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Ünnepi események Jászfényszarun október 22-én
össze, hogy tiszteletünket lerójuk az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére. Czibolya Zoltán színész előadásában Tamási
Lajos Piros a vér a pesti utcán című versét hallhattuk, majd Kotánné
Kovács Tímea, iskolánk történelemtanára emlékezett a 65 évvel ezelőtti históriánk embert próbáló napjaihoz vezetett történelmi okokra.
Ezután a koszorúzás következett, Pócs János országgyűlési képviselő
koszorúját Klippán Kata diákpolgármester, az önkormányzat koszorú-

Kotánné Kovács Timea

Dr. Lakatos Béla és Győriné dr. Czeglédi Márta

Fél kettőkor kezdődött az Egészségház névadó ünnepsége, amely európai szintű intézmény ettől a naptól a világhírű magyar
Nobel-díjas orvos, biokémikus Szent-Györgyi Albert nevét viseli. Az
épület homlokzatán elhelyezett bronzplakettet, amely Szabó Imrefia
Béla alkotása, és az emléktáblát dr. Lakatos Béla főorvos, Jászfényszaru díszpolgára és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
leplezte le. A főorvos úr beszédét, melyben ismertette Szent-Györgyi
Albert életútját és méltatta munkásságát következő lapszámunkban
közöljük.
A rendezvényen a város vezetői a tisztelet és megbecsülés jeleként
emléklapokat adományoztak a Jászfényszarun gyógyító orvosoknak.
Fél háromkor a Papkastély kertjében álló emlékoszlopnál gyűltünk

ját Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Voller Erika, Győri János Bertalan
alpolgármester, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat virágait Glonczi
Rudolf, Szénási Sándorné és Ajtai István helyezték el az emlékmű talapzatán, amely ceremónia bonyolításában iskolánk tanulói is részt
vettek.
Az ünnepi eseményeken közreműködött művészeti iskolánk pedagógusa, Turi Melinda énekművész, zongorán kísért Balogh József
zongorakísérő művész. A rendezvényeket Bordásné Kovács Katalin
konferálta.
Október 23-án a templomban Kiss Gábor esperesplébános atya emlékezett az októberi forradalom és szabadságharc hőseire.
Sugár Istvánné

Fotó: Réz Bertold

Fotó: Juhász Máté

Október 22-én, szép napsütéses délután két ünnepi eseményre is sor
került városunkban. A rendezvényeken többek között jelen voltak a
Jászberényi Járási Hivatal vezetője, Vári-Nagy Judit és helyettese, dr.
Gócza Tamás, városunk vezetői, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri János Bertalan alpolgármester, dr. Voller Erika jegyző,
önkormányzati képviselők, Jászfényszaru díszpolgárai, orvosai, az
egészségügy területén dolgozó szakemberek, asszisztensek.

Elismerés a példamutató szervezői munkáért
A 2020-as Covid19–koronavírus-járvány magyarországi első regisztrált esetét március 4-én jelentette be a Kormány, melyet követően Jászfényszaru Város Önkormányzat polgármestere, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke
létrehozta a Helyi Operatív Törzset, mely vezetőjének Tóth Norbert helyi önkormányzati
képviselőt bízta meg.
Tóth Norbert a Helyi Operatív Törzs képviseletében tartja a kapcsolatot az egészségügyi, szociális és oktatási-nevelési intézményekkel, melyről folyamatosan tájékoztatást
nyújt a Védelmi Bizottság elnökének, Győ-

riné dr. Czeglédi Márta polgármesternek. Helyi ismerete logisztikai
és szervezőkészsége révén lelkiismeretesen és szorgalmasan végezte
a járványveszély adta helyi védekezési feladatokat, az intézmények eszközellátását a
közterületfelügyelők közreműködésével, segítve a polgármester, jegyző, köztisztviselők
tevékenységét.
Példamutató szervezői munkájáért Tóth
Norbert magánszemélyt 2021. október 19én a JNSZ Megyei Védelmi Bizottság méltónak találta a külön elismerésre.
Elismeréséhez ezúton is gratulálunk!
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Kitüntették a Jászfényszarui
Polgárőr Egyesületet

Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről

Budapesten október 15-én kitüntetések átadásával egybekötött központi ünnepséget tartott az Országos Polgárőr Szövetség
(OPSZ). Megemlékeztek a 65 évvel ezelőtt történt 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól, hőseiről.
Az ünnepségen felszólalt dr. Simicskó István volt honvédelmi miniszter, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, országgyűlési képviselő.
Beszédét a következőkkel zárta: „A polgárőrök minden elismerést megérdemelnek, az önkéntes, közösségi munka, az egyén társadalmi felelősségvállalása az emberek biztonságáért a legnemesebb emberi cselekedetek
közé tartozik, az újkori modern hazafiság egyik megjelenési formája.
Hálásak vagyunk Magyarország
több mint 60 ezer polgárőrének!
Köszönjük a munkájukat!”
Az ünnepség második részében dr. Simicskó István,
aki dr. Túrós Andrással, az
OPSZ elnökével és Kovács
István rendőr vezérőrnaggyal,
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettessel
közösen
adta át a Belügyminisztérium, valamint a Polgárőrség díjait. Országosan a belügyminiszter elismerésében 6 fő, az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége
és elnöke által adományozott elismerésben 40 szervezet és 101 fő
polgárőr részesült. Az ünnepséget a Készenléti Rendőrség Kamarazenekarának és a BRFK vegyeskórusának műsora színesítette.
Az ünnepségen részt vett Pető István, a Jászfényszarui Polgárőr
Egyesület 2011. október 14-én megválasztott elnöke, aki átvette az
„Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetést. Az OPSZ Elnöksége példamutató polgárőr tevékenységükért, eredményes áldozatkész munkájuk
elismeréseként adományozta a közösségnek.
Köszönjük a polgárőrök áldozatos munkáját, az elismeréshez
gratulálunk, további eredményes munkát kívánunk.
Tóth Tibor
Fotó: Facebook

A képviselőt-estület által szeptember 29-én tartott ülésén megalkotott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

Aranylakodalom

Brenner János és neje Dobák Anna október 9-én ünnepelte
aranylakodalmát családi körben. Ezúton is köszönik rokonaiknak
a kedves meglepetéseket és a fergeteges hangulatot.

2021. szeptember 29.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
temető üzemeltetéséről szóló szóbeli tájékoztatást.
A képviselő-testület a Gondozási Központ részére 350.000 Ft előirányzatot biztosított az iskolai védőnői szolgálat informatikai eszközei beszerzésére.
Megtárgyalták a „Városi Klímastratégia Jászfényszarun” dokumentumot és egyhangúlag jóváhagyták. A képviselő-testület felkérte
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a klímastratégia végrehajtásáról.
A képviselő-testület, mint a Hatvan
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Társulás 2021. évi I-II.
negyedévi költségvetésének módosítását, valamint a 2021. 1. félévi
gazdálkodásról szóló beszámolóját
az előterjesztés melléklete alapján
elfogadta. Egyben felhatalmazták
a polgármestert, hogy a Társulási
Tanács tagjaként Jászfényszaru Város
Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen
vagy a megismételt ülésen e határoDr. Voller Erika jegyző
zatnak megfelelően szavazati jogát
gyakorolja.
A képviselő-testület, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határozott,
hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen vagy a megismételt
ülésén igennel szavazzon a Társulás 2021. I-II. negyedévi módosításának és gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról e határozat
melléklete szerint részletezett tartalommal. A Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. 06. 30. fordulónappal történő módosítását is
jóváhagyták.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz
ta Jászfényszaru város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron
következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
A képviselők megismerték a „Közétkeztetésre és az 5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt található étterem üzemeltetőjének
kiválasztására” tárgyú pályázatot, és elfogadták, hogy a további pontosítások érdekében a döntést későbbi időpontban tűzzék napirendre.
A Rimóczi-kastély bérleti díját felülvizsgálva a 2021. évtől kezdődően oktatások, tréningek esetén a következő összegekben határozták
meg a bérleti díjat:
· termenként egész napra: nettó 24.000 forint/nap,
· termenként megkezdett óránként: nettó 3.000 forint/óra.
Egyidejűleg döntöttek arról is, hogy bérbe adják a 2021/22-es tanévre a Samsung Electronics Magyar Zrt. részére képzések lebonyolítására a tulajdonában álló Rimóczi-kastély alagsori tanműhelyét
a meghatározott bérleti díjak alkalmazása mellett. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Zárt ülésen ingatlanügy vonatkozásában döntöttek magántulajdonban lévő ingatlan vételi szándékáról. Ennek érdekében felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégeztetésére, majd az áralku
lefolytatására.
Továbbá a testület megtárgyalt egy önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot, mellyel kapcsolatosan úgy döntött, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok hasznosítását későbbi időpontban tűzi napirendre.
Dr. Voller Erika jegyző

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/10

3

BÖLCSŐDEI HÍREK
bölcsődéseink nyakába. Vendégeink ajándékul dobozos üdítővel kedveskedtek gyermekeinknek. Ezúton is köszönjük, hogy jelenlétükkel
megtisztelték megemlékezésünket!
Október 4-én az állatok világnapja alkalmából élő állatok bemutatásával kedveskedtünk a gyermekeinknek a bölcsőde udvarán.
A bárányok, nyuszi és kiskutya testközeli nézése, simogatása örömteli
élményt nyújtott a kicsi gyermekeknek. Köszönjük szépen az állatok
tulajdonosainak, hogy emlékezetessé tették ezt a napot bölcsődéseink
számára!
Kompolti Erika kisgyermeknevelő

Fotók: Mester Ágota (2), Glonczi Rudolf (2)

A Jászfényszaru Városi Bölcsődében 2021. október 1-én délelőtt Maróti Pista bácsira emlékeztek a legkisebbek. A gyermekek „örömfutása”
zárt keretek között a bölcsőde fedett teraszán került megrendezésre.
Az emlékezetes eseményre meghívtuk Maróti István feleségét, Erzsike nénit és lányait, akik örömmel jöttek hozzánk. Könnyes szemmel
nézték végig, ahogyan a bölcsődés gyermekek sikongatva futották le a
távot többször is, örömmel, boldogan. Nagy plüssmaci várta a gyermekeket a célban, mely kisgyermeknevelőnk segítségével ölelte meg
őket. Az „örömfutás” jutalmául házilag készített érmeket akasztottunk

Fotó: Langó Zombori Flóra

ÓVODAI HÍREK
Szüreteltünk, énekeltünk!

A szeptemberi napsütés is hozzánk szegődött, amikor ellátogattunk Sándor Sanyi bácsi szőlőültetvényére. Sanyi bácsi segítségével a gyerekek
megismerhették, kipróbálhatták a szőlőszüretelés folyamatát. A leszüretelt szőlőt ledarálták, utána következett a préselés. Minden gyermek élni
akart ezzel a lehetőséggel, felváltva tekerték a darálót. A kipréselt szőlő után már csak egy feladatunk volt, megkóstolni az édes szűrt mustot, és
utána az alkalomhoz illő játékokat játszottunk. Nem mindennapi élményben volt része a Ficánka csoportnak, amit ezúton is szeretnénk megköszönni Rezes Máté szüleinek, akik megszervezték számunkra ezt a különleges délelőttöt!
Mezei Zsoltné
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ÓVODAI HÍREK
Az állatok világnapján
Gyors lábú Sünik története,
Az állatok világnapja óvodánk életében minden évben jelen van. Jó
avagy így futott a csapat

Fotók: Kovácsné Papp Andrea, Szakaliné Hesz Katalin, Csuzzné Lovász Mária

A Maróti István futóversenyre tudatosan és lelkesen edzett a Süni
csoport. Eláruljuk felkészülésünk receptjét. Az elmúlt években kevesebbet mozogtunk, sok lehetőség elmaradt. Szeptembertől minden
udvari játékot futással zártunk, hogy lendületbe jöjjünk. Szurkoltak
és biztatták egymást, rájöttek, fárasztó dolog ez a futás, de jó érzés célba érni. A focipálya volt a következő állomás, régen sétáltunk ennyit
tempósan. Bemelegítés után gyors-lassú-gyors futások következetek,
végül a nagy kör. Először bizony lassabban és oldalunkat fogva értünk
a végére. Nem kell közben beszélni – ez is fontos megállapítás volt
a lányoktól, mert több levegő marad futás közben.
Sok döntő dolgot megtapasztalhattunk, nem győzhet mindig mindenki, de a
kihívást teljesíteni jó érzés,
kézen fogva is célba lehet
érni, a részvétel a fontos,
nevünket hallva repül a
lábunk a cél felé. Vidám,
mosolygós arcok vettek
körül bennünket, senki
nem panaszkodott, figyeltek egymásra. Kihasználtuk a műfüves pályát
is, fociztunk, labdáztunk. Az ovi felé tartó séta ezek után már nem
ment tempósan, de az érdekes látnivalók mindig előre tereltek, láttunk
rendőri ellenőrzést, remek autókat, ismerősöket, családtagokat. A verseny napján és előtte is varázslatos dolgok segítették a süniseket: csoki, szemes labda, gumicukor a laza lábakért, és indulás előtt minden
zsebbe, kézbe üveggolyó, ami repítette őket a pályán. Sárga pólón a
rajtszámok, indulhatott a csapat, bíztunk a jó eredményekben. A nap
is kisütött ránk. Rajt! – és röpültek a sünisek, szedték a lábukat, ahogy
csak bírták. Jó volt látni a sok biztató családtagot, akik közül jó páran
könnyüket törölgették. Nem is gondolták volna, mire képesek ezek a
kicsi gyerekek. Ki dobogóra állhatott, ki pedig végigfutotta megállás
nélkül, és nem lett utolsó, mert a részvétel a legfontosabb. Ezek az
élmények, érzések örökre velünk maradnak, hangulata a felkészülésünknek, segítése a társunknak. Futólábunk pedig mindig kéznél van!

Mezeiné Folyó Angéla

Fotó: Földvári Edit

alkalom arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek az állatvilággal, új
ismereteket szerezzenek, élményekkel gazdagodva teljen napjuk.
A hét indításaként az óvodában különböző játékos feladatokkal találkozhattak. A tornaterem szafarivá változott, itt utánozhatták az állatok
mozgását. Lábnyomokat ismertek fel és követtek, képeket kerestek,
horgásztak. A Csiga-biga csoport
gyermekei bejárták a Pethő-tanyát,
ahol a háziasszony, Kati néni fogadta őket, és mutatta meg az állatsereget. A nagyobb csoportok: a
Méhecske, a Ficánka, a Katica és a
Süni csoport gyermekei Hatvanba,
a Vadászati Múzeumba kirándultak,
ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. Kísérőnk végig
kalauzolta a csoportokat a Kárpátmedence élőhelyein, megismerkedhettek a különböző állatfajokkal.

Földvári Edit

Egerben jártunk
A Napfény Óvoda dolgozói Egerben tartották a lassan már hagyománnyá váló csapatépítő kirándulásukat. Jászfényszaru Város
Önkormányzatának támogatásával sikerült kétnapos kirándulást
szerveznünk. Egy helyi szakmai vezető irányításával több csapatot
alakítottunk, és így jártuk végig a várost, fedeztük fel Eger rejtett kincseit. Izgalmas, olykor-olykor vicces történeteinket rímekbe szedve
meséltük el az esti közös vacsorán. Másnap ellátogattunk a Stühmer
cukrászdába, majd sástói libegőzéssel zártuk a napot. Úgy gondolom,
ez a kirándulás ismét erősítette a közösségünket. Földvári Dorottya

Fotó: Sinkovics Gebura Katalin

„A mese örök.
A mese pedig azért örök,
mert a közönsége is örök.
Amíg gyerekek vannak,
addig mese is lesz, …”
(Csukás István)
A Népmese napja
alkalmából csoportjaink
a könyvtárba látogattak.
A képen
a Katica csoportos gyerekek.
Földvári Edit
Fotó: Csuzzné Lovász Mária
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ÓVODAI HÍREK
A futófesztivál dobogós ovisai

Fotók: Glonczi Rudolf

Fiúk versenyének dobogósai
Első helyezett: Barna János /Méhecske csoport/
Második helyezett: Mok Benjamin /Süni csoport/
Harmadik helyezett: Pető Áron /Süni csoport/

Földvári Edit

Egészség és Sportnap az oviban

Bemutatjuk Tarr Gergelyt

Hagyományunkhoz híven szeptember utolsó hetében szerveztük
meg ezt a mozgalmas napot, ahol különböző állomásokon próbálhatták ki ügyességüket, erejüket, állóképességüket kicsik és nagyok.
Volt kötélhúzás, sorverseny, egyensúlyozó-, fogójáték. Pethő-Czalbert
Gabriellával zumbázhattak. Pethő Ferenc bevezetett minket az amerikai foci rejtelmeibe. Tarr Gergely mini „fociedzést” tartott. Köszönjük
részvételüket, hogy színesebbé, izgalmasabbá tették ezt a napot. Pihenésképpen sok-sok gyümölcsöt, zöldségfélét fogyaszthattak gyermekeink. Köszönjük a Banya Tanya és a PEKU zöldségbolt és a szülők
zöldség, gyümölcs felajánlását.
Földvári Edit

Tarr Gergelyt, a Jászfényszaru VSE utánpótlás szakmai vezetőjét
a Napfény Óvoda Sportnapján ismertem meg. Önfeledt játékon
keresztül ismertette meg a gyerekeket a labdarúgással.
Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a sportággal? Hogyan találtál
a fényszarui csapatra?
Már nagyon fiatal korom óta a labda vonzásában élek, ami fura, mert
a nagypapámon kívül a családunk egyáltalán nem rajongott a labdarúgásért. Valószínűleg tőle ragadt rám ez a szenvedély, igaz sajnos nagyon
korán elhagyott bennünket. Az általános iskolában állandóan rúgtuk a
bőrt, alig vártuk a sportszakköröket, a délutáni baráti összecsapásokat
valamelyik osztálytárs udvarán, nyaranta pedig egész álló nap valamelyik sportpályára beszökve töltöttük az időt. Mivel nálunk otthon nem
tartozott a kedvelt elfoglaltságok közé a labdarúgás, és nem is kaptam
támogatást otthonról, emiatt elég későn is jött el az a pillanat, hogy
szervezett, sportegyesületi formában űzzem a rajongásom tárgyát. Viszont ezen a nagyon rögös és döcögős úton nagyszerű élményekkel,
kapcsolatokkal és barátságokkal lettem gazdagabb, valamint beleszerettem a sportág egy másik oldalába is. A tanításába.
2020 nyarán keresett fel Vitányi Szabolcs, a JVSE elnöke, hogy fiával
eljönnének és megnéznének egy edzést nálam Nagykátán. Aztán nálam is ragadtak. Ez után egyre többet és mélyebben beszélgettünk, míg
egyszer szóba kerültek az itteni, jászfényszarui körülmények. A sátor
lehetőségére egyből lecsapva, még az újév előtt egyéni képzési napot
szerveztem az itteni gyerkőcöknek a saját fejlesztő vállalkozásom, a
TARGET égisze alatt, aztán látva a létesítményeket, a környezetet,
egyből szimpatikussá vált nekem az egyesület és maga a város is.
(folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Glonczi Rudolf

Fotók: Glonczi Rudolf (4), Földvári Dorottya (1), Földvári Edit (1)

Lányok versenyének dobogósai
Első helyezett: Borbély Petra /Süni csoport/
Második helyezett: Rozbora Nóra /Süni csoport/
Harmadik helyezett: Vaszily Dóra /Süni csoport/
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(folytatás az 5. oldalról)
Elég gyorsan sikerült arra jutni, hogy csatlakozzak én is ehhez a családhoz, és közösen egy új projektet kezdjünk el felépíteni.
A JVSE utánpótlás vezetője vagy. Milyen feladatokat látsz el az
edzéseken kívül?
Utánpótlás szakmai vezetőként nagyon nagy felelősségem és szerepem van abban, hogy az egyesület szakmai munkája milyen irányba
halad, és milyen mederben folyik napról napra. Ezeket a vezérgondolatokat már az első hetekben lefektettük, és a kollégákkal ezek mentén
dolgozva tesszük a dolgunkat a gyerekek fejlődésének érdekében. Ezek
teljesülését igyekszem felügyelni is, mellette a szakmai stáb kialakítása,
bővítése és fejlesztése is a munkához tartozik. A gyerekek versenyeztetése, ezekhez kapcsolódó versenysorozatok felkutatása, tornák, kupák
szervezése is fontos teendőimhez tartoznak. Továbbá nyár óta intézményi és települési kapcsolatokat alakítunk ki folyamatosan a vonzáskörzetünkben, amikben szintén tevékenyen részt veszek, és a listát
még bőven lehetne folytatni. Tehát elég komplex és átfogó feladatokat
látok el az egyesületnél.
A Napfény Óvoda sportnapjának vendége voltál. A gyerekek nagyon
élvezték a focis állomást, csak pozitív visszajelzés érkezett tőlük. Többen kedvet kaptak a focihoz. Néhányan közülük már tagjai az egyesületnek, aktív focisták. Miért jó, ha egy óvodás focizik, milyen előnyei
vannak a későbbiekben?
Először is köszönöm a meghívást az intézmény vezetőjének, Jáger
Melindának. Én is nagyon élveztem a napot, sok ügyes és lelkes gyer-

kőccel találkozhattam, akik nemsokára csatlakoznak majd óvodai
programunkhoz is. Én nem is a focira hegyezném ki a dolgot, hanem
inkább a mozgásra és a hozzá tartozó egészséges életmód szemléletének fontosságára hívnám fel a figyelmet. Ebben a labdarúgás is csak
egy eszköz, főként ebben a korban, ahogyan más sportágak is. A hangsúly a mozgáson és az aktív életvitelen van, főként a mai világban.
Így a legfontosabb előnynek azt tartom, hogy aki aktívan sportol az
egészséges, teljes értékű felnőtté és a társadalom hasznos tagjává válhat
később. Emellett mindenképpen jót tesz a mozgás az agy fejlődésének, az iskola előtt állóknak az edzések által segít megszokni egy heti
rendszert, fejlődik a szabály-, a kötelesség- és felelősségtudatuk, a mozgáskoordinációjuk, a motoros képességeik, a társas foglalkozásoknak
köszönhetően fejlődnek a szociális képességeik, le tudják vezetni az
energiáikat, és még sokáig sorolhatnám a pozitív és hasznos előnyeit.
És talán, ami a labdarúgás felé billenti a mérleget, hogy mindezen
hatásokat játszva érhetik el a lurkók.
Mit tanácsolnál egy kezdőnek, akinek az álma, hogy focista legyen?
A legfontosabb tanácsom, hogy csak rajta áll. Az elhivatottságán, a
szorgalmán, az akaratán és legfőképpen a kitartásán. Sose szabad engednie, hogy bárki eltántorítsa a saját álmától, hogy bárki lerombolja
azt a hitet, amit önmagába vet a céljának elérésének az érdekében.
Rengeteg alázat, munka, munka és munka szükséges ennek az eléréséhez, de még egyszer hangsúlyozom, csak rajta múlik, hogy ez sikerül-e,
avagy nem. Minden lehetséges.
Földvári Edit

ISKOLAI HÍREK
Állatok világnapja
Október 4-én az állatok világnapját ünnepeljük, a vadon élő állatok védelmére, a felelős háziállattartásra, az ember-állat együttélésének szabályaira hívjuk fel a figyelmet. Október negyedikét azért választották ennek a jeles napnak, mert ez Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet
pártfogójának is az ünnepnapja. Október 4-én délután a világnap alkalmából akadályversenyt szervezett a felső tagozatosak számára iskolánk
Reál munkaközössége a DÖK támogatásával. Minden osztályt öt főből álló csapat képviselt. A verseny kilenc állomásán különböző logikai és
játékos feladatokat kellett megoldaniuk, használhatták kreativitásukat, felismerhettek különböző állathangokat, sőt, még ügyességi próbatétel is
volt. Mindezek a feladatok természetesen valamilyen állathoz kötődtek.
A verseny végén a jutalom az volt, hogy élményekkel, jó kedvvel gazdagon térhettek
haza a tanulók, és persze mi is, tanárok. Természetesen a jutalmazás része az is, hogy a legjobbak oklevelet, a többi gyermek pedig emléklapot kapott. Mindenki tárgyjutalomban is
részesült.
Egyet viszont ne feledjünk el! Az év többi
napján is figyeljünk környezetünkre és az ott
élő állatokra!
Szöveg: Tóth Sándorné
A képeket a munkaközösségünk tagjai
készítették.
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Mesélj nekem, nagyi!

Amit a nagyi mesélt
Ha népmese napja, akkor könyvtári foglalkozás és rajzpályázat. Ez
utóbbi idén az Amit a nagyi mesélt címet viselte, s az előző évekhez
hasonlóan az alsó tagozatos diákok számára jelentett alkotási és megmérettetési lehetőséget. A zsűrizést ezúttal is Bujdosó Katalin és Nagy
Ildikó, a városi könyvtár könyvtárosai vállalták fel; több mint kétszáz
rajz közül kellett kiválasztaniuk az évfolyamonkénti első három helyezettet. A döntést hosszas tanakodás előzte meg, végül a következő
eredmények születtek:
1. évfolyam
1. helyezett Vaskó Zsófia 1. c
2. helyezett Gulyás Hajnalka 1. c
3. helyezett Farkas Emma 1. b
A diákönkormányzat és
az iskolai könyvtár különdíja
Cserháti Mira 1. b
Pintér Hanna 1. a

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében
olvasni.” A Népmese napja és a Család éve nevében a Jászfényszarui
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI Humán munkaközössége,
Diákönkormányzata és az iskolai könyvtár közös pályázatot hirdetett
Mesélj nekem, nagyi! címmel. Gyerekkorunk legszebb és legmeghatározóbb élményei közé tartoznak a mesével átszőtt meghitt együttlétek,
nagyszülők és unokák közötti különleges kapcsolat. A nagymama,
nagypapa meséje felejthetetlen útravaló egész életünkben. Ezt kívántuk megeleveníteni a nagyszülők unokáknak mondott meséjével,
melyből kétperces részletet vártunk kép- vagy hanganyagon. A beérkezett meséket a népmese napján, az idősek világnapján és más napokon
is az iskolarádióban lehetett hallani.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre október 11-én került sor, amelyre minden pályázó meghívót kapott. A könyvtárban vártuk vendégeinket, ahol köszöntő után minden pályázó nagyszülőt és unokát egy
magyar népmesékről szóló mesekönyvvel és oklevéllel jutalmaztunk. A
pályaművekből áradó szeretet, meghittség és odadás minden pályázót
méltóvá tett az Örökös Mesemama és Örökös Mesepapa cím használatára. A díjosztás után egy kis harapnivaló mellett oldott hangulatú beszélgetésben réges-régi gyermekkorok varázslatos emlékei kerültek elő.
Köszönjük minden vállalkozó nagymamának és nagypapának, hogy
részesei lehettünk ennek a csodálatos élménynek. A mesélő nagyik és
unokáik: Balogh Péterné és Tanczikó Bence, Berze Imréné és Berze
Anett Lili, Bittner Sándorné és Ács Veronika, Bognár Ferencné és
Bakó Gergő, Harmath József és Bató Emma, Duduk Sándorné és Kocsis Dorina, Langó Józsefné és Polatschek Dominik, Magyar Lászlóné
és Berze Rozi, Mezeiné Folyó Angéla és Mezei Mirella, Pető Istvánné és Zsámboki Hanna Lujza, Szántai Árpádné és Polatschek Réka,
Kotánné Kovács Tímea
Turman Olga és Török Szonja.
Fotó: Lovászné Török Magdolna

2. évfolyam
1. helyezett Csollák Liza 2. b
2. helyezett Réz Anna 2. b
3. helyezett Fózer Laura 2. a
A városi könyvtár különdíja
Erdős Kende 2. b
Kollár Ádám 2. c
3. évfolyam
1. helyezett Kátai Helga 3. a
2. helyezett Pádár Kinga 3. b
3. helyezett Rafael Franciska 3. a
A diákönkormányzat és
az iskolai könyvtár különdíja
Rákos Anna 3. a
Gál Zoé 3. b
4. évfolyam
1. helyezett Kotán Attila 4. c
2. helyezett Hirt Norbert 4. c
3. helyezett Vaszily Imre 4. b
A városi könyvtár különdíja
Sultis Rebeka 4. a
Török Annabella 4. c
A diákönkormányzat és
az iskolai könyvtár különdíja
Csollák Helga 4. a
Petrezselyem Márk 4. a
Szeretettel gratulálunk!
A díjakat, egy-egy könyvet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár, valamint a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI DiSugár Judit
ákönkormányzata biztosította.

Technikaórák a szebb és rendezettebb környezetünkért

A fenntarthatóságra nevelés fontos része az általános iskolai tananyagnak. Minél korábban kezdjük tanulóink szemét rányitni a környezet szeretetére,
megismerésére, megértésére, annál nagyobb esélyt látunk arra, hogy később, felnőttként is ennek megfelelően cselekedjenek. (folytatás a 8. oldalon)
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Technikaórák alkalmával szeptemberben és október első heteiben az iskolaépület környékén és az iskolánk udvarában lévő telepített növényzetet a 7. és a 8. osztályos gyerekekkel rendszeresen és szakszerűen gondoztuk. Ez egy lépés a tisztább, rendezettebb környezetünk felé. Elősegíti a
szebb környezetre való igény kialakulását a tanulóknál.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Kisállat szépségverseny

Rendőrkutya bemutató

Az állatok világnapja alkalmából megrendezett versenyünkön kedves
hangulat uralkodott a Nagyiskola udvarán. Kis kedvencek és kis gazdáik ismerkedtek, beszélgettek. A jutalom mindenkinek egy oklevél és
finomság volt. Kinek répa, kinek csont, kinek csoki…
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Az állatok világnapja alkalmából Borbélyné Kiss Mária segítő közreműködésével a Jászberényi Rendőrkapitányság és a Jászladányi Polgárőr Egyesület tagjainak segítségével rendőrkutya bemutatón vehettek
részt iskolánk diákjai. Elfogó- és mentőkutyákat láthattunk gyakorlatozás közben egy rendkívül látványos és interaktív bemutató során,
amely jól példázta állat és ember szoros együttműködését, egymásra
utaltságát, a köztük lévő bizalmat és fegyelmezettséget. A bemutató
végén még egy kis barátkozásra is volt lehetőség.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Megemlékezés az aradi vértanúkról

A hagyományokhoz híven idén is megemlékeztünk az aradi vértanúkról a Városháza előtt. Idén Zsidai László, iskolánk új történelemtanára
osztotta meg velünk gondolatait.
Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

2021. 10. 21-én megtelt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
gyerekekkel. Hatalmas örömmel várták a Kifli zenekar fellépését.
Kép és szöveg: Farkasné Csépány Izabella
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az intézmény külső és belső tereiben teremtsenek a gyerekeknek miKiszabadítottuk Kata királylányt
nél több kreatív, mozgásra alkalmas helyszínt – ezzel segítve a diáko-

kat a világjárvány okozta mozgásszegény hónapok után visszatérni a
mindennapos aktivitásokhoz.
Ennek keretében az iskolánkban a délelőtti tornaórák mellett a nagyszünetekben is mozgásra hívtuk a tanulókat az udvaron. Az első nagyszünetben Himpelmann Jázmin 7. b osztályos aerobikos tanulónkkal
bemelegítő gyakorlatokat végeztek a gyermekek zenére. A második
nagyszünetben pedig Garamvölgyi Mihály testnevelőtanár, Ji-jutsu,
Renshi 5. Danos mester karate mozdulatokat, önvédelmi gyakorlatokat
mutatott be, amit a gyerekek is vele együtt végeztek.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Idén is tökmagavatóval fogadtuk be a legkisebbeket a Nagyiskolába. A
hagyományos tökmagnévválasztás, kitűzőkészítés, indulóírás és -éneklés
mellett megint megtartottuk a nyolcadikosokkal közösen a fogadalomtételt, ahol a tanító nénik megalkották az osztálytököket. Mindemellett
az idén is egy nagy játékkal vártuk a negyedikeseket. A korábbi években
volt már szabadulószoba, kincskeresés, lehetetlen küldetés, és az idén is
nagyon komoly volt a tét, ugyanis szerda reggelre elrabolták Kata királylányt, és csak a legkisebbek, a negyedikesek indulhattak eséllyel, hogy kiszabadítsák. Első próbaként rögtön a hétfejű sárkánnyal kellett megküzdeniük. Miután kislabdával eltalálták a sárkányfejjel díszített dobozokat,
a térkőre rajzolt paszulyt kellett megmászniuk, két lábon, egy lábon,
háttal ugrálva, futva, hogy feljuthassanak a felhők közé, Magyar Balázs
óriás birodalmába, aki útját állta a szabadítóknak, és csak akkor engedte
őket útjukra, ha bebizonyították erejüket, és legyőzték őt szkanderban.
Persze a kicsik győztek, így megszerezhették az óriás csillagokkal díszített
varázsköpenyét, aminek segítségével az aszfaltra rajzolt Üveghegyre repülhettek fel, melynek a csúcsán egy kincsesláda és egy levél várta őket.
A levél elárulta, hogy az Óperenciás-tengerben, az aranyhal hasában
találják a hetes számú kulcsot, ami nyitja a kincsesládát. A focipályán
meg is találták az Óperenciás-tengert, benne az aranyhalat, hasában hét
borítékkal, mindegyiken egy feladvánnyal. A hétre végződő feladvány
borítékjában pedig fellelték a láda kulcsát. Így már hozzájuthattak az
aranyérmékhez, amikkel elindultak Bató Anna és Bója-Kovács Kincső
tündérlányok kertjébe, hogy aranyalmát vegyenek a táltos lovuknak.
Ám a tündérlányok nem pénzért adták az almát, hanem a kis szabadítók tudására voltak kíváncsiak, mert az többet ér minden aranynál. A
mesékkel kapcsolatos kérdések mindegyikére tudták a választ hőseink,
így megkapták az aranyalmát, amit megetettek táltos lovukkal, és a hátára pattanva, a csillagokat követve eljutottak a könyvtárig, a gonosz
boszorkány birodalmáig. A kapuban Polatschek Dominik öregember üldögélt, akit illendően köszöntöttek, így ő cserébe megtanította nekik azt
a varázsigét, aminek segítségével visszavarázsolhatták Sugár Judit gonosz
banyát valódi énjévé, egy Jótündérré. Kuc, kerekedjél, lapos, domborodjál!
Gonosz! Szavam után jóvá bátorodjál! Ábelesz, kóbelesz, a banyából tündér lesz! Abrakadabra! Harsogott a gyerekek szájából, és Judit néni újra
Jótündér volt. Ám Klippán Kata királylányt mély álmából csak egy dal
tudta felébreszteni. Miután ezt is elénekelték, királylányunk felébredt.
Minden jó, ha jó a vége! Jövőre is várjuk a negyedikeseket!
Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Lovászné Török Magdolna

Adj teret a mozgásnak!
Iskolánk éves programjában kiemelt szerepet kapott az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapja. Ez egyúttal
a Magyar Diáksport Napja is. A 2021-es tanévben szeptember 24-re,
péntekre esett ez a nap.
Az elmúlt évek hagyományait folytatva a szervezők idén is meghatároztak egy fókusztémát a diáksport napi aktivitásokhoz: ADJ TERET A
MOZGÁSNAK! E jelszó keretében arra biztatják az iskolákat, hogy

Osztályfőnöki óra
2021. 09. 20-án a 7. c osztályfőnöki órájára egy meglepetés vendég
érkezett. Az osztály egyik tagjának az édesanyja, Borbélyné Kiss Mária
mesélt foglalkozásáról az osztálynak. A továbbtanulás, a pályaválasztás
küszöbén álló diákok számára fontos, hogy minél szélesebb körben kapjanak rálátást az egyes szakmákra. A gyerekek figyelmesen hallgatták
ennek a munkának a szépségeit, és nehézségeit is bemutató beszámolót.
Érdeklődtek a továbbtanulás lehetőségeiről, követelményeiről. Sok hasznos információval gazdagodtak a rendőrök munkájáról. Az óra végén az
előadó egy kis ajándékkal is kedveskedett a diákoknak, ami a közlekedés
Polatschekné Rimóczi Melinda
során hasznos segítséget nyújt.

Versírói siker!
A család Istentől rendelt közösség címmel vers- és novellaíró pályázatot
hirdetett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a tavaszi Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében. Az Egri Főegyházmegye
díjazta a főegyházmegye iskoláiból beérkezett műveket, mely során iskolánk diákjainak műveit is kiválasztották, erről korábbi számunkban már
tudósítottunk, majd a kiválasztott műveket továbbküldték. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére szeptember 21-én került sor Budapesten, a
Szent Gellért-templomban, melyre Berze Anett Lili, iskolánk 7. b osztályos
tanulója is meghívást kapott. Vers kategóriában a 10-14 éves korosztályban
Lili különdíjat kapott. A nyerteseknek Veres András püspök, az MKPK
Fotó: Magyar Kurir
elnöke adta át a díjakat. Gratulálunk Lili!
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ISKOLAI HÍREK
Ezzel játszott a nagyi!
Az Idősek világnapja és a Család éve nevében a Jászfényszarui IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és AMI humán munkaközössége, diákönkormányzata és az iskolai könyvtár közös pályázatot hirdetett Ezzel játszott
a nagyi címmel. A pályázatra olyan játékokat vártunk, amellyel diákjaink nagyszülei játszottak. Sok kedves játék érkezett, amelyekből a Nagyiskolában Sugár Judit, a Kisiskolában Czeglédi Dóra készített kiállítást.
A gyerekek osztályfőnöki órák keretében látogatták meg a kiállítást,
elbeszélgetve nagyszüleik és saját gyermekkoruk hasonlóságáról és különbözőségéről. A játékot hozók emléklapot és csokoládét kaptak köszönetképpen, hogy lehetővé tették ennek a sokatmondó, elgondolkodtató,
igazi nosztalgia hangulatot árasztó kiállításnak a létrejöttét. Köszönjük,
hogy megosztották velünk féltett, régi játékaikat.
Fotó: Czeglédi Dóra és Kotánné Kovács Tímea
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea

1. helyezett: Kiss Vivien 7. c
2. helyezett: Juhász Jázmin Johanna 5. b
3. helyezett: Polatschek Réka 5. b
Különdíjban részesült: Bohoni Ádám 5. a

Az eredményhirdetés és a kiállítás megtekintése után pedagógusainkért
felajánlott szentmisén vettünk részt, ahol Kiss Gábor esperes plébános
segített nekünk is egy kis időre félretenni a zajongást, és Szent Gellért,
a pedagógusok védőszentje élete példáján keresztül nyújtott számunkra
lelki útmutatást, hogy minden nap megújult szívvel és lélekkel tudjuk
Bognár Zita
tanítani és nevelni a ránk bízott gyermekeket.
Fotó: Lovászné török Magdolna

Programozás gyerekeknek
2021. szeptember 7-én és szeptember 20-án 17 órától ingyenes
nyílt napot tartott a Logiscool
Jászberény a IV. Béla Katolikus
Általános Iskolában és AMI-ban.
Szülőket és gyerekeket egyaránt
vártak, két teremben is rendelkezésre álltak a program szervezői.
A gyerekek kipróbálhatták az izgalmas és kreatív feladatokat, bepillantást nyerhettek a programozás világába. A programozás a diákok algoritmikus és logikai gondolkodását, kreativitásukat és problémamegoldó
készségeiket is fejleszti. A szülők eközben bővebb információt kaptak a
Logiscool-ról, tanfolyamaikról.
Polatschekné Rimóczi Melinda

A Fotósuli időpontja megváltozott!
„A zajongást tedd félre!"
A Vidékfejlesztési Program keretén belül nyert pályázatot iskolánk a
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete – Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek támogatása című felhívás alapján. A megpályázott összeg a
művészeti iskola eszközeinek gyarapítását szolgálta. A program lezárására
hirdettük meg tanulóink részére a Szent Gellért rajzpályázatot, melyhez
Maldrik Gábor, iskolánk művésztanára az alábbi mondatot választotta:
„A zajongást tedd félre, csak a hittitkok erejében bízz!”
A pályázatra sok szép és értékes pályamunka érkezett. Az iskola pedagógusaiból álló zsűri véleménye alapján a következő eredmények születtek:

Minden
kedden
17.00 órától szeretettel várjuk a fotózni
vágyó gyermekeket a
művelődési ház emeleti klubtermében!
Kép és szöveg:
Dávid Ildikó
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ISKOLAI HÍREK
Hulladékgyűjtés

Hosszú kényszerszünet után októberben újra megszervezhettük iskolánkban a Környezetvédelmi projektnap keretében a hulladékgyűjtést. Október 8-9-én újra megjelentek a kiskocsik, papírral, vassal teli autók és egyéb kreatív szállítóeszközök Fényszaru utcáin, és megelevenedett a víztorony
melletti üres tér. Húztunk, vontunk, toltunk, cipeltünk, dobáltunk, kipottyantunk, nevettünk, ettük a zsíros kenyeret lilahagymával, aminél nincs
is finomabb eledel, ittuk a teát, sorban álltunk, izgultunk, hogy sok legyen a becsült súly, és kellemesen elfáradva a jól végzett munka után megpihentünk. Sokat gyűjtöttünk, együtt gyűjtöttünk… Köszönjük mindenkinek! Az iskola minden diákjának és dolgozójának, a szülőknek, segítőknek,
a GAMESZ munkatársainak és Jáger Józsefnek; Dobák Sándor, Házi Tamás, Rimóczi László, Bognár Piusz, Kiss Róbert, Nagy Attila, Török Tamás,
Szabó Tamás, Vaskó László, Török Csaba apukáknak a rakodásban nyújtott segítségükért és Lovász Dénesnek segítő közreműködéséért.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Kép: Lovászné Török Magdolna

Idősek világnapján
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október 1-jét az idősek világnapjává nyilvánította. Ekkor köszöntjük mindazokat az embereket, akik
hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Az idősek
napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről, szeretetükről szól.
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, szeretetüket és annak
kifejezését. Kinyilvánítjuk, nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk
van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a bölcsességre, türelemre,
elfogadásra, amivel csakis ők rendelkeznek. Ezen gondolatok nyomán
indult el október első napján délelőtt iskolánk 8. évfolyamos kis csapata az idősek otthonába itt Jászfényszarun is.
A 8. a osztályosok táncukkal igyekeztek mosolyt csalni az otthonban
élők arcára, Berényi Bianka 8. b osztályos tanuló pedig egy Aranyosi
Ervin verssel melengette meg a szíveket.
Az otthon lakóinak saját készítésű pogácsával is kedveskedtek, amelyet előző nap Tóth Sándorné tanárnő irányításával és segítségével süSzöveg: Botkáné Sárközi Ildikó
töttek meg.

Népzene szárnyán
a Balkántól Magyarországig
A Zűrös Banda koncertje
Jászfényszarun,
2021. november 3-án
13 órakor a művelődési házban a Filharmónia
Magyarország
ifjúsági
hangversenysorozata keretében. Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Országos Könyvtári Napok és A magyar népmese napja a könyvtárban
Országosan október első hetében kerül megrendezésre az OKN.
Könyvtárunk a kezdetektől igyekszik őszi programjainak egy részét
ilyenkorra időzíteni. Idén az Együtt. Működik! szlogen jegyében teltek a napok.
Kezdetnek A magyar népmese napja alkalmából az Amiről a nagyi
mesélt iskolai rajzversenyen zsűriztünk, és intézményi különdíjasokat
is választottunk. Ezt a „munkát” minden évben nagyon szívesen vállaljuk, hiszen temérdek szépen rajzoló gyermek munkáját kell átnéznünk, a választás sosem könnyű. Díjként pedig mindig nívós könyveket adunk, bízva abban, hogy a szépen illusztrált könyv megerősíti
őket abban, hogy rajzoljanak és olvassanak továbbra is.
Szeptember utolsó hetében és október elején ugyancsak a mese bűvkörében fogadtuk a Napfény Óvoda középső és nagycsoportosait. A
három kismalac és Holle anyó papírszínházas meséjét választottuk mesélésre és feldolgozásra. A gyerekek nagyon aktívak voltak, jókedvűen
teltek a délelőttök.
Az OKN hetében három online játékot (kommentelős játék és kvízek) bonyolítottunk.

Újra tematikus nap a könyvtárban
Orosz napra várjuk az érdeklődőket 2021. november 27-én, szombaton 16-20 óra között. Aki már ismeri tematikus napjainkat, az tudja, hogy a jókedv garantált, a furmányos feladatok szintén, és persze
kóstolóval is készülünk mindig.
Ha szeretnél jönni, mert voltál az eddigieken (Szívek szállodája, skót,
angol, francia) vagy pont azért, mert nem, és most kedvet kaptál, akkor szeretettel várunk! A rendezvény ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni e-mailen (konyvtar.fenyszaru@gmail.com) vagy a
könyvtári Facebook és Instagram oldalakon lehet üzenetben.
A program a hatályos járványügyi szabályok betartása mellett zajlik.
Nagy Ildikó könyvtáros

Oroszországban jártunk
KÉSZÍTSÜK EGYÜTT A KIÁLLÍTÁST!
A Városi Könyvtár Orosz napjához kapcsolódóan új típusú kiállítást
tervezünk a művelődési házban. November 15-ig kölcsönbe várjuk az
orosz-szovjet területről hozott, kapott tárgyakat, textíliákat, leveleket,
képeket, amelyekből egy kiállítást válogatunk össze. A kiállított tárgynál hozzájárulás esetén feltüntetjük annak
tulajdonosát is.
Célunk a változatos orosz kultúra bemutatása, amellyel folytatjuk népek kultúrája
sorozatunkat. A kiállítás megnyitójára november 24-én, szerdán 17 órakor kerül sor.
Katinka
Legyen Ön is alkotótársunk!

Te hogy gondolod? válaszolgatós, önreflexiós játékunkon könyvtárba járós kistáskát nyert az, aki öt napon át kitartott.
A nagy pénzrablás netflixes sorozat 1. évadából összeállított kérdéssor beküldői között három nyertest sorsoltunk: Luklider Enikőt
(póló), Radnai Júliát (párnahuzat) és Buronyi Erikát (kirakó).
A Rejtélyek a könyvtári polcokon játékunk a résztvevők szerint nem
volt éppen könnyű, így egy nyertes sorsoltunk: Vágnerné Gábor Andreát, aki egy szép könyvvel és vászontáskával lett gazdagabb.
Immár 5. éve próbálkozunk valamilyen formában megszólítani, olvasásra buzdítani az általános iskolásokat 3. osztálytól felfelé, ezeket
az iskolai olvasási kihívásokat is a könyvtári napok keretében indítjuk
útnak, hogy aztán majd a tanév végén együtt ünnepelhessük a sok-sok
olvasó gyereket.
A hét zárásaképpen felolvasóestet is szerveztünk, a múló idő témájában. És természetesen volt sok-sok új könyv.
Reméljük, 2022-ben már a járványhelyzet miatti hibrid rendezvényszervezést, lebonyolítást magunk mögött hagyhatjuk.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros
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Fortuna vendégjátékon
A Fortuna Együttes A rátóti legényanya című előadását vastapssal
köszönte meg szeptember 25-én a budapesti Láng Művelődési Központban, október 2-án pedig a turai Bartók Béla Művelődési Házban
a lelkes közönség. Mindkét alkalommal fogadta a csoportot a helyi
színjátszó közösség, és tartalmas szakmai beszélgetéssel folytatódott az
este. A turai előadást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Kép és szöveg: Katinka
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Kisvárosi séták
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár új programsorozatot indított
„Kisvárosi séták” címmel. A résztvevők
első alkalommal városunk főterének történetével, nevezetességeivel, rejtett titkaival ismerkedhettek meg, dr. Farkas Kristóf
Vince történész vezetésével.
Kép: Lakatos Zoltán,
Szöveg: Dobos Marianna

Turai vendéglátóink, Maczkó Mária munkatárs és Seress Tünde igazgató

Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár Jászfényszaru
A turai könyvtár termében a fortunások
az újraszerveződő Turai komédiások képviselőivel

A Láng Művelődési Központ színjátszóival,
a Hevesi Sándor Színtársulat tagjaival ismerkedett a csoport.
Világos zakóban Hámori István Péter költő, író

Várjuk a XII. Jász Fény vers- és
prózamondó, mesemondó találkozóra
Jászfényszaru a járvány miatti többszöri halasztás után szervezi meg
a Jász Fény vers- és prózamondó találkozót, amelyre 6-99 éves korig
jelentkezhetnek a verset, mesét szeretők. A Regősök húrján országos
gyermek verseny, a Táltos világ országos mesemondó verseny elődöntőjeként is jegyzett program tervezett új időpontja 2021. november
10. szerda 14 óra.
Nevezni lehet november 3-ig a médiában közzétett regisztrációs
űrlapon és a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail-címen. A részletes kiírást megtalálhatják a www.vers.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu, www.
jaszfenykonyvtar.hu honlapokon.
Várjuk a gyermekek, középiskolások és felnőttek jelentkezését!
A program a járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre.
Bordásné Kovács Katalin főszervező (+36-70/431-6113)

KÖZÖSSÉGEK – 2021. ŐSZ
Házunk tája klub:
Gyógytorna:
Fortuna Együttes:
Lumina Cornu klub:
Városi Énekkar:
„Újra öltünk, örökítünk!” hímző kör:
Iglice Gyermeknéptánc Együttes:
Fotósuli:
Német nyelvklub:
Dúdoló:
Asztaliteniszezési lehetőség:
Bibliakör:
Iglice Néptáncegyüttes
hagyományőrzők:
Jóga:
Fehér Akác Népdalkör:
Iglice Néptáncegyüttes ifjúsági csoport:
Versmondó kör:
Őszikék nyugdíjas klub:
Önismereti klub:
Szilágyi Erzsébet Nőegyleti összejövetel:
Csetresz Betti kézműves foglalkozás:
Gondolatolvasó kör:

hétfő 14:30 óra
hétfő 17 óra
hétfő 18 óra és hétvége
hétfő és péntek 17 óra
hétfő 19 óra
kedd 14 óra
kedd és csütörtök
17-20 óráig 2 csoport
kedd 17 óra
kedd 18 óra
szerda 10 óra
szerda 15 óra
szerda 18 óra
szerda 18:30 óra
csütörtök 16 óra
csütörtök 19 óra
péntek 18 óra
egyedi egyeztetés szerint
havonta csütörtök 16 óra
kéthavonta
szombat 14 óra
havonta
kéthavonta
péntek 16 óra
negyedévente
péntek 17 óra

Igény szerint egyéb kis létszámú programok,
gyűlések, megbeszélések megtartására is van
lehetőség. A programok a járványügyi helyzet
függvényében és az óvintézkedések mellett kerülnek megtartásra.
A változtatás jogát fenntartjuk! Szeretettel várunk mindenkit közösségeinkbe! Segítjük az
új igényeket, kezdeményezéseket!
Bordásné Kovács Katalin igazgató
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III. Jászfényszarui Futófesztivál – In memoriam Maróti István
A Maróti István iránti megbecsülés és szeretet hagyománnyá tette Jászfényszarun a Futófesztivált. Október 1-jén versenyeink történetében rekord számú, 567 versenyző állt rajthoz
a csodaszép városközpontban, köszönhetően
a fényszarui iskola, óvoda pozitív hozzáállása
mellett az Iglice Néptánc Együttes lelkesedésének! Az iglicések Péter Szilárd vezetésével
már hetekkel a verseny előtt közösen készültek
a kihívásra. Meg is volt az eredménye, hiszen
sokan álltak közülük az eredményhirdetésen
a legkülönbözőbb korcsoportokban a dobogó különböző fokaira. Néptáncosainknak a
versenyeredmények mellett volt még egy nagyobb meglepetése is. Az utolsó díjátadás után
egy váratlan látványos flashmobbal váltottak ki
nagy-nagy tapsot és ovációt a jelen lévő nagyszámú közönség soraiból, és tették még emlékezetesebbé és színesebbé fesztiválunkat.
A kiváló hangulatot a nap végén sztárvendégek jelenléte is fokozta. A Pagoda színpadán
fellépett Manuel valamint Bruno X Spacc!
Megmondtuk a gyerekeknek, napközben
sportolunk, este bulizunk! Úgy is volt!
Tizenkét futamban és kilenc korcsoportban zajlott a verseny. A legkisebb táv 360 m,
a leghosszabb 10.548 m volt. A legkisebbek
óvodások voltak, a legidősebb versenyző a 83
éves Richter Ferenc volt. A távokat teljesítők
között tapsolhattunk Maróti István kisebbik
lányának, Ildikónak és unokájának, Berze Anikónak is! A legtöbb versenyzőnk természetesen
jászfényszarui volt, de itt volt a mindig nagyon
lelkes és eredményes jászágói és a pusztamonostori csapat is, valamint jöttek Budapestről,
Hatvanból, Jászberényből, Turáról és Zsámbokról is. A legtávolabbi versenyzőnk Nyíregyházáról érkezett, aki ezt a messenger üzenetet
küldte a művelődési ház számára:
„Tisztelt Szervezők! Szeretnék gratulálni a tegnap megrendezett III. Futófesztivál
megrendezéséhez! Bevallom, félve indultam
el Nyíregyházáról – hogy vajon mi vár rám,
de tejesen pozitívan értékelem az eseményt
– pozitív csalódás! Az ¼ maratonon remek
verseny alakult ki futás közben. Le a kalappal a kisgyermekével futó „kolléga” előtt!
Köszönöm, és további szép hétvégét! Sándor
Kristóf ”. (A babakocsival versenyző „kolléga”
Pangl Ádám volt Hatvanból, aki minden futófesztiválunkon részt vett, és aranyéremmel tért
haza. Most a kisfiával együtt versenyzett, és állt
a dobogó legfelsőbb fokára.)
A verseny célját a versenykiírás a következőképpen fogalmazza meg:
„Maróti István sportszeretetének, sportszerető életmódjának, akaratának, küzdőszellemének, példaképül állítása a fiatalabb
nemzedékek számára, az aktív sportolás,
általában a sportmozgások alapjának, a futásnak a megszerettetése. Minél több fiatalban elültetni a rendszeres futás iránti igényt
(szív- és érrendszeri, valamint pszichés megbetegedések megelőzése).
Versenyzési lehetőség és programokban
gazdag egészséges felüdülés biztosítása minden résztvevő számára.”
A nagyszerű hangulatban és napsütésben
megrendezett versenyünk eredményei a következők:

ÓVODÁSOK
360 m
		Fiú
			1. BARNA János
			2. MOK Benjamin
			3. PETŐ Áron
		Lány
			1. BORBÉLY Petra
			2. ROZBORA Nóra
			3. VASZILY Dóra
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
600 m
		Fiú
			1. VERES Ádám Levente
			2. VITÁNYI Dávid
			3. KIS Tamás
		Lány
			1. KÁTAI Helga
			2. KOVÁCS Maja
			3. RADICS Ramóna
900 m
		Fiú
			1. SINKOVICS Máté
			2. BORDÁS Levente
			3. KIS Gergő
		Lány
			1. JÁROMI Hanna
			2. SOMOR Viola
			3. BATÓ Emma
1500 m
		Fiú
			1. BARNA Viktor
			2. LENGYEL Áron
			3. BÓJA-KOVÁCS Nimród
		Lány
			1. HIMPELMANN Jázmin
			2. PÉTER Laura
			3. BENSE Zsaklin
2080 m
		Fiú
			1. POLATSCHEK Dominik
			2. RIMÓCZI Máté
			3. SZABÓ Csanád
		Lány
			1. HARANGOZÓ Anna
			2. KLIPPÁN Kata
			3. ALADI Veronika
4.160 m
		Férfi /2005-2006/*
			1. HANGYA Dominik
			2. KETE Tamás
			3. DONNERT Flávió
		Nő /2005-2006/
			1. DONNERT Karolina
			2. VARGA Hanna
			 3. PETŐ Hanna Boglárka
		Férfi /2002-2004/
			1. POLATSCHEK Péter
			2. KOLLÁR Marcell
			3. KURUNCZI Zoltán
		Nő /2002-2004/
			1. DÓSA Flóra
			2. HOLLÓ-SZABÓ Dóra
			3. DOBOS Debóra
		Férfi /1997-2001/
			1. LAKATOS Zsolt
			2. HANGYA József
			3. SZÁSZ Attila
		Nő /1997-2001/
			1. PANGL Bettina
			2. PETROVICS Réka

			3. TÓTH Csenge
		Férfi /1986-1996/
			1. MOLNÁR Gábor
			2. SÁMPAI Norbert
		Nő /1986-1996/
			1. BÁNKUTI Zsanett
			2. FUTÓ-BERZE Mónika
			3. PANGL-SZARKA Dorottya
		Férfi /1971-1985/
			1. NAGY Gábor
			2. PÉTER Szilárd
			3. FUTÓ Ferenc
		Nő /1971-1985/
			1. CSONTOS Bernadett
			2. KUI Amanda
			 3. BÓJA- KOVÁCS Andrea
		 Férfi / -1970/
			1. VARGA Sándor
			2. SŐRÉS Zsolt
			3. PAPP Béla
		Nő /-1970/
			1. KELŐ Sára
			2. FURUCZ Imréné
			 3. CSÚZZNÉ LOVÁSZ Mária
10548 m
		Férfi /2005-2006/
			1. HANSÁGHY Gergely
		Nő /2005-2006/
			1. VARGA-BERGMANN Bíborka
		Férfi /1986-1996/
			1. PANGL Ádám
			 2. 1010 SÁNDOR Kristóf
			3. 1018 JUHÁSZ Viktor
		Férfi /1971-1985/
			1. 1011 KISBALÁZS Tamás
			 2. 1002 KIRÁLY József
			 3. 1004 OANCZ János
		Nő /1971-1985/
			1. KOVÁCS Erika
		Férfi /-1970/
			1. FARKAS András
			2. KERESZTESI László
Nő /-1970/
			 1. OCSOVAINÉ GOMBÁS Mária
			2. CSOMOR Tamara
*A zárójelben közölt évszámok életkor szerinti
kategóriát jelölnek.
Köszönjük a 130 fős rendező gárda – önkéntes felnőttek, diákok, „50 órás” diákok –
áldozatos és nélkülözhetetlen munkáját. Köszönjük az iskola és az óvoda vezetőinek, hogy
a munkanap átszervezésével lehetővé tették,
hogy minél több gyermek részesüljön a nagyszerű élményből.
Köszönjük a pedagógusoknak, hogy sokan
kikísérték a diákokat, óvodásokat és biztatták
őket a verseny során. Köszönetünket fejezzük
ki a Jászfényszarui Rendőrőrs munkatársainak,
a Jászfényszarui a Hatvani Polgárőrségnek, a
védőnőknek, és a GAMESZ munkatársainak
a partneri együttműködéséért.
Köszönjük az érintett utcák lakosságának a
türelmét és megértését!
A Maróti István emlékére megrendezett III.
Jászfényszarui Futófesztivál Jászfényszaru Város Önkormányzatának a támogatásával valósult meg.
Palásthy Pál
programfelelős
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A III. Jászfényszarui Futófesztivál képekben

Fotók: Bordásné Kovács Katalin (3), Glonczi Rudolf (12)
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Idősek napja
Idősek napja alkalmából a nyolcadik osztályos tanulók köszöntötték lakóinkat! Saját készítésű juhtúrós pogácsával és verses, táncos műsorral lepték meg időseinket. A járványügyi korlátozások miatt sokáig
nélkülöztük az ifjúság jelenlétét az otthonunkban. Külön öröm volt számunkra,
hogy egy ilyen szép napon köszönthettük
újra nálunk az iskolásokat. A gyerekek által készített pogácsa pedig osztatlan sikert
aratott az idősek között! Köszönjük!
Ezen a szép napon a zene sem maradhatott el. Az Idősek napjára esik a Zene
világnapja, így meghívásunknak eleget
téve együtt ünnepeltünk a Fehér Akác
Népdalkörrel.
Köszönjük a szívből jövő nótákat és jókedvet!
Pócs János országgyűlési képviselőnk
idősek napja alkalmából ellátogatott otthonunkba. Pár kedves szóval és virággal
kedveskedett időseinknek. Köszönjük!
Lovászné Török Magdolna, Tóth Norbert, Szabó László és Zsámboki Sándor önkormányzati képviselők pedig hagyományosan francia krémessel köszöntötték lakóinkat (és dolgozóinkat is). Egyben
átadták polgármester asszonyunk ajándékát és üdvözletét az időseinknek. Köszönjük!
Kép és szöveg: Reichenbergerné Anita

Alzheimer világhónap
2021. szeptember
Az Idősek Otthona lakói azzal a szándékkal csatlakoztak első
alkalommal a Zenével és tánccal az Alzheimer világhónap magyarországi programsorozatához, hogy felhívják a figyelmet az egyre
gyakoribbá váló betegségre.
Az Alzheimer-kór az időskori elbutulás (demencia) leggyakoribb
oka, ami a szellemi képességek súlyos romlásával jár együtt, olyan
mértékig, ami a normális napi életvitelt, önellátást is lehetetlenné teszi. A szellemi leépülés az Alzheimer-kór velejárója, mivel ebben a betegségben az egészséges agyszövet degenerálódik, elsorvad. Jelenleg az
intenzív kutatás ellenére az Alzheimer-kór kezelésére nem áll rendelkezésünkre hatékony terápia, csak olyan kezelések, amelyek segítségével
az életminőség javítható egyes Alzheimer-kóros betegeknél.
A legtöbb Alzheimer-kóros betegnél hasonló tünetek jelentkeznek:
Fokozódó feledékenység
A betegség kezdetén csak időnként
jelentkezik, különösen a közelmúltban
bekövetkező események és az egyszerű
kérések, utasítások esnek ki a beteg
memóriájából. Ez a kezdetben enyhe
feledékenység, azonban folyamatosan
fennáll, és az idő előrehaladtával csak
romlik. Jellemző, hogy a betegek feleslegesen megismételnek mondatokat,
cselekvéseket, elfelejtenek neveket,
párbeszédeket, előre megbeszélt időpontokat. Gyakran tárgyaikat teljesen
logikátlan helyre pakolják el, aztán
nem találják azokat.
Az absztrakt (elvont) gondolkodásra való képesség fokozatos elvesztése
Az Alzheimer-kóros beteg idővel
(esetleg elég hamar) elveszti a képességét arra, hogy átlássa az anyagi helyzetét. Ez a probléma odáig fajulhat, hogy nem ismeri fel a számokat és
nem tud velük dolgozni.
A megfelelő szó megtalálásának nehézsége
Az Alzheimer-kóros beteg számára kihívást jelenthet a megfelelő
szavak megtalálása gondolatai kifejezéséhez, illetve a későbbiekben
már a párbeszédeket is nehezen követik. Idővel az olvasás és az írás is
leromlik.
Tájékozódó képesség elvesztése
Az Alzheimer-kóros betegek gyakran elveszítik időbeli és térbeli tájékozódó képességüket, ezért új környezetben feltűnően segítségre szorulnak. Idővel még ismert közegben is elveszettnek érezhetik magukat
(eltévednek ismerőseik, végül saját lakásukban is, különösen szokatlan
körülmények között, pl. éjjel sötétben). Általánosságban elmondható,
hogy bármilyen változáshoz látványosan rosszabbul alkalmazkodnak,
mint korábban (amennyiben az alkalmazkodás szellemi tevékenységet
igényel).
Az ítélőképesség romlása
A mindennapi problémák megoldása (például annak eldöntése,
hogy mit kell tenni, ha az étel a gáztűzhelyen odaég) egyre nehezebbé,
később kivitelezhetetlenné válik. Az Alzheimer-kórra jellemző, hogy a
döntéshozás egyre nehezebbé válik.
Ismerős tevékenységek végzése
A betegség előrehaladtával az egykoron rutinfeladatnak számító tevékenységek (pl. a főzés) is kivitelezhetetlenné válnak. Idővel az előrehaladott Alzheimer-kóros beteg a legalapvetőbb dolgok elvégzését is
elronthatja vagy elfelejtheti.
Személyiségváltozás
Az Alzheimer-kóros betegek hangulata ingadozóvá válhat. Gyakran
bizalmatlanok másokkal szemben. Makaccsá válhatnak, és szociálisan
visszahúzódhatnak, bár szociális igényeik általában sokáig megmaradnak. A betegség korai stádiumában ez a romló memóriájuk miatti
frusztrációnak tudható be.
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A betegséggel párhuzamosan gyakran depresszív tünetek is kialakulnak. Ahogy a betegség előrehalad, az Alzheimer-kóros beteg nyugtalanná, szorongóvá, agresszívvá válhat, majd teljesen inadekvátan (célszerűtlenül, oda nem illően) kezdhet viselkedni.
Mivel a korai Alzheimer-betegség tünetei általában lassan romlanak,
a diagnózist gyakran elég sokára állítják fel. A még éppen csak kialakulóban levő betegség áldozatai valószínűleg észreveszik, hogy valami
nincs rendben velük, de (a betegség előtti személyiségüktől és meggyőződéseiktől függő mértékben) megpróbálják ezt leplezni. Emiatt a
környezet gyakran csak akkor veszi észre a bajt, amikor a tünetek már
kifejezettek, és akkor döbbennek rá arra, hogy hasonló jellegű, csak
enyhébb tünetek már évekkel korábban is megvoltak.
A betegség lefolyása betegről betegre változhat. Általánosságban az
Alzheimer-kór diagnózisának felállítását követően nyolc év telik el a
halálig, de vannak, akik több évtizedet is élnek a betegséggel.
Élet az Alzheimer-kórral
Az Alzheimer-kórban szenvedő betegek általában számos érzelemmel néznek szembe nap mint nap. Zavartság, frusztráció, düh,
félelem, bizonytalanság, gyász és depresszió. Ön segítségére lehet az
Alzheimer-kóros betegnek abban, hogy meghallgatja és megnyugtatja
azzal kapcsolatban, hogy élete még a továbbiakban is élvezhető marad,
illetve feltétel nélkül szereti őt, ezáltal hozzájárulva, hogy önértékelését
és méltóságát visszakapja.
A nyugodt és stabil otthoni környezet csökkenti a viselkedési zavarokat. Az új helyzetek, a zaj, nagy tömeg, a sürgetés, illetve a visszaemlékezésre való felszólítás szorongást okozhat. Ahogy egy Alzheimerkóros beteg zaklatottá válik, még kevésbé lesz képes arra, hogy tisztán
gondolkodjon.
Egy Alzheimer-kóros beteg ellátása mind fizikailag, mind érzelmileg
nagyon megpróbáló. A gondozók gyakran szembesülnek a düh, bűntudat, frusztráció, aggódás, illetve szociális izoláció érzéseivel.
Forrás: www.webbeteg.hu

Vetélkedő a Kulturális Örökség
Napja alkalmából
A Kulturális Örökség Napja (KÖN) alkalmából a Fényszaruiak
Baráti Egyesülete (FÉBE) és annak Kiss József Helytörténeti Kutatócsoportja (KJHK) idén hetedik alkalommal csatlakozott a hagyományosan minden év szeptember harmadik hétvégéjén megrendezésre
kerülő európai szintű programsorozathoz.
A program keretén belül a IV. Béla Katolikus Általános Iskola 7. és
8. osztályos tanulói részére helytörténeti vetélkedőt hirdettünk. A
diákok szeptember 18-án a nemrégiben átrendezett Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél adhattak számot helytörténeti és néprajzi is-
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mereteikről. A vetélkedő két részből állt. A kétfős csapatoknak először
egy 13+1 kérdésből álló totót kellett kitölteni, amely városunk épített és természeti értékeire vonatkozó kérdéseket tartalmazott a FÉBE
által 2014-ben kiadott, Jászfényszaru kulturális és természeti értékei c.
könyvből. Ezt követően 14 néprajzi használati tárgyat kellett felismeri
a gyűjteményben, illetve röviden elmondani használatuk mibenlétét.
A totólapok eredményeit kiértékelve úgy tűnik, a legnagyobb fejtörést a Szabadság tér holléte jelentette a versenyzők számra. A használati
tárgyak közül a zsétár és a kasztni mibenléte bizonyult a legnagyobb
kihívásnak.
A helytörténeti totón a legjobb eredményt, 13 találatot Dobák
Ádám és Rimóczi Dávid csapata ért el a 8. b osztályból; a néprajzi
tárgyak felismerésében a maximális 14 pontot a Magyar Balázs és
Nagy Ádám 8. a osztályos csapat teljesítette.
A vetélkedőn a 8. osztályosok bizonyultak
lelkesebbnek, ők hét csoportba (a 8. a osztályból három páros, a 8.b-ből négy páros)
tömörülve, összesen tizennégyen mérkőztek meg a díjakért. A hetedikesek idén nem
versenyeztek, de nyilván jövőre tartogatják
felkészültségüket. Minden résztvevő a Jászfényszaruért Alapítvány által a KÖN alkalmából megjelentetett nyolc új képeslappal
lett gazdagabb. Az első három helyezett
pizzautalványt kapott, a további helyezettek nyereménye pedig egy-egy háromgombócos fagylalt helyett (a TERASZ bezárása
miatt) jégkrém volt.
A vetélkedőn első helyezést ért el Magyar
Balázs és Nagy Ádám, második helyezett
lett Dobák Ádám és Rimóczi Dávid. Harmadik helyezett lett Barna Barnabás és
Tanczikó Bence Levente, a negyedik díjat
holtversenyben Bakó Bálint, Fülöp Ferenc,
Berényi Bianka, Hangya Fruzsina, Kolozs
István, Polatschek Dominik tudhatta maAz első helyezettek
gáénak. Az ötödik helyezett csapatban Bató
oklevele
Anna és Klippán Kata versenyzett.
A vetélkedő megszervezésének oroszlánrészét Tóth Tibor, a FÉBE elnöke vállalta magára. A kvízkérdések értékelésében részt vett még Varga Gábor, a FÉBE elnökségi tagja, valamint Kiss Dávid Sándor, a FÉBE alelnöke, a KJHK vezetője. Rajtuk
kívül a díjátadás lebonyolításban, a fotódokumentáció elkészítésében
közreműködött Kotánné Kovács Tímea, az iskola magyar nyelv, irodalom és történelem szakos tanára, a diákönkormányzat vezetője. A
gyűjteményt a vetélkedőre előkészítette Pető Lászlóné Sándor Katalin. A részvételért kiállított okleveleket Tóth Tibor, dr. Voller Erika,
a Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának elnöke és Kiss Dávid
Sándor látta el kézjegyével.
A szervezők ezúton is köszönik a diákok lelkes részvételét és természetesen a felkészítő tanárok buzdítását.
Kép és szöveg: Kiss Dávid Sándor

Házunk tája klub
Eredményhirdetés

Eredményhirdetés után készült csoportkép

VISSZAPILLANTÁS AZ ELMÚLT FÉL ÉVRE
A járvány utáni első találkozásaink egyikén nagyon kedves
vendéget köszönthettünk a
klubban, akivel már régóta szerettünk volna beszélgetni, s „aki
a virágokat szereti”, városunk főkertésze, Szekeres Zoltánné Víg Éva.
„A kertészkedést, mint tudjuk a kultúra hőmérőjének is szokták nevezni. Ahol virág van, ott figyelem, gondoskodás, derű és tapintat is
van. Egyszóval otthonosság. Az ember és növény nem akarja elveszíteni egymást.” Ezt Balogh András írja A kert művészete c. munkájában.
Sokszor megtapasztalhattuk más településekről érkezett vendégeinkkel beszélgetve, hogy ezt az otthonosságot érzik városunk főutcáján
sétálva.
(folytatás a 18. oldalon)

Fotók: Nagyné Kiss Mária (6), Czeglédi Lászlóné (2)
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(folytatás a 17. oldalról)
Mi, akik itt élünk, látjuk, hogy emögött sok
ember szorgos munkája áll, amelyről Évike
részletes áttekintést nyújtott. Beszámolt az
elmúlt hat évről, az elvégzett munka főbb jellemzőiről, Jászfényszaru köztereinek, közparkjainak virágosítási terveiről, az elért sikerekről,
gondokról.
2015-ben jelentős mennyiségű egynyári virágok kiültetésével indult a program, amelyet
a következő évben megkoronázott a Virágos
Magyarország-díj, 2017-ben egy jelentős szaktanácsadási díjjal tudták még tartalmasabbá
tenni a fejlesztő munkát. Mindezeknek következményeképpen egyetlen évben sem maradt
el az elismerés, akár az Arany Rózsa-díjban,
akár a Város- és Faluvédők Egyesülete emléklapjában nyilvánult az meg.
A beszélgetés ezután átterelődött a klíma
megváltozásával kapcsolatos tapasztalatokra,
tervekre. Különösen az egynyári virágok rendszeres és sok locsolást igényelnek, ezért vizsgálják annak a lehetőségét, hogy egyre több
évelő és szárazságtűrő növény is helyet kapjon
az ágyásokban. Nagyon fontos megőrizni az
árnyékot adó fákat is a közparkokban, hiszen
ezek komoly felüdülést nyújthatnak a nagy melegben idősnek, fiatalnak egyaránt.
Nagyon jó hangulatban, tapasztalatokat cserélve zajlott az egész találkozó.
Klubnapjainkra jellemző, hogy igyekszünk egy-egy témát alaposan
körbejárni, így a májusi foglalkozásoknak a Madárbarát kert program
alkotta a fő gerincét, melynek során megismerkedtünk a mozgalommal, a pályázati felhívással, és számba vettük saját kertjeink madárvilágát, madárhangfelismerést végeztünk.
Júniusban folytattuk a Hazánk tájain sorozatunkat, ezúttal Tata, az
élővizek városa volt tanulmányi kirándulásunk célpontja.
Mi a klubban alaposan és részletesen felkészülünk mindarra, amit
látni szeretnénk. Itt elsősorban a tatai angolpark és kiskastély volt a
látogatásra kiszemelve.
Tatán a kiváló természeti adottságok és a jelentős történelmi háttér
kiváló alapot adott a nagyvonalú tájképi kert és ezen belül az angolkert
kialakításához. A maga idejében igen korszerű, táji léptékű kertművészeti alkotás már keletkezésének éveiben is híressé vált a kontinensen.
1783-ban Böhm Ferenc tervei alapján építették meg.
Nem véletlenül került egy szép latin mondat a nyári lak bejárata fölé
két angyal és egy nagy rózsakosár társaságában.
„Mi hatalmasabb számodra a természetnél, mi a szép vidéknél.”
Tata hazánk egyik lefestőibb
kisvárosa, melynek városképén jelentős nyomot hagytak az Esterházyak. Az angolkertben és a kis nyári
lakban, kiskastélyban tett látogatásunk után a frissen felújított Esterházy-kastélyban vettünk részt egy
nagyon tartalmas tárlatvezetésen.
Tatai napunkat a Német Nemzetiségi Múzeumban zártuk.
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A nyári szünetet követően az augusztusi foglalkozásokat kóstolókkal
indítottuk. Még tavaszi terveink között szerepelt, hogy a „Kertünkből
az asztalunkra” címmel az általunk termesztett növényekből, gyümölcsökből különböző fogásokat készítünk (a készítés fázisait is lehetőleg
megörökítve), és egy kis kiadványban a karácsonyi asztalra tesszük.
Ezekről azután részletesen be is számoltunk az elmúlt hónapok foglalkozásain.
Természetesen elképzeléseink megvalósulását nagyban befolyásolta a
járványhelyzet alakulása is, hiszen a tervezett kertlátogatásokat ennek
kellett alárendelnünk.
Októberben az OMÉK-on jártunk. Több mint 105 hazai és határon
túli termelő portékája, gyógynövények, havasi mézek, erdei és termesztett gyümölcsökből készített lekvárok, szörpök, kézműves sajtok
voltak kiállítva.
Megkóstolhattuk a Muravidék, Drávaszög, Vajdaság, Erdély, Partium, Kárpátalja, Felvidék különleges ízvilágú, helyi termékeit, valamint találkozhattunk a ma már alig ismert régi mesterségekkel is.
Előadások hangzottak el az EU vidékfejlesztési támogatási politikájáról, a NÉBIH tevékenységéről. Sok új információval gazdagodtunk.
Október 18-án az Európai Zöld Megállapodás c. program keretében
vendégünk volt Sasvári István kertészmérnök. A program az Európa
Direct Szolnoki Irodájával együttműködésben valósult meg.
Nagyné Kiss Mária klubvezető

Hortiné dr. Bathó Edit múzeumi
munkásságának elismerése
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumi munkásságának elismerése
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület alapításának 30. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartott szeptember 16-án délelőtt a Magyar Nemzeti
Múzeum dísztermében. A több mint ezer
fős tagsággal rendelkező civil szervezet a
hazai múzeumi közélet meghatározó közössége. Az ünnepség keretében adták át
a szervezet 2021. évi elismeréseit.
A társaság Pulszky Ferenc (1814–1897)
magyar politikus, régész és műgyűjtő, a
MTA tagja, 1869-től negyed századon át
a Nemzeti Múzeum igazgatója tiszteletére 2003-ban díjat alapított. A
múzeumi szakma egyik legrangosabb elismerését többségében évente
egy személynek adományozzák. A díjat kiemelkedő szakmai életútjuk
alapján azok kapják, akik irányító, elméleti, tudományos vagy gyakorlati munkájukkal nagymértékben elősegítették a múzeumügy fejlődését. Tevékenységükkel elősegítették a múzeum társadalmi bázisának
kiszélesítését és folyamatos fejlesztését, megújítását. Ezen díjban az
elmúlt 18 évben 25 személy részesült.
Az ünnepi közgyűlésen a Pulszky Ferenc-díjat a beérkezett javaslatok alapján a választmány kiemelkedő szakmai életútjának elismeréseként Hortiné dr. Bathó Edit etnográfusnak, a Jász Múzeum
igazgatójának adományozta.
A kitüntetett a Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának vezetőjeként is dolgozik. A hétfős elnökséget fogja össze.
A kitüntetéshez gratulálunk, munkájához további sikereket kíváTóth Tibor · Fotó: Bugyi Gábor
nunk.
A kitüntetett a díj átvételét követően.
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MÉRFÖLDKŐ
A NÉPFŐISKOLÁK ÉLETÉBEN
Újabb mérföldkőhöz érkeztek az Észak-alföldi régió népfőiskolái, köztük a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság is. A
kapcsolat és hálózatépítés során másfél éve, hogy több alkalommal is találkoztak az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió
népfőiskolái, közművelődési közösségei, amely eredményeként
együttműködési szándékukat most aláírással is megerősítve megállapodást kötöttek.

A két régió életében megerősödött a népfőiskolák tevékenysége,
hazai és európai uniós források bevonásával jelentős közművelődési,
kulturális és felnőttképzési tevékenységet folytatnak, helyet kapnak a
településeken és a közművelődési intézményekben, közösségformáló
szerepük is erős. 2019 júniusától a „látóutak” szervezésével, majd az
észak-magyarországi népfőiskolai hálózati műhelymunkák során – ennek keretében Jászfényszarun is megvalósult egy találkozó – megerősödött a szándék az együttműködésre.
A MÉRFÖLDKŐ
A következő állomás: 2021. október 13-án és 14-én a Hajdú-Bihar megyei Derecskei járásban találkoztak a települések közművelődési intézményei és a régió népfőiskolái, ahol kétnapos közös
szakmai konferenciát szerveztek. Az esemény több helyszínen valósult
meg, az első napon „Kultúra és Közösség a Kálló mentén” címmel Derecske, Tépe, Konyár települések közösségei mutatkoztak be, kiemelt
hangsúlyt fektetve a helyi és megyei értékekre, s ahol Fróna Katalin
(Szolnok, Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.) igen értékes „Tér-ség és
Közös-ség” címmel tartott előadása is megalapozta a közösségi összefogást. Ugyancsak erre hangolt a „A közösségi kultúra jövője és fontossága Magyarországon” című előadás, mellyel Jantyik Zsolt nyitotta
meg a konferenciát.
A második napon a derecskei járásban tevékeny Kék Kálló Menti
Népfőiskolai Társaság és a közművelődés intézménye által szervezett
programon a magyar népfőiskolai mozgalom múltja és a közösségekre
a magyar kultúrára gyakorolt hatása témakörben hangzottak el előadások. A rendezvény fő védnöke és köszöntője Závogyán Magdolna,
a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója volt. Üdvözölte a jelenlévőket, a személyes kapcsolatokat, a rendezvény szándékát, a közösségek egymásra találását. Bejelentésében tájékoztatott a 2021. évi XVI.
törvény a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról a feladatfinanszírozás koncepció kidolgozásáról.
Ismét több település közösségformáló tevékenységével találkozhattunk: Derecske, Mikepércs és Sáránd. Itt mutatkoztak be az együttműködési szándékkal érkező népfőiskolák és a helyi értékeket is képviselő közösségek.
A Kék Kálló Menti Népfőiskolai Társaság fontos feladatának tekinti
az éppen 100 éve, 1921-ben Bihar vármegyében elsőként létrehozott,
az akkor Derecskén működő Bihari Népfőiskola által megteremtett
népfőiskolai gondolat átörökítését. Itt Bordán Lajostól, a társaság
titkárától hallottunk az értékes helytörténeti kutatásokról, amely
akár „átírhatja”, de mindenféleképpen kiegészíti a magyarországi
népfőiskolák 100 éves múltját. A derecskei cserkészcsapatról, Kárpát-medencei Vőfélytalálkozóról, a tokaji népfőiskolai tervekről szá-
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moltak be a résztvevők. Meglepetés volt Gyönyörű Zsigmond vőfély
(előadóművész, Magyar Kultúra Lovagja, Sáránd) ízes köszöntője és jó
szívvel kínált cserépfazékban főtt ebédje, saját sütésű kenyere. A Kárpát-medence szerte ismert táncos vőfély a magyar népi kultúra elhivatott éltetője, térsége meghatározó személyisége. Hagyományok őrzése,
élhető hagyományok visszatanítása, a lakodalmi szokások gyűjtője és
népszerűsítője a debreceni Hortobágy Néptáncegyüttes oszlopos tagja,
több szervezet alapítója.
Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület elnöke Harangozó Imre (néprajzkutató, hittan tanár, aki népfőiskolát és múzeumot is alapított) az újkígyósi tevékenységekről itt most csak néhány
mondatban emlékezett meg.
Egyház és a kultúra kapcsolódásai pontjai címmel Forró László lelkész, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjének előadása hangzott el.
A bemutatkozásra felkért Bedekovich Népfőiskola közel 30 éves
tevékenységét Kovács Béláné Pető Magdolna ismertette, a közelmúlt
Korhatártalan Akadémia programján keresztül. „A művelődés hete –
a tanulás ünnepe” több évtizedes európai hagyományra visszatekintő
programsorozatról és a felnőttképzésről, Karácsony Sándor születésének 130. évfordulója kapcsán Lisztes Éva tartott tájékoztatást a Bihari Népfőiskola képviseletében.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

LÁTHATÓ ÉRZÉSEK
A nagyváradi Tibor Ernő Galéria, hogy erősebbé tegye kulturális
kapcsolatát a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal, október elsején kiállította tagságának Látható érzések című
csoportos tárlatát Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi Ház
földszinti termében. A tárlat egy hónapon át látogatható adta hírül
a népfőiskola.
Szászcsávási dallamokkal, hegedűszóval elcsendesedésre hívogatták
a vendégeket a tárlaton, Tóth Mercédesz közművelődési asszisztens
közreműködésével. A település őszi rendezvényei között helye van a
közösségi és kulturális lélekemelő programoknak egyaránt, különösen, amikor több mint két évtizedes kapcsolatokról is beszélhetünk
– köszöntötte a vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru
város polgármestere. Közreműködött a nagyváradi Duo Sola Fide kép-

viseletében Thurzó Sándor József mélyhegedű, Fórián Andrea írónő. A
tárlatot, a Galéria tagságát, alkotói tevékenységüket Csathó Töhötöm
Csongor Károly a Tibor Ernő Galéria művészeti vezetője mutatta be.
Arról is beszámolt, hogy az alkotóközösség egy másik gyűjteménye a
közelmúltban Marosvásárhelyen és Nagyváradon lett kiállítva, a megtekinthető tárlatoknak is megannyi izgalmas darabja van.
A tagok az elmúlt időszakban részt vettek egy plein air táborban
Sólyomkőváron, ahol tájképeket festettek kint a természetben, valamint egy alkotótáborban a Maros megyei Mezőbergenyén, az Olaszi
tónál és egy zsoboki táborban is Szilágy megyében. „Én voltam még
egy táborban Székelyudvarhely mellett Máréfalván, ahol – a többi
tábor jellegétől eltérően – székely bútorfestészetet tanultam” – tette
(folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)
hozzá a művészeti vezető, aki most már akár hagyományos tulipános
ládákat is meg tud festeni.
A galéria 19 tagjának alkotásai között Csathó Töhötöm saját ceruzarajzai is ott szerepelnek: Kodály Zoltán, Kányádi Sándor, Csinszka
portrék ejtik rabul a szemet, lelket. A kiállításon nemcsak festmények,
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ni. Az alkotás az egyetlen, ami visszaadja a szabadságát, ami élhetővé
teszi még számára a világot. Az ottani igazgató nagyon szereti, a szárnyai alá vette, mindig elhozza nekünk az alkotásait, és alkalmanként
őt is” – tudtuk meg. Rob Ibolya alkotásaival gyógyul. Olyan alkotóművész, aki nem hivalkodik, hanem ajándékoz. A képzőművészt, grafikust, a közeli barátoknak csak egyszerűen „Robibi”-t a váradiak számára már nem kell bemutatni, ismerik és elismerik alkotásait közel és
messze, a határokon innen és túl is. A TEG aktív tagja, annak 30 évvel
ezelőtti megalakulása óta. Hat és fél évtizede él Nagyváradon a székely
származású kalapos művésznő, aki alkotásainak különös nyelvezetével
mindig mindenkit zavarba tud hozni. Rob Ibolya és Gavrucza Tibor
ny. lelkész, képzőművész alkotásai egymás mellett láthatóak, nem lehet véletlen, hanem lélekgyógyászat.
Csathó Töhötöm egy absztrakt alkotásával ajándékozta meg a város
polgármesterét, aki javasolta ezzel az alkotással megalapozni a Szent
Erzsébet Galériát. A tehetséges művész a rajz, festészet, szobrászat több
stílusirányzatában, többféle technikában jártas, kedveltek az absztrakt
képei is, amelyek zene hatása alatt születnek meg, így azok érzések,
hangulatok, ritmusok, lüktetések hordozóivá válnak. Az alkotások által a belső világ kerül előtérbe.
A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA
A magyar festészet napjához kapcsolódóan a kortárs festők bemutatkozásának főleg itt az ideje. Hiszen erre jött létre ez az ünnep, Bráda
Tibor kezdeményezésére 2002-ben, hogy október 18-án, Szent Lu
kács, a festők védőszentje ünnepén bizony, a kortárs képzőművészetet
ünnepeljük. S az, hogy mára több hetet felölelő rendezvénysorozattá
nőtte ki magát országszerte, az is azt mutatja, hogy mennyire szükség
van ünnepelni. Hát még a jelen időszakban. Akkor is itt a helye, ha
az alkotók nem az ország határain belül élnek. Ennek szellemében és
a magyar festészet napjához is köthetően, azokban a napokban több
csoport is bejelentkezett a tárlatlátogatásra helyből és vidékről. Örömmel adtuk át a galéria gondolatait a látogatóknak.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola honlapját és közösségi
Kovács Béláné Pető Magdolna
oldalait.
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
A fotókat Kollár Csaba és Kovács Béla készítették.

Virtuális tárlat

tollrajzok, hanem kisplasztika és textilmunkák is vannak. Megtekinthetőek Vassy Erzsébet és Bányai Szabados Katalin pasztellképei,
melyek között könnyen észrevehető a különbség, annak ellenére is,
hogy mindkettő pasztell. „Míg előbbi a nagyon finom, aprólékos
kidolgozást szereti, addig utóbbi erősebb felületkezelést alkalmaz”
– hívta fel figyelmünket a művész. Popon Krisztináról kiemelte, az
1970 óta aktív képzőművésznő képeiről mindenkor sugárzó őszinte
természetimádatot, egyben az építészeti végzettséggel is rendelkező alkotó különleges adottságát, mely a precíz megkomponálást művészi
spontaneitással egyesíti, de külön hangsúlyozta Popon Krisztina zenei
társművészetért való mindenkori rajongását is. A művésznő alkotásai,
bármilyen technikával (akvarell, olaj) vagy műfajban (csendélet, táj,
absztrakt) is készüljenek, a színek és formák iránti érzékenység olyan
különleges egyensúlyát közvetítik, melyekre bizony a mai zaklatott világban igen nagy szükségünk lehet a megnyugváshoz, a belső lényeghez, egy tisztább lélekhez való visszataláláshoz.
A JÁRVÁNY ÁRA
Ahogyan minden mást, úgy a galéria életét is sajnálatos módon beárnyékolja a járvány. Csathó Töhötöm kiemelte Rob Ibolya képzőművész alkotásait is, melyek férje elvesztése okozta fájdalmát tükrözik, valamint azt a fájdalmat, amit Nagyváradról való elköltözése, úgymond
„bezártsága” okoz, ugyanis férje halála után úgy alakult, hogy idősek
otthonába költözött. „Jádremete valósággal olyan számára, mint egy
börtön, mint egy rabság, de hála Istennek van lehetősége tovább alkot-

Nagyváradon a Tibor Ernő Galériában 2021. október 16-án nyílt
volna Ézsiás Gyöngyike önálló kiállítása „Színek zengése! Fények
zúgása!”címmel.
Hetek, hónapok óta készülnek a
szervezők, hogy most először nemzetközi színtéren is bemutatkozzon a
jászfényszarusi kötődésű művész a lélekmelengető színes tárlatával. Talán soha
ennyire nem vágytunk a színekre, a szeretetre, a melegségre, mint most az eltelt
másfél év után. Megnyugvással, elégedetten az élettel s persze izgalommal teli
napok után csomagolásra készen álltak Ézsiás Gyöngyike ART galéria képei. De az élet most mást hozott, mert mindenre, mindenkire
tekintettel halasztani kell még ezt a napot, a kiállítást. Sokan és sokat
dolgoztak a szervezésen, s most az elmaradt megnyitó helyett az alkotóval, a jászfényszarusi Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal és a nagyváradi Tibor Ernő Galériával közösen mutatják be azt
a virtuális tárlatot, amely betekintést enged a művész színes világába.
Kísérjék figyelemmel a Társaság és a Galéria közösségi oldalait:
· https://www.facebook.com/Bedekovich;
· Bedekovich Galéria https://www.facebook.com/groups/23485510
15440415;
· Tibor Ernő Galéria: https://www.facebook.com/tiborerno.galeria.
Talán nem is olyan sokára személyesen találkozhatunk, de most …
„Az idő nem fontos…Csak az élet számít!”
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Népfőiskola és a felnőttkori tanulás
(másként)
A művészet, a kreativitás és a kultúra szerepe a felnőttkori tanulásban címmel olvashattunk és olvasunk az EPALE témahétről, a
Tanuló Város Fesztiválról, és vehettünk részt akár online is az eseményeken.
Az EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – Az
európai felnőttképzés elektronikus platformja) középpontjában a közösség
áll. Célja a felnőttkori tanulással kapcsolatos tartalmak megosztása. Az
EPALE az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságának (DG EAC) kezdeményezése, amely elkötelezett amellett, hogy a portált az európai felnőttkori tanulás állandó részévé tegye. Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) felügyelete alá
tartozó EPALE-t napi szinten a Központi Támogató Szolgálat (Central
Support Service, CSS) kezeli.
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tudtad egyébként, hogy április 2. az álhírek leleplezésének a világnapja? Ha nem, regisztrálj a COMPASS Strekov és a Magyar Népfőiskolai Társaság következő webináriumára, amely a 3 részes előadássorozat
második része: Az internet az egy nagyon klassz dolog... ha megfelelően használjuk! De vajon honnan tudjuk, hogy amit olvasunk igaz?
Hogyan ismerjük fel, hogy amit látunk, nem átverés vagy álhír? Mert
bizony fel lehet! Dr. Kenyeres Attila Zoltán, közéleti-politikai újságíró, a Debreceni Egyetem oktatója kalauzol el bennünket, mutatja
meg, hogy hogyan ismerjük fel az álhíreket a közösségi médiában...
(Tudtad, hogy az a hír, miszerint április 2. az álhírek felismerésének
világnapja, egy ÁLHÍR?! Ha nem, regisztrálj az eseményre MOST!).
Az esemény ingyenes, de a létszámkorlát miatt regisztrációhoz kötött.
S majd visszahallgatható (ez nem álhír).
További tájékoztató fórumokról, népfőiskolai e-kurzusokról a közösségi Bedekovich-oldalakon adunk folyamatos tájékoztatást – kérjük, kísérjék figyelemmel a híreinket.
Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna

Területi Príma különdíjas lett
településünk szülöttje
Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi Príma díj Különdíját a
Tiszafüreden élő és alkotó Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész kapta.

Sz. Tóth János emlékszoba – az íróasztalon ma is ott van
az arckép és a személyes tárgyak
Öt esztendeje annak, hogy Pécsett számos szervezet és intézmény fogott össze azért, hogy olyan Tanuló Város Fesztivált szervezzen a Pécsi
Napok részeként, melyben a tanulás a felfedezés, öröm, megismerés
és kíváncsiság kifejezése. Az először megrendezett esemény interaktív tanulási programjai sikerének is köszönhetően 2017. szeptember
18-án Pécs városa átvette az UNESCO Globális Tanuló Város Díját
(Global Learning City Award), melyhez kapcsolódóan a Város vezetése vállalta, hogy minden esztendőben tanuló város fesztivált szervez.
Így került sor az esemény megrendezésére 2021 szeptemberében is. A
sokszínű, gazdag és széles célcsoportot felölelő programsorozat részeként a népfőiskolai társaság képviselőiként érdeklődéssel és időnként
önmagunkra ismeréssel is beszélgettünk, olvasunk és terveket szövünk
a felnőttkori tanulással kapcsolatban. Önmagunkra ismertünk, hiszen
a művészet, a kreativitás, és a kultúra jelen van a mi népfőiskolánk életében is – szakmai tematikus kirándulások (pl. Lakitelek, Nagyvárad,
Hegyalja), családi napok (Zebegény, táborzáró családi délután), művészeti események (alkotó táborok, kiállítások, mentorált foglalkozások)
amelyeket az idei tavaszi és őszi szemeszterben meg tudtunk valósítani.
A nyár végére tervezett Balaton-felvidéki „Beszélgetés a diófák alatt”
népfőiskolai program ebben az évben az akkori mostoha időjárás
miatt elmaradt. A kora őszi vénasszonyok nyara viszont tartalmas és
tanulságos beszélgetést hozott. Így lehettünk részesei Mindszentkállán Szigeti Tóth János Emlékházánál egy tervezésnek, irányvonalak
meghatározásának és megemlékezésnek, majd egy ragyogó napsütéses
Káli-medence túrának is. Ekkor ismerkedtünk meg bővebben is az
EPALE információs szolgáltatás rendszerével, amelyről s annak magyarországi vonatkozásairól Jumbo Klercg EPALE nagykövet (Hollandiából érkezett a Tanuló Város Fesztiválra s onnan Mindszentkállára)
tartott tájékoztatást és bemutatta az Erasmus+ pályázati program aktuális rendszerét.
JÓ GYAKORLATKÉNT AJÁNLJUK
A Compass Strekov felvidéki szervezet folytatja azt az előadássorozat, amelyet idén tavasszal, áprilisban kezdtek. Így hirdetik: E kapcsán

Szeptember 18-án a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
színháztermében közönség előtt rendezték meg a területi Príma Gálát.
A színvonalas kulturális műsor keretében tizenhetedik alkalommal a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei
elnöksége nevében dr. Lits József elnök adta át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi Príma Díjakat.
Különdíjjal Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész munkásságát jutalmazták.
Az eseményen jelen volt Győri János Bertalan, Jászfényszaru város
alpolgármestere. Az ünnepséget követően a díjazottnak átadta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester gratuláló személyes levelét és egy
Mátyás király emlékérem aranyozott bronzérem változatát.
A kitüntetett sajtónak adott nyilatkozatát idézve: „Nagy megtiszteltetés ez a díj, a legnagyobb boldogságot számomra mégis az az összefogás
jelenti, mely e mögött állt. Ezzel megerősítést kaptam, hogy érdemes folytatni a munkámat. Hálásan köszönöm.”
Tiszteletbeli Príma díjat kapott Nagy Zsolt fotós, az Új Néplap
egykori fotóriportere, aki édesanyja révén kötődik városunkhoz. Munkássága alatt sok-sok fotó jelent meg a településünkről a megyei napilapban. A kitüntetetteknek gratulálunk!
Tóth Tibor
Fotó: Nagyné Török Zsóka

2021. 09. 21-én (kedden) Miskolcon és Lillafüreden kirándult
a Fehér Akác Népdalkör. Kép: Dávid Ildikó
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Tematikus Bedekovich-napok
Ez év őszétől tematikus napokat szervez a népfőiskola az érdeklődő csoportoknak. Igény jelentkezett s örömmel adnak teret, helyet a neves geodéta életútjának megismertetéséhez, játékos, rajzos
kreatív programoknak egyaránt.
A szeptemberi megkeresés során programterv készült, majd októberben sor került az első csoport látogatására, foglalkoztatására. A
Bedekovich-témanap alkalmából a résztvevő csoporttal közösen a
szervező népfőiskolások koszorúzással, mécsesgyújtással emlékeztek
meg id. Bedekovich Lőrinc születésének 270. évfordulójáról is.
Fotók, szöveg: Kovács Béla

Közös rendezvény a jubileumok
jegyében
A 25. születésnapját ünneplő Jászsági Menedzser Klub Egyesület
(JMKE) köszöntötte a 100 éve alapított és 30 éve újraalakult Jászok Egyesületének Jászságban élő tagjait.
A közös program október 5-én késő délután Jászberényben a COOP Star Zrt. Oktatási és Rendezvény központjában (Szelei út 71.)
került megtartásra. A két szervezet tagjai – akik közül többen mindkét civil szervezetnek is tagjai – mintegy 50 fő fogadta el a rendezők
meghívását.
A megjelenteket dr. Rédei István, az egyesület elnöke köszöntötte,
majd javasolta a meghirdetett program elkezdése előtt a jelenlévők rövid bemutatkozását.
A Jászság gazdaságáról Szatmári Zoltán, a JMKE alelnöke szólt.
Statisztikai adatokkal is alátámasztva megállapította, hogy a megye
iparának motorja a Jászság. A térség nagy és középvállalkozásai 2020
évet jobban átvészelték, mint az ország más térségeiben működő vállalkozások. Az idei növekedés meghaladja a 2019. évit. Az elmúlt évi
átmeneti munkaerő-keresleti visszaesés után, jelenleg sok területen
munkaerőhiány jelentkezik. A jászsági vállalkozásoknál – bár a nyilvántartási számok hiányában nem ismert – érezhető a külföldi munkavállalók jelenléte.

Az elnökségi asztalnál balról jobbra
dr. Berkó Attila JNKSZ Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízott,
dr. Dobos László, dr. Rédei István, Szatmári Zoltán
Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke Magyarrá lett jászok címmel tartott előadást. Három évtizeddel ezelőtt keveset tudtunk a jászokról, ma már sokkal többet. Ebben szerepe van a Jászok
Egyesületének, a jász települések civil közösségeinek. A jászok megtalálták identitásukat, ebben nagy szerepe van az évenként megrendezendő Jász Világtalálkozóknak, a nagyszámú régi kiadványok újbóli
kiadásának, illetve újak létrejöttének. A régi hagyományok felélesztése
és újak születése is segítette ezt a folyamatot. Előadásának vázát „A
Jászságért” Alapítvány által 2021. évben 2. kiadásban megjelent Dobos László – Farkas Kristóf Vince: Magyarrá lett jászok 20 oldalas
kiadványa adta, melyet minden jelenlévő megkapott egy 2022. évi
kártyanaptárral együtt.
Az előadásokat követően Kalla Pál, a Pálinka Lovagrend nagymestere, a kulturált pálinkafogyasztásról szólt, majd a közelmúltban megtartott pálinka mustra legjobbjaiból lehetett kóstolni.
A pálinka meghozta az étvágyat, és az est befejezéseként sertéspörkölt burgonyával vacsora elfogyasztásával, jó hangulatban fejeződött
be a jubileumi est.
Az elmúlt negyedszázad alatt Jászfényszaru város vezetése, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. is gyümölcsöző kapcsolatokat és együttműködést ápolt a JMK Egyesülettel.
Tartottak Jászfényszarun kihelyezett ülést, többször látogatást tettek
az ipari parkban, külföldi menedzserklub jászsági látogatása kapcsán
is. A Papkastélyban prof. dr. Dobák Miklós közgazdász, egyetemi
tanár, városunk díszpolgára tartott előadást a klub tagjainak.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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FELHÍVÁS – volt mezőgazdasági
termelőszövetkezeti dolgozók
találkozója
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FÉBE kirándulások
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete augusztus és szeptember utolsó vasárnapján önköltséges kirándulást szervezett. A két alkalommal összesen 106 fő vett részt a programon.
Augusztus 29-én a fővárossal ismerkedtünk. A Hősök terére érkeztünk, gyalogos séta keretében fedeztük fel a Városliget egy részének látnivalóit. Farkas Róbert idegenvezetőnk a séta közben érintett
épületekről, a Vajdahunyad váráról, a szobrokról – Alpár Ignác-szobor, Károlyi Sándor gróf szobra, Hunyadi János-szobor, Anonymusszobor, Rudolf trónörökös szobra – adott információkat. Az utóbbi
szobornál már láttuk úti célunkat, a szemet gyönyörködtető Millennium Háza épületét.

A fénykép a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél 2014. július 25-én
a szakvezetők és irodai tsz-dolgozók találkozóján készült
Több volt tsz-dolgozó javaslatát, egy találkozó megszervezését
felkarolta Pál Károly mezőgazdasági gépszerelő, aki 1975. szeptember 1-től 1993. augusztus 31-ig a helyi Béke Mg. Tsz-ben dolgozott.
Wass Albert (1908–1998) erdélyi magyar író és költő gondolatát
idézve, pontosan megfogalmazza az idő és emlékek viszonyát:
„Furcsa, ahogy az idő az ember fölött tovamegy. Események, emberek,
gondolatok jönnek és mennek, érzések hullámzanak az ember lelkén keresztül, aztán egy idő múlva nem marad belőlük semmi. Elkallódnak
szerte az életben, mint apró haszontalan holmik a házban. Itt-ott valami
leszakad az emberből, valami láthatatlan kis lelki cafat, odaakad egy
ajtókilincshez, egy-egy ablakpárkányhoz, rozoga padlóhoz, keskeny sétaúthoz. Az ilyeneket emlékeknek nevezzük, tiszteljük őket hosszabb-rövidebb ideig, aszerint, hogy mekkora bennünk a romantika. Aztán szépen
és észrevétlenül végképpen elmaradnak mellőlünk, mint halk szavú régi
barátok, vagy mint az élet, aki velünk indult s valahol egyszer lemaradt.”
A találkozó a volt tsz-tagok közös egymás iránti tiszteletét, együtt
emlékezését szolgálja.
A rendezvény tervezett időpontja 2021. november 20. (szombat)
13 óra, helye a Royal Kaszinó étterem (Dózsa György út 1.). Emlékek felidézése képeken, tárgyakban és szóban. Az asztalon pogácsa,
ásványvíz.
A beszélgetést követően közös vacsora, tányéron felszolgálva boszorkány szelet, rántott csirkemell, steak burgonya, párolt rizs, saláta,
ásványvíz. A terem személyzettel, a vacsora költsége 2.800 Ft/fő.
Az asztalokon elhelyezett ásványvízen túl az italfogyasztást minden
résztvevő rendelése szerint fizeti. A találkozóra mindenkit várunk,
aki a jászfényszarui mezőgazdasági tsz-ben valaha rövidebb-hos�szabb ideig gyakorlaton tanult, dolgozott. A családtagok részvételére is van lehetőség. A vacsora után baráti beszélgetés.
A találkozóra jelentkezni lehet legkésőbb november 14-ig: Pál Károlynál mobilon: 30/865-3941, kérésre lakáson felkeresi a jelentkezőt, vagy Tóth Tibornál vonalas telefonon: 06-57/660-800, mobilon: 30/337-3336 és személyesen a Városi Értéktárban, a részvételi díj
egyidejű befizetésével. Jelentkezési határidőn túl a részvételi díjat
lemondás esetén nem tudjuk visszafizetni.
Az aktuális járványhelyzet, ha meghiúsítja a találkozó megtartását, a részvételi díjat visszafizetjük, vagy későbbi időpontban megtartandó találkozóhoz használjuk fel.
Találkozónk mottója is lehet Dan Millman (1946-) amerikai író
gondolata:
„Az emlékek fakó festmények: néhányukat szeretettel dédelgetjük, mások
fájdalmat idéznek fel bennünk. De nincs rá okunk, hogy eldobjuk őket.
Csak tedd el bizonyos helyekre azokat, amelyeket meg kívánsz őrizni, hogy
akkor nézegethesd őket, amikor csak akarod…”
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Millennium Háza csoportkép. Fotó: Both Béla
A Pfaff Ferenc által tervezett épület az 1885-ös Országos Általános
Kiállításra épült Műcsarnoknak, az egyedülálló Zsolnay-díszítés folytán a kiállítás egyik legszebb eleme volt. Az idő és háborúk okozta
károk helyreállítása 2017 és 2019 között csaknem 3 milliárd forintból
– az eredeti építészeti dokumentációnak megfelelően – valósult meg.
Az épületet kívül belül egyedi Zsolnay-kerámia díszíti. A kiállítótérben a Városliget történetét bemutató interaktív kiállítást néztünk meg,
helyi idegenvezető közreműködésével. Az épületben étterem, kávéház,
terasz, rendezvénytermek, terek, az alagsorban vetítőterem található.
A visszaúton sétánk során újabb szobrokat és épületeket láthattuk.

Strobl Alajos: Károlyi Sándor gróf szobra Városliget, Vajdahunyad sétány
Fotó: Both Béla
Az autóbuszra ülve városnézésre indultunk, úti cél a Budai Várnegyed, amely 1987-től az UNESCO Világörökség listájára került. A
Várkert Bazár oldalán felsétálva némi liftezés után a Budavári Palota
épületéhez értünk, majd utunkat a Szent György téren át a Mátyástemplom irányába folytattuk. A templomnyitás csúszása miatt nem
tudtunk benézni az épületbe.
(folytatás a 24. oldalon)
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(folytatás a 23. oldalról)
A Campus Royal étteremben korlátlan étel- és italfogyasztással
megebédeltünk.
A Vigadó téri Hajóállomástól 75 perces panoráma hajóutazásra indultunk a Dunán. A körutazás során gyönyörködtünk a Duna mindkét pártján álló szebbnél szebb épületekben.

Farkasréti temető, Szécsi Pál sírja. Fotó: Both Béla
Az utolsó helyszín a Farkasréti temető Budapest és Magyarország
egyik legjelentősebb sírkertje, melyet 1894-ben nyitottak meg. A temető nagyságát mutatja, hogy 72 kataszteri holdon fekszik. A temetői
idegenvezetést dr. Kiss Dávid Sándor, a FÉBE alelnöke vállalta fel,
aki korábban már fiával feltérképezte a területet. A temetői látogatásra egy nap sem lenne sok, de nekünk szűk másfél óra állt rendelkezésre. Gyorsan eljutottunk Székely Mihály (1901–1963) Jászberény
szülöttje, kétszeres Kossuth-díjas operaénekes sírjához, ahol virágot
helyeztünk el. Néhány személy, akinek sírjánál jártunk: Básti Lajos,
Mészáros Ágnes, Papp László, Rátonyi Róbert, Latabárok, Szécsi Pál,
Rutkai Éva, Hofi Géza, Tolnay Klári és sokan mások. A temető érdekessége, hogy a sírok között sok cserje és fa található. Az idő múlása a
sírokon is látszik, Szécsi Pál sírján két friss virágcsokrot is láthattunk,
pedig már több mint 47 éve nincs köztünk.
Négy hét elteltével szeptember 26-án a következő kirándulást Etyekre és Zsámbékra
szerveztük. Időben indultunk,
hiszen az Etyek Korda Filmpark látogatására 9 órára kaptunk időpont.
A Korda Stúdió 13 éve ad
otthont hazai és nemzetközi
filmes produkcióknak, kedvező adózás folytán sok film
készül itt. Az épületkomplexum 90 millió eurós költségből valósult meg, hat műteremből áll, Korda Sándorról
(1893–1956) a filmrendező és
producerről nevezték el. A 6-os
Zsámbéki középkori
stúdió 5975 négyzetméteres,
monostortemplom
romja
és 61 m magas, amely a világ
Fotó: Czeglédi Lászlóné
legnagyobb ilyen építménye.

Alapították: Demján Sándor
nagyvállalkozó, Andy Vajna hollywoodi producer, Peter Munk és
Nathanial Rothschild.
A Korda Filmpark élmény- és rendezvényközpont 10 évvel ezelőtt
azzal a céllal jött létre, hogy a filmezés iránt érdeklődők közel kerülhessenek a filmgyártás kulisszatitkaihoz.
A csoport kettévált, és a háromórás programot két helyi idegenvezető vezette. Az egyik csoport a filmgyártás folyamatával ismerkedett,
míg a másik csoport az életnagyságú középkori kültéri díszletvárost
ismerte meg. A Borgiák történelmi alapokra épülő kanadai-magyar-ír
televíziós sorozathoz tíz éve felépített 15. századi olasz díszletvárosban

29 rész készült el. A filmhez épített korhű díszlet csak a homlokzatokat
jeleníti meg. Némileg illúzióromboló volt a látvány, hogy mi mindent
meg lehet oldani filmes trükközéssel. Rendszeresen készülnek itt azóta
is filmek, filmrészletek, ahhoz a meglévő díszleteket felújítják (átfestik,
javítják), az új igényekhez igazítják. Itt mindenki kedvére fotózhatott.
Ezt követően a filmgyártás egyes mozzanatait lépésről lépésre ismertük meg, több esetben részese is voltunk a folyamatnak. A nagy stúdiók nem látogathatók.
Az ebédet a Hegyalja étteremben Zsámbékon fogyasztottuk el.
Idegenvezetőnk Farkas Róbert zsámbéki lakos, így igazán otthonosan mozgott a településen. Először Monostori Ferenc homokszobrász alvó óriását néztük meg, ahol egy csoportkép is készült, háttérben
a Zichy-kastéllyal. Városnéző séta során megnéztük a török időből
származó, 1500-as évek második felében a bővizű forrásra csorgóval
egybeépített kutat, melyet még az 1960-as években is ivóvízként használtak. Jelenleg a zárdakertben lévő tavat táplálja.
Először a zsámbéki középkori monostortemplom romjaihoz látogattunk el. Kezdetben a premontreiek, Mátyás király idejétől a pálosok működtették. 1475-ben átépítették, de a törökellenes harcok
során súlyosan megrongálódott. 1754-ben újjáépítették, de az 1763.
évi földrengés nagy károkat okozott. 1889-ben történtek az első nagy
helyreállítási munkálatok, Möller István vezetésével. Az akkori gyakorlattól eltérően nem építették vissza az épületet, hanem elsősorban
állagmegóvást végeztek. Möller építész tervei alapján a zsámbéki
romtemplom
mintájára
építették fel az 1930-as évek
elején a budapesti Lehel téri
templomot. A templom
maradványai mellett találhatók az egykori premontrei kolostor romjai, a hajdani ebédlőben kialakított
kőtárban a templom történetét bemutató kiállítás és
faragott kövek gyűjteménye
látható.
A csoport kettévált, az
egyik fele a Szent Vendel
Tájházat, a másik fele a
Lámpamúzeumot nézte
meg, majd cseréltünk.
Zsámbék legrégebbi laLámpamúzeum vitrinjei
kóépülete nevét a homlokFotó: Czeglédi Lászlóné
zatán látható domborműről
kapta. Az 1740-es években
Melchior Keller gazdag sváb állattenyésztő építtette, aki az első betelepítési hullámmal érkezett Zsámbékra. A szobákban a kézzel festett
vagy különleges technikával készült bútorok a sváb népművészetet és
a régi zsámbéki életet, jelképvilágot idézik. A szabadkéményes konyhában látható a legrégebbi zsámbéki bútordarab, egy túró és mész keverékéből készült – úgynevezett kazeinnel – festett konyhaszekrény,
melynek elejét négy, a tulipán, a rózsa és szegfű motívumaiból álló
életfa díszíti. A szoba legjelentősebb darabja az 1874-es évszámot viselő szekrény, melynek festése sok jellemzőjében a Fekete-erdő vidékéről
Zsámbékra települt németek hagyományait őrzi.
Borus Ferenc kitartó gyűjtőmunkájának eredményképp létrejött
Lámpamúzeum 1979-ben nyitotta meg kapuit. Jelenleg 1000–1100
db világítási tárgy található az ország egyetlen Lámpamúzeumában.
Az intézmény 1995-ben bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe,
1980-ban felvételt nyert a Nemzetközi Lámpaklubba Amerikában,
1983-ban pedig az Ausztrál Múzeumi Társaság tagjai közé került. A
tulajdonos a gyűjteményt eladta a Zsámboki Önkormányzatnak. A
múzeumalapítót a magyar köztársasági elnök 1999-ben Arany Emlékéremmel jutalmazta, 1998-ban Zsámbék díszpolgára lett.
Volt szerencsénk az idős gyűjtővel személyesen találkozni, mert a
múzeumi helyiségek utáni lakrészben él.
Mindkét alkalommal igazi kirándulásra alkalmas időt fogtunk ki,
egy-egy napon 7-8 km került a lábainkba, igazán gazdag programban
volt részünk, és élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Tóth Tibor
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Utcaneveink nyomában (29. rész)
Szent László út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E2–F2 között)
Az út az 1953-as osztással jött létre és Kilián
György (1907‒1943) kommunista aktivistáról
nevezték el. 1991-ben felmerült, hogy Munkácsy Mihály festőművészről nevezik el. Mai nevét
2013-ban nyerte el. Szent László király (1040
k.‒1095) I. Béla (1060-tól 1063-ig magyar király) és Piast Richeza lengyel hercegnő gyermekeként született még Lengyelországban. Családja
1048 körül hozta Magyarországra, majd 1064
körül László a Bihari hercegséget kapta meg.
1068-ban Salamon király, László és bátyja Géza herceg együttesen
győzték le az erdélyi Kerlésnél az országba betörő úzokat. A csatához
fűződik László egyik hőstette, amikor a leányrabló úzt párviadalban
legyőzte. (A középkorban a jelenetet László és a kun párviadalaként
ábrázolták.) Később Salamon és a hercegek közötti feszültség miatt
a királyt 1074-ben Mogyoródnál legyőzték. 1077-ben I. Géza halála
után László lett az új király. Uralkodása kezdetén az országban szigorú
törvényeivel ismét sikerült rendet teremtenie. Szent László királyhoz
számos sikeres hadjárat is fűződik. Ő foglalta el a Horvátország részét
képező Szlavóniát, illetve a Balkánon is harcolt. Nevéhez fűződik a
Zágrábi egyházmegye felállítása, valamint számos templom felépítése
mint például a nagyváradi székesegyház, a szentjobbi apátság, vagy
éppen a somogyvári monostor.
Feleségétől, Rheinfeldi Adelhaidtól feltehetően három leánya született. Közülük Piroskát a bizánci császár vette feleségül, és az ortodox
egyház szentként tiszteli.
László király 1083-ban szentté avattatta I. István királyt, fiát Imre
herceget, Gellért csanádi püspököt, valamint András és Benedek
zobori remetéket. Mivel fiú örököse nem született, ezért testvére fiát, a
művelt Könyves Kálmánt jelölte ki utódjául.
A nagy termetű hős lovagkirálynak a középkorban Szent István királyhoz hasonlítható hatalmas kultusza alakult ki. Nagyváradi sírjához
számos beteg zarándokolt gyógyulásért. Szent László király kultusza
már az Árpád-korban kiemelkedő volt. Amit az is jelez, hogy hazánkban számtalan templomot szenteltek a király tiszteletére, illetve számos település nevében is emlékeztet rá. Alakja szobrokon, festményeken és a középkorban az aranypénzeken is rajta szerepelt. Szent László
személye köré számtalan legenda is fűződik. Legismertebb mondája
szerint Erdélyben az ő imájára keletkezett a Tordai-hasadék, illetve az
elszórt pénzérmékből az úgynevezett Szent László-pénze. Szomjazó és
éhező katonái az imája nyomán fakadó forrásból oltották szomjukat,
és vadhúst is találtak. A mátraverebély-szentkúti kegyhely történetéhez fűződik Szent László forrása és ugratása. Jászfényszarun a templomtorony déli támpillére fölött látható 1913-ban készült szobra.
Szentcsalád tér (Jászfényszaru 2013-ban
kiadott térképén megtalálható: D3)
A tér a legrégebbi részét képezi a városunknak, hiszen 1702-ben itt épült fel a templom.
Ezért népi elnevezése Templom tér volt. A
templom körül 1775-ig fallal körülvett temető helyezkedett el. Miután a temető megszűnt,
a terület egyre inkább valódi közterületté vált.
1930-ban a teret parkosították, és ekkor Hősök parkjának nevezték el az itt felállított I.
világháborús emlékműről. 1947-ben Szabadság térnek nevezték el. Mai nevét 1993-ban kapta, hiszen a templom
mellett található az országosan is ritkaságnak számító Szent Családszobor. A szobrot 1769-ben Szalmás József állíttatta. Az álló téglatest
talapzaton található magyar nyelvű felirat mai helyesírással és a rövidítés feloldásával így hangzik: Szalmás József költségével állíttatott az Úr
1769. évében. A talapzatra állított korintoszi oszlop tetején láthatjuk a
Szent Család (azaz Szűz Mária, Szent József és a gyermek Jézus) szobrát.
Középen a gyermek Jézus Krisztus látható, aki szülei kezét fogja jobb
oldalán Szűz Máriával, balján pedig nevelőapjával, Szent Józseffel.
A leírtakból követezik, hogy a közterület elnevezését javítani kellene
így: Szent Család tér.
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Szikra utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott
térképén megtalálható: E3–E4–F4 között)
Az utca területe 1791-ben még kertség volt, és
a 19. század elején kezdett kialakulni. 1854-ben
Kis Mező utca néven volt ismert. Nevét feltehetően 1920 körül kaphatta. A szikra szó tűzből kipattant égő anyagot jelent.
Szivárvány utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E3)
Az utca a 20. század közepén kezdett kialakulni. A szivárvány jelenség
általában esőzés és locsolás során jön
létre. Kialakulását egyszerű optikai
jelenség okozza, a fénytörés. Hasonlóan a prizmához az esőcsepp is képes
a fény törésére. A nap sugarai a légkörön áthaladva elérik az esőcseppet, abba behatolnak, megtörnek és
színeire bomlanak. A színes fénysugarak az esőcsepp belső felületéről
visszaverődnek, és újabb töréssel kilépnek a cseppből. Kilépéskor a
színek még jobban szétválnak, majd a szemünkbe jutnak. Így különböző színeket látunk a szemünkbe érkező sugarak irányában az égen,
ez a szivárvány.
Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika
/fizika-8-evfolyam/szinek/a-szivarvany
Képek címei és forrásai:
Szent László király szobra Jászfényszarun (fotó: FKV)
A Szent Család-szobor részlete Jászfényszarun (fotó: FKV)
Csillagszóró szikrája (fotó: FKV)
Szivárvány részlete Jászfényszarun (fotó: FKV)
Dr. Farkas Kristóf Vince

FÉBE-hírek
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) országos
szervezetnek a FÉBE 1994-től tagegyesülete. A szövetség munkájában, célkitűzéseinek megvalósításában 27 év óta eredményesen
veszünk részt.
A civil közösség évi rendes és tisztújító közgyűlését szeptember 28án Budapesten a Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János-plébánia
közösségi házában tartotta.
A közgyűlésen egyesületünket Tamus Béla elnökségi tag képviselte.
A jelenlévők elfogadták a szövetség 2020. évi munkáját összegző beszámolókat és a 2021 évi programtervezetet, költségvetést.
Az alapszabály módosításaként jóváhagyták, hogy a
szövetség a jövőben Ráday
Mihály Város- és Faluvédő Szövetség (Hungaria
Nostra) néven folytassa
munkáját. Elismerve ezáltal
a volt elnök, Ráday Mihály
(1942–2021) a szövetség
1986-ban történt megalapításában vállat szerpét és
35 év alatt végzett kiemelkedő tevékenységét.
Ráday Mihály a FÉBE
A szövetség logója
meghívására 2001. március 24-én „A XXI. század
lokálpatriotizmusa Jászfényszarun” című egész napos konferencián
„Lokálpatrióta az ezredfordulón” címmel tartott nyitó előadást.
Az országos civil szervezet új elnökének Széphegyi Lászlót (eddigi
alelnököt) (Mártély), új titkárának Vándor Évát (Budapest) választották meg.
A Jászságból az Országos Választmánynak Hortiné dr. Bathó Edit
(Jászberény), az Ellenőrző Bizottságnak Bolla János (Jászberény)
újra tagjai lettek. Mindketten a Jászberényi Városvédő és Szépítő
Egyesület tisztségviselői, titkári és elnöki tisztséget töltenek be.
Tóth Tibor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Addig vagy igazán boldog, míg van,
aki szeret, a bajban megfogja kezed.
De, ha már ő nem lesz neked,
akkor tudod meg, hogy ki volt ő neked.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BATHÓ ANTALNÉ
MÉSZÁROS ANNA

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Idén is elindul
2021. december 6-án hétfőn 10.00-18.00 óra között
a Mikulásvonat.
Reméljük, a járványhelyzet megengedi.

PINTÉR SÁNDORNÉ

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

Anyakönyvi hírek – SZEPTEMBER
SZÜLETTEK: Rafael Nikolasz Péter (Peigelbeck Olga), Rafael
Rikárdó (Lakatos Bianka), Csépe Olivér Nolen (Takács Andrea).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mészáros Katalin és Zombori
Márk.
ELHUNYTAK: Biritz Pálné Zsámboki Irén (76), Dobák Károlyné
Kolozsvári Mária (79), Farkas Antal (76), Kónya István (79), Pintér
Sándorné Mészáros Erzsébet (94), Sándor Pálné Czeglédi Margit (84),
Zsólyomi Imre (95).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KÓNYA ISTVÁN

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könny a szemünkben Érted ég,
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”

Szerkesztőségi infók
A gyászoló család

ÉZSIÁS DÁNIEL

emlékére.

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

Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.
Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de email-en is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,

Emlékezés

................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626

KÓKAI ISTVÁN

halálának 2. évfordulójára.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”
Felesége és családja

Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................ (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés: ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/400-9377
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344

Emlékezés

Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ............. 950-191, vagy

JÁGER RUDOLF

............................................................................. (+36)-30/244-1456

(1931–2020)

halálának 1. évfordulójára.
„Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”
Szerető feleséged és keresztlányod családja

Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite

NOVEMBERBEN MEGHOSSZABBÍTJUK A LÁTÁS HÓNAPJÁT!
Keretek: -30% -40% · Lencsékre: -20%
Multifokális lencse: -30%
Fényre sötétedős lencse: -20%
Napszemüvegek: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Lomtalanítás
A Szelektív Kft. tájékoztatta önkormányzatunkat,
hogy Jászfényszaru településen
2021. november 6-án, reggel 7 órától lomtalanítást végez.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, a
feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki
az ingatlan elé úgy, hogy:
• azzal a közlekedés biztonságát ne zavarja,
• a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen,
• ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem
szállítja el a cég.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem kihelyezett hulladékért nem megy vissza a szállító gépjármű!
Mit visznek el és mit nem?
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok
esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt
mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett
kockázatot jelent.
El nem szállítható hulladékok:
• akkumulátor, szárazelem,
• festékes göngyölegek,
• növényvédő szerek és azok csomagolása,
• használt hűtőberendezések,
• veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik,
• elektronikai cikkek,
• használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj,
• fénycső,
• gyógyszer,
• leselejtezett számítógép,
• pala,
• autógumi,
• autóalkatrészek
• egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok.
Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, állati tetemek, zöldhulladék.
A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat
– kommunális és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el megrendelés alapján.
Urbán Csaba
JKÖH Projektiroda munkatársa

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ...... 40.000 Ft

Féloldalas ........... 20.000 Ft
Negyedoldalas .... 15.000 Ft

Apróhirdetés ...... 30 Ft/szó
Keretes ............... szöveg ........ 30 Ft/szó
		
illusztráció . 500 Ft/db
Családi esemény . szöveg ........ 30 Ft/szó
		
fotó ........... 1.000 Ft/db

Lakossági
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Programajánló
November
1.
8:00 Mindenszentek ünnepi szentmise a templomban
1. 		 Megemlékezés a Cigányzenész emlékműnél a halottak napja alkalmából
3.
13:00 Zűrös Banda – ifjúsági hangverseny a művelődési házban
3.
18:00 Különterem – színházi előadás a művelődési házban
4.
16:00 Pályaválasztási ankét a művelődési házban
5.
17:00 Őszi felolvasóest a könyvtárban
19:00 Fortuna Együttes vendégszereplése a Legényanya előadással Pusztamonostoron
5.
6.
19:00 Fortuna Együttes vendégszereplése a Legényanya előadással Dányon
6.
14:00 Kisvárosi séták: Temetőnk titkai – a Felső temetőben
6.
16:00 Ézsiás Gyöngyike kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
10.
14:00 Jász Fény Vers- és Prózamondó Találkozó a művelődési házban
13.
19:00 Horgászbál a művelődési házban
19.
16:00 Csetresz kézműves workshop a művelődési házban
20.
13:00 Tsz-dolgozók találkozója a Royal Kaszinó étteremben
20.
17:00 Táncdalfesztivál énekverseny elődöntő a művelődési házban
24.
17:00 Oroszországban jártunk – Népek kultúrája sorozat kiállításmegnyitója
		 a művelődési házban
27.
9:00 Lumina – Farkasodú MAGUS verseny és író-olvasó találkozó
		 a művelődési házban
16:00 Orosz nap a könyvtárban
27.
27.
18:00 Adventi gyertyagyújtás a 6-7. o. iskolások műsorával minden héten
		 a templomkertben
29.		 Adventi könyvvásár online FB
Novemberi új könyvek album feltöltése a Facebook-oldalra
December
2.
10:30
		
3.
10:30
		
4.
16:00

Ládafia – gyermekszínház kicsiknek – Balassi Táncegyüttes előadása
a művelődési házban
Petőfi: A helység kalapácsa – Gál Tamás egyfelvonásos előadása
a művelődési házban
Mindenki karácsonya – városi műsor a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Szalay ’56 – a világhírű emigráns grafikusművész, Szalay Lajos repró kiállítása
a művelődési házban
· Ézsiás Gyöngyike kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Oroszországban jártunk – fotó és helyi tárgygyűjtemény kiállítás a művelődési házban
· Zsólyominé Kiss Mária festő kiállítása a művelődési házban november 20-ig
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzai szabadtéri tárlata a Kisiskola falán
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián
A programok az aktuális járványügyi szabályok betartásával és függvényében
kerülnek megrendezésre!
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon.
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