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Szavazzunk, mert szavazhatunk!
Ha megkérdeznék tőlem, hogy elmegyek-e szavazni 2019. május 

26-án, azt válaszolnám: Igen, és hívok valamennyi választásra jogosult 
jászfényszarui állampolgárt is.

Sok-sok küzdelem előzte meg azt, hogy általános, egyenlő, titkos vá-
lasztójoga lehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgárnak 
olyan előzmények után, amikor csak a nemességnek, később a vagyoni 
cenzussal rendelkezőknek, majd végül még a nőknek is lehetett szava-
zati joguk. Volt idő, mikor büntették a távolmaradást, 2019-ben ez 
egy jogosultság.

Úgy gondolom, hogy amit együttműködve sokan akarunk a közös-
ség javára és nem egymás ellen, az meg fog valósulni. Mintegy három 
évtizedes helyi tapasztalatom szerint sokszor azt láttam, hogy a válasz-
tásra jogosult állampolgárok azt latolgatták, úgy is csak egy szavazat az 
enyém, majd a többiek elmennek…

Pedig ezekből az egyekből ezrek és milliók lesznek, a milliók aka-
rata pedig megvalósul, visszahat az egyénre, a mi családjainkra. Én 
úgy közelítem meg ezt a kérdést, hogy az én szavazatom is egy lesz a 
milliókból.

Jászfényszarun a választásra jogosult állampolgárok száma 4650 fő és 
remélem, hogy mind többen érzik szükségét annak, hogy a képviseleti 
demokrácia eme formájával élni kívánnak.

A mi városunk Jászfényszaru országosan is kiemelt helyet foglal el 
a fejlett és dinamikusan fejlődő települések palettáján. Ipari parkunk 
szereplői és önkormányzatunk már a 2004-es Európai Uniós csatla-
kozást is megelőzve sikeres pályázatokat nyújtott be, mind az aktuális 
magyar kormányhoz, mind pedig részese volt az előcsatlakozási forrá-
soknak. Jászfényszarun különösen kiemelkedő az egy főre eső vissza 
nem térítendő támogatások aránya.

Nem mindegy tehát nekünk, hogy az elért eredményeinket hogyan 
tudjuk meg- és fenntartani, fejleszteni. Ehhez a csörgő magyar forin-
tokon, vagy euro-kon kívül kell még egynéhány nagyon–nagyon ki-
emelt forrás, ez például a tudás, a motiváció, a tenni akarás, az igény, a 
kulturált tiszta környezet és hangsúlyosan a jó erkölcs.

A települések egyik fokmérője az utóbbi időben, hogy a választó-
polgárok elmennek-e szavazni. A statisztikai adatok azt mutatják, azt 
figyeltem meg, hogy minél nagyobb és fejlettebb egy város, annál 
többen érzik kötelezettségüknek, hogy véleményüknek, akaratuknak 
hangot adjanak, hogy VOKSOLJANAK.

Jászfényszarun az egy főre jutó adóerőképesség, több mint 200.000 Ft.
Városunk az elmúlt 10 évben Magyarország Kormánya és az Uniós 

támogatások, – valamint a helyi önkormányzati saját bevételt is fi-
gyelembe véve, – közel 10 milliárd forint forrást tudott felhasználni 
településfejlesztésre (a kimutatást mellékeljük).

Ez a kiemelkedően jónak ítélt helyzet tette azt lehetővé és kötelezővé, 
hogy a magyar költségvetésnek megkezdtük a visszafizetést, szolidaritá-
sunkat fejezzük ki a költségvetési törvényben előírt mértékben, amely

· 2017-ben ........................  431.797.937 Ft
· 2018-ban ........................  368.006.234 Ft
· 2019. április 30-ig  ..........  159.267.497 Ft

Kedves Jászfényszaruiak!
Mindez a támogatás nem ajándék és nem örök! Az elmúlt időszak 

az Önök több évtizedes szorgalmas és példaértékű munkájának 
eredménye, lett légyen az fizikai vagy szellemi közreműködés. 

Megdolgoztunk érte. Mint látják, és a mindennapokban tapasztalhat-
ják, vannak még hiányosságaink, például kereskedelem-, sportlétesít-
mény- és logisztikai fejlesztések, de bízom benne, hogy ha összehason-
lításokat végeznek, érzékelik azt is, hogy eljutottunk egy olyan szintre, 
amelyet tovább szeretnénk vinni a tradíció és innováció jegyében.

Jászfényszaru ipari övezetében jól megférnek egymással a koreai, a 
német, az osztrák, az indiai és magyar emberek befektetései.

Mindezek számomra azt bizonyítják, hogy Magyarország az Európai 
Uniónak immár 15 éve teljes jogú tagja.

Éljünk tehát jogosultságunkkal 2019. május 26-án!

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Választási tudnivalók ismertetése a 2. oldalon.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Fotó: Baranyiné Altorjai Katica
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Választási tudnivalók

A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. áp-
rilis hónapban két alkalommal megtartott ülésén hozott határozatairól 
és megalkotott rendeleteiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az 
érdeklődő olvasóknak.

2019. április 10.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:

· Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4. szám alatti új bölcsőde ud-
varának gyepesítés, automata öntözőrendszer és kerítés építés 
munkáinak elvégzésére ajánlattevők kijelöléséről. A képviselő-
testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, 
hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a nyertes 
ajánlattevőt a Képviselőtestület utólagos tájékoztatásával jelölje ki.

· a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyagok beszer-
zésére nyertes ajánlattevőként Szőllősi Zoltán ev. jelölte ki az 
ajánlatban megjelölt nettó 2.448.000 Ft figyelembe vételével. A 
képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert arra, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről és végre-
hajtásáról.

A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek 2018. évi tá-
mogatásának felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi be-
számolókat. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárult, hogy a 2018. évben fel nem használt támogatásokból a 

maradvány összegeket az érintett civilszervezetek 2019-ben felhasz-
nálhassák.

Határozatot hoztak Jászfényszaru Város Önkormányzata által 
kiírt civil támogatások iránt benyújtott pályázatok elbírálásai-
ról és megállapították a civil szervezetek 2019. évi támogatásait, 
melynek előirányzata összesen 41.370.000 Ft.

A képviselő-testület a Jászfényszaru Rendőrőrs részére 2019. évre 
3.000.000 Ft támogatást biztosított a túlórák ellentételezésére a költ-
ségvetésében.

A testület a Tűzoltó Egyesület Jászfényszaru részére 2019. évben 
250.000 Ft támogatást biztosított a klubhelyisége festési, javítási 
munkáinak elvégzésére és berendezések beszerzésére.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta a Tűzoltó Egyesület mikrobusz beszerzésére vonatkozó kérel-
mét, és javasolta, hogy kerüljön megvizsgálásra annak szükségessége.

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány részére 2019. évre 
150.000 Ft támogatást biztosított a költségvetésében.

A Jászföld Hagyományőrző Egyesület részére 2019. évben 
250.000 Ft támogatást hagyott jóvá.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlatában szereplő havi 
bruttó 4.303.040 Ft összeget mentőtiszti szolgálat létrehozására az 
alábbi ellátási időben: Hétköznapokon, hétvégén és ünnepnapokon 
folyamatos 24 órás ügyeleti ellátás keretében, melynek költségét 2019. 
évi költségvetésében biztosítja. (folytatás a 3. oldalon)

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke az Európai Parlament magyar 

képviselőinek megválasztását 2019. május 26. (vasárnap) napjára tűz-
te ki. A választás lebonyolításának alapvető feltétele, hogy a választásra 
jogosultak élni tudjanak szavazati jogukkal, mely jogukat csak érvé-
nyes okmányok birtokában gyakorolhatják.

Szavazatát csak személyesen adhatja le 06:00 órától 19:00 óráig 
a lakcíme szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén az 
adott település kijelölt szavazókörében), a szavazóhelyiség címét 
az értesítő tartalmazza. Jászfényszarun a megszokott 5 szavazókör 
fog működni az alábbiak szerint:

1. Szavazókör Szabadság út 32. (Új iskola)
2. Szavazókör Szabadság út 2. (Régi iskola)
3. Szavazókör Szent István út 1. (Művelődési Ház)
4. Szavazókör Szabadság út 77. (Pap kastély)
5. Szavazókör Szabadság út 32. (Új iskola)

Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon 
megközelíthető, és a 2. számú szavazókör (Régi iskola) van kije-
lölve az átjelentkezéssel szavazó és a települési szintű lakcímmel ren-
delkező választópolgárok szavazatának fogadására. Szavazni kizáró-
lag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű 
okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért a választáson 
való részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényessé-
gének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése.

Fentiekre tekintettel a választás napján, azaz 2019. május 26-án va-
sárnap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormányab-
lakai és okmányirodái – így a Jászfényszarun a városházán működő 
kormányablak is – reggel 06:00 órától este 19:00 óráig rendkívüli 
nyitva tartással üzemel.

A választópolgároknak a rendkívüli nyitva tartás idején a választás-
hoz kapcsolódó egyes okmányok pótlásának ügyintézésére (ideiglenes 
személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági bizonyítvány kiállítása, elkészült okmányok átvétele) lesz le-
hetősége.

A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és 
a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolvá-
nyok megléte.

A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal; régi típusú, 
könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által kiállított 
vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az 
Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító 
igazolvány, és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a sze-
mélyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét, születési 
idejét, képmását, és aláírását. Az egyes okmányok igénylése során a 
kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyom-
tatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! A sze-
mélyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal 
(lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági 
igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyá-
val, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, 
könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben 
tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.

Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapo-
ta, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a 
választás napján a szavazóhelyiségben. A választás napján a moz-
góurna iránti kérelmet a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni 
papír alapon, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi 
választási irodához. Fontos változás a korábbi gyakorlathoz képest, 
hogy a kérelemnek 26-án 12 óráig kell megérkeznie, ellenkező eset-
ben mozgóurnás szavazásra nincs mód. A kérelemnek tartalmaznia 
kell a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, születési helyét, és 
az okot, amely miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a válasz-
tópolgár a mozgóurnát a lakcímétől eltérő címre is kérheti.

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken 
saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri 
névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a Szavazatszámláló Bizottság visz-
szautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát. Érvényesen szavazni 
csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve 
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). 
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és 
az urnába dobja.

A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon 
találhat választ, vagy a Városházán működő Helyi Választási Irodától 
kérhet részletes felvilágosítást. Dr. Voller Erika

Helyi Választási Iroda vezető
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XXV. Jász Világtalálkozó – Jászkisér, 2019. június 7-8-9.

(folytatás a 2. oldalról)
A Peter Cerny Alapítvány részére, az Országos Egyesület a Mo-

solyért Közhasznú Egyesület részére, a Rákóczi Szövetség részére, a 
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány részére 2019. 
évre 20.000 –20.000 Ft támogatást állapítottak meg.

A XXXI. Tavaszi Emlékhadjárat megrendezéséhez és azt kísérő 
települési program lebonyolításához bruttó 300 ezer Ft támogatást 
biztosítottak a 2019. évi költségvetése terhére.

Elfogadták a Jászfényszarui Városi Bölcsőde szakmai Program-
ját, valamint a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítását.

A városi marketing eszközök beszerzéséhez keretjelleggel bruttó 
500 ezer Ft összeget hagytak jóvá a 2019. évi költségvetése terhére.

A képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmé-
nyek költségvetéseiben jóváhagyta a vezetői jutalomkeretet.

Határozatot hoztak önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás 
bérleti jogviszony meghosszabbításáról.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Római Katolikus Egy-
házközséget a 2018. évi temető fenntartással és liftüzemeltetéssel 
kapcsolatos közfeladatai ellátásával felmerülő kiadásainak fedezetére 
2.000.000 Ft-tal támogatja. A támogatás összegét a képviselő-testü-
let a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

2019. április 24.
A Képviselőtestület elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költ-

ségvetésének teljesítéséről szóló zárszámadását, és jóváhagyták a 
2018. évi pénzmaradványt.

Módosították a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2004. 
(IV. 30.) önkormányzati rendeletet, melyben megállapították a 
bölcsődei térítési díjakat is.

Megtárgyalták a trianoni emlékhely melletti 083/97 hrsz. fej-
lesztési terület szükséges ÉMÁSZ felé fizetendő villamos hálózat 
fejlesztés költség igényét és azt elfogadták bruttó 1.780.159 Ft ösz-
szegben, a 2019. évi költségvetés terhére.

Elfogadták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester „az új böl-
csőde udvarának gyepesítés, automata öntözőrendszer és kerítés 
építés munkákra nyertes ajánlattevő kijelöléséről szóló tájékoztatá-

sát, miszerint nyertes ajánlattevőként Józsa Gyuláné boldogi egyéni 
vállalkozót jelölte ki az ajánlatában szereplő bruttó 4.546.600 Ft 
figyelembevételével.

A képviselő-testület jóváhagyta a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4. 
478. hrsz. alatti ingatlanon, az óvoda II. ütemének, azaz a tanuszo-
dának építési munkáival kapcsolatosan, a 14.547.956 Ft + ÁFA, 
összegű tartalékkeretre és 13.044.114 Ft + ÁFA pótmunkára vo-
natkozó ajánlatot.

A testület a Szent I. u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan la-
kásbérleti jogviszonyát változatlan feltételek mellett 2019. szept-
ember 30-ig meghosszabbította.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru, Szentcsalád 
tér 18. (Rimóczi Kastély parkoló, hrsz. 2165/1) szám alatt nyilvános 
elektromosautó töltőállomás létesítése és üzemeltetése” tárgyú be-
szerzéshez kijelölte az ajánlattevőket. A képviselő-testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a kép-
viselő-testület utólagos tájékoztatásával válassza ki.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit 
Kft.-vel orvosi ügyelet tárgyában kötött szerződést a következő 
lényegi elemek figyelembe vételével módosítsa:

· a feladatellátás kezdő időpontja: 2019. június 01.
· a feladatellátás helye a vállalkozás 5100 Jászberény,
 Thököly utca 13. szám alatti telephelye.

Döntöttek a Jászfényszaru külterület 05/183 helyrajzi számú in-
gatlan haszonbérletbe adásáról. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére.

A képviselők hozzájárultak a Jászfényszaru, Dobó István út 1443/73 
szám alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint 
elidegenítési tilalom törléséhez.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges nyilat-
kozatok megtételére.

Dr. Voller Erika
jegyző

Az elmúlt évi jászfényszarui jász világtalálkozó záróünnepségén 
Jászkisér polgármestere Lukács György vette át a stafétát Győriné 
dr. Czeglédi Mártától. Az egyéves előkészítő munka gyümölcse ha-
marosan beérik, hiszen összeállt a program és mindenhonnan várják a 
jászokat a seregszemlére. A rendezvény társrendezője a Jászok Egyesü-
lete, a programokat szervezik, segítik a város civil szervezetei.

Kedvcsinálónak néhány program, amire is számíthatunk a jubileumi 
rendezvényen. Minden napnak adtak egy helyi mottót, amely szimbo-
lizálja is nap történéseit.

Az első nap június 7. (péntek) „Tisztelet a múltnak” amely 17 
órától 23 óráig tart, amely a a Csete Balázs Iskola épületében rende-
zendő kiállítások megnyitásával kezdődik. 19 órától ünnepi megem-
lékezés Jászkisér jeles szülötteiről a katolikus templomban, majd ko-
szorúzás a temetőben. A jász világtalálkozó ünnepélyes megnyitása 
a Park színpadon 21 órakor történik, helyi kitüntetések átadásával, 
majd a Jászság méltán híres két néptánc együttese adja a műsor, a Jász-
ság és a helyi Pendzsom Néptánc Együttes.

A második nap június 8. (szombat) „Köszöntjük a jelent” 9 óra-
kor Ternyák Csaba egri érsek beszél a megjelentekhez, Takaró András 
református esperes igét hirdet az ünnepi és ökumenikus istentiszte-
leten a református templomban. 10 óra 30 perctől díszes felvonulás 
a főúton. 11 óra 30 perckor kezdetét veszi a Park színpadon a 
díszünnepség, melynek díszvendége Kövér László, a Magyar Ország-
gyűlés elnöke, fővédnök és Karcag a Nagykunság fővárosa. A „Jászsá-
gért Díj átadása, az új jászkapitány beiktatása. A délutáni események 
között találhatunk lovas programokat, pálinkaverseny meghirdetését, 
II. Jászsági bajusz mustrát, jász települések hagyományőrző csoport-

jainak műsorát, megyei néptánctalálkozót, veterán motorok, autók, 
traktorok, kamionok kiállítását. 21 órakor lesz a műsorok fénypontja 
a Magna Cum Laude zenekar koncertje. Aki még nem fáradt el a 
Smart zenekarral utcabál.

A harmadik nap június 9. (vasárnap) „Építjük a jövőt” 9 órakor 
horgászversennyel kezdődik a nap. 9 órától a fiataloké a terep, Jász 
Virtus vetélkedő, Jász Ízek főzőversenye, Világtalálkozó Pálinkamust-
ra, kerékpáros teljesítménytúra, folytatódik a művészeti csoportok be-
mutatkozása. 20 órakor záróünnepség, majd Janicsák Veca és a The 
Biebers zenakar koncertjei, tűzijáték, majd retro disco Nagy Kriszti-
ánnal. A programból szemezgetett: Tóth Tibor

A XXIV. Jász Világtalálkozón Jászfényszarun 2018-ban
a Jászkisériek felvonulása. Fotó: FÉBE archívum
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Kimutatás a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010 – 2019 közötti fejlesztéseiről

 1. ÉAOP-3.1.3-2007-0002 Kerékpárút építés a Szabadság úton
 2. ÉAOP-5.1.1/E-2008-0004 Városi sportpálya infrastruktúrafejlesztés
  (öltözőépület felújítása, bővítése, játszótér, színpad, eperfák megmentése)
 3. ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0005 Művelődési Ház előtt park felújítása
 4. ÉAOP-4.1.1/2/2F-2F-2009-0013 Nagyiskola felújítása, fejlesztése
 5. ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002 Közösségi közlekedésfejlesztés a Jászságban – buszállomás építése
  (konzorciumban, az összeg a Jászfényszarura eső rész)
 6. ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002
  Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért
 7. BMÖNAL-394-12125395-16 Szociális városrehabilitáció pályázat önerő kiváltása
 8. ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003 Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása
 9. ÉAOP - 4.1.2/A-12-2013-0035 Egészségház felújítása és bővítése
  a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun
 10. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók
  támogatása rugalmas munkaformák kialakításával
 11. TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0182 Partnerségen alapuló iskolabarát programok
  megvalósítása Jászfényszaru térségében
 12. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel
 13. TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk!
  Az olvasásnevelés, olvasáskultúrafejlesztés hagyományos és új útjai
 14. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun
 15. KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park
  intermodalitásának fejlesztésére (megvalósíthatósági tanulmány)
 16. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru
  – informatikai infrastruktúra fejlesztése
 17. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 Jászfényszaru város gondozási központjának felújítása
 18. NKA Vizuális Művészetek Koll. 3974/49 IV. Béla mellszobrának elkészítése és felállítása
 19. KEOP-7.1.0/11-2012-0034 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomeráció
  derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei
 20. KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási
  rendszer fejlesztése (konzorciumban)
 21. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének
  fejlesztése eszközbeszerzésekkel (konzorciumban)
 22. NAKVI 4429-9/2013/NAKVI Jászfényszarui tanyák fejlesztése eszközbeszerzéssel
 23. A 194441sz., adósságkonsz-ban nem részesült önk. fejlesztési támogatása
  (1957 m út és járdafelújítás, 517 m új út építés)
 24. BM. STARTMUNKA foglalkoztatási programok 2012-2016 között (8 db program, 302 fő)
 25. NKA Vizuális Művészetek Koll. 3974/00439 Tudás Kútja alkotás
 26. MVH-LEADER 8319519875 Pihenj aktívan! (tenisz, kerékpározás, horgászat eszközbeszerzés)
 27. 1812/2014. (XII. 19.) Korm. Rendelet „Jászfényszaru közlekedésfejlesztése”
  külterületi és belterületi útfelújítás, parkolók kialakítása
 28. NGM/24960/4/2017 óvodai kapacitásbővitő fejlesztések támogatása (új óvoda építése)
 29. KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítése,
  Pusztamonostor szennyvízelvezetése (konzorciumban)
 30. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun
 31. TOP-1-1-1-15-JN1-2016-00008 Ipari Park fejlesztése megközelíthetőség javításával 1.ütem
  (Sóstó dűlő – TK útépítés)
 32. TOP-2.1.2-15-JN1-1016-00017 Jászfényszaru „Zöld város” projekt 1. ütem
  (Szabadság út – városközpont – Bedekovich sétány – régi parókia)
 33. TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 Jászfényszaru Boldog Kerékpárút építése
  (kerékpárútkapcsolat a Zagyva gáton Boldoggal és Hatvannal)
 34. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 Önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése
  (hat önkormányzati épület napelemes rendszerének kialakítása)
 35. BMÖGF/52-16/2016 adósságkonsz-ban nem részesült önk. fejlesztési támogatása
  (3550 m út-, 2696 m járdafelújítás, Teaház átalakítás)
 36. 1717/2017. (X. 3.) Kormány határozat járda-, út és parkolóépítés Jászfényszarun (vásártér feltáró út)
 37. TOP-1-1-2-16 kiírásra Inkubátorház kialakítása a Jászfényszaru Ipari Park területén
  (az Ipari Centrum Kft. gondozza)
 38. 2068/201. (XII. 28.) Korm.hat. műfüves pálya építése a városi sporttelepen
 39. TOP-1-1-1-16-JN1-2017-00011 Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése
  a megközelíthetőség javításával II. ütem (mini körforg., Sóstó dűlő, Benzinkút útja)
 40. Tanuszoda építése a városközponti gyermekcentrumban
  Összesen:

 163 014 24 630 138 384 2010
 80 775 30 775 50 000 2010

 82 217 32 575 49 642 2010
 274 776 27 477 247 299 2012
 72 833 6 621 66 212 2013

 338 608 27 716 310 892 2014

 27 147 0 27 147 2013
 716 432 239 971 476 461 2015
 290 162 230 162 60 000 2015

 14 870 0 14 870 2012

 13 905 0 13 905 2012

 15 693 0 15 693 2013
 21 031 0 21 031 2013

 148 966 0 148 966 2015
 32 705 0 32 705 2015

 16 469 0 16 469 2011

 299 500 257 824 41 676 2015
 4 445 1 945 2 500 2013
 27 292 4 094 23 198 2014

 2 556 593 255 442 2 301 151 2015
 138 408 13 857 124 551 
 394 700 39 700 355 000 2015
 70 000 6 883 63 117 
 11 111 1 111 10 000 2014
 181 000 0 181 000 2015

 389 568 47 841 341 727 2016
 21 480 14 480 7 000 2016
 3 466 737 2 729 2012
 2 230 559 228 759 2 001 800 2015

 795 478 105 333 690 145 2016
 1 375 142 0 1 375 142 2021
 399 792 0 399 792 
 449 495 100 000 349 495 2019
 320 478 19 939 300 539 2019

 220 391 31 895 188 496 2018

 250 000 0 250 000 2019

 79 649 0 79 649 2018

 181 000 0 181 000 2018

 30 000 0 30 000 2017
 299 952 0 299 952 2020

 11 732 7 694 4 038 2019
 400 000 0 400 000 2020

 271 629 271 629 0 2019
 9 391 990 1 733 948 7 658 042 –

   Forrásösszetétel (bruttó ezer Ft)
 # Projekt megnevezése Teljes Saját Támogatás

 záró év
   költség forrás

Forrás: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal  ·  (A sötét mezőben teljes projektköltség /a 40 sorban nem jelenik meg/, a Jászfényszarura eső rész az alatta lévő sorban szerepel.)
A táblázatban a Jászfényszarun működő gazdasági szereplők fejlesztései, az ezekhez nyújtott támogatás nem szerepel.
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Átadták a háromcsoportos bölcsődét
MÁJuS MÁSODIKÁN DÉLELőTT ADTÁK ÁT A VÁROS HÁROMCSOPORTOS BÖLCSőDÉJÉT A GYERMEKKÖZPONTBAN

Az önkormányzat 2016-ban 
nyújtott be pályázatot a megyei 
Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Programra bölcsőde épí-
tésére. A pályázat 2017. évi sikeres 
elbírálást követően azonnal meg-
kezdődött a kivitelezés, melynek 
eredményeként a városközpont-
ban elkészült a bölcsőde.

Az óvoda és az alsó tagozatos 
általános iskola szomszédságában 
lévő épület elrendezését tekint-
ve két funkcionálisan elkülönülő 
épületszárnyból áll. Az egyikben 
találhatóak az üzemeltetéshez kap-
csolódó helyiségek, a másikban 
pedig a csoportszobák. A három 
csoportszoba 36 kisgyermek számára biztosít férőhelyet.

A bölcsőde ünnepélyes átadóján Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mesterasszony köszöntötte elsőként a megjelenteket. Elmondta, hogy 
a két évvel ezelőtti új óvoda és a most átadásra váró bölcsőde között 
már épül a tanuszoda, melynek átadásával egy újabb létesítménnyel 
gazdagodik a város gyermekközpontja.

Az átadó ünnepségen beszédet 
mondott továbbá Piroska Mik-
lós, a Megyei Közgyűlés Elnöke, 
valamint Pócs János országgyűlési 
képviselő. Ezt követően Csizmarik 
Zoé 7. osztályos tanuló tolmácsol-
ta Zakliczyn város polgármesteré-
nek köszöntőjét.

Az ünnepélyes szalagátvágás 
előtt a Samsung elnöke négy darab 
televíziókészüléket ajándékozott a 
bölcsődének, a Thyssenkrupp pe-
dig 500 ezer forintot játékok és 
eszközök vásárlására.

A nemzeti színű szalag átvágását 
követően Kis Gábor atya megál-
dotta az épületet, majd az érdek-

lődők Mester Ágota intézményvezető vezetésével megtekinthették az 
új bölcsődét.

Az ünnepséget a IV. Béla Katolikus Általános Iskola Gyermekkórusa 
és az Iglice Gyermek-néptánc csoport színvonalas műsora színesítette.

Kép és szöveg: (bzs)

Burmistrz 
Miasta i Gminy Zakliczyn

Tisztelt Czeglédi Márta
Jászfényszaru Polgármester Asszony

Szeretném megköszönni Polgármester Asszony meghívását a Jász-
fényszarui Napokra, illetve a Zagyva-parti kerékpárút átadásának ün-
nepére.

Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy egy újabb, zakliczyn-i fiatalok-
ból álló csoport találkozhat magyar barátainkkal, hogy együtt ünne-
peljük ezt a különleges alkalmat. Egy újabb remek alkalom a több, 
mint 20 éves barátságunk és együttműködésünk ápolására.

Kérem, fogadják elismerésemet és hálámat Jászfényszaru vezetősége 
és az ünnepség szervezői, illetve a lengyel delegáció kísérői, különösen 
Matécsa László felé, aki minden alkalommal gondoskodik fiataljaink 
biztonságáról és jó közérzetéről.

Kívánok Polgármester Asszonynak türelmet és kitartást tervei és 
céljai megvalósításához és sok sikert magánéletében és hivatásában 
egyaránt.

Dawid Chrobak
Zakliczyn Város és Gmina 

Polgármestere
Zakliczyn, 2109. április 29.

2019 szeptemberében a thyssenkrupp szeretné elindítani 
jászfényszarui gyárában a mechatronikai technikusi (OKJ: 54 523 
05 1000 00 00) duális gyakorlati képzést. Ismereteink szerint Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében e szakmában jelenleg még nincs duális 
gyakorlati képzés. Tervezett partnerünk a Jászberényi Nagyboldogasz-
szony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola 
és Kollégiummal (másképpen: Liska József Középiskola és Kollégium) 
(OM azonosító: 035844).

A szükséges jogszabályi háttér biztosítása (21/2019. (II. 25.) Korm. 
rend.) kapcsán dr. Palkovics László miniszter úrhoz fordultunk le-
vélben. Miniszter úr asszisztense kérdésünkre megerősítette, hogy az 
Eckstein úr által jegyzett levél továbbításra került Pölöskei Gáborné 
államtitkár asszony titkárságára. Kérésünk lényege az volt, hogy terve-
zett partneriskolánknak – fenntartója az Egri Főegyházmegye (EJSZ6) 
– lehetősége legyen nem önköltséges módon 24 fő mechatronikai 
technikusi képzésére.

Felvettük továbbá a kapcsolatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kamaránál Dobiné Karászi Magdolna szakképzési tanácsadóval, illet-
ve levélben tájékoztattuk Dr. Sziráki András elnök urat terveinkr ől, 
kérve a kamara korábbiakhoz hasonló támogatását. 

Meggyőződésünk, hogy amennyiben terveink és szándékunk szerint 
már a soron következő tanévben el tudjuk indítani a fenti képzést, az 
újabb jelentős mérföldkő lenne Jászfényszaru történelmében, a helyi 

képzési tevékenységek kapcsán.  Lukácsy Gergely
Project Manager – General Management

Zakliczyn-ből érkezett Mechatronikai technikusi képzés
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Zilahy Zoltán szobrászművész alkotásai Kiskunfélegyházán
Jászfényszaru és Kiskunfélegyháza 

kapcsolata 276 éves közös múltra 
tekint vissza. Az elmúlt év szept-
ember 8-án Kiskunfélegyházán test-
vérvárosi megállapodás aláírására 
került sor. Az okmány a két település 
közötti együttműködési területeket 
rögzíti, többek között a kultúra, a 
közművelődés vonatkozásában. Így 
került sor április 5-én a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár kiállítótermé-
ben a jászfényszarui Zilahy Zoltán 
szobrászművész alkotásaiból nyílt 
kiállítás megnyitására. Az eseményre 
Fényszaruból Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester vezetésével 9 fős 
küldöttség érkezett.

Az érdeklődőkkel megtelt 
kiállítóteremben, a Hattyúház-
ban, e jeles Petőfi-emlékhelyen a 
könyvtár igazgatója, Kállainé Ve-
reb Mária köszöntötte a megjelen-
teket. Elmondta, hogy egy méltán 
nevezetes épületben mutatkozhat 
be Jászfényszaru kiváló alkotója, 
amely bemutatkozás egyúttal a 
testvérvárosi kapcsolat első kul-
turális-művészeti eseménye. Rosta 
Ferenc alpolgármester örömét fe-
jezte ki, hogy az első testvérvárosi 
program a felügyelete alá tartózó 
kulturális-művészeti területen va-
lósult meg. A köszöntések sorát 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester folytatta, aki elmondta: az 
otthoniak büszkék arra, hogy a kultúra számos területén Jászfénysza-
ruról neves művészek dolgoznak, köztük Zilahy Zoltán is, akinek az el-
múlt évi jász világtalálkozó alkalmából városunkban állandó műtermi 
kiállítása nyílt.

*
Zilahy Zoltán művészeti tanulmányait 1972-ben a Budapesti Képző-

művészeti Szakközépiskola szobrász szakán kezdte, mestere Borbás Tibor 
volt, akitől a szobrászat mellett a rajztechnikát is elsajátította a szoborter-
vek készítése kapcsán. A középiskola elvégzése után 1979 és 1984 között 
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, az akkori rektor, Somogyi 
József nagy tudású, neves szobrász volt a mestere.

Dr. Feledy Balázs művészeti író, 
kritikus, megnyitó beszédében 
elmondta, a kiskunfélegyházi ki-
állítás több szempontból is rend-
hagyó. Egyrészt, mert egy szob-
rászművésznek nem a szobrai, 
hanem a képei láthatók a kiállítá-
son. Másrészt kettőjük kapcsolata 
baráti jellegű, hiszen az alkotóval 
negyven éve ismerik egymást, mi-
vel Feledy Balázs 1978 és 1987 
között a Magyar Képzőművészeti 
Főiskola főtitkári teendőit látta el.

Feledy Balázs hangsúlyozta, 
hogy az itt látható alkotások jól 
tükrözik Zilahy Zoltán művészi 
formavilágát, azt hogy a hagyo-
mányra épít, a nagy példaképeket 
követi. 

A klasszikus rajztudás döntő kí-
vánalom számára, alkotásain jól 
látszik, hogy szinte festeni képes 
a ceruzával. Ugyanakkor korunk 
embere és művésze ő, az innovatív 
művészek közé tartozik. Tulajdon-
képpen egy új technika jelenik itt 
meg, tekintve, hogy nem egyszerű 
másolatról, hanem többszörös föl-
nagyításról van szó. A nyomatok 
pedig olyan anyagra készülnek, 
amely szabadtéren is dacolni tud 
az időjárás viszontagságaival. Zol-
tán munkái azért is különlegesek, 
mert a többszörösre való felnagyí-
tás sem „árt” ezeknek a rajzoknak, 

sőt legtöbb esetben erőteljesebbé is válik a mű. Csak kevesen alkal-
mazzák ma még ezt a módszert.

A tematikát illetően a jelen, a múlt egyaránt itt van: az ’56-os kom-
pozíció, a portrék Rákócziról, Széll Kálmánról, Rózsa Sándorról, Liszt 
Ferencről technikailag kiemelkedő alkotások – ajánlotta a látogatók 
figyelmébe a szobrászművész alkotásait Feledy Balázs.

A teremben és az udvari kerengőben kiállított alkotások nagy több-
sége képek és felnagyított bannerek, de néhány bronz arcplasztikával 
ellátott emléktáblát is láthattunk. A kiállítást az érdeklődők április 25-
ig látogathatták.

Tóth Tibor

A kiállítóteremben készült csoportkép. Balról jobbra: Győri Ernő, Győri 
János Bertalan, Tóth Tibor, Bognár Ágnes, Rosta Ferenc, Zilahy Zoltán, 
Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Voller Erika, Lovászné Török Magdolna 

és Lovász Dénes. Fotó: Németh András

A művész művei előtt

Vágtató ló. Fotó: Tóth Tibor Krúdy Gyula portréja. Fotó: Tóth Tibor Gróf Apponyi Albert. Fotó: Tóth Tibor
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ÓVodai hírek
„Barka, Birka, BerkeNYe…” Nem baj, ha esik, ha kedvünk jó

MI íGY HANGOLóDTuNK A HúSVÉTRA
AZ óVODÁBAN…

Szűkebb környezetünk, a csoport-
szobák és az óvoda tavaszi dekorálása, 
illetve a plüss húsvéti jelképek gyűjtése 
után eljött az a nap is, amikor a Ma-
zsola csoportos gyermekeknek igazi 
nagy meglepetéssel szolgálhattunk a 
két hetes projekt zárásaképpen. Elláto-
gattunk a csoportunk egyik tagjának, 
Ördög Jánoskának a családjához,,ahol 
élő kisbárányokkal ismerkedhettünk, 
s simogathattuk meg őket. Örömmel 
és kíváncsian vártuk a programot, ami 
a húsvéti hangolódásunk egyik csúcs-
pontja volt… A gyerekek igen bátran, 
szívesen közelítették meg az állatokat, 
s értek hozzá azok gyapjához, ami an-
nak is köszönhető, hogy vendéglátónk, 
Ördögné Balla Mancika nagyon ked-

vesen, gyermek centrikusan, természetes módon közelítette meg az 
anyaállatot és ikrecskéit. Ezáltal a gyermekek is megtapasztalták, hogy 
nincs mitől félni, a megfelelő viselkedésmóddal közelebbi kapcsolatba 
kerülhetnek a háziállatokkal. E programmal segíthettünk nekik a kö-
rülöttük lévő szűkebb és tágabb világhoz való pozitív érzelmi viszony 
kialakításában. Megfigyelhették az állatok életmódját, illetve az élet-
terüket.Pihenésképpen kitalálhatták a gyermekek, hogy milyen állat 
figuráját rejti a választott kekszük, s ha sikerült, akkor még almát is 
kaptak a játék végén jutalomképpen! Nagyon kellemesen és hasznosan 
telt el ez az élmény-, és egyben tapasztalatszerző délelőtt… Óvodába 
érkezés után persze nem maradhatott el a hagyományos húsvéti lo-
csolkodás sem, majd a „nyuszi” által eldugott kis tojások, ajándékok 
keresése is nagy izgalommal töltötte el a kicsiket.Fontosnak tartjuk a 
szülők bevonását az óvodai életbe, s nagy örömünkre mindig nagyon 
segítőkész, partneri viszonyt ápolni kívánó szülők, nagyszülők támo-
gatják a mindennapjainkat! Köszönjük szépen Ördögné Mancikának 
is a meghívást, s hogy gazdagabbá, élménydúsabbá varázsolta a kis-
gyermekek húsvétra való hangolódását ezzel az érdekes, óvodán kívüli 
tavaszi programmal! Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Esős,borongósreggel gyüle-
keztünk május 9-én a Nap-
fény Óvoda előtt. Bár az időjá-
rás nem sok jóval kecsegtetett, 
ez mégsem riasztotta el a Pil-
langó csoportos gyerekeket és 
szüleiket a kirándulástól. Ösz-
szesen 59-en indultunk útnak 
Szolnokra. Először a Szigligeti 
Színház Szín-Mű-Hely-ében 
néztük meg a Spenót Panna 
című meseelőadást. Főzelék-
ország királyának a lánya hisz-
tis, cukorkafaló, elkényeztetett királykisasszony. Sem a zöldségek, sem 
a kérők nem érdekelik. Mitévő legyen a király, hogy leszoktassa az 
édességmajszolásról és férjhez adja őt? Egy szegény vándor segítségével 
fontos dolgokat tanul meg a királylány, aki a történet végére szorgal-
mas, kedves Spenót Pannává válik és a párját is megtalálja. A darab az 
egészséges táplálkozást is népszerűsíti, a néző gyermekeket is aktívan 
bevonva a játékba. A szereplők közül Balambér a medve volt a gyer-
mekek kedvence. Nagy lett a meglepetés és a csend, amikor Bibircsók 
a boszorkány megjelent a nézők között. A mese végén lelkes tapssal 
köszöntük meg a színészek játékát. Mivel az eső még mindig esett, 
sajnos nem kerülhetett sor a Tisza parti sétára, fagyizásra, hanem újra 
buszba ültünk és átmentünk a Reptárba, ahol már vártak bennünket. 
Először az otthonról hozott elemózsiát fogyasztottuk el a Reptár étter-
mében. A program csak ez után kezdődött. Két csoportban tárlatveze-
tők segítségével jártuk be a Reptárat, kívül-belül. Az óriási hangárban 
nagyon sok repülő és más, a repüléssel kapcsolatos tárgy van kiállítva. 
Két repülőgépbe be is lehetett ülni, amit a gyerekek örömmel ki is 
próbáltak. Igazi ejtőernyőt hajtogattunk, 3D-s szemüvegen keresztül 
bepillanthattunk a pilótafülke belsejébe, műszerfalak kapcsolóit állít-
gathattuk. Az udvaron hatalmas helikoptereket és rakétákat nézhet-
tünk meg közelről. Nagyon jó volt, hogy egy hosszú épületben a gye-
rekek méretéhez igazított „katonai-akadálypályát”is kipróbálhattuk. A 
Reptár nemcsak csoportos kirándulások ideális célpontja lehet, hanem 
családi kirándulásnak is kitűnő. Látogatása hat éven aluli gyermekek 
részére ingyenes. Gyermek és felnőtt sok új ismeretre tehet itt szert 
szép, kulturált környezetben. Nagyon gyorsan telt az idő, még maradt 
látnivaló, de így is sok élménnyel telten érkeztünk haza.

Szarka Gáborné Judit óvó néni · Kép: Pető Zsuzsanna

A Maci csoport kedd reggel egy rejtélyes üzenetet kapott a húsvé-
ti nyuszitól. Segítségünket kérte, hogy vissza tudja szerezni a húsvéti 
tojásokat a rókától. Rejtvények megfejtésével jutottunk el egyik hely-
színről a másikra. Voltunk az kisiskolánál, a fő téri pavilonnál, a Szent 
Erzsébet Közösségi ház mögötti színpadon, majd végül a templom 
kertben. A cél előtt még egy akadály pályán kellett átjutnia a gyere-
kek, hogy megszerezzék a csoki tojásokat, amit végül jutalomként el 
is fogyaszthattak. Ezúton is köszönjük a szülőknek a közreműködést, 
sikerült kellőképpen ráhangolódnunk az ünnepre. 

Kép és szöveg: Földvári Dorottya

húsvéti tojáskeresés

A Katicák a hagyományoktól eltérően a tornateremben fogadták az 
apukákat. Miután minden apuka megtalálta gyermekét kezdődhetett 
a bemelegítés a csapat alakítás. Pókemberek, Supermanek és Vasember 
ek mérték össze erejüket,ügyességüket,gyorsaságukat. Izgalmas ver-
seny volt, amit a nagypapákból álló szigorú zsűri pontozott.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Fergeteges apák napja
a katica csoportban
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A Napfény Óvoda kicsinyei köszöntötték az édesanyákat. A képek a 
Méhecske és a Pillangó csoportban készültek.

Kép és szöveg: Földvári Edit

A Népviselet napja új kezdeményezés 2015-ben indult útjára. 
Célja,hogy a sok világnap között a népviseletnek is legyen napja. Mu-
tassuk meg mennyire színes, gyönyörű viseleteink vannak. Április 24-
re esik ez a nap. Óvodánk is megemlékezett erről a napról. Óvónőink 
közül többen viseletbe öltöztek. A férfi viselet bemutatásában segített 
Farkas Sándor és Tanczikó Attila. Kiemelt helyet foglalt el a jász vise-
let, melyet kis jelenet segítségével ismerhettek meg a gyerekek. Közös 
tánccal, énekkel zártuk a délelőttöt.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Az „Utánunk a közösség – komplex telep-program Fényszarun” el-
nevezésű, TÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0062 projekt fenntartási idő-
szakába látogatott el két alkalommal a Ficánka csoport a Teaházba egy 
kis barkácsolásra. Húsvéti, majd anyák napi hangolódásunk keretébe 
tudtuk beágyazni a két különböző technika alkalmazásával készített 
kreatív munkát. Nagyon köszönjük a segítő munkatársak közreműkö-
dését és a vendéglátást! Kép és szöveg: Sinkovics-Gebura Katalin

Május 1-én tartották a Város napját. Szívesen tettünk eleget a felké-
résnek miszerint tartsunk egy karate bemutatót. Megmutattuk úgy-
mond egy mix edzés keretein belül miből áll a karatés foglalkozás.

Köszönjük a lehetőséget!
OSU!

Senpai Fülöp Roland

Népviselet napja

anyák napja a Teaházban jártunk

kyokushin karate bemutató
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iSkolai hírek
Tavaszi hulladékgyűjtés

Színházlátogatáson a 8. évfolyam

Húsvéti készülődés az iskolában

Iskolán diákönkormányzata április 25-én délután és április 26-án délelőtt szervezte meg hagyományos hulladékgyűjtését. Az újrahasznosítás 
szükségessége, bolygónk védelme, a környezettudatos gondolkodás kialakítása mellett a közösségépítésnek és az iskola és a szülők sikeres együtt-
működésének nagyszerű példája ez a minden évben kétszer megszervezett program. Köszönjük a szülők, a diákok, az iskola minden dolgozója, 
a Gamesz, a közterületfelügyelők, a rendőrség munkáját, mindenki segítő közreműködését. A bevételből a diákönkormányzat a diákok számára 
szervezett versenyek, programok, valamint jutalmak anyagi fedezetét biztosítja. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

2019. 05. 16-án, kedden, a 8. évfolyammal a Pesti Magyar Színházban voltunk, ahol a „Legyetek jók, ha tudtok!” című darabot néztük meg.
Néri Szent Fülöp életéről szól, aki még akkoriban nem szent-Fülöp az 1500-as évek Rómájában vallásos, ám nem az egyház szabályai és tanítá-

sai szerint élő pap, aki árva gyermekeket karol és nevel fel a szeretet kenyerével. Tiszta jósága szálka a sátán szemében, aki Jacomo, fazekas mester 
(Rancsó Dezső) alakját felöltve mindent elkövet, hogy letérítse az atyát az igaz útról. Ehhez lesz az eszköz az elárvult koldus gyermek, Cirifischio. 
A darab Cirifischio (Pavletits Béla), szemszögéből mondja el a történetet, így az nem egy példázat, sokkal inkább egy tanmese lesz. Ott kapcso-
lódunk be, ahol egy átlagos elbeszélés véget ér: Cirifischiot felakasztják, Fülöp atya (Eperjes Károly) és szerelme, a szép Leonetta (Nemes Wanda) 
pedig megsiratják. A fiú lelke, avagy szelleme nem tud sem a mennybe felszállni, sem letérni a pokolba. Segítségére maga az Isten jelenik meg. 
Azt javasolja Cirifischionak, hogy mesélje el az életét, s úgy talán majd elválik, hova is kerül a halál után. A történet valójában itt vette kezdetét.

A darab minden korosztály számára élményt nyújtott. A színházlátogatást a 8. osztályosak osztályfőnökei – Mészárosné Dobák Ildikó, 
Polatschekné Rimóczi Melinda és Tóth Sándorné – szervezték. Tóth Sándorné

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus halálának és feltámadásának, az emberiség megváltásának ünnepe. Lelki napunkra már 
többedik alkalommal tojásfára készítettünk díszes mintájú tojásokat technika órákon minden évfolyamban Halmainé Hegedűs Mária és Tóth 
Sándorné irányításával. Hiszen a húsvét nem az igazi tojásfestés nélkül. Kép és szöveg: Tóth Sándorné
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Amikor az év egyik legszebb hónapja köszönt ránk, megújul, és vi-
rágdíszbe öltözve pompázik a természet, május első vasárnapján min-
denhol az Édesanyákat köszöntik a gyermekek.

A kissé zord, esős idő sem szegte kedvét azoknak, akik május 5-én 
megjelentek városunk templomában a szentmisén, és a szertartás után 
megtekintették a IV. Béla Katolikus Általános Iskola 6. évfolyamos 
diákjainak és kórusának anyák napi műsorát. A templom belseje ün-
nepi díszbe öltözött erre a jeles alkalomra. „Az Isten elhatározta, hogy 
megteremti az édesanyát – hangzott a műsor első mondata. Nem a kezek 
megteremtése a nehéz – mondta az Isten –, hanem az a három pár szem, 
amellyel egy anyának rendelkeznie kell. Az egyik pár azért kell neki, hogy 
csukott ajtón keresztül is megláthassa, hogy mi történik, amikor beszól: 
„Mit csináltok?”, és azt a választ hallja, hogy „semmit”. Egy másik szem-
párra a fej hátsó részén azért, hogy észrevegye, amit nem kell látnia. A 
harmadikra pedig azért, hogy mikor gyermeke valami rosszat tett, szeme-
ivel közölhesse: „Mindent tudok és éppen ezért melletted vagyok.” Igen, a 
gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal 
el. Ő az, akivel örömünket, bánatunkat megoszthatjuk, akiben bízha-
tunk, akinek jelenléte, gondoskodása életünk fontos része, aki aggódik 
miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, akihez mindig visszatérhe-
tünk és szeretete egy életen át elkísér. A versek, idézetek a hálát és kö-
szönetet fejezték ki minden édesanyának és nagymamának a sok jóért, 
amit nap, mint nap tiszta szívből, önzetlenül gyermekükért tesznek. 
Mert anyának lenni földöntúli boldogság az olykor előforduló nehéz-
ségek és áldozatok ellenére is.

A műsor után azokra az édesanyákra is emlékeztünk, akik már a 
mennyországba költöztek és nem lehettek közöttünk. A jelenlévők 
mécseseket gyújtottak, a mécsesek lángjai értük lobogtak. A temp-
lomból kilépőknek a diákok kis ajándékkal kedveskedtek: szeretetük 
jeléül általuk készített könyvjelzőt és mézeskalács szívet ajándékoztak.

„Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.”

Isten áldja meg az Édesanyákat!
Szöveg: Halmainé Hegedűs Mária

Fotó: Lovászné Török Magdolna

Ezen a napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az egyházi 
fenntartású intézmények takarítási, szemétszedési akciót szerveztek 
környezetükben. Ehhez a mozgalomhoz kapcsolódott az iskolánk is, 
amikor március 22-én különböző helyeken a városunkban takarítot-
tuk a környezetet. Technika órákon pedig a 8. osztályos tanulókkal 
virágokat ültettünk az iskolánk udvarába és díszítő ládáiba, valamint 
városunk bölcsődéjének parkosításában is részt vettünk. Rózsákat, 
örökzöldeket ültettünk.
„Válasszunk bármilyen úti célt, ne felejtsük el soha, hogy ne hozzunk 

magunkkal mást, csak fotókat, és ne hagyjunk ott mást, csak a lábunk 
nyomát.” Simon G. Dures

Kép és szöveg: Tóth Sándorné

az édesanyákat ünnepeltük Teremtésvédelmi nap

Spontán futballmeccs kicsik és nagyok között a suli udvarán szünetben

Fotó: Kotánné Kovács Tím
ea
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Iskolánk Humán munkaközössége idén is szavalóversenyt hirdetett a 
magyar költészet napja alkalmából.

A felhívásban megjelöltük a versválasztás szempontját is, hiszen e 
tanév kiemelt témája a CSALÁD.

Nagy örömünkre, több mint 30 felső tagozatos, és egy 4. évfolyamos 
tanuló is jelentkezett a versenyre, akik megmutatták tehetségüket.

A produkciókat szakavatott zsűri bírálta el, melynek elnöke volt 
Bordásné Kovács Katalin, tagjai pedig Lovászné Török Magdolna és 
Berzéné Magyar Krisztina. Ezúton is köszönjük a munkájukat. Az 
eredményhirdetésre május 10-én került sor az iskolában.

ARANY minősítést érdemeltek a következő tanulók.
4. évfolyam: Nagy Jázmin Abigél.
6. évfolyam: Rácz Ádám.
7. évfolyam: Nagy Bálint, Majzik Petra
  és Tanczikó Hanna Zsuzsanna.
8. évfolyam: Kotán Eszter.
EZÜST minősítést kapott:
5. évfolyam: Zámbó Ramóna.
7. évfolyam: Donnert Flávió.
8. évfolyam: Mészáros Réka, Kui Lili Leona és Szécsényi Viktória.
BRONZ minősítést szerzett:
5. évfolyam: Polatschek Dominik.
6. évfolyam: Vincze Veronika.
7. évfolyam: Klippán Richárd, Vad Nándor.
8. évfolyam: Balázs Léna és Polatschek Péter.
KÜLÖNDíJBAN részesült: Kárpuk Ludmilla. 

A diákok oklevelet, könyvet, irattartót és könyvjelzőt kaptak a Di-
ákönkormányzat jóvoltából.  A díjazás támogatásáért ezúton is kö-
szönetet mondunk. A versenyzők közül Rácz Ádám és Tanczikó 
Hanna Zsuzsanna részt vett a Regősök húrján elnevezésű országos 
versmondóverseny elődöntőjén, amelyet május 4-én Budapesten ren-
deztek meg. Itt Rácz Ádám 1. helyezést ért el, így bejutott a döntő-
be, amelyre június 1-jén kerül sor Budapesten a Fővárosi Művelődé-
si Központban. Gratulálunk minden versmondónak, díjazottnak és 
továbbjutónak! Sikeres szereplést kívánunk Ádámnak a döntőben is!

Botkáné Sárközi Ildikó munkaközösség-vezető

Az előző négy tanév rendkívül kedvező tapasztalatai és a kiemelkedő 
iskolai érdeklődés alapján a 2018/19. tanítási évben ismét megrende-
zésre került a pénzügyi és vállalkozói témahét egész Magyarországon 
az iskolákban. A Pénz7 időpontja: 2019. február 25-március 1. A mi 
iskolánk is kapcsolódott a projekthéthez, sőt egy kicsit az időpontot 
még ki is bővítettük, hiszen még márciusban, szinte végig, ezzel a 
programmal foglalkoztunk, külön-külön évfolyamonként technika és 
matematika órákon. A matematika órákon Balogh Zsuzsanna ismer-
tette meg a diákokkal a pénzügyi alapfogalmakat példák segítségével. 
Technika órákon csoportos foglalkozások voltak, s versenyszerűen 
dolgoztuk fel a témát Halmainé Hegedűs Mária és Tóth Sándorné 
vezetésével. A témahéten pénzügyi és vállalkozói ismeretekkel foglal-
koztunk. Célunk, hogy a 2019. év pénzügyi témája, az „Okosan a be-
fektetésekről” mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalko-
zói ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapjon az iskolánkban.

Szöveg és kép: Tóth Sándorné

Április 26-án a diákönkormány-
zat felhívására sokan érkeztek zöld 
pólóban a IV. Béla Katolikus Álta-
lános Iskola diákjai és tanárai kö-
zül, ezzel is kifejezve a bolygónk 
védelme iránti elkötelezettségü-
ket. Egy tavaly indult kezdemé-
nyezést hagyománnyá téve idén is 
fát ültettek a nyolcadikos diákok. 
Így kapcsolódtak a Föld napjá-
hoz, kifejezve elkötelezettségüket, 
és emléket hagyva magukról, va-
lamint kedves feladatot az utánuk 
következő hetedik évfolyamosok 
számára, mert az ő dolguk lesz a 
fa ápolása.

Kotánné Kovács Tímea

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük..., aki Istentől bölcsességünk-
ké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett.” 
/1 Kor, 23.30/ - olvashatjuk az 1. Korintusi levélben.

A nagyböjti időben szép szokás, hogy keresztutat végzünk. Lélekben 
mi is Jézussal akarunk lenni, vele együtt vinni saját keresztjeinket. A 
IV. Béla Katolikus Általános Iskola diákjai, munkatársai is csatlakoz-
tak ez évben a keresztút végzéséhez.

Minden évfolyam 4. osztálytól fölfelé egy-egy pénteket fölvállalva 
a nagyböjti időben végezte a stációkat. Az utolsót, a nagypéntekit a 
pedagógusok végezték, amit minden diákért, dolgozóért és családtag-
jaikért ajánlottunk fel.

Sándorné Tóth Éva

költészet napi szavalóverseny
az iskolában

Pénz7 2019

kertész leszek, fát nevelek…

keresztút

1745. május 6-án Mária Terézia aláírta a redemptióról szóló diplo-
mát, amely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait. 
Erről a magyar történelemben példátlan összefogásról, melyet a ma-
gyar országgyűlés, a jászok tettét elismerve, emléknappá nyilvánított, 
hagyományainkhoz híven iskolánkban is megemlékeztünk. Botkáné 
Sárközi Ildikó, a humán munkaközösség vezetőjének emlékező sza-
vai után a Jász himnusz dallamai csendültek fel az iskola rádiójában, 
aki pedig ennél is több információra vágyott, az tanulmányozhatta a 
redemptióról szóló kiállítást. Kotánné Kovács Tímea

a jászok összefogására
emlékeztünk



12 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/5

PETŐ ÁDÁM #4 Emlékmotorozás Jászfényszaru 2019

a történelem az élet tanító mestere

Csodálatos érzések keverednek 
a kilátogató emberek szívében, 
hiszen ez nem csupán egy május 
elseje! Ez maga az emlékezés nap-
ja! Egy nap, amely egy fantaszti-
kus srác és az Ő eredményei előtti 
tisztelgésnek indult, de immár az 
5. alkalommal egy nagyszerű mo-
toros családi eseménnyé nőte ki 
magát. És nem véletlen a családi 
jelző, hiszen akik kilátogatnak a 
Jászfényszaru határában épített 
emlékparkba egy igazi családba 
csöppennek. Egy nagy motoros 
családba, ahol csak az számít, hogy 
jól érezd magad és ezzel az élménnyel adózz ÁDÁM emléke elött.

Az idei emléknap díszvendége Németh Kornél #108 volt, aki hazánk 
eddigi legsikeresebb Motocross versenyzője és ikonikus Off-Road mo-
toros alakja. Kornél már évek óta szeretett volna jönni, de versenyei 
folyamatosan akadályozták ebben. Idén végre sikerült ideérnie és 
profi motorozásával elkápráztatott minden kilátogató vendéget és a 
motoros társait is. Idén első alkalommal Freestyle bemutató is volt, 
ahol látványos ugrásokkal váltották egymást a levegő motoros akro-
batái. De talán a legnagyobb öröm az volt ezen a csodás napon, hogy 
rendkívül sok gyermek motoros érkezett, amivel tökéletes visszaiga-
zolást kaptunk az emléknap sikerével kapcsolatban. A gyermekeken 
kívül nagyon sok amatőr, hobby és élsport versenyző is húzta a gázt 
az emlékpark dombjain. A tradicionális felvonuláson, mint ahogy 
a pályamotorozáson idén is, mint minden évben, elképesztően sok 
munkát, energiát és pénzt tettek bele a család és a település aktivistái. 
ÁDÁM elragadó személyisége és habitusa mind a mai napig hatal-
mas energiákat ébreszt az emberekben. Ezek az energiák látványosan 
megnyilvánultak ezen a napon is. Szülei, Petőné Olga és Pető László 
fáradhatatlanul mozgatják a rendezvény sikeréhez szükséges embere-
ket, családokat, motoros társakat, akik mindent megtesznek, hogy ez 

a nap sikeres és méltó legyen egy 
nagyszerű versenyző emlékéhez. 
Hatalmas köszönettel tartozunk 
Jászfényszaru Város Önkormány-
zatának, Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszonynak 
és munkatársainak; Lovász Dénes-
nek, a pálya doktorának, aki folya-
matosan alakítja és szépíti a pálya 
nyomvonalát és környezetét; min-
denkinek, akik évről évre segítik 
a pálya körüli munkákat; Kaszai 
Tamásnak és családjának a finom 
ebéd elkészítéséért; a regisztrációt 
végző hölgyek és a pályabírók se-

gítségéért; a Gamesz munkatársainak a technikai háttér biztosításáért; 
Bordás Zoltánnak a hangosításért; a lelkes tűzoltó brigádnak és a pol-
gárőrségnek a biztonságért.

Köszönet az IMR-Racing Hungary csapatának, a szuper fotósoknak!
Külön köszönet, hogy idén először a bemutatón résztvevők közül 

a Samsung Electronics Magyar Zrt. jóvoltából kisorsolásra kerülhe-
tett egy nagyméretű televízió, valamint hozzájárultak Németh Kornél 
utaztatásához, melynek lebonyolításában közreműködött Tóth Tibor, 
a FÉBE elnöke.

Hálásak vagyunk a bemutatóra kilátogató és az utcán integető lako-
sok érdeklődéséért.

Ez az esemény jelképe és példája annak, hogy mi az összetartozás, a 
barátság, a kitartás, a sport szeretete és a kemény munka.

Kuncz Richard
Motomax Motorsport Klub Egyesület
Nagy tisztelettel köszönjük Kuncz Richard önzetlen segítségét, prof-

izmusát, a motorozás iránti rajongók összetartását és legfőképpen azt a 
mérhetetlen szeretetet, amellyel körbeveszi az általa oly nagyra becsült 
Ádám#4 emlékét. Olga, Laci és a szervezők

Fotók: Sugár Istvánné, Lovászné Török Magdolna

Május 13-án és 14-én a IV. Béla Katolikus Általános Iskola nyolca-
dik osztályos tanulói érzékenyítő foglalkozáson vettek reszt, a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A foglalkozást vezető dr. 
Előd Nóra ny. főiskolai tanár – aki személyes kapcsolatban áll ho-
lokauszt túlélőkkel – drámapedagógiai módszerekkel, a gyerekekkel 
közösen dolgozta fel Európának azt a történelmi korszakát, amikor 
a teljes kiszolgáltatottak áldozatul estek a totális gátlástalanságnak. 
Megmutatta, hogy hová vezethet akár kontinensre is kiterjedően, ha 
ellenségeket kreálnak egy országon belül. A programvezető dicsérte a 
jászfényszarui gyerekek irodalmi és történelmi felkészültségét. A diá-
kok érdeklődéssel és odaadással vettek részt a közös munkában. Né-
hány vélemény a tanulók részéről:

„Nagyon jó volt. Más szemmel nézek mindenre. Sok mindent tanul-
hattam belőle.”

„Tetszett, aktív óra volt, de kíváncsi lettem volna Nóra néni élményeire 
és történetére.”

„Nagyon sokat tanultam. Köszönöm, az előadással kapcsolatban, hogy 
interaktív volt. Egészen új oldalról mutatta be a történteket. További sok 
sikert kívánok, és hogy még sok mindenkivel megoszthassa, mert ezt min-
denkivel meg kell osztani, megismertetni, hogy ne forduljon elő újra ilyen.”
 Palásthy Pál programfelelős · Fotó: Lovászné Török Magdolna
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„NÉZZÉTek aZ ÉG MadaraiT…”
Madárlesen a Jászságban

Április utolsó napján (2019. 04. 30.) a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság fotókiállításra invitálta a nagyérdemű közönsé-
get, amelyet Madárlesen a Jászságban címmel szervezett Jászfény-
szarun, a Szent Erzsébet Közösségi Házban. Idén 15 éve, hogy 
összefogva másokkal – dokumentáló jelleggel vagy csak a fotómű-
vészet varázserejével – tematikus fotókat mutatnak be.

Az igen változatos, esőillatú, lenge meleg, napsugaras tavaszi délutá-
non többen jöttek közel s távoli vidékről, akik még a kiadós zápor előtt 
sétáltak, fotóztak a virágba borult főtéren, megcsodálva annak minden 
szépségét. A népfőiskola önkéntesei a vendéget váró – sütemény és 
kávé illatú – készülődés közben rögtönzött tárlatvezetést is tartottak az 
érdeklődőknek: megnézték a Jászok, Hagyományok, Huszárok fotó-
válogatást a Petőfi Sándor Művelődési Házban, a Bedekovich térképek 
nyomában c. térkép és fotókiállítást a Régi Parókián és Penczner Pál 
képzőművész képeit a közösségi házban.

A Madárlesen a Jászságban c. kiállítás tervezője, szervezője Pető 
István (Jászfényszaru) aki a saját alkotásai bemutatása mellett felkérte 
a természetfotózásban kedvét lelő ismerőseit, hogy közösen mutassák 
be a lencsevégre kapott jászsági madárvilágot. Így láthattuk Varga Jó-
zsef (Jászapáti) alkotásait. Az általa működtetett Mr. Bene Madártani 
Szabadidő Központ keretében több lest is kialakított, amelyek remek 
lehetőséget nyújtanak a madarak fotózására. Célja a természet- és ma-
dárfotózás népszerűsítése, fotózási lehetőség kezdő és haladó szintű fo-
tósok számára, gyakorlati, technikai és szükség esetén képfeldolgozási 
segítségnyújtás. Szűcs László (Budapest) a Foto Natura Természetfo-
tósok Egyesületének elnökhelyettese. A szervezet a természetszerető és 
óvó, azt művészi szinten megörökítő „művészlelkek” baráti közössége. 
Az IFWP nemzetközi fotópályázatán már többször is kimagasló telje-
sítményt értek el a magyar alkotóik eredményes szereplésével s több 
alkalommal adtak ki saját természetfotós albumot. Vallják: „Igyek-
szünk a szabad Természetben úgy alkotni, hogy semmin ne hagyjuk 
ott kezünk nyomát, miközben örök pillanatokat próbálunk meg el-
ragadni az Élettől. Amikor sikerül, valóban igazi művésznek érezheti 
magát az ember.” Danis János – Duflex Fotográfiai Stúdió (Gödöllő) 
művészeti vezetője, EFIAP/p fotóművész (Nemzetközi Fotóművészeti 
Szövetség EFIAP platina minősítése), 2018. év fotóművésze (Magyar 
Fotóművészek Világszövetsége), Örökös Fotóművész. Főképp 2002-
ben kezdődő hosszas romániai tartózkodása idején, székelyföldi útjai 
során – kezdett ismét a fotózással is foglalkozni, olyannyira, hogy ez a 
fontos hobbi fokozatosan életformájává vált. A madárfotózás élményét 
itt, a jászsági lesen tudta igazán elmélyíteni. Ács Dávid (Jászfényszaru) 
amatőr természetfotós életét egy ajándékként kapott (2012) egyszerű 
kompakt fényképezőgép indította első is a jászsági lesen Varga József 
Mr. Bene Madártani Szabadidő Központjában „nevelkedett”. A fotó-
sok mindegyike – a cserkelés (természetben járás) mellett – megfordult 
már a madáritatós lesnél, a hol a kiállítás remekművei is készültek.

A nagyszámú érdeklődő közönséget Farkas Kristóf Vince történész 
muzeológus köszöntötte, a kiállítás megnyitására urbán Sándort a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Helyi Csoport elnökét – aki emellett a JÁSZKUN 
Természetvédelmi Szervezet elnöke is – kérték fel.

A megnyitó beszédben többszörösen is elhangzott: vigyázzunk az 
élővilágra, mint a szemünk fényére. A program, mint ez a kiállítás 
is nem csak a felelős gondolkodást és szemléletet kívánja kialakítani, 
megerősíteni, de törekszik arra is, hogy minden érzékszervünket meg-
mozgatva, használva jusson el ezek felismeréséig. Felállítsa, kimozdítsa 
az embert a passzivitásra késztető falak közül, a számítógép és a tévé 
elől, és aktív, cselekvő magatartásra motiválja őket. 

Milyen csodák élnek velünk? Ismerjük-e közvetlen környezetünket? 
Tudjuk-e, hogy milyen virágok, fák, füvek, madarak, lepkék élnek kö-
rülöttünk? Tiszteljük-e az életet?

Élőlény társaink, egy gyönyörű virág, vagy egy szép lepke, madár 
azért él a földön, hogy fenntartva a biológiai egyensúlyt, örömet je-
lentsen számunkra, nem azért, hogy könnyű szerrel letépjük, eltapos-
suk, elpusztítsuk.

Az élővilág megőrzésének első feltétele, első lépése a megismerés 
– ezt szolgálja egy-egy ilyen kiállítás is. Hiszen amit nem ismerünk, 
azt szeretni és védeni sem tudjuk. A második lépés a megszeretés. Ha 
ismerek, szeretek valakit vagy valamit, akkor általában jó és szép élmé-
nyek, emlékek kötnek össze vele. Ezt is szolgálja e kiállítás létrejötte. 
A harmadik lépés az ismeretségre és szeretetre építve a másik élőlény 
életének védelme – ez a fenntarthatóságra való törekvés.

Amit elpusztítunk, az örökre hiányozni fog. Mi leszünk szegényeb-
bek, ha eltűnik egy nagyra nőtt fa, egy nyíló virág, vagy egy éneklő, 
szárnyaló madár. A mesterséges környezet mindig sivár, egyhangú, 
szürke, míg a természetes táj színes, sokszínű, élettel teli, mozgalmas, 
megismerésre, felismerésre, játékra csábító. 

„Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűj-
tenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan 
ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? 

Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek 
vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet 
az eledelnél s a test a ruhánál?” (Máté 6; 26,27,25)

A népfőiskola így talált kapcsolatot a természetvédelem és a fotómű-
vészet között. A kiállítás megtekinthető 2019. június 12-ig.

A programra a Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyomá-
nyok és innováció Jászfényszarun és térségében című GINOP-3.3.3-
17- 2017-00104 azonosító számú projekt Digit modul keretében és Jász-
fényszaru Város Önkormányzata támogatásával kerül sor.

Kovács Béla projektvezető
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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2019 ÉV Madara – a GÓlYaTöcS
Ha május, akkor Madarak és fák napja! Miért éppen gólyatöcs? 

A MADÁRLESEN A JÁSZSÁGBAN című, elsőként Jászfénysza-
run bemutatott fotókiállítás anyagában láthattuk Varga József 
fotóját a fekete, fehér, piros színben pompázó kicsi gólyára hason-
lító madárról (de hát mégsem az!) készült, igen figyelemre méltó 
felvételt – nézzük meg hát mit is érdemes erről tudnunk.

Megtudtuk Varga Józseftől: május 24-én 3 éve, hogy elindították 
a Mr. Bene Madártani Szabadidőközpont tevékenységét – megfi-
gyelésre, madárfotózásra alkalmas lesek kiépítését. Ez a kiállítás nem 
ezért jött létre, az ötlet és a megvalósítás a jászfényszarusiak érdeme, 
de mégis szerencsésen összecseng az indulás dátumával és jelképezi, 
hogy jó úton haladnak. A három év alatt sok fotós ismeretség köttetett 
és az ország távoli részeiről is eljöttek hozzájuk egy – egy jó fotó re-
ményében! Születtek is kiváló fotók és ma már gyakran látjuk viszont 
hazai és nemzetközi pályázatokon, kiadványokban, könyvekben vagy 
az interneten az itt készített felvételeket.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-
ben indított „Év madara” programjának célja és küldetése olyan fajok 
vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmé-
ben a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak, például a gazdálko-
dóknak, különösen fontos szerepe van.

A gólyatöcs (Himantopus himantopus), egyik szép régi nevén – a 
székigólya, nem véletlenül kapta ezt a népi elnevezést. Hosszú lábá-
val és csőrével, fekete-fehér színével valóban miniatűr fehér gólyához 
hasonlít. A tavaly nyári internetes szavazáson a három választható ma-
dárfajra (gólyatöcs, gulipán és nagy póling) érkezett 8993 voks közül a 
gólyatöcs kapta a legtöbbet, így lett ez a faj az idei év madara.

Megjelenés: A hím homloka, torka, nyaka és alsóteste fehér, a fejte-
tő, a tarkó, a nyak hátsó része, a hát, a váll ás a szárnyak feketék. A tojó 
fején és nyakán több a fehér, hátuk pedig barnásfekete. Vékony, fekete 
csőre hosszú. A gólyatöcs piros lábai rendkívül hosszúak (tudományos 
neve, a Himantopus szíjlábút jelent).

Táplálkozás: Főleg vízi rovarokat és más gerincteleneket, elsősor-
ban alacsonyabb rendű rákokat szedeget össze a víz színéről és a parti 
iszapfelületről.

Élőhelye, költése: Öt alfaja a világ szinte összes kontinensén meg-
található. Vonuló madár, március-áprilisban érkezik meg a trópusi 
Afrikából, augusztusban a többség el is hagyja hazánkat. Európai állo-
mánya stabil, a hazánkban költő párok száma ingadozó. Kopár, sekély 
vízborítású helyeken költ, hazánkban sokszor a gulipán társaságában. 
Fészkét úgy alakítja ki, hogy lehetőség szerint víz vegye körül, a nö-
vényzeti borítottság 50% körül alakuljon, magassága körülbelül 30 
cm legyen. Laza telepeket alkot, máskor egyesével fészkel. Fészke kis 
talajmélyedés, amibe növényi törmelékeket hord. Fészekalja 3-5 to-
jásból áll, a kotlási idő 25-26 nap. A fészekalj megsemmisülése esetén 
pótköltésbe kezdhet. A fiókák egy hónapos korukban már képesek 
repülni, de szüleikkel még ezután is összetartanak.

Legfontosabb magyarországi élőhelyei a Duna-Tisza közén és a Ti-
szántúlon találhatók. A faj itt találja meg azokat a sekély, csak 20-25 
cm mély szikes tavakat és öntésterületeket, ahol hosszú lábaival a víz-
ben gázolva táplálkozni, a kiemelkedő szárazulatokon pedig költeni 
tud. Vonulási időszakban bármely sekély vizű élőhelyen: halastócsapo-
lásokon, belvizes szántókon, gyepeken is találkozhatunk vele. A szikes 
tavak megfogyatkozásával a gólyatöcs ezeket az alternatív vizes élőhe-
lyeket is mind gyakrabban használja fészkelőhelyként.

Állománynagyság: Óriási elterjedési területének köszönhetően 
világállománya is hatalmas, 450-780 ezer egyedre becsülhető, ebből 
az európai állomány mintegy 108-150 ezer egyed (54-75 ezer pár). 
Magyarországon rendszeres fészkelő, a költőpárok száma az adott év 
csapadékviszonyaitól függően 200-1000 pár között alakul.

A hazai állomány hosszú távú vonuló. Tavasszal március-áprilisban 
érkezik meg a trópusi Afrikából, a költési időszak végén korán útra 
kel, többségük augusztusban el is hagyja hazánkat.

Veszélyeztető tényezők: Szikes tavakat (a „székeket”) kedvelő élet-
módja miatt kedvezőtlenül hatott a fajra ennek az élőhelytípusnak a 
jelentős felszámolódása az 1980-as évek végétől. A klímaváltozás, a 
szárazodó tavaszok jelentősen befolyásolják az adott évi költőpárok 
számát.

Míg csapadékosabb években akár 1000 pár is fészkelhet az ország-
ban, száraz teleket követően ezek száma akár 200 pár alatt is maradhat.

Védelem: Védelmének alapját a még meglévő természetes szikes ta-
vak megőrzése és az egykori fészkelőhelyek rehabilitációja jelenti. Ma-
gyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 Ft.

Mindannyiunk ügye a madárvédelem!
Az emberi civilizáció globális környezet átalakítása következtében 

félelmetes ütemben tűnnek el az élőhelyek és az állatfajok a bolygóról. 
Éppen ezért a természet védelme napjainkban már nem képzelhető 
el országonként pusztán néhány száz főállású szakember munkaköri 
feladataként. Környezetünk megóvása olyan társadalmi érdek, amiben 
a lakosság minél szélesebb rétegeinek életkortól és előképzettségtől 
függetlenül részt kell vennie. Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Felhívás – az utolsó pillanatban – a gólya, a túzok és a varjú élőhe-
lyei, feltételezett száma az 1890-1950 közötti évtizedekben

A JÁSZKUN Természetvédelmi Szervezet elnöke, Urbán Sándor a 
Madárlesen a Jászságban c. jászfényszarui fotókiállítás megnyitóján 
kérte a népfőiskolánk közreműködő segítségét – ADATGYŰJTÉS A 
RÉGI IDŐK MADÁRVILÁGÁRÓL témakörben, így tesszük közzé 
a felhívást, s azzal a céllal, hogy minél többekhez eljusson a megkere-
sésük.

Az 1920-30-as években született embertársaink olyan, eddig föltá-
ratlan ismeretek, már-már kincsek őrzői, amelyek fontos részei nem-
zeti értékeinknek. Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején élt 
nagyszüleink, szüleink életének emlékeit szeretnénk összeszedni a Jász-
kunságban. Három közismert, összetéveszthetetlen madárfaj a gólya, 
a túzok és a varjú 1890-1950 közötti évtizedekben élt – ez az időszak 
még belátható – állományáról szeretnénk minél többet tudni.

Hány gólyapár fészkelhetett falvainkban, városainkban? A régen s 
nyomtalanul eltűnt tanyavilág is fontos élőhelye volt kedvenc mada-
runknak – erről kevés információ maradt fenn. Az alföldi róna leg-
szebb madara a túzok is gyakori volt, de hogy hol és mennyi élt a 
települések határában nem ismerjük. A kipusztulásuk időpontjai, okai 
is fontos adatok. Az alföldi tél hangulatának meghatározó madarai 
voltak a vetési varjak. Erről a „fekete seregről” sincsenek hiteles adata-
ink. Hol voltak fészektelepeik? Mennyi lehetett a becsült létszámuk?

FONTOS: az adatközlő személy neve és születési ideje, hiszen ők hi-
telesítik a megadott információkat. A visszaemlékezések mely telepü-
lésre és határrészre, mely időszakra vonatkoznak. Különösen érdekesek 
a már nem élő ősök „hagyatékai”.

Köszönettel kérjük a megkeresést s ahol szükséges, a személyes talál-
kozásra is rendelkezésre állunk egy-egy interjú erejéig.

Elérhetőségeink: JÁSZKUN Természetvédelmi Szervezet, Urbán 
Sándor, 5001 Szolnok, Pf. 188.; urbansandor.szolnok@gmail.com; 
tel: 56/429-623. Közreműködő szervezet: Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság Kovács Béláné Pető Magdolna 5126 Jászfényszaru 
szent István út 1. info@bedekovich.hu 30-579-0164

Tisztelettel kérjük és köszönjük a segítséget!
Kovács Béláné Pető Magdolna

Régi idők madárvilága

Fotó: Varga József
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Életem zenéje
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 

Társaság meghívására 2019. április 26-
án a Rimóczi kastélyban az operáról, 
személyes élményeiről tartott vetíté-
ses előadást Kóródi Anikó Zsuzsanna 
operaénekes, az opera nagykövete. A 
nemes feladatával a zeneszerető közön-
séget zenei részleteken keresztül igyek-
szik közelebb hozni az opera világához.

Az érdeklődő közönség kíváncsi volt, 
milyen gazdag és tartalmas szakmai élet-
utat járt be a szoprán operaénekes mű-

vésznő, a szerepeiről, életpályájáról, az operához egy életre kötődéséről 
mesélt a közönségnek. Vetített képekkel, zenével fűszerezett előadásá-
ban felelevenítette azokat a meghatározó pillanatokat, amelyek a zene, 
azon belül is az opera műfaja felé irányították. Az opera nagykövet 
feladata, hogy az érdeklődő hallgatóság az előadások hatására kedvet 
kapjon a teljes zenei produkciókat is megtekinteni. A Magyar Állami 
Operaház 2013-ban indította el az Opera Nagykövetei Programot, 
melynek célja művészek felkérése a műfaj népszerűsítésére.

Kóródi Anikó 2016 szeptembere óta végzi ezt a nemes és szép felada-
tát, ezáltal juttatja el a közönségnek - meghívások alapján - kulturális 
intézményekbe, iskolákba az opera műfajának sajátos világában törté-
nő ismeretterjesztést a személyes élményanyagával is fűszerezve.

Nagyon fontos, hogy a gyermekek már egész kicsi korban megismer-
kedjenek a muzsikával és fokozatosan bővítsék ismereteiket. Magyar-
országon Kodály Zoltán volt az úttörője ennek a kezdeményezésnek. 
A veszprémi származású Kóródi Anikó is kiváló alapokat kapott, a 
helyi ének-zenei általános iskolában kezdte tanulmányait, ahol Kodály 
tanítványától tanulhatott. Anikó örömmel emlékezett vissza ezekre az 
évekre, hiszen ekkor döntötte el, hogy operaénekes lesz. Első operaél-
ménye Bizet: Carmen című operája volt. Erről mesélve a közönséget is 
kifaggatta, mikor ismerkedtek a muzsikával, tanult-e hangszeren vagy 
éneket, vagy táncot, mi is volt az első zenei élmény az életükben. Töb-
bünkben nagyon kellemes emlékeket ébresztett ez a beszélgetés – s 
nem titkolt vágyat, hogy újra előkeressük gyermekkori kottáinkat s 
dalba, zenébe kezdjünk.

A vetített előadásban láthattunk képet az első színházról is, 1637-
ből. Ekkor a színpad előtti rész az alsóbb társadalmi rétegek állóhelye 
volt, ülni csak az tudott, aki vitt magával széket, míg a páholyokból a 
tehetősebbek kísérhették figyelemmel az előadást, ott éltek társadalmi 
(és családi) életet. Ma már persze a színpad előtti helyek a legdrágáb-
bak.

Anikó a Zeneakadémián szerzett képesítést opera szakon. Szép pá-
lyafutásáról néhány archív felvételről kaphattunk benyomásokat, ahol 
többek között hallhattuk Meyerbeer: Hugenották című operájából 
Page áriáját, a Denevér operettből Adél kacagó áriáját és a Varázs-
fuvolából Papageno és Papagena duettjét is. Mesélt a zeneakadémiai 
tanárairól, példaképeiről, végtelen sorban a művésztársairól, nagyra 
becsült rendezőiről.

Tanulmányait a veszprémi Kállai Éva Gimnázium és Szakközépis-
kola francia tagozatán, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, 
Budapesten végezte.

Életpályája: 1980–1984-es években a győri Kisfaludy Színház ma-
gánénekese. 1984-től 1988-ig Linzer Landestheater, (Ausztria), ma-
gánénekes. 1990 és 1995 között a debreceni Csokonai Színház magán-
énekese. 1995-től szabadfoglalkozású. Tanulmányai mellett, balettet, 
néptáncot, kamarazenét tanult, 10 évig csellózott. Énekesként, csellis-
taként, országos kulturális versenyeken televíziós vetélkedőkön aratott 
sikereket. Vendégszereplések: Állami Operaház, Budapest, Szigligeti 
Színház, Szolnok, Katona József Színház, Kecskemét. 1973 óta az 
Országos Filharmónia több száz koncertjén énekelt. Vendégszerepelt 
Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Dánia, Anglia, USA, Ka-
nada, Japán zenés színpadain.

Főbb szerepei a teljesség igénye nélkül: operaszerepek: Rosina ( Se-
villai borbély), Gilda (Rigoletto) Narcissa (Haydn: Philemon és Baucis 
) Mimi (Bohémélet) Luigia (Donizetti: Viva la Mamma) Oszkár (Ál-
arcosbál) Papagena, Pamina (Varázsfuvola) Illia (Idomeneo) Euridyke 

(Gluck: Orpheus és Eurydike) Marie (Lortzing: Cár és Ács), Antó-
nia (Hoffmann meséi), Micaela (Carmen) Operett szerepek: Anna 
(Burkhard: Tűzijáték), Iluska, Királyleány (János vitéz), Liza, Marica 
(Marica grófnő), Arsena (Cigánybáró), Mi (A mosoly országa), Stella 
(Suppé: Banditacsíny), Adél (Denevér), Leontine (Ördöglovas), Szil-
via (Csárdáskirálynő), Minon (A monrtmartre-i ibolya), Valencienne, 
Hanna, (A víg özvegy), Hortense (Heiberger: Az operabál).

Színházi (Győr, Debrecen) alakításaiért több esetben nívódíjban 
részesítették. Az életéről, szakmai tevékenységéről számos portrécikk, 
sajtó kritika, rádió- tv riport és felvétel készült.

Jelenleg Jászdózsán él, a felkéréseknek örömmel tesz eleget, ma is 
élete a zene s otthon a csend … a természet … a kert … az állatok. Az 
előadást követő beszélgetésünk során megtudtuk, hogy a művésznő 
megszállottan kutat és anyagot gyűjt Küry Klára – már-már feledésbe 
merült - jászsági, jászkiséri születésű színész, operettprimadonna életé-
ről. A készülő kézirat szakmai, helytörténeti anyagokkal folyamatosan 
gazdagodik, s hamarosan lezárásra kerül. Olyan élmény-gazdag (este 
felé már süteményes, teás) beszélgetésben volt részünk e téren is, hogy 
máris „feliratkoztunk a táncrendbe” – a könyv megjelenésekor sze-
retnénk Jászfényszarun is egy könyvbemutatóra számítani. Ugye nem 
vagyunk egyedül a vágyunkkal, Kedves Olvasó? Kíváncsian várjuk a 
következő alkalmat – tartsanak velünk ismét!

Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna

Kedves ismerős és kedves ismeretlen segítők!
Nagy tisztelettel, hálával és szeretettel gondolunk mindenkire, akik 
valamilyen formában (pénzben, természetben, gesztusban) fejezték ki 
segíteni akarásukat a családunkat ért katasztrófa kapcsán.
Köszönjük Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonynak, 
a képviselő-testületnek, a Gamesz dolgozóinak, hogy azonnali segítsé-
get nyújtottak lakhatásunk megoldásában.
Külön köszönjük a helyi, a jászberényi, a hatvani tűzoltók munkáját, 
hogy mentették a menthetőt.

Vitay István és családja

A jó cselekedet nem vész el a világban…
„Az ember azt hiszi, hogy nagyon okosan elrendezte a sorsot.
De a sorsot nem lehet elrendezni. Egyszer csak jön valami hirtelen,
amikor nem is várod, és fölborul minden. Vége, vége…
A sorsot nem lehet elrendezni, a sors rendezi az embert…”

Hálás szívvel köszönöm mindazon jót akaró emberek segítségét, akik 
nem hagytak magunkra az otthonunkat majdnem teljesen
megsemmisítő lakástűz után. Segítettek a tűz megállításában, segítet-
tek anyagiakban és segítenek bármilyen formában az újjáépítéshez.
Nincs rá szó, mit érez olyankor az ember, amikor mások segítő kezet 
nyújtanak a bajban.

„A jó cselekedet nem vész el a világban, és egyszer visszatér hozzád.”
Köszönettel:

Lukács Imréné

köSZöNeT a SeGíTSÉGÉrT
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önkéntesség? „Több leszel, ha teszel!”
Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fej-
lesztésével témában tartottak 
konferenciát 2019. április 
27-én, az Eszterházy Károly 
Egyetem Jászberényi Campu-
sán a Jászság civil szerveze-
teinek, önkormányzatainak, 
humán intézményeinek ré-
szére. A Jász-Nagykun-Szol-

nok Megye Esély Szociális Közalapítvány egy EFOP-os pályázati 
program keretében a Jászapáti és a Jászberényi Járás 18 telepü-
lésének együttműködési lehetőségeit kutatja, fejleszti, kiemelten 
két célcsoportra a 14-35 év közöttiekre és a 60 felettiekre bontva.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetője felkérést kapott a 
Generációk közötti együttműködés és önkéntesség témában a műhelymun-
ka levezetésére s korreferátum megtartására.

A megjelenteket Szatmári Antalné Jászberény alpolgármestere kö-
szöntötte s méltatta a projekt eddigi eredményeit. A projekt kiemelt 
területe az önkéntesség s erről kaptunk megerősítést az alábbi előadá-
sok keretében. 

új Nemzedék Központ 
Nonprofit Kft. bemutatko-
zása – Ament Balázs hálózati 
igazgató helyettes tájékoztatott 
a szervezet sokrétű feladatáról, 
amelyekkel bekapcsolja a fiata-
lokat az önkéntességbe – mint 
egyéni kompetenciafejlesztés, 
önkéntes központ, módszer-
tani fejlesztés, weboldal fej-

lesztése, ifjúságszakmai koordinátori hálózat, Önkéntes információs 
pontok, Közösségi Terek hálózata, amely találkozási pont, tanulási tér, 
inspiráció és alkotás tere is egyben. Részletes és hasznos információk 
találhatóak a www.onkentes.gov.hu oldalon, illetve érdemes tájéko-
zódni a DIP Digitális Immunerősítő Programról is.

A magyarok értékes dolognak tartják az önkéntes segítségnyújtást. 
A kutatási eredmények rámutatnak egy érdekes hálózatosodási me-
chanizmusra is: Mivel a népszerűség növelése főként a személyes kap-
csolatokon keresztül működhet eredményesen, ami azt jelenti, hogy 
minden önkéntes egy-egy lépést jelent a pozitív megítélés elterjedése 
felé. A támogató attitűd pedig ösztönzi az emberek részvételét, így 
tovább gyarapítja a segítők számát. Röviden összefoglalva, az önkén-
tesség jó híre még több részvevőt vonz, akik pedig tovább terjesztik a 
tevékenység jó hírét. A mechanizmus kulcsa pedig az egyszerű tanul-
ság: önkénteskedni jó!

A Századvég Alapítvány munkatársa, Gyorgyovich Miklós kuta-
tásvezető tájékoztatott az önkéntességkutatás első eredményeiről. A 
2018-as, reprezentatív kutatásban kétezren vettek részt, amelynek kö-
szönhetően már az előzetes eredményekből is kitűnik, hogy hazánk-
ban egyre több ember életének része az önkéntesség.

Önkéntesség a forprofit szférában témakörben elsőként a Sam-
sung Electronics Magyar Zrt. munkavállalói kapcsolatokért felelős 
csoportvezetője Szőllősi László tájékoztatott a cégről (1938-ban csa-
ládi vállalkozásként indult a halpiacon) a cég sokrétű jótékonysági 
tevékenységéről s a bekapcsolódók számáról, mint önkéntes munkák, 
véradás, adományozás, egészségügyi szűrések, kórházi családi szoba, 
komfort szoba kialakítása, középiskolai tanulmányi versenyek szerve-
zése vagy a felsőoktatásban tanulók diákcsere programja. 

Majd ifj. Kasza János ügyvezető a Jász-Plasztik Kft.-ről adott tájé-
koztatást. A cég családi vállalkozásként 4 fővel indult, ma 5000 fő 
munkavállalóval dolgoznak s több magyar és külföldi városban is jelen 
vannak (Nyíregyháza, Jászapáti, Nagyréde, Veszprém, Fót, Madaras, 
Galánta, Nyíitra). Az oktatásban is „jelen vannak” bölcsödét, iskola 
tornacsarnok építését támogatták, óvodát alapítottak. Emellett támo-
gatják az egyházat és nonprofit szférát, Virtuózok programot, jászberé-
nyi kosárlabda csapatot, Szilágyi Áron olimpiai bajnokot is.

A magyar társadalmon belül igen vegyes az önkéntesség megítélése. 

Ez elsősorban a társadalom informáltságával függ össze. Jelentős hoz-
záállásbeli különbség van ugyanis azok között, akik önkénteskednek és 
azok között, akiket a téma kevéssé érint. Azonban a pozitív megítélés 
elterjesztése nem is olyan lehetetlen feladat, mint gondoljuk. A helyi 
társadalom képviselőinek bevonása a közösségi életbe, az együttmű-
ködések ösztönzése, kialakítása igazi kihívás egy olyan időszakban, 
amikor egyre többen a közösségi média oldalain élnek – osztotta meg 
gondolatait az Esély Szociális Közalapítvány igazgatója Dr. Nagyné 
Varga Ilona, aki ismertette a projektet. 

Az előadásokat követően műhelybeszélgetésekre került sor, a jászsá-
gi települések civil szervezetei megosztották tapasztalataikat az önkén-
tes munkáról és a társadalmi szerepvállalásról: 

· az Idősek társadalmi szerepvállalása;
· Fiatalok és az önkéntesség;
· Hagyományőrzés és társadalmi szerepvállalás és 
· Generációk közötti együttműködés és önkéntesség témákban. 
A műhelyekben a megjelent civil szervezetek (öt szervezet műhelyen-

ként) referátummal készültek, amelyekről a konferencia végén a mű-
helyvezető egy összefoglaló beszámolóban tájékoztatta a hallgatóságot. 
A társadalmi szerepvállalás erősítésében kiemelkedő szerep jut a 
generációk együttműködésének. Ez ma egy valódi kihívás, hiszen a 
történelmünk során soha nem volt ilyen távolság a generációk között, 
mint ma. A téma aktualitásának köszönhetően a Generációk közötti 
együttműködés és önkéntesség műhely munkáját kitüntetett figyelem, 
nagy érdeklődés kísérte.

A rendezvények tapasztalatai azt mutatják, hogy az alulról szervező-
dő civil társadalomnak óriási közösségformáló ereje van a települése-
ken – emelte ki zárszavában Pócs János országgyűlési képviselő.

Az egész Jászságban nagyon erős a jászsági identitás és a hagyomá-
nyok őrzése.  A minden településen megalakult szervezetek elhivatot-
tak a települések kulturális hagyományainak őrzésére és fenntartására. 
A civil szervezetek feladatuknak tekintik a helyiek megtartását, mely-
hez támogatást kapnak az önkormányzatoktól. A települések hagyo-
mányainak őrzésében az idősödő, 60 év feletti generáció vállal nagy 
szerepet. A helyi referátumok feltárták, hogy a kulturális események-
nek, rendezvényeknek jelentős közösségformáló ereje van, hiszen eze-
ken valamennyi generáció képviselteti magát, összehozza az időseket 
a fiatalokkal nem csak a megvalósuláskor, hanem a szervezés idősza-
kában is. Kiemelt fontosságúak a falu napok, város napok, illetve a 
jeles ünnepkörhöz kapcsolódó nagyrendezvények. A civil szervezetek 
mindenütt szerepet vállalnak a település életében, a helyi döntésho-
zók, szponzorok (vállalkozások) támogatásával a közösségépítésében.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Félévszázada kezdte meg működését jászfényszarui üzemében
a Budapesti kalapgyár

A jászfényszarui Kalapgyár egyik meghatározó személyével Turú 
Istvánnal beszélgettem az üzemben eltöltött tíz évéről.

Munkáscsaládban született. A Lo-
rántffy Zsuzsanna úti általános is-
kolába járt, ezt követően 1961-64 
között a MÜM 27-es Szakmunkás-
képző Intézetben géplakatos képe-
sítést kapott. A gyakorlati képzést a 
Ganz Villamossági Műveknél végez-
te, itt helyezkedett el. Munka mel-
lett a Bláthy Ottó Gépipari Techni-
kum esti tagozatára járt, 1968-ban 
érettségizett és technikusi képesítést 
szerzett. 1972-ben házasságot kötött 
Árok Erzsébet műszaki rajzolóval. 
Házasságukból 1974-ben Tamás 
nevű gyermek született, aki nős és 
Jászberényben él feleségével és kislá-
nyával, Hangával.

Vezetői, szakmai munkáját számos 
kitüntetéssel ismerték el, többszörös 
Vállalt Kiváló Dolgozója, a Könnyűipar Kiváló Dolgozója miniszteri 
elismerések birtokosa. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2011-ben 
Jászfényszaruért Emlékérem kitüntetésben részesítette.

Hogyan és mikor kerültél a Kalapgyárba?
A barátom bátyja volt az Óbudai Kalapgyár lakatosműhely vezetője 

és ő hívott, hogy nézem meg a részleget. A látottak kissé megleptek, 
mert a Ganzban a munkavégzés eszközei és körülményei sokkal jobb 
színvonalú volt. Tájékoztattak arról, hogy az üzem nagyarányú fejlesz-
tés előtt áll, főleg a bőrüzem kapacitását kívánták bővíteni. A mun-
ka kihívást jelentett számomra, a felajánlott bérezés pedig csábítóan 
hatott. 1968 nyarán álltam munkába, a fejlesztéseket saját kivitele-
zésben végeztük. Sok feladat szakmai előbbre lépést jelentett, melyet 
sikeresen oldottam meg és egy év múlva már a rezsi műhelyvezetőjévé 
neveztek ki.

Hogyan kerültél öt évvel később Jászfényszarura?
Dr. Nagy László a Kalapgyár igazgatója 1973 októberében a fejlesz-

tés alatt álló jászfényszarui gyáregységben a konfekcióüzem mielőbbi 
átadás előkészítésére, a szükséges gépek Budapestről történő letelepí-
tésére, beüzemelésére bízott meg. Feladatom volt a helyi nagyközségi 
vezetéssel a kapcsolatártás. Velem együtt érkezett Reisz István műszaki 
osztályvezető és Lepedős Lajos villanyszerelő, akik a munka elvégzé-
séig jártak le a fővárosból. Én családommal együtt leköltöztem Jász-
fényszarura, először a mai Wesselényi utcában Kovács Pálnál laktunk 
albérletben. 1975-ben a tanács a művelődési ház szolgálati lakását 
biztosította részünkre. 1976 szeptemberében elkészültek a piac mellet 
lévő 8 lakásos szövetkezeti házak, melyben a gyáregységben dolgozó 

kulcspozícióban lévő 14 fő (nyolc család) költözhetett be. A Kalapgyár 
a 400 ezer forintért felépített lakásokhoz, a hitelhez szükséges sajáterő-
höz 10 ezer forinttal járult hozzá, a többit a tulajdonosok vállalták.

1975 tavaszán 28 évesen gyáregység vezetője lettél, ekkor már több 
mint 500 dolgozója volt az üzemnek, milyenek ismerted meg a fény-
szaruikat?

A budapesti ötéves munkavégzésem révén, a Fényszarun eltöltött 
másfél év, amikor folyamatosan bővült az üzem, egy-egy gyártási te-
vékenység végleges helyre került sok tapasztalatra, ismeretre tettem 
szert. Szinte valamennyi gyári munkással dolgoztam együtt, ismertem 
őket. A megbízás nagy kihívást jelentett, de a fényszaruikkal, a lete-
lepült pesti kollégákkal sikerült a feladatokat megoldani. A teljeség 
igénye nélkül ebben a tevékenységben fontos szerepet vállalt a Riegg, 
a Thúróczi, a Nagy, a Tűzkő, a Fazekas (ők a BME vegyipari szakán vé-
geztek), Magyar házaspár. Gábor Ferencné, Girtler István, Bóhner Pál, 
Kiss András, aki előttem volt telepvezető és Reisz István, aki kinevezé-
semmel együtt telepvezető helyettesként dolgozott mellettem, egészen 
nyugdíjazásáig. Mindenki rendkívül segítőkész volt, bár milyen mun-
kával lettek megbízva jó színvonalon végezték, egyszóval összetartó 
csapat voltunk. A gyárban sok kisgyermekes nő dolgozott, fontos volt, 
hogy mindenki adott munkaterületen több műveletet tudjon, így he-
lyettesítés nem okozott gondot. Példaértékű lehetne ma is kisgyerme-
kes édesanyáknak külön műszak rendet alakítottunk ki. A rendelések 
miatt is gyakran kellet belső létszám átcsoportosítással alkalmazkodni 
a kialakult helyzethez. Mind ezekhez partner volt a gyár szakszervezeti 
bizottsága és az egész dolgozói kollektíva.

A gyáregység életében fontos dátum volt 1975. október 29. Ezt köve-
tően a termelési feltétel minden területen adott volt, a termékek nagy 
része exportra ment, hová?

A kalapgyár hivatalos átadása ehhez a dátumhoz köthető, a Könnyű-
ipari Minisztérium államtitkára Földi Imre avatta a gyárat. 1976-ban 
1 millió gyapjú, nyúlszőr, nyári és műbőr kalapot gyártottunk. Jelen-
tős volt a konfekciós termékek előállítása. A gyáregység bevételének 
döntőhányada exportból realizálódott. Műbőrkalapot: a Szovjetuni-
óba, Mongóliába; nyári kalapot: Szovjetunióba, Iránba, Etiópiába, 
Nigériába exportáltunk. A több tízmillió nyúlbőrt dolgozott fel az 
üzem működése során, nyúlszőrt NSZK, Svájc, Japán, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, míg nyúlbőrt NSZK és Svájc vásárolt tőlünk. A gyap-
jútompot USA, Kanada, Japán, Anglia, Olaszország, Csehszlovákia, 
Bulgária rendelt. A konfekció terméke jelentős részben svédországi 
piacra került.

A Jászfényszarun a kalapgyárban eltöltött tíz év, azon belül nyolcévi 
vezetői munkád révén milyen szép emlékeket őrzöl ezen időszakról?

A munkavégzésre is jó szívvel gondolok, még is maradandó élménye-
ket a május 1-jei felhőtlen, felszabadult felvonulások, ünnepségek az azt 
követtő piknikek jelentették akkor a dolgozók közös ünnepét. Az éven-
te kétszer megrendezett kalapgyári sportnapok, a sakk, asztalitenisz,

(folytatás a 18. oldalon)

Turú István

1975. 10. 29. – Üzemavatás

Buli az ebédlőben – 1980
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Félévszázada kezdte meg működését jászfényszarui üzemében
a Budapesti kalapgyár

in memoriam BarNa GÉZa (1939–2019)

(folytatás a 17. oldalról)
női, férfi kispályás foci, kézilabda, az azt követő közös vacsorák is ösz-
szehozta a kollektívát. A gyárban működő közösségek a szocialista bri-
gádok, KISZ ifjúsági szervezetek, szakszervezet közösségépítő munká-
ját is értéknek tekintem, hiszen sokan így jutattak el először életükben 
színházba, országjáró kirándulásra, külföldi útra.

A Homok tanyai iskolával szemben lévő erdészházat megkaptuk 
használatra, ahol szintén sok közösségi hétvégi összejövetelt tartot-
tunk.

Szívesen emlékszem arra, hogy a kalapgyár felső és helyi vezetése is 
mindenkor támogatta a fiatalok továbbtanulását, képzését erre nagy 
gondot fordítottunk. Sokan elvégezték az idősebb korosztályból a 7. 
8. osztályt, szereztek érettségit, szakmai képestést vagy főiskolai, egye-
temi diplomát.

Sajnos az időmúlásával egyre fogyunk, de az is jó érzéssel tölt el, 
hogy akik még élünk és találkozunk, rögtön van, közöl élmény, né-
hány kedves szó. A modern technika pedig hozta a facebookot, ame-
lyen már találkozás nélkül is kommunikálunk.

Több éve gyűjtöm a jászfényszarui kalapgyárhoz kötődő fotókat, 
visszaemlékezéseket és a magamét is papírra vetettem, mert egyko-
ron Közép- Euróba legmodernebb és legnagyobb gyára működött a 
településen. Egy-egy facebookra feltett képet mai is sokan lájkolnak 
és kommentelnek.

Ezúton is köszönöm valamennyi egykori munkatársamnak, kollé-
gámnak az együtt elvégzett ránk bízott munkát, mert közösen értük 
el az eredményeket.

Bízom, benne augusztus 18-án a fel évszázados jubileumi ünnep-
ségen sokan leszünk, és még átélhetjük az összetartozás örömét.

A gyáregység tevékenysége 1983. december 31-el megszűnt, az épü-
letek, a dolgozók egy része átkerült az ORION VII. gyáregységhez, így 
utólag lehet tudni mi vezetett a felszámoláshoz?

Tény, hogy időszakosan voltak anyagi gondok a gyárnál, a minisz-
térium többször exporttámogató szubvenciót adott az üzemnek, már 
akkor jelentkeztek gondok a legnagyobb exportáló országnál, a Szov-
jetuniónál, kevesebb megrendelés érkezett.

Talán az is közrejátszhatott, hogy a híradástechnika fejlesztés köz-
ponti elképzelésébe beillett, hogy az Orionnak kellett a terület és 
munkaerő a kapott fejlesztési elképzelések megvalósításához.

A döntést a felsőbb párt és állami szervek hozták. Szerencsére a helyi 
téesz még további 12 év lehetőséget adott a kalapgyártásnak, így mint 
egy 36 fő dolgozónak többen nyugdíj előtt állóknak nem kellett új 
tevékenységet betanulni (Orionban), hanem folytatták azt a munkát, 
amit addig is végeztek. Később a létszám 15-20 fővel bővült. A rend-
szer váltás a téeszek életében is jelentős változást hozott így 1996-ben a 
szövetkezet melléküzemági tevékenysége befejeződött. Ennek a tizen-
két évnek szakmai vezetője voltam, ehhez az időszakához is sok szép 
élmény kapcsolódik, de ez már egy másik történet.

Köszönöm, hogy az olvasókkal megosztottad gondolataidat, köszö-
nöm azt a sok munkát, amit a helyi kalapgyár történetének összeállí-
tása és a képek összegyűjtése terén végeztél. Tóth Tibor

Fotók: Turú István gyűjteményéből valók

Jászfényszarun született 1939. február 25-én Barna 
Sándor és Bartus Ilona második gyermekeként. A nyolc 
általánost Adamcsek Imre osztályában végezte el. Az 
édesapja földműveléssel foglalkozott, ő tanulni akart, 
szakmát szerezni.

Villanyszerelői szakmunkás lett, Budapesten, a 23. 
Építőipari Vállalatnál helyezkedett el. A szülői ház, a 
szülőföld szeretete haza húzta. A jászfényszarui Kalap-
gyárban helyezkedett el, munkájával nagyban segítette 
az üzemrészek határidőre történő elkészülését, a gépek 
bekötését. A gyáregység 1975. október 29-i átadásán 
dr. Nagy László igazgatótól Kiváló Dolgozó kitüntetést 
vett át. Öccse, Sándor példáját követve önálló munkát 
kívánt végezni. 1976-ban a Kalapgyárat ott hagyva ké-
pezte magát: vendéglátó, kereskedelmi majd boltvezetői 
képesítéseket szerzett. A Jászfényszaru és Vidéke ÁFÉSZ, majd a jog-
utód Jászsági ÁFÉSZ dolgozója lett. Feleségével, Folyó Magdolnával 
közösen több egységet vezettek. Legtovább a kilencvenes évek végéig, 

nyugdíjazásáéig a Városháza melletti kisboltban dolgo-
zott. Igazi kereskedővé vált, mindenkihez volt egy ked-
ves szava, a rászorulókon igyekezett segíteni. Az ÁFÉSZ 
is több elismerésben részesítette.

Családcentrikus volt, imádta leányát, Mariannát és 
fiát, Gézát. Gyermekei három unokával ajándékozták 
meg, akik a nagypapa szemefényei voltak.

Igazi lokálpatriótaként szerette szülőhelyét. A megala-
kulását követően tagja lett a Fényszaruiak Baráti Egyesü-
letének. Az egyesület jótékonysági rendezvénye kapcsán 
a Jászfényszaruért Alapítványt több esetben anyagilag 
támogatta.

Februárban, családi körben, szeretetben ünnepelték 
80. születésnapját, a FÉBE is köszöntötte őt.

Földi maradványait katolikus szertartás keretében a 
fényszarui Szent Kereszt temetőben lévő családi sírba április 25-én 
helyezték örök nyugalomra. Nyugodj békében, nem feledünk, emlé-
kedet megőrizzük. Tóth Tibor · Fotó: családi kép

A Kalapüzem dolgozói a május 1-jei felvonuláson
Ézsiás Jánosné nyugdíjas búcsúztatója – Festőde

Barna Géza
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Utcaneveink nyomában – 1. bevezető rész

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismerjük-e utcáink névadóit? Mit lehet tudni egy-egy utca múltjáról? 
Hogy alakult ki? Milyen régi nevei, vagy népi elnevezései ismertek? 
Ezekre a kérdésekre igyekszek választ adni és egy helyi utazásra elvinni 
a kedves olvasókat felhasználva többek között Kiss József (1924–1989) 
tanár és helytörténésznek az 1982-ben megírt Jászfényszaru nagyközség 
földrajzi nevei. II. kötet Belterületi nevek című munkáját.

Jászfényszaru város belterületén jelenleg 92 út, utca és tér található. 
Közülük jó néhányat több alkalommal az egyes politikai széljárások-
nak megfelelően újra és újra átneveztek.

Városunkról az első többé-kevésbé pontos ábrázolás Mikoviny Sá-
muel híres magyar térképész 1740-es Jászságot ábrázoló térképéről 
ismert. Itt már hosszú utcák ismerhetőek fel. Pontossága miatt nagyon 
fontos idősebb Bedekovich Lőrinc Jászkun kerületi földmérőnek – 
Jászfényszaru község akkori polgárának – a Zagyva folyó Hatvantól 
Szolnokig tartó 1791-es térképének 2. szelvénye, melyen Fényszaru 
belső területe is kidolgozásra került. (Magyar Nemzeti Levéltár Heves 
Megyei Levéltára T 120/2.) A térkép alapján egyértelműen megfigyel-
hető, hogy Jászfényszaru viszonylag szabályos módon épült utcákba 
rendezve. Fodor Ferenc földrajztudós a Jászság jeles kutatója állapí-
totta meg, hogy városunk a 18. században utcás-kertes településnek 
számított, azaz a falu lakott belterületét észak-kelet-dél-kelet irányban 
hatalmas kertségek határolták. Ahogyan napjainkban is, úgy ekkori-
ban is nyugatról és délről a Zagyva folyó árterülete jelölte ki a határt. 
1791-ben Jászfényszaru északi széle a mai Bethlen Gábor út és Széche-
nyi István út déli oldala volt.

Ettől északra egészen a mai József Attila és a Szent István útig tartott 
a már említett kertes terület.

A téma szempontjából következő értékes térkép a Magyar Nemze-
ti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában található (T 
343), Jászfényszaru kataszteri térképe, ami 1855-ben készült és rajta 
már utcanevek is feltüntetésre kerültek. Viszont úgy tűnik, hogy tény-
leges használatban nem voltak. Ennek a kataszteri térképsorozatnak 
a két szelvényét összeillesztve mutatom be a mezőváros korabeli tér-
képét. A XX. század elején viszont bár már voltak utcanevek, de nem 
igazán voltak gyakorlati használatban. A régi világban, ha valakinek 
Jászfényszarura levelet írtak általában címzésnek csak az illető nevét 
és a településünk nevét írták esetleg azzal kiegészítve, hogy „Alvég-Új-
telep”, vagy pedig Felvég. Ekkoriban már házszámozást is használták, 
hiszen a faluban 1-től 936-ig terjedt a házak sorszáma.

Jászfényszaru településszerkezete a többi jász településhez képest kis-
sé eltérő. Ugyanis például Jászberényre, Jászapátira, Jászárokszállásra, 
vagy Jászdózsára a halmazos település jellemző, azaz kisebb-nagyobb 
lakóhalmazok közé alakítottak ki utcákat. Ellenben Jászfényszarura az 
utcás település modell jellemző, azaz a házak többé-kevésbé szabályos 
módon utcasorokat képeznek. Fontos kiemelni, hogy Jászfényszarun 
régen – és még ma is – sokan az utcákat soroknak hívták.

Köszönettel tartozok Horváth Gergőnek a Magyar Nemzeti Levéltár 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettesének, 
hogy adatgyűjtésemhez segítséget nyújtott.

(folytatjuk…) Dr. Farkas Kristóf Vince

Dr. Csáky Imre (PhD) címertörténész, a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületi tagja sorozatszerkesztésében 2019. szeptember 
közepén jelenik meg Jászberény-Jászalsószentgyörgy-Jászapáti-
Jászárokszállás-Jászfényszaru-Jászkisér-Jászladány mezővárosok 
királyi kiváltságlevelei.

A fakszimile díszkiadású, egyedi sor-
számmal ellátott, dúsan aranyozott, vi-
olaszínű francia velúrbársonyba kötött 
nagyméretű (230 mm x 330 mm), szí-
nes, keménytáblás formátumban jelenik 
meg. A Jászság hét mezővárosának há-
rom király által adományozott tíz díszes 
kiváltságlevelének művészeti fotókkal 
illusztrált hasonmása.

A könyvben Jászfényszaruról az I. Fe-
renc által adományozott 1831-es mező-
várossá nyilvánításának latin nyelvű és 
magyar fordítását is tartalmazó oklevele 
királyi titkos függőpecséttel szerepel.

A kötetben magyar és angol nyelvű tanulmányban leírásra kerül a 
Jászság mezővárosainak történeti környezete, valamint a kiváltságleve-
lek jellemzői, annak forrásjegyzéke.

Egy kötet kedvezményes előfizetési díja egyéni előfizetőknek 
9.975 Ft. Az előfizetők nevét és igény esetén foglalkozását a könyv 

végén, a kiadványban belehelyezett indexen (könyvjelzőn) feltüntetik.
Az előfizetők gyűjtésében a Fényszaruiak Baráti Egyesülete is 

közreműködik. Gyűjtőív található a 3A Takarékszövetkezetnél 
Hangosiné Réz Máriánál, Görbe Jánosné Amálkánál és a Városi 
Értéktárban Tóth Tibornál. Június 30-ig a könyv előfizethető, 
megrendelhető. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Gyűlik a kalapgyári kiállítás anyaga. Köszönjük azoknak, akik már 
hoztak be anyagot! Várjuk a többit is július végéig. Könyvtárosok

Fotó: N
agy Ildikó
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72 évvel ezelőtt, pünkösd vasárnapon Disznótoros vacsorát tar-
tottak a Homok csárdában.

A Városi Értéktár iratgyűjteményében található egy nyomdai meghí-
vó, amely Disznótoros vacsorára invitál pünkösd első napján. Régeb-
ben sok esetben, manapság néha elfelejtik az évszámot kiírni.

Helyette folyó év, vagy jelen esetben pünkösd első napján kerül az 
esemény dátumának meghatározására.

A kutatóktól később a pontos év megállapítása kész „rejtvényfejtést” 
igényel.

Azonban a leírtak többször segítségünkre vannak abban, hogy a 
pontos évszámot utólag megállapíthassuk.

A meghívón szerepel, hogy Darabont L. J-fényszaru nyomdájában 
készült a meghívó. A belépő ára forintban lett meghatározva.

Darabont Lajos nyomdája 1932 és 1947 között Jászfényszarun a 
Kossuth Lajos utat keresztező Attila út bal sarkában lévő, ma is álló 
felújított épület (Kossuth Lajos út 30.) végében üzemelt.

A Városi Értéktárban több, főleg helyi nyomtatvány található, me-
lyek a Darabont Nyomdában készültek.

A pengőt 1946. augusztus 1-jén a forint váltotta fel, mivel a Da-
rabont Nyomda 1947-ben megszűnt, így a meghívón szereplő ese-
mény 1947. május 25-én (vasárnap) zajlott a Homok csárdában.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Áprilisi újságunk 16. oldalán olvasható cikkünk
5. bekezdésében felsorolt dolgozók közül

kimaradt Annus Jánosné neve.
Így a következő bekezdésben 17 helyett 18 fő értendő.

A cikkhez tartozó fotók Turú István gyűjteményéből valók.
(A szerk.)

Áprilisban városunk adott otthont a Jászkupa kézilabda tornának, 
melyen intézményünk, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola 6-7.osz-
tályos kézilabdázói vettek részt. A körmérkőzéses rendszerben lebo-
nyolított eseményen elsőként Jászdózsát múltuk felül 11:5 arányban. 
A Nagykátai általános iskola következett, akiket 8:3-ra győztünk le. 
Következett az első hely sorsát eldöntő mérkőzés Jászalsószentgyörgy 
csapata ellen. A találkozó nagyon kiélezett küzdelmet hozott, és végül 
15:12 arányú győzelmet arattak lányaink, s ezzel harmadik alkalom-
mal hódítottuk el a Jászkupát. Külön köszönet illeti Matécsa Lászlót a 
torna megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért.

Kép és szöveg: Csizmarik Gyula

a hÓNaP
ÉrTÉkTÁri ÉrdekeSSÉGe

iV. Jászkupa

Szépkorú köszöntése

kiegészítés
előző lapszámunkhoz

Nagy Jánosné
Budai Erzsébet

szépkorú lakosunkat 
köszöntöttük

95. születésnapja
alkalmából Győriné
dr. Czeglédi Márta

polgármester
asszonnyal

Kép és szöveg:
Szalayné

Varga Erzsébet
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Tehetséges roma fiatalok Jászfényszarun
1971. április 8-án ült össze a London melletti Orpingtonban az I. 

Roma Világkongresszus, ahol a 23 országból érkező résztvevők megválasz-
tották a roma nép zászlaját, himnuszát, önelnevezését.

Az esemény tiszteletére 1990-ben e napot a IV. Világkongresszuson a 
romák nemzetközi napjának kiálltották ki. Ebből az alkalomból négy te-
hetséges roma fiatalt kerestem fel, és kértem, mutatkozzanak be, mondják 
el, miben értek el sikereket eddigi életük során.

Balázs Léna (2004. 08. 16.)

Budapesten születtem, jelenleg a IV. Béla Katolikus és Általános Is-
kolába járok. 2011 nyarán, egy iskolai szakkörön ismerkedtem meg 
a sakkal. Gáspár Imre bácsi volt akkor az edző, sokat tanultam tőle. 
Voltak kudarcaim és sikerem is.

Sajnos Imre bácsi elhunyt. Új tanárunk Muhari István, és vele a di-
ákolimpián háromszor is Szolnok megye bajnoka lettem. Az országos 
olimpiára 6 alkalommal sikerült eljutnom. Emelett sok újság, könyv, 
internet is segített, hogy még jobb legyek.

Az idei tanévben Pest megye bajnoka vagyok. Közel 40 érmem van, 
első, második, harmadik helyezésekről.

Szeretném fejleszteni még magam és biztatom a többi gyereket is, 
hogy tanuljanak sakkozni, mert ez nagyon jó kikapcsolódás.

Székely Márk (2002. 12. 13)

Tizenhatéves múltam, az általános iskolát Jászfényszarun végeztem. 
Kiskoromtól fogva vonzódom a tánc iránt. A szüleim láttak engem, 
amikor a tv-ben táncoló Michael Jackson-nal táncolok, ők felfigyeltek 
erre és bemutattak egy koreográfusnak., aki sokáig foglalkozott velem 
és több táncot is kipróbáltunk: például latin, társas tánc a hip-hop stb.

Első sikerem a tánc terén Jászfényszaruhoz kötődik, de emellett a 
versmondás is érdekelt.

A jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igaz-
gatónője Bordásné Kovács Katalin sokat segített a versmondás értel-
mezésében és előadásásban. A sikerek itt is jöttek, melyekre büszke 
vagyok. Szolnokról elhoztam több nívó díjat.

Egerbe, ahová most iskolába járok, nagy a követelmény, így a vers-
mondásról le kellett mondanom , ami nagyon fáj, hiszen ezt is nagyon 
szeretem. Ha elvégzem a középiskolát, jelentkezem a Budapesti Or-
vostudományi Karra, mert orvos szeretnék lenni, de a versmondásról 
nem feledkezem meg.

Szénási Sándor (2002. 04. 26)

Tizenhétéves vagyok. Az általános iskolát Jászfényszarun végeztem. 
A versmondást irodalom órán ismertem és szerettem meg. Szüleim 
fölvették a kapcsolatot Bordásné Kovács Katalin iggazgatónővel, aki 
nagyon sokat foglalkozott velem, mai napig is támogat és felkészít a 
versenyekre. Szolnokon a Megavers nevezetű megmérettetésen, me-
lyet a tévé is közvetített, a döntőig jutottam el.

Kati néni megszerettette velem Petőfi Sándor, Arany János verseit, 
általában ezektől a költőktől mondok verseket különböző versenye-
ken. Felfigyelt rám a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója és fölkért, 
hogy játsszak szerepet az Állomás című darabban (Petőfi Sándor életé-
ről szól), amelyet nagy sikerrel adtunk elő.

Sok oklevelet és díjat hoztam el, melyre büszke vagyok. Örömmel 
veszek rész különböző jászfényszarui rendezvényeken.

Céljaim közé tartozik, hogy robotika programozó szeretnék lenni.

Rácz Katalin festő (1966. 07. 29)

Már iskoláskoromban nagyon szerettem festeni, rajzolni, ekkor hatá-
roztam el, hogy komolyabban foglalkozni fogok a festészettel.

Amikor nagyobb lettem, kialakult bennem egy olyan irányzat, ame-
lyet realizmusnak nevezünk. Többféle irányzatot is kipróbáltam, de 
inkább ehhez vonzódom, mert a gondolataimat és képzeleteimet is át 
tudom adni egy-egy festményemmel.

2013-ban kezdtem a Gasztonyi Kálmán Festőiskolában festeni, ami 
jelenleg is tart. Példaképeim: Oláh Norbert, Péli Tamás. Terveim közé 
tartozik festményeim kiállítása Budapesten. Most jelenleg is dolgo-
zom egy nagyszabású festményen, melyet az unokáim inspiráltak.

Kép és szöveg: Glonczi Rudolf
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Emlékezés

CSERHÁTI NÁNDOR
és

CSERHÁTI NÁNDORNÉ
LANGó ROZÁLIA

halálának 1. évfordulójára.
„Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,
Lelketekre odafenn angyalok vigyáznak.

Már nincsenek szavak, melyeket suttog az ajkatok,
Fájó szívvel, némán emlékezünk rátok.”

Szerető családotok

köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezünk

ÖZV. GERGELY EMÁNuELNÉ
SZÜL. ERDÉLYI ROZÁLIA

halálának 1. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet!”

Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett édesanyám, anyósom,
nagymamánk, dédmamánk,

ÖZV. ÉZSIÁS VENCELNÉ
JuHÁSZ ROZÁLIA

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

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk,

BARNA GÉZA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoznak.
A gyászoló család

„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
Amit még utoljára akartál mondani.”

Fájó szívvel emlékezünk

RIMóCZI NÁNDOR
halálának 2. évfordulójára.

„Megpihent a dolgos apai szív,
áldás és hála övezi a sírt.

Szerető férj voltál, drága édesapa,
bánatos családodnak most az őrangyala.”

Szerető családod

Emlékezés

KOVÁCS SÁNDOR
és

SőREGI TERÉZIA
halálának 31. évfordulójára és elhunyt gyermekeikre.

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek.
S míg élünk, őrizzük őket.”

Szerető családjuk

Emlékezés

PENCZNER MIKLóS
(1927–2018)
halálának 1. évfordulójára.
„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél.
Nem haltál meg csak álmodni mentél.
Megállt egy szív, ami értünk dobogott,
Megállt egy kéz, ami értünk dolgozott.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ha az utunknak vége, ott várj reánk.”
Feleséged és szerető családod

anyakönyvi hírek – ÁPriliS
SZÜLETTEK: Hajdú Zoltán Tamás (Nyekita Edit), Nagy Tamás 

(Serfőző Erika), Őszi Dorka (Budai Alexandra).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dinnyés Györgyi Mária és Kövesdi 
Zoltán.

ELHUNYTAK: Barna Géza (80), Deák Sándorné Tóth Julianna 
(90), Ézsiás Imréné Harangozó Mária (79), Ézsiás Vencelné Juhász 
Rozália (93), Pál Károlyné Harangozó Sarolta (83), Palócz Ignácné 
Deák Erzsébet (85), Péter Sándorné Farkas Erzsébet (83), Tamus Ba-
lázs (69).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága édesanyánk,

PÁL KÁROLYNÉ
HARANGOZó

SAROLTA
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,

fájdalmunkban velünk éreztek.
„Köszönjük neked uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, mert 

aki szerettei szívében él az nem hal meg, csak távol van.”
Köszönetet mondunk a Gondozási Központ minden dolgozójának, 

dr. Palencsár Csaba háziorvosnak, dr. Yosef Assefa főorvosnak, hogy 
lelkiismeretes munkájukkal segítségünkre voltak.

A gyászoló család

Emlékezés

FARKAS SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.

Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

Szerető feleséged és családod

Emlékezés

FEKETE SÁNDORNÉ
SZ. ÉZSIÁS MÁRIA

halálának 2. évfordulójára.
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szerető családja
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

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

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Júniusi akciónk
keretek: -30% kedv.

Fényre sötétedő lencsék: -30% kedv.
Multifokális lencsék:  -30% kedv.

Dioptriás napsz.-lencsék: -20% kedv.

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

COSMO
1,5 éves
közepes testű
keverék kan

SMOKY
1 éves vizsla méretű 

keverék kan, ivartalanított, 
arcán sebekkel érkezett

JAKE
1 éves

közepes alkatú
keverék kan

GAZDIT KERESő
JÁSZFÉNYSZARuI KuTYuSOK

ORVOSI ORR- ÉS FÜLBELÖVÉS
PETő VENCELNÉ

06-30/225-9214
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin · Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea · Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Bölcsőde átadás · Fotó: (bzs) · Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. · Mobil: +36-70/673-7618
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Májusi programajánló
Nyitva tartás szünetel a könyvtárban leltár miatt
2.  Béke Horgászegyesület helyi versenye
  a Kalapgyári tavaknál
4. 16:00 Trianoni és I. világháborús megemlékezés
  az emlékműveknél, majd szentmise a templomban
5. 15:00 Kölyökolvasó záróünnepség a városi könyvtárban
7-8-9.  XXV. Jász Világtalálkozó Jászkiséren
10. 14:00 Egyházközösségi nap
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
13. 16:00 Jó tanulók fogadása a Kaszinóban
14.  Te Deum – tanévzáró szentmise a templomban
15.  Iskolai ballagás
17-21.  Iskolai napközis tábor a Kisiskolában
23. 8:00 Úrnapja a templomban
24-28.  Iskolai napközis tábor a Kisiskolában
24-28.  Legendák nyomában BLNT napközis drámatábora
  a Rimóczi-kastélyban

Időszaki kiállítások
· Azután – Nagy Katalin Matild grafikusművész kiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· Naprendszerektől a távoli galaxisokig – Tóth Gábor asztrofotói
 a művelődési házban
· Családom című rajzpályázat zárókiállítása és a IV. Béla Katolikus 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évzáró kiállítása
 a művelődési házban
· Madárlesen a Jászságban – Pető István fotókiállítása
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
 a művelődési házban

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

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

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Vagyonőr kollégáinkat keressük
kiemelt területre!

Közel harminc éves múlttal rendelkező cég
vagyonőr kollégákat keres

Jászfényszaru egyik kiemelt területére
rugalmas munkaidővel, akár azonnali kezdéssel. 

A számunkra ideális jelölt rendelkezik
érvényes vagyonőri engedéllyel, önmagára és munkájára igényes,

nincsenek kommunikációs nehézségei.
Munkaidő: 24/48 órás, termelési napokon 12 órás munkarend. 

Napi feladatok: járőrözés; gépjárművek ki és beléptetése;
gyárterületen dolgozók ellenőrzése.

Amit mi biztosunk:
Bejelentet hosszú távú munkalehetőség;

bér: havi nettó minimum 240.000 Ft + munkatársi ajánlási bónusz;
túlóravállalást kiemelt órabérrel honoráljuk; munkaruha;

fiatalos családias munkakörnyezet.

Jelentkezni a +36-70/466-9967-es telefonszámon
(hétfőtől-péntekig 09:00-17:00-ig) vagy

a vagyonormunka@ttti.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal,
Jászfényszaru megjelöléssel. irsz:5126

Jászfényszaruról június 8-án
szombaton 8 órakor és 9-én vasárnap 7 óra 30 perckor

különjáratú autóbusz indul Jászkisérre a XXV. Jász Világtalálkozóra. 

A busz kifelé menet minden buszmegállóban
felveszi az érdeklődőket és a résztvevőket.

Katinka

autóbusszal
a világtalálkozóra


