Jászszentandrás polgármesterének, Farkas Attilának, Pásztó polgár-
mesterének a részvételt, és alpolgármesterünknek, Győri János Berta-
lannak és nejének, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel.

Nagyon jó hangulatban telt a nap, a csoportok nagyon jó viszonyt 
ápolnak egymással, és rengetek színvonalas előadást hallhattunk. 

A találkozón két fiatal tehetséggel is találkozhattunk, Oláh Melin-
dával, aki 9 éve hegedül, és mint prímás mutatkozott be nálunk, és 
Agócs Alexandrával, aki nem mellesleg a népdalkörünk tagja is. Egy 
szép dallal zárták le az első felvonás végét. 

A csoportok után a vendégeknek, képviselőknek és a csoporttagok-
nak emléklappal és Török Zsóka által készített gyönyörű festett tálal 
kedveskedtünk. Ezúton is nagyon köszönjük.

Ezt követően ebéd, majd közös ének, tánc és beszélgetés zárta a ren-
dezvényt. 

Gratulálunk a csoportoknak, és további szép sikereket kívánunk 
mindenkinek!

Köszönjük a segítő munkáját mindenkinek, aki részt vett abban, 
hogy a találkozó ilyen magas színvonalon megvalósulhasson. 

Szöveg: Szabó László · Kép: Glonczi Rudolf

KÖZÉPPONTBAN AGATHA CHRISTIE REGÉNYEIVEL

Idén is szervezzük a tematikus napot, immár hagyományosan, nagy 
lelkesedéssel. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén kérjük az előzetes regisztrá-
ciót, amelyet meg lehet tenni a 422-265-ös telefonszámon, a konyvtar.
fenyszaru@gmail.com email címen, vagy a https://www.facebook.
com/konyvtar.fenyszaru/ Facebook-oldalon, üzenetben.

Nagy Ildikó könyvtáros

Népzenei Találkozó

Angol nap meghirdetve
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Megemlékezés rocktóberfeszt

Új helytörténeti kiadványra
előfizetési felhívás

Városunkban a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint 
a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Di-
ákönkormányzata szervezésében 2018. október 6-án, szombaton 18 
órakor a Városháza előtt emlékeztek az aradi vértanúkra. A szombati 
szentmise után dr. Kocsisné Horti Monika emlékező szavai után gyer-
tyagyújtással rótták le kegyeletüket a nemzet nagyjai előtt. A Városhá-
za falán lévő emléktáblánál Kotán Eszter diákpolgármester helyezett 
el koszorút az egybegyűltek nevében. A megemlékezésen közreműkö-
dött az iskolai énekkar és dr. Kocsis András. Kép: Glonczi Rudolf

Szöveg: Radicsné F. Annamária

Az elmúlt havi lapszámban már tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a 
cím negyedszázados adományozása és az egyesület megalakítása kap-
csán, valamint az ötven éve (1968. december 17.) az Óvárosháza 
földszintjén megnyílt Néprajzi Kiállítás tiszteletére – karácsony 
előtt új helytörténeti kiadvány jelenik meg a Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete gondozásában és kiadásában.

A könyv címe „ad civitatem magnificandam et fovendam” – „a 
város nagyobbítására és pártfogására” Történelmi források Jász-
fényszaru múltjához, melyet díszkiadásban kívánunk 700 példány-
ban megjelenttetni.

A támogatási felhívás hatására a könyvnek az előfizetési költsége 
2000 Ft, míg az árus példánya 2500 Ft lesz.

A kötetet a fél évszázados évfordulóhoz kapcsolódó december 15-i 
helytörténeti konferencián a Városháza dísztermében kívánjuk bemu-
tatni az érdeklődőknek, előfizetőknek. Az ezt követő héten a könyvet 
minden előfizető megkapja, így a karácsonyfa alá tehető.

A könyv minden lokálpatrióta könyvespolcának ékessége lesz, hi-
szen eddig soha nem publikált, a város múltjához kötődő, 1433–1993 
között született díszes okleveleket tartalmaz. A település történetének 
rövid leírását dr. Langó Péter régész, városunk díszpolgára írta.

A helyben lakók 2018. december 10-ig Jászfényszarun a 3A 
Takarékszövetkezet kirendeltségén Hangosiné Réz Máriánál, a 
könyvtárban, a Városi Értéktárban Tóth Tibornál, Görbe Jánosné 
Amálkánál (Bajcsy-Zs. út 76.) és Baranyi Józsefné Nellinél (Szabad-
ság út 102.) fizethetnek elő a könyvre.

Az elszármazottak e-mailben toth_tibor@freemail.fu, febe@febe.hu 
vagy +36-30-337-3336 mobilszámon jelezhetik a fenti időpontig elő-
fizetési szándékukat. Tóth Tibor

Október 5-én tartottuk meg a sportpályán a Nyárbúcsúztató koncer-
tet. A hagyományos tábortűz után a fellépők ezúttal az Acoustic Friends 
és a Dogs zenekar voltak.

Róbel Gábor · Kép: Glonczi Rudolf

50 éves osztálytalálkozó

2018. 09. 22-én ünnepelte 50 éves osztálytalálkozóját az 1968-ban 
végzett   8. c osztály a Régi Kaszinó étteremben.

A képen álló sor balról: Török Tibor, Vígh Imre, Bűdi János, Kiss 
Margit, Mitter Ferenc, Dobák Ferenc, Tóth Erzsébet, Zsámboki Ba-
lázs, Veres Sándor, Rusai Mária.

Ülő sor: Török Terézia, Tóth Magdolna, Langó Éva, Penczner Nelli, 
Fekete Magdolna, Ézsiás Rozália  és Tóth Mária.

A jubilálók megkoszorúzták a Tanítók emlékművét is.

Tábortűz-gyújtás

Acoustic Friends

Dogs zenekar
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Egy rendhagyó környezetismeret órán vehettek részt szeptember 24-
én az alsós tanulók és a nagycsoportos óvodások a művelődési házban.

Bogárháton címmel egy interaktív, mesés előadást láthattunk a 
bogarak életéről. A gyerekek megismerkedtek a bogaras bácsival, és 
Muslinca Icával, aki meghívta őket a szőlőjébe mustkészítésre. A mese 
során különleges rovarok segítségével megismerték a szüretelés és a 
mustkészítés fortélyait. Az előadás meseszerűen mutatta be, hogyan 
zajlik a szüret, milyen rovarok élnek a szőlőben és a pincék sötét vi-
lágában. A gyerekek sok ismeretet szereztek a rovarokról, a környezet 
védelmének fontosságáról. Tanulságos, élményekkel teli program ré-
szesei voltunk. Kép és szöveg: Radicsné Farkas Annamária Szeptember 30-án különleges színházi élményt adott az érdeklődő 

közönségnek a sepsiszentgyörgyi Osonó Színház alternatív színházi 
eszközöket felvonultató előadása a művelődési házban.

A napjaink aktuális kérdéseivel foglalkozó, gyermeksorsokat és ne-
héz élethelyzeteteket, aktuális tényeket felsorakoztató, elgondolkodta-
tó műsor után Fazekas Mihály rendező a közönség részvételével beszél-
getést vezetett, ahol fontos gondolatok cseréltek gazdát.

Köszönjük az előadóknak a lehetőséget, és köszönjük a lelkes nézők 
aktivitását. A Petőfi-bérlet idei évadának első bemutatója a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával jöhetett létre. Katinka

Október 8-án, hétfőn a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár-
ban ifjúsági hangversenyen vehettek részt az iskola diákjai. A koncert 
témája az európai reneszánsz volt, a zenekar reneszánsz korabeli dalo-
kat és hangszereket mutatott be. A hangverseny nagyon jó hangulat-
ban zajlott le. Kép és szöveg: Róbel Gábor

2018. 09. 09-én 
(vasárnap) egy busz-
nyi kiránduló láto-
gatott el városunkból 
a Szenes Iván emlék-
koncertre Budapestre.

Mindenki nagysze-
rűen érezte magát a 
különleges előadáson.

Kép és szöveg:
Dávid Ildikó

Bogárháton Tartalmas kikapcsolódás

Ifjúsági hangverseny

„Találkozás a Szenes Iván téren”

Ősztől új művésztanárok oktatnak a IV. Béla Katolikus Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Kerekné Mihalik Judit és Vinc-
ze Dániel tanárok saját műveikből összeállított bemutatkozó kiállítást 
rendeztek a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.

A megnyitón jelen voltak a pedagógus kollégák, és örömmel hallgat-
ták diáklányaink furulyaelőadását. Utána mindenki megtekintette a 
kiállítást. Kép és szöveg: Róbel Gábor

Művésztanáraink kiállítása

Vincze Dániel mutatja be egyik festményét az érdeklődőknek
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Emlékezés

FÓZER ISTVÁNNÉ
PALÓCZ ETELKA

halálának féléves évfordulójára.
„A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt,

de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt.”
Szerető családod

Köszönetnyilvánítás, emlékezésIN MeMoRIAM
Tóth András életének nagyobbik 

felét családjával együtt Jászfényszarun 
élte, itt építettek házat, telepedtek le.

Földműves családban Tóth Ferenc 
és Gömöri Julianna gyermekeként 
1930. június 24-én született Jászki-
séren. Itt végezte el a 6 elemit, majd 
a családi gazdaságban édesapjával dol-
gozott. A tagosítás után Budapesten 
az építőiparban segédmunkásként he-
lyezkedett el. 1950 októberétől telje-
sítette sorkatonai szolgálatát az ország 
nyugati részén, Vas megyében. Az 
egyenruhát, a fegyelmet, a kötelessé-
get megszokta és megszerette. Három 
év katonáskodás után Győrben szerelt le. Hazatérése után jelentkezett 
rendőrnek.

Jászapátin 1954 januárjában állt munkába. Az általános iskola elvég-
zése után Debrecenben kilenc hónapos képzésben részesült. 1959-ben 
körzeti megbízotti kinevezést kapott, törzsőrmesteri rendfokozattal.

1960-ban házasságot kötött a jászszentandrási születésű Sós Máriá-
val (Ibolyával), 1961-ben megszületett Ibolya leányuk.

Felettesei segítségével 1967. szeptember 5-én körzeti megbízott cso-
portvezetőként állt Jászfényszarun munkába.

A lakossággal a mindennapok során jó kapcsolatot ápolt. Kellő em-
pátiával rendelkezett, elve volt, hogy szép szóval, elvszerűen mindent 
el lehet érni. Vezető tevékenységének 15 éve alatt Jászfényszaru köz-
biztonsága a jászsági átlagtól sokkal kedvezőbb volt. A lakosok bizal-
mából még tanácstagként is tevékenykedett.

A folyamatos felelősségteljes munka, a stressz megviselte egészségét, 
és 1982. június 30-ával 52 évesen leszázalékolták – akkor a nyugdíj-
korhatár 55 év volt – rokkantnyugdíjas lett.

A kétkezi munkát még fiatal korában megszokta, és nyugdíjas évei-
ben sokat tevékenykedett a vő családi kertészetében, segítve a család, 
az unokák megélhetését. Büszke volt, és nagyon szerette unokáit, Mó-
nikát és Katalint.

Hirtelen és váratlanul hunyt el. A jászfényszarui Szent Kereszt teme-
tőben október 9-én helyezték örök nyugalomra, tisztelőinek sokasága 
kísérte el utolsó útjára.

Tóth Tibor · Fotó: családi archívum

Tóth András (1930-2018)

Anyakönyvi hírek – szepTeMbeR
SZÜLETTEK: Dowse Abigail Ann (Ézsiás Marietta), Farkas Mar-

cell (Csorba Mariann), Kanalas Krisztián (Rafael Mariann), Kiss Kitti 
(Kónya Orsolya), Rafael Margit Valéria (Rafael Gyöngyi).

PONTOSÍTÁS
Az augusztusi anyakönyvi rovatban pontatlanul jelent meg 
Nagy Sándor Ferenc újszülött és az édesanya Hovanec Nikolett neve.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dowse Ian Edward és Ézsiás Mari-
etta, Farkas László Sándor és Somodi Márta, Lakatos Norbert és Szen-
tesi Annamária, Varga Róbert István és Sápi Veronika.

ELHUNYTAK: Darázs András (75), Peredi Zoltán (71), Török 
László (76), Zsámboki János (92).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

„Elmentél némán, csendben.
Könnyezve őrizzük emlékedet.

Elfelejteni Téged soha nem lehet,
S meg kell tanulni élni nélküled.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TÓTH ANDRÁS
1930–2018

búcsúztatásán részt vettek és őt utolsó útjára elkísérték,
valamint fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam elbúcsúzni.
Nem volt már időm, el kellett indulni.”
Mély fájdalommal mondunk köszönetet

mindazoknak, akik szeretett halottunkat,

TÖRÖK LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték,

részvétüket koszorúikkal, virágaikkal kifejezték.
„Szívünkben örökké él egy mosoly, egy simogatás, a szeretet.”

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak akik

DARÁZS ANDRÁS
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

ÉZSIÁS DÁNIEL emlékére
„A fájdalmat nem lehet elfelejteni, sőt újra és újra 
felidéződik, mint egy betegség. Szívek szakadnak 
meg és nincs rá gyógyír. Az ember csak azon tű-
nődik, hogy mi történt azzal az élettel, amelyet 
együtt kellett volna leélni.”

Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 
alapján bérleti ajánlatot tett közzé az 5126 Jászfényszaru, Bercsényi 
M. út 2/B 5. számú és 5126 Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/C 5. 
számú bérlakásra. A pályázat benyújtásának határideje 2018. novem-
ber 16. A bérleti jogviszony időtartama 5 év. A lakások főbb adatai:

1. Bercsényi M. út 2/B 5.:
· hasznos alapterülete 35 m2

· komfortfokozata: összkomfortos
· szobák száma: 1
· tároló: 6 m2

A lakbér mértéke az eredmény kihirdetésének idején: 709 Ft/m2/hó

2. Bercsényi M. út 2/C 5.:
· hasznos alapterülete 48 m2

· komfortfokozata: összkomfortos
· szobák száma: 1,5
A lakbér mértéke az eredmény kihirdetésének idején: 638 Ft/m2/hó

A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hir-
detőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfoga-
dási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.

FElhívÁS
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

A látás hónapja
meghosszabbítva novemberre is!

Akciók
keretek: -40%
Lencsék: -20%

Multifokális lencsék: -30%
komplett szeüveg: 19990 Ft

Napszemüvegek: -30%
Nézzen be hozzánk, hogy jobban lásson!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

KuTYASZíV Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

GAZDIT KERESő
JÁSZFÉNYSZARuI KuTYuSOK

FITTIKE
3 év körüli kistestű keverék szuka, 
sovány,
láncon élt!

ALADIN
7 hónapos
szálkásszőrű
keverék kan

TREBOR
2 éves kistestű 

keverék kan

PuSZTA
1 éves puli kan

hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas  .........  40.000 Ft

 Fél oldalas  ............  20.000 Ft
 Negyed oldalas  .....  15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  .........  30 Ft/szó
 Keretes  .................  szöveg  .......... 30 Ft/szó
   illusztráció  ... 500 Ft/db
 Családi esemény  ...  szöveg  .......... 30 Ft/szó

   fotó  .............. 1.000 Ft/db
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea
Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Itt van az ősz · Fotó: -bzs-

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

programajánló
November

3. 10:00 FÉBE 25 éves jubileumi rendezvénye
  a művelődési házban
  Tamus István grafikusművész és
  Szabó Imrefia Béla szobrászművész
  kiállításának megnyitója a művelődési házban
6. 10:30 TomPeti és barátai
  – gyermekkoncert a művelődési házban
7. 15:30 Pályaválasztási ankét a művelődési házban
10. 17:00 Szíria kiállításmegnyitó a művelődési házban
11. 9:00 Bababörze a művelődési házban
16. 15:00 Kiss László festőművész kiállításának megnyitója
  a Régi Kaszinó étteremben
16.   Erzsébet-napi hagyományőrző programok,
  kiállításmegnyitó
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban és a főtéren
16–18.  A Fortuna Együttes részvétele
  az adácsi nemzetközi színjátszófesztiválon
17. 19:00 A Napfény Óvoda őszi bálja a művelődési házban
17. 16:00 Agatha Christie családi nap a könyvtárban
18.   A Szigligeti Színház Örkény bérletes előadása
  Szolnokon – Jövőre veled ugyanitt
21. 10:00 Babatorna foglalkozások kezdete a művelődési házban
23–25.  A Fortuna Együttes turnéja Kárpátalján
  a Finito című darabbal
25. 14:00 Szórakoztató jótékonysági családi délután
  a művelődési házban
30.  Adventi koszorúkészítés az iskolában
  Drogprevenciós foglakozások 7. osztályosoknak
  a művelődési házban

December
1.  Iskolai Ki mit tud? a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Tamus István grafikusművész és Szabó Imrefia Béla
 szobrászművész kiállítása a művelődési házban
· FÉBE 25 éve – fotókiállítás a művelődési házban
· Kiss László művésztanár festménykiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
 a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
 a Városházán
· Picurkák – válogatás a Baba-mama klub munkáiból
 a művelődési házban

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi B. u. 6.)

Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

JÁSZFÉNYSZARU 

NOVEMBER 11-én,  9.00 —12.00 ÓRÁIG 

 
SZEZONÁLIS, FELNŐTT, ÉS GYERMEK RUHÁK,  

CIPŐK,  
JÁTÉKOK, MEGUNT MŰSZAKI CIKKEK, ..BÁRMIT 
AMIT SZÍVESEN ELADNÁL, VAGY ELCSERÉLNÉL!  

HELYSZÍN: Petőfi Sándor   
Művelődési Ház és Könyvtár 

(Nagyterem) 

2018. 09. 29-én (szombaton) a Kóta Aranypáva Országos Népzenei 
Minősítőjén a Fehér Akác Népdalkör ARANY fokozatot ért el Tisza-
kécskén. Gratulálunk a csoportnak, nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Népzenei minősítő

MEGHíVÓ

A Jászság
egy művésztanár szemével

Kiss László iskolánk volt igazgatójának kiállítása
a Kaszinó Galériában (Régi Kaszinó étterem)

Jászfényszarun.

Megnyitó: 
2018. november 16-án 15:00 órakor

Megtekinthető 2019 január közepéig.


