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Elsőáldozás
Az első szentáldozás mindig meghatározó
esemény, szép ünnep a gyermek, a család és
az egyházközség életében.
Idén május 19-én 26 gyermek járult először
szentáldozáshoz a 4. évfolyam diákjai közül:
11 lány és 15 fiú.
A gyerekek szeptember óta lelkesen készülődtek életük nagy eseményére: az Úr Jézussal való találkozásra, részt vettek a vasárnapi
szentmiséken, a plébániai felkészítő órákon.
Megtanulták hitünk alapigazságait, a gyónás
szövegét és az imádságokat. Az elsőáldozás
előtti napon elvégezték az első szentgyónásukat, hogy tiszta szívvel, lélekkel járuljanak
az Eucharisztiához, vagyis az Oltáriszentség
vételéhez. Az elsőáldozó jelöltek közül öten
még nem voltak megkeresztelve, őket Gábor
atya szintén az elsőáldozás előtti napon keresztelte meg. Ezen a szép eseményen részt
vett minden elsőáldozó, együtt ünnepelve a
közösséghez, az Egyházhoz való tartozás örömét.
A gyermekek a Plébániáról vonultak át a virágdíszes templomba: az „Oltárodhoz jöttem
én” című éneket énekelve. A szentmise elején
dr. Kocsis András, az egyházi képviselő-testület elnöke köszöntötte őket és szüleiket. A
misében Gábor atya is elsősorban hozzájuk

szólt. A keresztségi fogadalmuk megújítása
után közös imádságot mondtak, majd két
szín alatt vehették magukhoz az Oltáriszentséget. Az elsőáldozók köszönetet mondtak a
szüleiknek, és a plébános atyának a jó Isten
áldását kérve rájuk.

Köszöntjük a világtalálkozónak
otthont adó Jászkisér város
valamennyi lakóját!
Lukácsi György polgár
mester úrnak és a ren
dezvényben résztvevőknek
őszinte elismeréssel gratulálunk! Településünk nagy
számban képviseltette magát a találkozón. Felléptek
az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes táncosai, a felnőtt hagyományőrző táncosok, a város kórusa. A virtusvetélkedőn fiataljaink mutatkoztak be, a főzőversenyen pedig Pető István készítette
el a jászfényszarui tejfölös bablevest.
A jászok ünnepi felvonulásán számos jászfényszarui képviselte váro
sunkat. Leköszönő jászkapitányunk, Ézsiás Barnabás pedig a világtalálkozón találta meg a legmegfelelőbb pillanatot ahhoz, hogy Annamária kezét megkérje, mosolyt csalva ezzel valamennyiünk arcára.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Az elsőáldozás agapéval, vagyis szeretetreggelivel zárult a Plébánián.
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a
mennyek országa!” /Mt.19,14/
Hornyák Péterné hitoktató · Kép: Pető István

Elballagtak nyolcadikos diákjaink

Sok sikert kívánunk további életükhöz és tanulmányaikhoz, a nyári
szünidőre pedig mindenkinek jó pihenést, feltöltődést és tartalmas
időtöltést.
Fotó: Glonczi Rudolf
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május hónapban két alkalommal megtartott ülésén hozott határozatairól
és megalkotott rendeleteiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az
érdeklődő olvasóknak.
2019. május 15.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére:
· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a körforgalmi csomópont elektromos átalakítása, és a Kossuth Lajos és
Dózsa György utak között épült járda közvilágítása tervezésére
kijelölte a vállalkozásokat, egyúttal felhatalmazta a polgármestert,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a tervezési szerződést kösse
meg.
· Határoztak a Jászfényszaru Felső temetőben (hrsz. 1522.) járdaépítésére az ajánlattevők kijelöléséről. A képviselő-testület
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a
Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes
ajánlattevőt a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával jelölje ki,
és a vállalkozási szerződést kösse meg.
· További előkészítés érdekében elhalasztották a nyilvános elektromosautó-töltőállomás létesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalását.
Rendeletet alkottak az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról.
Elfogadták az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót.
Megtárgyalták és elfogadták a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést.
Módosították az otthonteremtés támogatási programjáról szóló
11/2016. (X. 19.) önkormányzati rendeletet.
Határoztak a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájának átfogó értékelését tartalmazó előterjesztésről.
Elfogadták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
gyámügyi igazgatási munkájáról szóló beszámolót.
A testület változatlan feltételek mellett meghosszabbította két év
időtartammal a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal a Jászfényszaru belterület 1158. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Jászfényszaru Orion utca 1158. helyrajzi
szám alatt található, összesen 3 ha 2029 m² alapterületű, kivett parkoló
megjelölésű belterületi ingatlan vonatkozásában 2017. október 6. napján kötött bérleti szerződést.
Zárt ülésen elbírálták az otthonteremtési támogatások iránt beérkezett kérelmeket, és egyedi határozatokban döntöttek a támogatások
odaítéléséről, illetve a jogosultsági feltételekkel nem rendelkező kérelmek elutasításáról. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a támogatási szerződések megkötésére.
2019. május 29.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére:
· Az önkormányzat kijelölte a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4.
(hrsz. 478.) szám alatti tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges bútorok, eszközök, beléptető kapu beszerzésére az ajánlattevőket.
· Elfogadták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester tájékoztatását, miszerint a Jászfényszaru Felső temetőben (hrsz. 1522.) járdaépítés tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként a BÉ-DA-RÉ
Hungary Kft. vállalkozást jelölte ki a Vállalkozás ajánlatában szereplő bruttó 10.981.163 Ft figyelembevételével.
Elfogadták a jászberényi rendőrkapitány Jászfényszaru város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló 2018. évi beszámolóját.
A testület megtárgyalta és elfogadta a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Jóváhagyták a Jászfényszarui Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a közterület-felügyelők 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal.
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a testület megtárgyalta és
elfogadta a Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány 2018. évi tevé-

kenységéről szóló beszámolót, valamint a Jászfényszaru az Oktatásért
Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület kiemelt napirendként tárgyalta az önkormányzat
tulajdonában lévő Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a 2018. évben végzett tevékenységéről és a 2019. január 1. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről
szóló tájékoztatóját, melyet a Felügyelő Bizottság javaslatára elfogadtak.
Jóváhagyták az adózott eredmény 10.807.000 Ft-os összegét, és eredménytartalékba történő helyezését. Elfogadták a Jászfényszaru Ipari
Centrum Kft. stratégiai terve 2018. évi végrehajtásáról, valamint
a 2019. év i feladatokról szóló beszámolót is. Továbbá értékelték és
elismerték a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője munkáját.
Elfogadták a Jászfényszaru Városi Sporttelep műfüves pálya építéséről
szóló tájékoztatót a kiküldött anyagnak megfelelően.
A képviselő-testület a Felső temetőben járdaépítéshez Jászfényszaru
város 2019. évi költségvetésének terhére 10.981.163 Ft forrást biztosított.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a bölcsőde udvarának füvesítésére a kivitelező által benyújtott 1.651.000 Ft pótmunka árajánlatot
elfogadta, és az összeget elkülönítette a 2019. évi költségvetésében. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Jóváhagyták a Jászfényszaru Szabadság u. 32. szám alatti ingatlanhoz
terület megosztáshoz (vásárláshoz), valamint a Jászfényszaru, 478. hrsz.
(óvoda+tanuszoda és bölcsőde) ingatlan megosztására, illetve a 478. és
474. hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-rendezési munkáira vonatkozóan a
földmérő árajánlatát, és egyben felhatalmazták a polgármestert a szerződés aláírására a forrás biztosításával egyidejűleg.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi zárszámadási javaslatát, a Társulás
2018. évi pénzmaradványát, a Társulás vagyonmérlegét 2.939.809.383
Ft főösszeggel, és a Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló
kimutatást.
A képviselő-testület felhatalmazta Jászfényszaru Város Önkormányzata polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás döntései
tárgyában szavazati jogát a testületi határozatoknak megfelelően gyakorolja.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi zárszámadási javaslatát, és felhatalmazta Jászfényszaru Város Önkormányzata polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2018. évi
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről, valamint a pénzmaradvány megállapításáról és felosztásáról szóló beszámoló elfogadása
tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.
A képviselők egyhangúlag támogatták a Pető Ádám Emlékpark,
Krosszpálya (030/5. hrsz.) villamosítására költségvetésében
1.216.152 Ft összeg biztosítását, egyúttal felhatalmazták a polgármestert a Hálózat Létesítési Megállapodás aláírására.
Jászfényszaru Város Önkormányzata megtárgyalta a KEHOP-2.2.215-2015-00003 Konzorcium „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” nevű projekt keretében bővítendő szennyvíztisztító mű megfelelő kapacitása kapcsán
felmerült műszaki megoldási javaslatot, és annak megvalósításához
60.000.000 Ft + áfa összeget biztosítottak a 2019. évi költségvetéséből. Egyben felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a szerződésmódosítások
aláírására. Egyidejűleg határoztak a többletforrás biztosításához fedezet összetételéről, mely szerint felhatalmazták a polgármestert, hogy a
szükséges tárgyalásokat folytassa le, a szükséges megállapodásokat írja
alá a TRV Zrt.-vel a thyssenkrupp Components Technology Hungary
Kft. által befizetett és az SRF EUROPE Kft. által befizetendő szennyvíz
közműfejlesztési hozzájárulás bevonására ezen többletforrásba.
A képviselők hozzájárultak a Jászfényszaru, Madách I. u. 40. (350.
hrsz.) szám alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint
elidegenítési tilalom törléséhez.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Dr. Voller Erika jegyző
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Egészségügyi ellátás Jászfényszarun

A jászfényszarui Orvosi Rendelő várója
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése rendelkezik „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); *
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;” –ról.
* Tájékoztatjuk kedves lakosainkat, hogy a jogszabályhelyet szó szerint idéztük be, és Jászfényszarun nem köztemető, hanem egyházi fenntartású temetők
működnek, melynek fenntartásában önkormányzatunk közreműködik.
Önkormányzatunk a nap 24 órájában folyamatosan biztosítja az egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférést. Itt mutatjuk be az egyébként a
honlapunkon is megtalálható háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvosok rendelési idejét.
Dr. Palencsár Csaba
(I. számú háziorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Szent Erzsébet u. 8.
Telefonszám rendelési időben: 06-57/424-113, 06-30/462-7976
Rendelési idő munkanapokon 8.00–11.00 óra között
Rendelkezésre állási idő:
hétfő-csütörtök
11.00–17.00 óra között
pénteken
11.00–12.00 óra között
Dr. Kovács Terézia
(II. számú háziorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-57/656-681, 06-70/567-4335
E-mail: 2.sz.haziorvosikorzet@pr.hu
Rendelési idő:
Hétfő
08:00–11.00
Kedd
08:00–11.00
Szerda
14:00–17:00
Csütörtök
08:00–11.00
Péntek
08:00–11.00

Rendelési idő:
Iskolai tanítási szünet idején:
8.00–11.00 óra között
munkanapokon
Szorgalmi időszakban:
8.00–11.00 óra között
hétfő-kedd
szerda
13.00–16.00 óra között
(annak érdekében, hogy ha nem szükséges, a diákok az iskolából ne hiányozzanak)

csütörtök-péntek:
8.00-11.00 óra között
Tanácsadás
Hétfő
14:00–15:00
Csütörtök:
14:00–15:00
Iskolaorvosi órák
Szerda:
08:00–10:00
Fogorvosok:

Dr. Kakas Tünde – fogszakorvos (I. számú fogorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-70/550-5645
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek
8:00–14:00
kedd, csütörtök
13:00–19:00
/jelenleg helyettesítéssel látják el a körzetet a doktornő tartós távolléte miatt/

Dr. Sáfár Csilla
(III. számú háziorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-57/659-727, 06-30/519-5616
Rendelési idő:
08:00–11:00
Hétfő
Kedd
08:00–11:00
Szerda
08:00–11:00
Csütörtök
14:00–17:00
Péntek
08:00–11:00

Dr. Tóth Lajos János – fogszakorvos (II. számú fogorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: +36-30/304-7645
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök
13:00–19:00
szerda, péntek
8:00–14:00

Dr. Kocsis András – gyermekorvos
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-57/655-256, 06-30/408-3202
E-mail: dr.kocsis@pr.hu
A gyermekorvosi rendelőbe való időpontfoglalás az alábbi linken
tehető meg: http://www.infomix.hu/IxPortal/IxNetEK/Reservation/
Pages/Login.aspx

Önkormányzatunk szerződéses kapcsolatban áll dr. Istók László fogorvossal fogorvosi ügyelet ellátása érdekében, mely Hatvanban a vasútállomáson található rendelőben (Hatvan, Boldogi út 2.) vehető igénybe
kedd, csütörtök és vasárnap délelőtt 9–13 óra között.
A rendelési időn kívül van az ún. rendelkezésre állási idő, amelyet a
háziorvos személyesen lát el, melyet szükség szerint helyettesítéssel is
megoldhat (szabadság stb).
(folytatás a 4. oldalon)
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Egészségügyi ellátás Jászfényszarun
(folytatás a 3. oldalról)
Az elmúlt közel 30 évben jelentős változások történtek a helyi orvosi ügyeleti ellátásban. A ’90-es évek elején valamennyi háziorvos
saját rendelőjében személyesen látta el az ügyeletet, ami egyébként
alkalmazási feltétel is volt ebben az időszakban. Az orvosok is közalkalmazottak voltak, de a jogalkotó időközben lehetővé tette, hogy a
háziorvosok vállalkozásban lássák el az alapellátást, ez azt a változást
hozta, hogy az egészségügyi finanszírozó szerv, az OEP közvetlenül a
vállalkozó orvosokkal köti meg a szerződést. Az ápolónők, az asszisztensek közvetlenül a háziorvossal állnak ez esetben munkaviszonyban.
Ma már a közalkalmazotti státusz csak a védőnők esetében áll fenn.
Önkormányzatunk nagyra értékeli az egyészségügyi, szociális szférában dolgozók munkáját, amelyet azzal is ki kíván fejezni, hogy megfelelő körülményeket biztosít. Pályázati pénzből, illetve nagyon-nagyon
jelentős önerővel felújíttatta az orvosi rendelőt. A vállalkozó orvosok
használhatják az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőhelyiségeket, melynek csak a rezsiköltségét kell megfizetniük, bérleti díjat nem
számol fel Önkormányzatunk, ezzel is biztosítva orvosaink számára,
hogy minél több időt tudjanak szánni a betegellátásra.
A jogalkotó szorgalmazná a praxisközösségek kialakítását, amely
nálunk az orvosok döntése szerint nem kerül megvalósításra.
Mint lakosaink tudják, a jogszabályok változásával párhuzamosan
alakította ki saját lakása mellett rendelőjét dr. Palencsár Csaba, aki
itt látja el alapellátási feladatait. A védőnők munkaszervezetileg a
Gondozási Központ vezetőjéhez tartoznak. Ebben az intézményben
került alkalmazásra az a heti egy alkalommal laborfeladatokat ellátó
dolgozó, aki szintén a Gondozási Központ munkatársa, a jászberényi
laboratóriumba történő beszállításról pedig közterület-felügyelőink
gondoskodnak.
Ugyancsak folyamatosan biztosítjuk a fizioterápiás kezelést. Változás
következett be itt is, az ellátást végző személyében (Rigó Krisztina látja
el a feladatot).
Háziorvosaink munkáját 2018 karácsonyán címzetes főorvosi címmel ismertük el, melyet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11/A. § tesz
lehetővé az alábbiak szerint: Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül
folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az
alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult.
Orvosaink munkaidejét követően (napi 8 óra) az ún. ügyeleti idő
következik, ezt az ügyeletet Jászfényszaru esetében az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
látja el. Jászfényszaru abban a sajátos földrajzi helyzetben van, hogy
a közelünkben kettő kórház is található, és mindkét kistérségben –
Hatvan és környékén, valamint a Jászberényi, Jászapáti kistérségben
is – ugyanaz az egy egészségügyi szolgáltató látja el a feladatot.
A Jászberényi központi ügyeleti rendelő címe: 5100 Jászberény,
Thököly u. 13.
Fentiek szerint ezért, ha felhívják az ún. ügyeleti telefonszámot, és
bejelentkezik a diszpécserszolgálat, amely az informatikai fejlesztések
révén pontosan látja, hogy hol tartózkodik az ügyeletet ellátó gépkocsi, azt az ügyeletben lévő autót küldi az esethez, amely földrajzilag

hozzá a legközelebb van. (Kedves Olvasóink! Előfordult az az eset, hogy
bár a hozzátartozók bevitték a beteget saját gépjárművükön Hatvanba,
mint a volt ügyeleti központba, a költséges és időigényes vizsgálatokat – pl.
ultrahang – nem végezték el, arra hivatkozva, hogy Jászfényszaru esetében
a betegút Jászberény felé történik). Ezért önkormányzatunk úgy döntött, hogy az orvosi ügyelet székhelyét átteszi Jászberényhez 2019. június 1-i hatállyal, elkerülendő ezzel azt, hogy ha a hozzátartozó beviszi
Jászberénybe a beteget, így nem küldhetik el az illetékes kórházból).
Hozzátartozik ehhez természetesen az is, hogy ha Hatvan közelében
lesz valaki rosszul, a legszükségesebb orvosi ellátást a Hatvani kórházban is – pl. baleset – kötelesek ellátni, illetve bármely jászfényszarui
lakost az ország bármely helyén sürgősségi ellátásban részesítik.
Önkormányzatunk a lakosság biztonsága érdekében kizárólag
Jászfényszaru közigazgatási területére mentőtiszti szolgálatot biztosít. A mentőtiszti szolgálatot is a diszpécserszolgálat vezérli. A
mentőszolgálat folyamatosan, 24 órán keresztül az orvosi rendelőben rendelkezésre áll. Az ő feladatuk – benne van a nevében,
mentőtiszti szolgálat – nem az orvoslás, hanem a mentés. A lehető
leggyorsabban szakszerű betegstabilizálás és a megfelelő gyógyító
helyre történő eljuttatás a feladtuk.
Reméljük, hogy lakosaink megelégedésére szolgál önkormányzatunk az egészségügy kiegészítő finanszírozásában vállalt szerepe, amelyek díja az ügyelet esetében a központi finanszírozáson
túl 60 Ft/fő/hó. A mentőtiszti szolgálat biztosítása 4.303.040 Ft/
hó. Az intézmény fenntartását, mint a fentiekben kifejtettük, önkormányzatunk a Gamesz útján biztosítja, gondoskodik a parkosításról.
A Gondozási Központ segítő közreműködése, munkája is jelen van az
Egészségházban.
Természetesen támogatjuk a szűrővizsgálatok szervezését, és bízunk
benne, hogy lakosaink vigyáznak egészségükre, testi épségükre. Ezen a
helyen is megköszönjük a Vöröskereszt szervezetének munkáját, akik
rendszeres véradások szervezésével, önkéntesen segítik az erre rászorulókat.
Időnként felmerül az egyes védőoltások önkormányzatunk által történő biztosíttatása. Amit az állam elismer védőoltásként, azt nyilván
térítésmentesen kell biztosítani az érintetteknek, önkormányzatunk továbbra sem
kíván állást foglalni, hogy a szülők milyen
védőoltást kívánnak biztosítani gyermekeiknek.
Ezen a helyen idézzük dr. Lakatos
Béla ügyvezető és címzetes főorvos
urat, díszpolgárunkat, aki nagyra értékeli, hogy a településünkön minden
út szilárd burkolatú. Abban az időszakban, amikor ő végezte munkáját, még
közel nem voltak ilyen jók a helyi körülmények.
Dr. Lakatos Béla
Tisztelt Főorvos Úr! Köszönjük az elismerését, valamint a helyi egészségügy
fejlesztése érdekében tett több évtizedes intézkedéseit, áldozatos
és eredményes szakmai munkáját. Ezen a helyen köszöntjük, és
kívánunk jó egészséget Önnek és kedves feleségének!
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Masszázságy

Tangentoros kád
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IN MEMORIAM TÖRÖK SÁNDOR

nyugalmazott polgármester,
Jászapáti és Jászfényszaru díszpolgára

Szúnyogirtás
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megkerestük a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak érdekében, hogy a szúnyogirtás megkezdése megtörténhessen a településen.
Tájékoztatásuk alapján a hőség miatt átmenetileg szünetel a légi szúnyogirtás, amely azt is jelenti, hogy a szúnyoggyérítést 2-3 héten belül
nem tudják megkezdeni.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a feladat és a költségek átvállalása mellett a lakosság nyugalmának megőrzése érdekében saját hatáskörben döntött 1600 ha–t magába foglaló területen a földi gépes
irtásról!
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Jászkisér, 1934. május 14. – Jászapáti 2019. június 1.
Iparoscsaládban Török Sándor kovácsmester és Bagi Rozália gyermekeként született. Nővére, Piroska már nem él. Édesapja a II. vh.-ban
hősi halált halt, édesanyja egyedül nevelte fel a gyermekeket. Az általános iskolát és a középiskolát Jászapátin végezte, 1953-ban érettségizett. Édesanyja taníttatni
nem tudta, így a Jászapáti ÁFÉSZ-nál felvásárlóként munkát vállalt. A Jásziványi Tanácshoz
1957-ben pénzügyi előadónak került. Egy év
után a Jászapáti Járási Tanácshoz titkársági csoportvezetőnek helyezik. 1957-ben házasságot
kötött Marincs Klára magyar szakos tanárral.
Házasságukból egy gyermek, Klára született, aki
vállalkozóként dolgozik. Két unokájuk Klára és
András, dédunokájuk Márton. A két járás 1961.
évi összevonásával a Jászberényi Járási Hivatalnál 1966-ig változatlan
munkakörben dolgozott. Közben elvégezte a hároméves Tanácsakadémiát, 1965-ben közigazgatási főiskolai végzettséget szerzett. 1966-ban
Jászfényszarun a Községi Tanács vb-elnökének megválasztják. Az itt
élőkkel gyorsan megtalálta a közös hangot, a helyi közösség elfogadta,
befogadta. A település fejlesztésének motorjává vált. A tanácsháza bővítésével, a sport-komplexum kialakításával, a tűzoltószertár, a 18 tantermes iskola megépítésével, a
helyi víztársulat megalakításával és a vízhálózat kiépítésével,
az Öregek Napközi Otthona
létrehozásával
múlhatatlan
érdemeket szerzett. A beruházások megvalósítását segítette
a tanács Költségvetési Üzemének megalapítása. Közreműködött a budapesti Kalapgyár
jászfényszarui telephelyének
létrehozásában. A meghirdetett
megyei területfejlesztési versenyben Jászfényszaru többször
első vagy dobogós helyezést
ért el. A jelentős fejlesztésnek is köszönhető, hogy a Szolnok Megyei
Tanács Jászfényszarut 1970. augusztus 20-án nagyközséggé nyilvánította, így megnyílt az út a városiasodás irányába. Fényszarun tanácsi
vezetőként tíz évet töltött el, a lakosság tisztelete, szeretete övezte haláláig. A település XX. századi fejlődésének egy eredményes korszaka
kötődik nevéhez. A Járási Hivatalhoz került, majd 1978-ban megválasztották Jászapáti Nagyközségi
Tanács elnökének. A vezetése alatt
1989-ben városi rangot kapott a
település. 1985-ben három jelölt
közül öt évre a jászapáti székhelyű
országgyűlési körzet képviselőjévé
választották. 1990-ben és azt követően két ciklusban a lakosság bizalmából Jászapáti polgármestere,
2000-ben egészségügyi okok miatt
lemondott és nyugdíjba vonult.
Munkáságáért több kormánykitüntetésben, és Jászapáti városért elismerésben részesült, 2000. augusztus 20-án Jászapáti Város Díszpolgára címet nyerte el. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2012. augusztus 19-én Jászfényszaru Város
Díszpolgára címet adományozott részére. Nyugdíjasként hobbijának,
a horgászatnak hódolt, a Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek
Szövetségének sokáig elnöke volt. A tisztelőinek sokasága június 20án 9 órakor Jászapáti kéttornyú templomában vett végső búcsút Tőle.
Emlékét szívünkben megőrizzük, nyugodjon békében!
Tóth Tibor
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Évzáró

Csigabiga csoport. Fotó: Klippán Richárd

Süni csoport. Fotó: Földvári Edit

Ficánka csoport. Fotó: Földvári Edit

Katica csoport. Fotó: Mezeiné Folyó Angéla

Mazsola csoport. Fotó: Földvári Edit

Maci csoport. Fotó: Földvári Edit

Méhecske csoport. Fotó: Langó Miklósné

Pillangó csoport. Fotó: Földvári Edit
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Sakk az óvodában
A Napfény Óvodában 2018 őszétől az érdeklődő nagycsoportos korú
gyermekek számára lehetőség van
megismerkedni a sakkozás rejtelmeivel. Oktatójuk Merk Attila Csaba.
Mióta foglalkozol sakkoktatással?
Főállású sakkoktató vagyok, a Bajnok
Sakkiskola Sportegyesület tagja. Fiatal
koromban lettem a sakkjáték szerelmese, diákként sokat versenyeztem. Két éve
foglalkozom csoportos és egyéni sakkoktatással, óvodásokat és kisiskolásokat
tanítok a 64 mező tudományára. Sakkiskolánk debreceni székhelyű, 2013 óta
foglalkozik sakkoktatással, Farkas Ádám
elszármazott jász elnökségével.
Milyen készségek, képességek szükségesek a sakkjáték elsajátításához?
A sakkjáték alapjait bárki el tudja sajátítani, nincsenek kizáró okok. A sikeres
versenysakkhoz viszont számos készség,
képesség birtoklása, fejlesztése szükséges, de a kölcsönhatás fordított irányban
is működik, hiszen a sakkjáték tanulásával fejleszthetjük ugyanezen készségeket, képességeket. A szakköri
programjaink alapvetően a képességfejlesztést szolgálják, de a motivált,
versenysakk iránt nagy érdeklődést mutató nebulók számára is működik tehetségműhelyünk. Óvodás programunkban mesés, játékos módon kerülnek átadásra a játék alapszabályai, a figurák „életre kelnek”.
Milyen életkorban érdemes elkezdeni sakkozni?
Tapasztalatunk szerint a legideálisabb kor 4,5–5 éves kor körül van.
Természetesen ebben az életkorban a cél a játék szeretete, a mesékkel,
játékokkal történő logikai képességfejlesztés. A lényeg, hogy élvezzék a
játékot, és így nagyobb korukban nyitottak lesznek a versenysakk felé.
Miért érdemes sakkozni? Milyen területeket fejleszt a kisgyermekeknél?
A mai világban az egyre csak növekedő információhalmazban minden területen nagyobb a gyerekek felé az elvárás. A sakk önmagában
olyan képességeket fejleszt, amik alapjaiban segítik őket életük minden
későbbi szakaszában. Az óvodás sakkprogram segítségével könnyebbé válik a megfelelés az iskolák által támasztott feltételrendszerhez,
az iskolás szakkör pedig bizonyítottan jótékony hatással bír a tanulmányi eredményekre. A koncentráció növelése, a logikus gondolkozás, a szenzomotoros látásmozgás javulása, a memória fejlesztése, az
analitikus szemléletű problémamegoldó képesség javulása, a türelmes
viselkedés kialakulása a legfontosabbak a sakk képességfejlesztő hatásai
közül. A kezdő versenyzők elsajátítják a sportszerű viselkedésmintát,
és a küzdelem erősíti bennük a versenyszellemet.
Hogyan viselik a gyermekek a kudarcot?
Ez egy olyan játék, ahol mindig lesz győztes és vesztes egyaránt. A
gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy törekedjenek a győzelemre,
de vereség esetén el kell ismerni, ha valaki jobb volt náluk, amit a
játszma végén kézfogással és gratulációval jelezni is kell. A vereség
mindig munkára ösztönöz, hozzásegít saját erősségeink és gyengeségeink feltérképezéséhez. Nem szabad a gyerekeket félteni a kudarctól, a
kudarckerülés később hátrányos lehet személyiségfejlődésükre. A jó ellenfél mindig kiváló „tanítómester”. A győzelem helyes megéléséről is
érdemes néhány szót ejteni. Fontos, hogy örüljenek a győzelmüknek,
de nem szabad, hogy „elszálljanak” a sikertől. A vesztes ellenfél felé
empátiát illik mutatni. A sakkversenyeken a rivalizálás ellenére számos
életre szóló barátság is születhet, amihez nélkülözhetetlen, hogy az ellenfelek tiszteljék egymást.
Csoportos vagy az egyéni sakkoktatás a hatékonyabb? Milyen előnyökkel bír az egyik, illetve a másik oktatási forma?
Mindkettőnek megvan a maga előnye, és persze a hátránya is. A
csoportos oktatás hatalmas előnye, hogy a gyerekek együtt, jó han-

gulatban, játékosan tudnak egymást
segítve tanulni. Az egymás ellen vívott
partikból kiderül, kinek hol kell még
fejlődnie, ami egy kiváló visszajelzés az
oktatónak. Kiváló barátságok is tudnak kialakulni a csoportos szakkörön,
iskolás foglalkozás esetén diákolimpiai
csapatok is verbuválódhatnak. Természetesen a foglalkozások ára is itt a legkedvezőbb. A csoportos oktatást azoknak ajánljuk, akik sakktanulmányaik
elején járnak még, és fő cél az általános
logikai képességfejlesztés és a sakkjáték
megszerettetése.
Kiscsoportos tehetséggondozó csoportokat is szervezünk azon gyerekek számára, akik behatóbb ismereteket szeretnének szerezni a sakkról, és versenyekre
szeretnének felkészülni. Az egyéni oktatás személyre szabott, az erősségek és
gyengeségek feltérképezésére kiválóan
alkalmas. Lehetővé teszi például azt is,
hogy a gyermek saját stílusának megfelelő rendszereket tanuljon. A tehetséggondozás csúcsa az egyéni foglalkozás
és csak a tapasztaltabb, tanulmányaikban már előrébb járó, ígéretes
tehetségeknél vállaljuk.
A szórólapon olvastam: „Játék, amely az életre nevel”. Mit jelent ez
számodra?
A sakk sajátosságaiból adódóan megtanítja a vele foglalkozó egyént
arra, hogy minden döntésnek következménye van. A sakkjáték arra
nevel, hogy előre számoljon az ember, ne csak a pillanatban gondolkozzon, hanem előre is lásson számos „lépést”. A világ ok-okozati ös�szefüggések kimeríthetetlen halmaza, a sakk segít abban, hogy megtanuljunk rendszerben gondolkozni, illetve segít minél több komplex
összefüggést megérteni. Egy nagyon jó vagy épp egy nagyon rossz
lépéssel megnyerhető, de el is veszíthető egy játszma. Valahol ez a felelősségvállalás egyik alapköve is. Természetesen a korábban felsorolt
képességek is kamatoztathatóak az életben.
Milyen versenyzési lehetőségek vannak. Óvodásaink is részt vettek
egy versenyen. Milyen eredménnyel?
Az ovis szakkörön részt vevő gyerekek számára iskolánk minden
tavasszal egy versenyt rendez, ahol összemérhetik tudásukat, és eldőlhet, hogy ki a legjobb sakkozó a régióban. Emellett sakkiskolánk
székhelyén Debrecenben évente sok-sok verseny kerül megrendezésre,
ahol a jász gyerekeknek további lehetőségük adódik a versenyzésre.
Természetesen mi is azon vagyunk, hogy Debrecenhez hasonlóan itt is
sok versenyzési lehetőséget biztosítsunk a gyermekek számára. Ehhez
szponzorok segítségét is várjuk. Általában az elkötelezettebb gyerekek
szoktak menni régión kívül is versenyezni, hogy számukra ismeretlen
ellenfelekkel is összemérhessék sakktudásukat. 2019. 04. 13-án megszervezése került a jászberényi Bajnok Kupa, ahol jászfényszarui gyerekek is részt vettek. Mindenki ügyesen szerepelt, és közülük Berényi
Bence az egyik óvodás csoportban a 3. helyért járó bronzérmet vívta ki
magának. Ezúttal is gratulálunk neki!
Terveid a jövőre nézve?
A Jászságban és vonzáskörzetében szeretném minél több helyen
megszerettetni a gyerekekkel a sakkjátékot, és minél több verseny
lebonyolítását kívánom megvalósítani. Ehhez elengedhetetlen, hogy
újabb és újabb oktatási intézménnyel jöjjön létre partnerségi megállapodás sakkszakkör létesítésére. Emellett igyekszem további oktatókat
is betanítani, hiszen programunk sikerének hála egyedül már lehetetlenség lenne ennyi nebulót fogadnunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a
potenciális szponzorok felkutatására is, hogy minél több rendezvényt
tudjunk szervezni a gyerkőcöknek.
Kép és szöveg: Földvári Edit
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Óvodai hírek
Ott alvós buli
Fotó: Csuzzné Lovász Mária

Nem az első alkalom, hogy „Ott alvós bulit” szerveztek a búcsúzó
nagycsoportos gyerekeiteknek. Mik a tapasztalataitok? Hogyan fogadják az ötletet a gyerekek és a szülők?
Már harmadik alkalommal szerveztünk ott alvós bulit. Mindig pozitív élményekkel lettünk gazdagabbak. A szülők és gyerekek visszajelzései is erről biztosítottak minket. Most is kitörő örömmel fogadták
a hírt, hogy egy éjszakát tölthetnek el a szülők nélkül az oviban sok
izgalmas programmal, ami egy nagycsoportos korú gyerek számára
nagy kihívás. Mindannyian izgatottan vártuk a péntek délutánt. Mi
tettre készen, a gyerekek kíváncsian, a szülők pedig kisebb-nagyobb
aggodalommal. Mindenki nagy örömére jól sikerült a buli, reméljük,
maradandó élményt nyújtottunk a gyermekek számára!
Milyen előkészületet igényel egy ilyen program?
Természetesen sok tervezést, szervezést, és folyamatos aktivitást
igényel. Célunk az önfeledt szórakozás, a vidám együttlét megtapasztalása. Ezzel az élménnyel szerettük volna játékosan elbúcsúztatni az
óvodás éveket.
Milyen programokat kínáltatok a gyerekeknek?
Ugrálóvár fogadta az érkezőket, amit Csizmarik Gyula bocsájtott
rendelkezésünkre. Közben fogócskát, bújócskát szerveztünk, majd

pihenésképpen az óvoda előtti járdára aszfaltrajzokat készítettünk.
A Kincses Szigetből kapott buborékfújókkal mókáztunk. Míg a fiúk
csocsóztak, léghokiztak, gombfociztak, addig a lányok csillámtetoválást, „hajfestést” készítettek. Este a közös vacsorát a fényekkel díszített
hangulatos teraszon fogyasztottuk el. Az éj leple alatt elemlámpával
indultunk az éjszakai túrára kincset keresni. A buli a tetőfokára hágott, fényekkel, zenével biztosítottuk a jó hangulatot. Végül fáradtan,
boldogan dőltek ágyba, és néhány mese után mély álomba szenderültek. Másnap reggel a finom reggeli után katicás hagyomány szerint
„kidobtuk” őket az óvodából.
Köszönjük, hogy hozzájárultak a programunk sikeréhez Csizmarik
Gyulának, a Kincses Szigetnek, a szülőknek és a konyhán serénykedő
nagymamának.
Mikor a gyerekeket kérdeztem, milyen volt az este, egybehangzóan kiáltották: Jóóó!
Mi tetszett nektek? – kérdésemre Vivi, Jázmin, Benett, Anna, Noémi,
Dávid, Helga és Iza válaszolt:
– Amikor a kincset kerestük és ott volt egy csomó béka. – Krétáztunk,
pasztellkrétával a földre. – Volt olyan, hogy világítottunk szellemhanggal.
– Volt lámpa, nagy pöttyű, meg kis pöttyű. – Estefelé az ajtónál megjelent
a Szivárvány ovi szivárványa. – Nagyon sokan voltunk, szorosan egymás
mellett. Három plüsst is hoztam aludni. – Kiugrottunk a szüleinkhez az
óvodából trambulinról. – Annyira szupi volt. Szerintem több csoportnak
Földvári Edit
nem lesz ilyen jó ott alvós bulija.

Apák napja a Csiga csoportban

Iskolalátogatás

A Csigabiga csoportos gyermekek második alkalommal készültek
nagy izgalommal és lelkesedéssel az apák napjára. Az apukák, nagypapák és dédnagypapák ugyanolyan izgalommal várták a csemeték
műsorát. Először egy próbatétel volt, ahol minden apuka bebizonyíthatta, hogy felismeri a gyermeke kis kezét. Az első izgalmak után kis
műsorral szórakoztatták a vendégeket a gyerkőcök, amiben voltak versek, dalok, körjátékok, és a végén elénekelték, hogy mindenkinek a
legnagyobb Hőse az apukája!
Klippánné Jáger Melinda · Fotó: Klippán Richárd

Iskolába készülő Ficánka és a Katica csoportos gyerekek ellátogattak
az első osztályba. Betekinthettek az iskolai életbe. 
Földvári Edit

Májusban a Katica csoportos gyerekek izgatottan várták azt a
napot, amikor óvó nénijeik Andi és Marika (Jarábikné Sinkovics
Andrea és Csuzzné Lovász Mária) ott alvós bulira hívta őket.

Fotó: Jarábikné Sinkovics Andrea

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.

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/6

Óvodai hírek
Ballagó nyolcadikos diákok
óvodánk aulájában
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Iskolai hírek
Fenntarthatósági témahét
az iskolánkban

Régi hagyomány, hogy a nyolcadikos diákok vidám ballagásuk napján ellátogatnak az óvodába. Immár második alkalommal fogadjuk
őket a Napfény Óvodában.
Hajdani óvónőik Andi, Marika és Paula üdvözölték őket az aulában,
sort kerítve rövid, múltidéző beszélgetésre.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Nagycsoportosok látogatása
a városházán

Búcsúzás
„Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy Napsugár és egy Szivárvány Óvoda. 2015 őszétől sok szülő
izgalommal telve vitte féltett kincsét
oda. Az óvó nénik szárnyaik alá vették a kicsinyeket, mint madármama
a fiókáit. A felnőttek négy éven át nevelgették, tanítgatták, szeretgették az
apróságokat, de eljött az idő, immár
kirepültek fészkükből, és útra indulnak világot látni.”
Egy-egy könnycseppel szemükben
engedik el őket az óvó nénik: Kati,
Paula, Andi, Marika és a dadus nénik: Ilonka, Kati és Izabella.

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.”
Albert Schweitzer
A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil,
szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás.
Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk
szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek
a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát, és figyeljenek személyes érintettségükre,
hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. Mi
itt az iskolában biológia és technika órákon sokat foglalkoztunk ezzel
a témával, s csatlakoztunk a témahéthez Halmainé Hegedűs Mária
és Tóth Sándorné vezetésével. Újrahasznosítható anyagokból készült
tárgyakat és figyelemfelhívó plakátokat készítettek a gyerekek, amiből
a madarak és fák napjára kiállítást készítettünk az iskolánkba. Nagyon
jól sikerült, szerencsére sok tanulót megmozgattunk, sokan készítettek
a témához kiállítható anyagot.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
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Iskolai hírek
IV. Béla-nap
Június 11-én iskolánk névadójának napján a gyerekek szórakozása a
legfontosabb célja a diákönkormányzatnak. Hogy minden korosztály a
maga igényének megfelelő programot kapjon, ezért három helyszínen
indult a nap. Az alsó tagozatosak a Kisiskolában kézműveskedéssel indítottak: a lányok tündéreket készítettek, a fiúk repülőt ragasztottak, díszítettek, majd repítettek, komoly feladatot adva ezzel István tanító bácsinak, aki a még idomítatlan repülők többségét az iskola tetejéről próbálta
visszaszerezni. A mindent megmozgató kézműveskedés után pedig a
Holdonmacska zenekar bűvölte el a gyerekeket interaktív, gyerekbarát
előadásával. Eközben az 5-6. évfolyam a Nagyiskolában felváltva karcké-

pet készített, illetve zenés rollerversenyen vett rész, Fliker Scooterekkel,
és a szerencsések még a segwayt is kipróbálhatták. A 7-8. évfolyam a
Sportpályán gyülekezett, ahol felváltva kóstolhattak bele a tájékozódási
futás alapjaiba, valamint küzdhettek meg egy komoly nerf csatában. A
program 10 órakor egy Triál bemutatóval folytatódott, de már mindenkinek a Sportpályán, majd amerikai foci bemutató következett, ahol a
vállalkozó szelleműek be is öltözhettek, és elsajátíthatták az alap fogásokat. A napot a Vágó Bt. rántott húsos szendvicsével és jégkrémmel
zártuk. A program az EFOP 1.3.5-16-2016-00652 számú pályázat keretében valósult meg.
Kotánné Kovács Tímea

Fotók: Berecz Judit, Botkáné Sárközi Ildikó, Czeglédi Dóra, Kotánné Kovács Tímea
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Iskolai hírek
Emlékverseny Balatonfűzfőn

Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Vágfalvi Ottó
Képzőművészeti Emlékverseny Balatonfűzfőn. Az országos megmérettetés a régebbi évekhez hasonlóan kétfordulós volt.
Első körben a gyerekeknek parafrázisokat, azaz átdolgozásokat
kellett készíteni a balatoni kötődésű festőművész, Vágfalvi Ottó alkotásai alapján. A postai úton elküldött pályaművek zsűrizése után
az országos döntőbe iskolánk három tanulóját válogatták be: BólyaKovács Kincsőt, akinek felkészítő tanára Vincze Dániel tanár úr, Kui
Lili Leonát és Mészáros Rékát, akiknek felkészítő tanára Kerekné
Mihalik Judit tanárnő volt. A tehetséges továbbjutó tanulók május
24-én utaztak Balatonfűzfőre, hogy összemérjék tudásuk a különböző
településekről, városokból érkező tanulókkal. Feladatuk egy választott Vágfalvi-festmény részletének kiegészítése volt, melyre két óra
kidolgozási időt kaptak. Nem volt könnyű dolguk, hiszen a zsűri a

választott technika megfelelő alkalmazásán túl a gyerekek kreatív gondolkozásmódjára is kíváncsi volt. A verseny főszervezője iskolánk volt
pedagógusa, Szabó Erzsébet a versenyző diákok és kísérőik teljes körű
szórakoztatásáról is gondoskodott. Ebéd után a gyerekek és a felnőttek egyaránt a Balatonibob Szabadidőpark és a Balaton Csillagvizsgáló
sokszínű programjait élvezhették. Ez idő alatt a szakmai zsűri elvonult
meghozni végső döntését, és berendezte a gyerekek pályamunkáiból
álló kiállítást. A szórakozást követően az ünnepélyes eredményhirdetés
izgalmai vártak ránk. Diákjaink idén is szépen szerepeltek a versenyen:
Kincső az 5-6. osztályos korcsoportban ezüst minősítést, Lili és Réka a
7-8. osztályos korcsoportban bronz minősítést kapott.
A díjak mellett a színvonalas balatonfűzfői verseny sok élménnyel és
tapasztalattal gazdagította diákjainkat.
Kép és szöveg: Kerekné Mihalik Judit

Versenyek biológiából

Napsugár Gyermekszínpad

2019. 04. 13-án, Szolnokon rendezték meg a Herman Ottó Kárpátmedencei Biológia Verseny megyei
döntőjét, ahol két 8. osztályos tanítványom képviselte az iskolánkat,
előzetes válogatás alapján.
Mészáros Hanna Zorka (8. c) a
versenyen az 5. helyen végzett.
Penczner Tamás Bence (8. c) a
versenyen az 1. helyen végzett, így
Tamás képviseli az országos biológia versenyen Jász-Nagykun-Szolnok
megyét.
Gratulálunk a szép eredményükhöz!

2019. 04. 26-án, Szolnokon rendezték meg a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntőjét, ahol szintén előzetes válogatás alapján a következő tanulók képviselték iskolánkat: Mészáros Lili 5. a az 5., Dósa Kira 5. b a 7., Nagy Tímea Zsóka
6. a az 5., Rácz Áron 6. a 4. helyen végzett.
Az elméleti forduló után terepgyakorlaton vettek részt a gyerekek.
Itt a megye legjobbjai kedvezményes táborozást nyertek. Az 5. osztályosaknál Dósa Kira 5. b a megye legjobbja lett, s így megnyerte ezt a
lehetőséget. Gratulálunk a szép eredményükhöz!
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Napsugaraink a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál
színpadán Kecskeméten, ahol az alsós csoport bronz, a felsős csoport
ezüst minősítést szerzett, valamint elnyerték a zsűri különdíját is.
Fotó: Berzéné Magyar Krisztina

Június 1-jén a „Regősök húrján” című országos vers-és prózamondó
verseny döntőjében Rácz Ádám ezüst minősítéssel öregbítette
Jászfényszaru hírnevét, mely eredménnyel
az ország legjobb 30 versmondója közé került. Katinka
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„A tudásnak értéke van, s ezt becsülni kell.” – Jó tanulók fogadása 2019
A címben idézett mondat egy 22 évvel ezelőtt megjelent cikkünkből
való, mely a jó tanuló diákok első ízben megtartott polgármesteri fogadásáról készült. Az ötlet időtállónak bizonyult, azóta is minden évben a vakáció előtti napok nagy izgalommal telnek az általános iskola
tanulói körében: vajon, ki lehet ott a fogadáson?
Elsőként Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony üdvözölte a megjelent diákokat, tanítóikat, tanáraikat június 11-én a Régi Kaszinó étteremben. Farkas Franciskát, aki a tyssenkrupp jászfényszarui
gyárában dolgozik operátorként, nyolc évvel ezelőtt választották diákpolgármesterré, s most felnőttként köszöntötte az ünnepi összejövetel
résztvevőit. Gratulált a szép eredményekhez, és a továbbtanulásra biztatta a gyerekeket.
Hangulatos műsorszámokat adtak elő az iskola tanulói: Polacsek
Dominik, Szécsényi Viktória és Horváth Áron.
Az oklevelek átadását követően Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyző mondott pohárköszöntőt a Jászfényszaruért Alapítvány
kuratóriuma nevében. Örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy minden
ilyen alkalommal megtelik a terem diákokkal, ami azt jelenti, hogy

sok tehetséges tanuló van Jászfényszarun, s olyan pedagógusok vannak, akik felkészítik őket, s ilyen szép eredményeket tudnak elérni.
Az Alapítvány céljai között szerepel az oktatás támogatása, oly módon
is, hogy a jó tanulókat könyvvel jutalmazzák. Elsősorban azokat, akik
több éven át jó eredményt mutattak, illetve a különféle országos tanulmányi versenyeken eredményesen szerepeltek, s ezáltal öregbítették az
iskola és a település jó hírnevét. A kuratórium nem régiben alapította
meg a Kazinczy-díjat, amely a magyar nyelv, irodalom és valamelyik
idegen nyelv területén sikereket elért tanulók munkáját ismeri el egy
színezüst érem adományozásával.
A jó tanulók fogadásával „egyidős“ a Fair Play díj adományozása,
melyet az iskola pedagógusai és diákjai döntenek el szavazással. Idén
Mészáros Hanna Zorka vehette át ezt a díjat. Megválasztották az új
diákpolgármestert Klippán Richárd személyében, helyettese Csizmarik
Zoé lesz.
Az ünnepség hagyományos részeként iskolánk diákjai régi tanítóink,
tanáraink iránti tisztelet jeleként virágokat helyeztek a főtéri parkban
Sugár Istvánné · Fotó: Glonczi Rudolf
lévő Tanítók asztalára.

1-2. osztályosok

3-4. osztályosok

5. osztályosok

6. osztályosok

7. osztályosok

8. a osztályosok

8. b osztályosok

8. c osztályosok
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Bonjour, mon ami! – Francia nap a könyvtárban

kitaláló. Francia jövevényszavainkat kellett zsetonért cserébe kitalálni
egy-egy körülírásból.
Időközben megérkezett a meglepetés vendég is: Kovács Zsigmond
karikaturista, aki öt szerencsés résztvevőt rajzolt le a délután folyamán,
ezt sorsolással döntöttük el. További ajándék volt még 5 fő számára
egy polaroid fotó.
A könyvtár erre a napra is igyekezett stílusosan kinézni. Összegyűjtöttünk mindent, ami francia. Volt lehetőség például a tricolor előtt
fényképezkedni különböző franciás kellékekkel. Kiplakátoltuk a francia történelem nagyjait, az építészet sarokköveit, a legnagyobb sztárokat, filmplakátokat, volt egy sarok francia kávézó hangulatban.
Mire beesteledett, arra lettünk figyelmesek, hogy nagy kacagások közepette jóízű beszélgetések alakultak ki. Az est hátralévő részében játszottunk, immár csapatokban. Három francia klasszikusból idéztünk,
a feladat az volt, hogy akár tippeléssel, ki kellett találni, hogy az idézett
sorokat ki mondta kinek. Könnyítésképpen a szereplők neveit felírtuk
lapokra, ezt mindenki láthatta, téteket zsetonnal kellett megtenni a
kiválasztott névre helyezve. A játék vége a legnehezebb idézettel és all
innel zárult. A Zöld csapat nyerte a versenyt: Reichenbergerné Földvári Anita, Fűtő Krisztina, Bujákiné Szabó Anita és Berze János. Ezúton
is gratulálunk nekik!
Az eredményhirdetéssel az est hivatalosan lezárult, azonban egyéni
feladatokra még volt lehetőség. Könyvet kellett keresni a polcokon,
megadott paraméterek alapján apró ajándékokért cserébe. Aki akart,
még maradhatott beszélgetni. Végül este 10 órakor, extra jókedvűen a
maradék pástétomokat és almatortát elfogyasztva értünk haza.
Au revoire! Viva la France! Találkozunk a következő tematikus napon! Hogy melyik ország lesz a téma? Figyeljék a honlapunkat : www.
jaszfenykonyvtar.hu; a Facebook és instagram oldalunkat:@konyvtar.
Nagy Ildikó könyvtáros
fenyszaru, hamarosan kiderül.

Nagy Katalin Matild: Azután
Fotó: Glonczi Rudolf

Tematikus napjaink sorába előkelő helyet foglal el a tavaszi Francia
nap. Az őszi Angol nap nagy-nagy sikerén felbuzdulva a bohókás, becsapós április végét választottuk időpontnak a Francia naphoz. Kicsit
másként terveztük, mint az eddigieket, de odafigyeltünk arra is, hogy
a visszajelzésekben a résztvevők mit tartottak kiemelkedőnek, kihagyhatatlannak.
Eddigi tematikus napjaink közül ez sikerült leginkább könyvesre,
annak ellenére, hogy sokáig törtük a fejünket azon, vajon melyik francia irodalmi művet válasszuk, mi az, amit mindenki olvas vagy olvasott. Így döntöttünk végül a klasszikusok mellett, melyeket ha nem
is, vagy régen olvastunk, akkor is vannak róluk emlékképeink. Újításként azonban könyvajánlót is kértünk belépőnek, ki mit olvasott
mostanában, vagy mi volt az, ami örök élmény maradt a francia irodalomból? Így esett a választás például A kis hercegre(Le Petit Prince)
Antoine de Saint-Exupéry-től, Henri Charrière: A pillangójára, Pierre La Mure: Moulin Rouge-ra, Roger Vadim: Szerelmem Bardot,
Deneuve, Fonda önéletrajzi regényére, Bali István: Francia szemmel
című kötetére, Helen Pollard: A kis francia panziójára, Coco Chanel
életrajzi kötetére vagy számos Maigret történetre és még sorolhatnám.
A délután ezúttal is kvízzel indult, ez már kihagyhatatlan momentum.
Franciaország nagyjai, politikusok, színészek, szentek, festők, zeneszerzők, valamint ételek, tárgyak, fogalmak kitalálása volt a feladat.
Ismét csapatokban gondolkodtunk, és ezzel a feladattal is zsetonokat
lehetett gyűjteni a csapatnak. A kvíz után egy kis ejtőzés következett:
francia ételek, italok kóstolása. Volt 3 féle májpástétom: szilvás, áfonyás, szarvasgombás, volt bagett, vaj, 4 féle sajt, dijoni és áfonyás mustár, 3 féle bor (pinot gris, chardonnay, bordeaux-i), ezen kívül ízesített
limonádét is kóstolhattunk rózsa, ibolya, áfonya
ízekben. Édesség gyanánt
szamóca és fügelekvár dukált, valamint a sok kedves
résztvevő által készített sütemény: madeline, tarte tatin (a klasszikus almatorta)
vanília fagylalttal, croissant.
Isteni finomak voltak!
Az ejtőzés után az előadások következtek. Nagyné Kiss Mária tartott
fényképes beszámolót többszöri franciaországi látogatásáról, kiemelve a legemlékezetesebbeket, ahol a francia gasztronómia fellegvárait
látogatták meg. Megyénk három francia – Dordogne, Pas-de-Calais
és Somme – megyével is hivatalos testvérmegyei kapcsolatban van.
Az utazások, partneri kapcsolatok kitalálója, motorja Bali István, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott
külügyi szakreferense, aki a Francia Becsületrend kitüntetettje. Az előadó az Agraria-Apure Egyesület és a Megyei Népfőiskolai Társasággal
közösen megálmodott programok résztvevőjeként járt kinn, vidékfejlesztő program keretében volt szakmai kapcsolat a francia megyékkel.
Második előadásunk a francia parfüm történetéről szólt, jómagam
előadásában. Az anyag nagyok sokrétű mivolta miatt egy rövid parfümtörténet és a XX. századot meghatározó parfümgyárak és termékek
kerültek szóba. Lehetett szaglászni a parfümmintákat, az alapanyagok
közül néhányat (neroli, tömjén, cédrus, levendula, gyöngyvirág stb.)
és számos divattervező (pl. Yves Saint Laurent, Coco Chanel) életrajzi
könyve is ajánlásra került. Az előadói blokkot egy játék zárta, a szó-

„Azután” címmel Nagy Katalin Matild műveiből nyílt kiállítás április 17-én a Régi Kaszinó étteremben. A képek egy ígéretes grafikus
munkái, meglepő érzékenységgel a részletekre figyeléssel ábrázolja az
ember és a spirituális élet kapcsolatát. A kiállítást Kerekné Mihalik
Judit, iskolánk új rajztanára rendezte, és a művésznő férje Nagy Dénes
nyitotta meg, a műsorban közreműködött Nagy Dénes nagybőgőn
és Engel Róbert gitáron, akik klasszikus dalokkal szórakoztatták el a
Róbel Gábor
jelenlévő érdeklődőket.
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Közös könyves kihívást hirdetett a gyerekeknek
a városi és az iskolai könyvtár
zárásakor, a javítás előtt. De nemcsak olvastak, hanem rajzoltak és verseltek is a versenyzők. Hihetetlen ötletes munkákkal talákozhattunk
például az Alkoss egy új képzeletbeli lényt, aki a Pom Pom mesék hőse
lehetne! feladatot javítva. Ezeket az alkotásokat a könyvtár Facebookoldalán és a honlapján meg lehet tekinteni.
A részvevők név szerint: Elek Borka, Knoll Elizabet, Szerencsés
Zsombor, Banka Eszter, Ludányi Laura, Kátai Zita, Forró Áron Attila,
Elek Ádám, Mészáros Kata, Vágner Keve, Tóth Roland, Veres Viola,
Kókai Zsófia, Elek Bence, Balázs Bereniké, Pernyész Patrik Botond,
Laczkó Levente, Bakos Bernadett Anna, Kardos János, Tóth Anna,
Rohoska Máté, Berényi Bianka, Kiss Gergő, Rácz Ádám, Zámbó Ramóna, Bója-Kovács Kincső, Kui Lili Leona, Vad Nándor, Mészáros
Réka, Mészáros Hanna, Tanczikó Hanna Zsuzsanna, Radics Melitta
Ivett, Kotlár Mátyás Levente, Menyhárt Tibor, Nagy Bálint Attila,
Tanczikó Bence Levente, Tóth Dorottya, Balázs Zille Lelle, Török
Szonja, Balázs Emese Zselyke, Dombai Áron, Bakó Gergő, Farmosi
Jázmin, Klippán Kata, Berze Rozi, Bató Anna.
Osztályszinten legtöbb tanuló Lajkóné Tanczikó Tünde osztályából
vett részt, köszönjük a támogatást!
Természetesen különösen nagy köszönet és hála jár kolléganőnknek,
Sugár Judit iskolai könyvtárosnak, aki rendszer szinten összefogta és
biztatta a gyerekeket a részvételre, folytatásra, olvasásra.
Az új tanévben is lesz lehetőség könyves versenyen részt venni, de
most minden kedves diáknak tartalmas, örömökkel és szabadsággal
Szöveg és kép: Nagy Ildikó könyvtáros
teli szünidőt kívánunk!

A két intézmény két kategóriában hirdetett háromfordulós olvasási
versenyt.
Az Országos Könyvtári Napok keretében tavaly október elején elindítottuk a gyerekek számára is az olvasási kihívást. Célunk ezúttal
is az olvasás és könyvszeretet jutalmazása, támogatása volt. Örömünk
még nagyobb lett, mikor a jászfényszarui iskolásokhoz csatlakoztak a
pusztamonostoriak is. Sőt két fő jászberényi iskolásunk is volt. Ezúton
is köszönjük Tóthné Klippán Hedvig és Gyenesné Cserháti Katalin
tanítónők lelkes segítségét!
A feladatlapok az egyes kötetek elolvasása után önállóan, otthon kerültek kitöltésre, bármilyen segédeszköz bevethető volt.
Az első fordulóban Eric Kastner: Emil és a detektívek, valamint J. K.
Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve könyv volt a feladat. Mindkét
kötet izgalmas, rejtélyes, gyerekekről szól gyerekeknek.
Erre a fordulóra neveztek be a legtöbben, és az Emil és a detektívek
ifjúsági regény volt a legtöbbek által elolvasott kötet.
A második fordulóban a karácsonyi szünetre és a félévi bizonyítványra tekintettel kreatív feladatokat adtunk, illetve szabadon választott
olvasmányt ajánlottunk a gyerekeknek. A Már tudok olvasni, Már én
olvasok, illetve a Szeretek olvasni! sorozatok kötetei közül választhattak a kicsik, a nagyok feladata Lois Lowry: Az emlékek őre kötete volt.
Utóbbi egy sokdimenziós, mélyen elgondolkodtató olvasmány.
Utolsó fordulóban a kicsik (és régvolt kisgyerekek) egyik nagy kedvence került elő: Csukás István. A Pom Pom sorozat köteteiből választottunk ki négyet, kettesével párosítva azokat. Sue Townsend: A 13
és 3/4 éves Adrian Mole naplója pedig az érettebb korosztály feladata
volt, tipikus kamaszkori problémákkal és sok-sok humorral. Most a
nagyobbakon volt a sor a kreatív feladatokban, verset kellett alkotni.
Jó szokásunkat megtartva az idei versenyt is ünnepséggel zártuk.
Mindenkit jutalmaztunk, aki mindhárom fordulót teljesítette, illetve
valami miatt kiemelkedett a feladatmegoldásaival, könyvjutalomban
részesült. A tábla csokoládé és a tortaszelet szörppel pedig mindenkinek járt.
A verseny fődíja egy speciális könyvtári születésnap, mely Harry Potter tematikájú. Ezt Kátai Zita nyerte meg. Ezúton is gratulálunk neki!
46 gyerek nevezett be, és teljesítette részben és egészben a feladatokat,
olvasott el legalább négy könyvet személyenként, ez szép és nagy teljesítmény. Hatalmas köszönettel és örömmel konstatáltuk ezt a verseny

Birkózók sikerei
Baráth Konor
szabadfogású magyar bajnok
A tavaszi versenysorozat szabadfogású birkózással zárult. Április
6-án Csongrádon bonyolították le
a Délkelet-magyarországi Területi Bajnokságot. Ezen a versenyen
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és
Jász–Nagykun–Szolnok
megye
fiatal birkózói mérik össze tudásukat, erejüket és ügyességüket. Ezt
a megmérettetést Baráth Konor
simán vette, és most már 5. éve ő a
területi bajnok a Délkelet-magyarországi régióban. A Magyar Bajnokságon az ország ifjú birkózói közül csak a területi bajnokságok első
4-5 helyezettje indulhat, ami az idén 19 fiatalnak sikerült Diák I. 63
kg-ban. A rendezvénynek Gyomaendrőd adott otthont május 19-én.
Konor kitartó, taktikás birkózással, minden ellenfelét technikai tussal
legyőzve aranyérmet szerzett, mellyel történelmet írt a jászberényi birkózás életében: ő az első, aki Diák I. 63
kg-ban szabadfogású magyar bajnoki
címmel büszkélkedhet.
Baráth Hunor nemzetközi
gyerekgálán ezüstérmes
2019. május 11-én került megrendezésre Kiskunfélegyházán a Kiskun
Kupa, az id. Besze László Emlékverseny. Ez egy meghívásos szabadfogású
nemzetközi gyermekverseny, ahol a
magyarokon kívül román, szerb, horvát, szlovén és ukrán egyesületek birkózópalántái léptek szőnyegre. Hunor
ügyes, elszánt birkózással Gyermek I.
35 kg-ban ezüstérmet szerzett.
Kép és szöveg: Baráth Olga
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Naprendszertől a távoli galaxisokig
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A szorgalom és tudás jutalma

A „Naprendszertől a távoli galaxisokig” címmel kiállítás nyílt a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban Tóth Gábor asztrofotós képeiből. A megnyitón Borovszky Péter, aki ugyancsak asztrofotós magyarázta el a különleges technikát igénylő csillagászati fényképezés fortélyait.
Majd Ady Endre: Az élet című versét hallgathattuk meg Majzik Petra
előadásában. Azóta több mint százan nézték meg a kiállítást az iskolánkból. A 3. a osztály egy teljes csillagászati órát tartott a kiállítóteremben,
filmekkel, rövid előadásokkal, kvízkérdésekkel, vetélkedővel fűszerezve.
A kiállítás 2019. augusztus végéig tekinthető meg a művelődési ház
Róbel Gábor · Kép: Fáczán Izabella
nagy kiállítótermében.

„Fiatalok az épített és természeti
környezet védelméért”
Kiállításmegnyitó és díjátadó ünnepség Budapesten
Lapunk decemberi számában jelent meg a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) pályázati felhívása. Az országos szervezet munkájában, mint tagszervezet, a FÉBE is sokrétűen részt vesz. A
céljaink az épített örökség és természeti környezet védelme területén
azonosak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákoknak ebben a korban is legyen véleményük, elképzelésük, mert a jövő nekik épül. A
jászfényszarui diákok az országos pályázaton eddig csak egy esetben,
2015. évben vettek részt.
Négy év után ismét volt városunkból pályázó, Szűcs Levente Csaba végzős középiskolás diák, FÉBE-tag személyében. A meghirdetett
lehetőségek közül írásos dolgozattal készült. Munkájának mottójául
egy Bod Marley idézetet választott: „Egy nép a történelmi ismerete,
származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül.”
Történelem és szülőföld szeretete játszott szerepet a téma választásánál.
A Csörsz-árok címmel állította össze 11 oldalas és 8 képpel színesített
írását. A dolgozatához felhasználta a szerző engedélyével, dr. Farkas
Kristóf Vince tollából a Rubikon című folyóiratban is publikált néhány megállapítását.
A szakmai zsűri Szűcs Levente Csaba írását kategóriájában I. díjjal
jutalmazta. Az írásos és képzőművészeti alkotásokból 2019. május
25-én délelőtt a Budapesti Történeti Múzeumban Kiállításmegnyitó
és díjátadó ünnepségre került sor. Az ország nagyon sok településéről
megjelent közel 100 fő fiatalt Népessy Noémi főigazgató köszönte. A
kiállítást Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkárság helyettes
államtitkára nyitotta meg. A díjazottaknak az oklevelet és tárgyjutalmat, így Szűcs Levente Csabának is,
Ráday Mihály, a Hungaria Nostra
elnöke adta át. A szép és példamutató eredményhez az olvasók nevében
gratulálunk. A kiállított alkotások a
Budavári Palota Barokk Udvarában
két hétig voltak láthatóak.
Bízzunk benne, a 8-18 éves korosztályból a jó példa másokat is ösztönöz – szülői és tanári segítséggel
– a jövő évi pályázatok elkészítéséhez, beadásához.
Tóth Tibor · Fotó: Fáczán Izabella

Dr. Palla Gábor közgazdász gyökerei szülei, nagyszülei révén Jászfényszarun találhatók, tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének; nem
először tesz nagylelkű felajánlást.
A februári lapszámunkban tettük közzé felhívását a helyi 7. osztályos
tanulóknak. Fontosnak tartotta, hogy a továbbtanulás szempontjából
az év végi bizonyítvány eredménye minél jobb legyen. Ennek ösztönzésére 25.000 – 25.000 forint értékben tanulás szempontjából fontos
tárgyi eszközöket (hátizsák, hasznos tanulást segítő kellékek) ajánlott
fel egy leány és egy fiú számára, aki a félévi bizonyítványhoz képest
minél jobb átlageredményt ér el, vagyis minél több tantárgyból a félévihez képest javít.
Az évet lezáró értekezlet után az iskola vezetése javasoltatot tett egy
leány és egy fiú személyére, aki félévi átlagát legnagyobb mértékben
túlszárnyalta.
A tanévzáró ballagási ünnepségen június 15-én Palla Gábor megbízásából Tóth Tibor, a FÉBE elnöke két hetedikes diáknak, Kocsis
Mercedesznek (a félévi bizonyítványhoz képest négy tantárgyból) és
Donnert Fláviónak (három tantárgyból javított) adta át a megérdemelt
tárgyjutalmakat. A két diáknak az év végi bizonyítványa négy, illetve három tizeddel lett jobb, mint félévkor volt, melyhez gratulálunk.
Bízunk bene, hogy az elért eredményeket a 8. osztályban is tartani
tudják, illetve javítják, és ezzel segítik továbbtanulási esélyeiket.
Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

A jó tanulók fogadásán
készült képen
Kotán Eszter
leköszönő
diákpolgármester,
Klippán Richárd
új diákpolgármester
és a Fair Play díjas
Mészáros Hanna Zorka
látható.
Fotó: Glonczi Rudolf
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Kép: Glonczi Rudolf

Trianon 99. évfordulója

A hagyományokhoz híven a nemzeti összetartozás napján a Trianoni
emlékműnél kezdődött a városi megemlékezés, melyet Kotán Eszter
diákpolgármester vezetett le. A Himnusz után Rácz Ádám Wass Albert
versével idézte meg az anyaországon kívül élők honvágyát, majd dr.
Sándor Mátyás köszöntötte a résztvevőket. Az idén új megközelítéssel
emlékezett Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója.
Gondolatai fókuszában az állt, hogy mit tett és tehet Jászfényszaru
lakossága a nemzeti összetartozás, a nemzet fennmaradásának ügyéért.
Áttekintette a határon túli magyar kapcsolatok történetét a buzitkai
termelőszövetkezeti közös aratástól a színjátszók rendszerváltás előtti
kárpátaljai kapcsolatépítésén, határon túli turnéin és a helyi pedagógusképzéseken, táborokon át napjaink testvérvárosi kapcsolatáig. Említette többek között a sportkapcsolatokat, az adománygyűjtéseket, a
határon túli kirándulásokat. „A személyes kapcsolatok építése, a lélektől lélekig vezető út adhat igazi tartalmat a határ két oldalán élő magyaroknak az egység megélésére.” „Ha megtapasztalja a ma embere a
határon túli magyarok életét, elérhetjük, hogy a városunkba látogató,
vagy áttelepült határon túli honfitársainkat ne románnak, ukránnak
nevezze senki, hanem az elcsatolt területek megnevezése szerint emlegesse bihari, kárpátaljai, vajdasági, felvidéki magyar embernek. Célunk, hogy elérjük a népek közötti kölcsönös tiszteletet, az egészéges
magyar önbizalmat, erősítsük programjainkkal a magyarságtudatot és
az összefogást.” (A teljes szöveg a www.jaszfenymuvhaz.hu honlapon
olvasható.)
A beszéd után az elszakított területek felsorolása alatt a diákok és
felnőttek elhelyezték a tisztelet és emlékezés virágait, majd a város lakossága nevében a képviselő-testület tagjai koszorúzták meg az emlékművet. A székely himnusz eléneklése után az I. világháborús emlékműnél folytatódott a ceremónia, ahol a nagy háború jászfényszarui
hőseinek és áldozatainak nevét Tanczikó Attila olvasta fel, mely alatt
a résztvevők mécsesekkel rótták le kegyeletüket. Sándorné Tóth Éva
kántor vezetésével az Ó nagyasszony kezdetű dalt énekelve vonultak a
megemlékezők a templomba, ahol Kiss Gábor plébános ünnepi szentmisét celebrált a világ különböző pontjain élő magyarokért, valamint
az első világháború hőseiért és jászfényszarui áldozataiért.

Az Őszikék nyugdíjasklub tagjai 2019. május 28-án Szerencs,
Monok és Sárospatak városokba szerveztek autóbuszos kirándulást.

Város napja
az új fesztiválközpontban
Új helyen, új és hagyományos programokkal várta Jászfényszaru
Város Önkormányzata az érdeklődőket május elsején. Új fesztiválközpontot avattunk a Bedekovich sétány (Városháza melletti utca) melletti füves területen. Ide érkeztek be a Zagyva-gáti kerékpárút avatáson
elstartolt családi és egyéni kerékpártúra-verseny résztvevői, melyről
külön írásban tudósítunk, és amelyen részt vettek testvérvárosunk,
Zakliczyn fiataljai is. Itt állította fel a Samsung Electronics Magyar
Zrt., a nap főszponzora élménysátorát, amelyben napközben bárki találhatott érdekes elfoglaltságot.
Színpadra lépett a Fehér Akác Népdalkör, a Jackson klub,
Gorcsakovszki Györgyné és Farkas Zsolt szólisták. Bemutatta tudományát a jászfényszarui Kyokushin karate és a Dance Fitness csoport.
Népes közönség előtt koncertezett a Balkán Fanatik együttes. Itt játszhattak, gokartozhattak, kerékpáros ügyességi vetélkedőkön mérhették
össze tudásukat a gyerekek. A szomszédos Szent Erzsébet Közösségi
Ház adott otthont az egészségügyi szűréseknek. Aki megéhezett, vagy
emléktárgyat szeretett volna vásárolni, az szintén az új fesztiválközpontban tehette meg.
Itt sorsoltuk ki a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, Hwang
Kean Ha úr és polgármester asszonyunk, Győriné dr. Czeglédi Márta közreműködésével az V. Pető Ádám emlékfutam résztvevői között
a cég által felajánlott egyik televíziót. Az estébe nyúlt a másik nagyképernyős tv, valamint az önkormányzat által felajánlott kerékpár és
kerékpáros felszerelések sorsolása azon közel 600 tombolatulajdonos
között, akik az aznapi sport és művészeti tevékenységükkel, önkéntes
munkájukkal érdemelték ki azt. Nem titkolt célunk volt ezzel ráirányítani a figyelmet ezen tevékenységekre.
A jászfényszarui városnapi rendezvényeken, az öt helyszínen mintegy 700 regisztrált, lelkes résztvevő töltötte aktívan, tartalmasan napját. Ezen túl több százan nézőként élvezték a programokat.
Katinka

Családom – Rajzpályázat

A Petőfi Sándor Művelődési Házban május 21-én kiállítás nyílt a
jászfényszarui és a boldogi diákok alkotásaiból. A rendezvény keretén
belül került sor a „Családom” című rajzpályázat ünnepélyes díjátadójára, valamint – rendhagyó módon – iskolánk tanulóinak rajz és vizuális kultúra tanórán és a művészeti iskolán készült munkáiból válogatott tárlat került átadásra. A változatos technikákat és színes ötleteket
felvonultató kiállítások megtekinthetőek augusztus végéig.
A rajzpályázat nyertesei:
Alsós korcsoportban:
Rohács Stefi I. díj
Winnik Emili II. díj
Makádi Fanni III. díj
Bátori Janka Különdíj
Bittner Jázmin Különdíj
5-6. osztályos korcsoportban:
Zsíros Anna Réka I. díj
Dudás Dóra Fanni II. díj

Rafael Rodrigó III. díj
Fodor Boglárka Különdíj
Görög Sára Különdíj
7-8. osztályos korcsoportban:
Medveczki Veronika I. díj
Kui Lili Leona II. díj
Csordás Luca III. díj
Rusai Anikó Különdíj
Kepes Rozália Különdíj
Mihalik Judit
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Városnapi Kézilabda Kupa

I. Jászfényszarui Családi
Kerékpáros Teljesítménytúra
Kép: Glonczi Rudolf

Május 1-jén megrendezésre került a Városnapi Kézilabda Kupa.
Ezen rendezvény keretein belül immáron harmadik alkalommal léptek pályára utánpótlás csapataink. Idén U14-es és U10-es korosztály
indult a tornán.
Már reggel 7 órától nagy volt a forgatag a Sportsátorban. Elsőként az
U14-es korosztály lépett pályára. A fényszarui gárda Kóka csapatával
kezdte a megmérettetést. A hazaiak mindkét félidőben magabiztosan
játszottak, szép technikákat és ügyes védekezést alkalmaztak. A végig lendületes mérkőzésen a vendégek nem tudták tartani a tempót
Jászfényszaru csapatával. Eredmény: Jászfényszaru VSE – Kóka KSK
16-9 (8-3).
A második mérkőzést a Sülysápi SE csapatával vívtuk, akik már Serdülő III. osztályban is játszanak. A két csapat mérkőzése végig szoros
és színvonalas összecsapást hozott. Végül a hazai csapat javára dőlt el
a végjáték. Eredmény: Sülysápi SE – Jászfényszaru VSE 15-19 (5-8).
Pár perc pihenő után a harmadik mérkőzést Kóka KSK és Sülysáp
csapata játszotta egymással. A kókai csapat kihasználta a Sülysáp fáradtságát, így az első félidőben 8 gólos előnyre tettek szert, majd a
második félidőben Sülysáp megfordította az eredményt 19-16-ra.
Mindkét csapatot a háta mögé utasította a Városnapi Kupán Jászfényszaru VSE U14-es csapata, két győzelemmel sikerült az első helyet
meghódítaniuk.
Eredményhirdetés után megkezdődtek a legkisebbek mérkőzései,
ahol nem az eredmény számított, hanem a kézilabda szeretete. U10-es
csapatunk másodszor lépett pályára a nagyközönség előtt.
A velünk azonos képességű Kóka ellen kezdtük a játékot. A második
félidőben elfáradtunk, ebből következett, hogy több hibát vétettünk,
amit az ellenfél ki is használt. A mérkőzés kókai győzelemmel zárult
(14-11).
A második összecsapást a Sülysápi SE és a Kóka KSK lányai játszották. A Sülysáp 8-10 éves gyermekei a mérkőzést nem feladva küzdöttek a pályán az erősebb és „idősebb” játékosok ellen. A mérkőzés
szintén kókai győzelemmel zárult (28-1).
A harmadik mérkőzést Sülysáp és Jászfényszaru csapata vívta. Sok jó
megoldás mutattunk be, mind egyénileg, mind pedig csapatszinten,
nem beszélve a jó kapusteljesítményről. 18-7-es félidő után 33-10-re
nyert a fényszarui csapat. U10-es lánycsapatunk kiválóan helytállva
ezüstérmet szerzett.
A tornán összesen 6 csapat, közel 90 gyermek vett részt. Gratulálunk
a lányoknak a tornán tanúsított fegyelmezett, küzdelmes, színvonalas
mérkőzésekért.
A kézilabdatorna után csapatépítő programként a kerékpárút átadását követő közel 30 km-es távot is „letekertük”.
Minden szempontból sikeres napot zártunk.
Köszönjük a támogatást Jászfényszaru Város Önkormányzatának és
a Samsung Zrt.-nek.
Sulyok Flávia

Május elsején a városnapi programsorozat kiemelkedő mozzanataként Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő ünnepélyesen átadták a Jászfényszarut Hatvannal
összekötő kerékpárút városunkat elérő szakaszát.
Az eseményen meghívott vendégként jelen volt Sári Ferenc, Pusztamonostor polgármestere, dr. Katona Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Dobos Róbert, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal vezetője, Hwang Kean Ha, a Samsung Elektronics Magyar Zrt elnöke, Jin
Ho Yang, a Samsung Elektronics Magyar Zrt. pénzügyi igazgatója,
Ryuk Park, a Samsung Elektronics Magyar Zrt. HR igazgatója, Károly
Péter gyárigazgató, a kerékpárút megvalósításában közreműködők,
tervezők és kivitelezők.
A ceremóniát közel 300 kerékpáros kísérte figyelemmel a helyszínen,
akik a szalagátvágás után rögtön neki is iramodtak az I. Fényszarui
Családi és Egyéni Kerékpáros Teljesítménytúra 28 km-es távjának. A
piros, fehér és zöld pólóba öltöztetett versenyzők rajtja látványos záróakkordja volt az ünnepélyes kerékpárút-átadásnak.
A kerékpáros teljesítménytúrát hagyományteremtő céllal szervezte
meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. Ezzel Jászfényszaru
város valósította meg a körben záródó kerékpárút történetének első
szervezett kerékpáros sporteseményét!
A teljesítménytúra kiemelt céljai a családok megszólítása, az egyéni
versenyzők számára igazi sportos kihívás, a jászfényszaruiak körében
hagyományos júniusi szentkúti kerékpáros zarándoklatra való felkészülési lehetőség biztosítása voltak.
A rendezők jövőbeni álma, hogy a jászfényszarui családok nagy
többsége május elsején a teljesítménytúra keretében közösen „lebiciklizzék” a kerékpáros körutat, és azt követően egy nagy közös családi
majálissal ünnepeljék városunk napjának ünnepét.
A verseny eredménye családi kategóriában:
Nyers család; Tagjai: Nyers Milán, Nyers Olivér,
Nyers Olívia
II. Radnai család; Tagjai: Radnai István, Radnai Ákos
III Zsiros család; Tagjai: Zsiros Zalán, Zsiros Attila,
Dohányos Melinda
I.

A verseny eredménye női egyéni kategóriában:
I. Dohányos Melinda
II. Tóthné Nagy Zsuzsa
II. Nyers Olívia
A verseny eredménye férfi egyéni kategóriában:
I. Nyers Milán
II. Nyers Olivér
III. Jermi István

Palásthy Pál programfelelős
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Városi gyermeknap
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagyszabású és színes
gyermeknapi fesztivállal várta a gyerekeket, május 25-én. Változatos
színpadi programok mellett a „sportudvar”,az ”ajándék vidámpark”,
a „játéktér”, a kiállítások a Mesesátor, a Városi Sport Egyesület és a
Lumina Cornu Egyesület sok-sok meglepetéssel, játékkal és érdekes
foglalkozásokkal szórakoztatták az odalátogató gyerekeket és hozzátartozóikat. Az idén is több újdonság szerepelt a programpalettán. A
sportudvarban először lett megrendezve a Királylabda Kupa. Újdonság
volt a Maklári Kötélugró Show, a kaszkadőr bemutató, a NERF csata,
a katonai akadálypálya, a cukorágyú, a mobil játszóház, a póniszekér
és a bölcsőde „sarok”. A „sportudvar” keretében különböző versenyeket bonyolítottak a szervezők, melyek eredményei a következők:
Kapitánykiütő Kupa 2. évfolyam
I. helyezett: 2. b osztály
Hornyák Anna, Iván Benett, Kovács Kamilla Tímea, Nagy Milán,
Németh Tifani, Mezei Mirella, Pethő Olivér, Polatschek Réka,
Rafael Rajmund, Tanczikó Zalán
II. helyezett: 2. a osztály
Bató Emma, Kui Jázmin, Nagy Nóra, Farkas Iza Lia, Rafael Elena,
Sinkovics Máté, Takács Ábel, Kis Gergő, Bukó Krisztián, Baráth
Hunor, Győri Ernő, Dobák Liliána, Dugonics Dominik, Fekete
Richárd, Bohoni Ádám
Kapitánykiütő Kupa 3. évfolyam
I. helyezett: 3. a osztály
Farkas Martin, Fekete Brigitta Vanda, Horváth Mihály Adrián,
Maljoki Lorena, Matányi Hunor, Nagy Zsombor, Oláh Szintia
Krisztina, Radics Dominik, Szabó Anna, Rimóczi Dorina
II. helyezett: 3. b osztály
Bakó Gergő, Balázs Emese Zselyke, Balázs Zille Lelle, Barna Viktor, Nagy Lara Amadil, Rácz Balázs Viktor, Radics Dávid, Szénási
Miklós, Tóth Dorottya, Török Szonja
Kapitánykiütő Kupa 4. évfolyam
I. helyezett: 4. a osztály
Mezei Lili, Seres Dániel, Szénási Richárd, Király Viktor,
Czeczulics Gergő, Horn Zoltán, Háfra Gergő, Gereben István,
Kurunczi Réka, Radics Tamás, Ajtai Patrícia, Paulusz-Furucz
Amanda, Kovács Emma, Borbély Noémi, Borbély Janka, Deák
Maja, Holló Liliána, Annus Ábel
II. helyezett: 4. c osztály
Andrási Mihály, Barna Ádám, Bense Zsaklin, Berze Anett Lili,
Borbély Máté, Dombi Tekla, Dugonics Dorina, Faragó Szintia,
Horváth László, Horváth Viktor, Kátai Sándor, Kiss Péter, Kovács
Dorina, Nagy Kornél Gábor, Török Réka
III. helyezett: 4. b osztály
Balogh Hanna, Banya Tifani, Bukó Arnold, Cserháti Zsófia,
Farkas Alex, Farkas Máté, Himpelmann Jázmin, Kiss Roland,
Lengyel Áron, Maljoki Albetina, Nagy Jázmin Abigél, Ormándy
György, Peredi Karolina, Rafael Mónika, Török Natali
Királylabda Kupa 5. évfolyam
I. helyezett: 5. a osztály
Balogh Lilla, Czakó Liliána, Dobák Atina, Hajdu Diána, Harangozó Anna, Iván Dzsenifer, Kisbalázs Jázmin, Kolozs István, Mészáros Lili, Nagy Ádám Donát, Németh Lolita Krisztina, Polatschek
Dominik, Rafael Rodrigó, Rimóczi Máté, Tanczikó Bence Levente, Luklíder Zsófia, Rafael Rebeka, Bója-Kovács Kincső, Hurubán
Zalán, Rafael Szabrina, Dudás Dóra Fanni, Makádi Norbert
II. helyezett: 5. b osztály
Bakó Bálint, Bató Anna, Berényi Bianka, Csesznyik Fanni Lara,
Dobák Alexandra, Dósa Kira, Farkas Jázmin, Fülöp Ferenc, Horváth Veronika, Klippán Kata, Kocsis Renátó, Nagy Dorina, Nagy
Viola Erzsébet, Petrovics Dominik, Radics István Márk, Radics
Kevin, Rafael Bianka, Rimóczi Dávid, Szabó Rebeka Virág,
Szénási Erik Aladár, Zámbó Ramóna, Hangya Fruzsina, Geletei
Barbara, Juhász Ákos

Királylabda Kupa 6. évfolyam
I. helyezett: 6. b osztály
Banya Norbert László, Baranyi Dzsovanni, Bukó Csenge Laura,
Dudás Viktória, Ézsiás Martin Patrik, Farkas Boglárka Márta, Kovács Lívia, Lövey Patrícia, Pető Hanna Boglárka, Szénási Richárd,
Szitai Ádám, Vincze Veronika, Vitay Zétény
II. helyezett: 6. a osztály
Fekete Tamás, Jakus Virág, Johancsik Fanni, Juhász Kleopátra,
Nagy Tímea Zsóka, Rácz Ádám, Rácz Áron, Szénási Angéla Ilona,
Varga Hanna
III. helyezett: 6. c osztály
Ajtai István, Baráth Konor Péter, Kocsis Imre, Matányi Levente,
Székely Béla József, Székely Vera, Szénási Regina, Tóth Netti
Palánkfoci Kupa 7-8. évfolyam
I. helyezett: 8. c osztály
Radics Rajmund, Palotai Renátó, Kakas Bálint, Rácz Lajos
II. helyezett: 7. a osztály
Paradica Géza, Donnert Flávió, Petrovics Patrik, Nyers Milán
III. helyezett: 8. a osztály
Kurunczi Gábor, Polatschek Péter, Novodomszky Tibor Vajk,
Farkas Dávid
Utcakosárlabda Kupa 7. évfolyam
I. helyezett: 7. a/2 Vadmacskák
Csizmarik Zoé Csenge, Ézsiás Réka Napsugár, Pásztor Nóra,
Donnert Karolina
II. helyezett: 7. c Lány 1.
Fekete Andrea, Cserháti Csenge, Kocsis Mercédesz, Horváth
Georgina Vanda
III. helyezett: 7. c Lány 2.
Boda Anna Kiara, Rusai Anikó, Berkes Laura, Szabó Kira
Utcakosárlabda Kupa 8. évfolyam
I. helyezett: 8. c osztály
Kollár Júlia, Kui Lili Leona, Mészáros Hanna Zorka, Víg Hanna
Klaudia, Dobák Laura
II. helyezett: 8. b osztály
Oláh Roxána, Rafael Szilvia, Mészáros Réka, Radics Mária, Farkas
Mónika, Urbancsik Dóra, Balázs Léna
III. helyezett: 8. a osztály
Agócs Alexandra, Szécsényi Viktória, Langó Beáta, Ciobanu Nikoletta Cintia, Bakó Bernadett, Borbély Gréta, Karpuk Ludmilla,
Balogh Petra
Büntetőrúgó verseny
I. helyezett: Donnert Flávió
II. helyezett: Kátai Sándor
III. helyezett: Paradica Géza
Pontrúgó verseny
I. helyezett: Rácz Lajos
II. helyezett: Palotai Renátó
III. helyezett: Horváth László
A rendezvényt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervezte. Társszervezőként közreműködött a Gamesz, a IV. Béla Katolikus
Általános Iskola, a Városi Sportegyesület, a Jász Íjász Kör, a Lumina
Cornu Egyesület, Jászfényszaru Rendőrőrs, a Jászfényszaru Városi Polgárőrség a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektirodája. Az esemény megszervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen szerepet játszottak az önkéntes szülők és diákok.
A fesztivál napján több mint 90 rendező munkája biztosította a gördülékeny, sikeres lebonyolítást. Ezúton is köszönjük áldozatos, színvonalas és önzetlen segítségüket!
A Városi Gyermeknapi Fesztivál Jászfényszaru Város Önkormányzatának a támogatásával valósult meg!
Palásthy Pál programfelelős
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Városi gyermeknap

Fotók: Glonczi Rudolf · Fotómontázs: Bohoni Bea
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Mesesátor – Kedvenc könyv
Az idei városi gyermeknapon is volt Mesesátor unikornis és dinoszaurusz tematikában. Az ez évi újításunk a Hozd el a kedvenc könyvedet!
kampány volt. Aki aznap megjelent nálunk, akár saját, akár könyvtári könyvvel, ami nagy kedvence, azoknak a neve mind-mind belekerült a
képzeletbeli kalapba, és részt vett a könyvtári fődíj megnyerésében. Ezen kívül volt célba dobás, jelmezesdi, helyben olvasás is.
Az alábbi gyerkőcök hoztak sok-sok szép könyvet:

Zámbó Benjamin

Kotlár Zselyke Mária

Németh Tifani

Szobácsi Marcell

Nagy Kornél

Kotlár Botond Barnabás, Nagy Milán, Dobák Atina, Vágner Zente, Hornyák Anna, Rohoska Máté, Nagy Flóra Lili, Tatárvári Nóra, Tatárvári Hanna, Rimóczi Dorina Lizandra, Vágner Keve, Régi Adél, Csurka-Rubint Miriam, Balázs Bertalan Bence, Csurka-Rubint Zóra, Lengyel
Zétény, Ivony Viola, Berényi Dávid, Kollár Ádám, Pesztránszki Veronika, Régi Nóra, Rékasi Zénó, Baranyi Réka, Nagy Kornél Gábor, Zámbó
Alexandra, Bencze Hanna, Matányi Levente, Matányi Hunor, Balázs Zille Lelle, Farkas Iza Lia, Zámbó Ramóna, Rékasi Zétény, Miskolczi Péter,
Matányi Kenese, Kotlár Mátyás, Szobácsi Bertalan, Kollár Dóra,
A nyertesek: Németh Tifani – fődíj; Szobácsi Marcell – fődíj; Balázs Emese Zselyke – lufi; Kotlár Zselyke Mária – lufi; Zámbó Benjamin –
sárkány; Nagy Kornél – sárkány. Köszönjük, hogy ebben az évben is meglátogattátok a Mesesátrat, a nyerteseknek pedig ezúton is gratulálunk!
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Fesztiválon jártunk

Nagy munka folyt tavasszal az Iglice Gyermeknéptánc Együttesnél,
hisz fesztiválra készültek. 2019. május 11-12-én rendezték Tatabányán a Vértes Agórájában az Örökség Gyermek- és Ifjúsági Fesztivált,
ahová a jászfényszarui csoport is benevezett. A versenyprogramban 14

csoport mutatta be tudását, három korcsoportban. Az iglicés gyerekek
a második korcsoportban versenyeztek Bökönyi táncok című koreog
ráfiájukkal. A versenyt egy háromtagú zsűri nézte végig, elemezte, értékelte, majd bírálta. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes bemutatója
arany minősítést érdemelt az ítészek szerint, és a szakmai értékelésen
is nagyon dicsérően nyilatkoztak az együttestől látottakról. A sok
munka ismét eredménnyel párosult, és reméljük, a jövőben is ilyen
alázatos munkával tudnak eredményeket elérni az együttes táncosai.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki valamilyen formában is segítette,
hogy ez a fesztivál ilyen sikeresen zárulhasson. Ha valaki szerette volna
megnézni a fesztiválon bemutatott koreográfiát, vagy minden ebben
az évben készült együttesi műsorszámot, az megtehette 2019. június
4-én a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 18
órától, ahol a néptáncegyüttes négy csoportja és az Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes is bemutatkozott.
Kép és szöveg: Péter Szilárd

Múlt, jelen, jövő – XXV. Jász Világtalálkozó Jászkisér
Június második hétvégéjén került megrendezésre a Jászok Világtalálkozója, melynek ezúttal
Jászkisér adott otthont.
A háromnapos rendezvénysorozat június 7-én
péntek délután a helyi művészek alkotásaiból
összeállított kiállítások megnyitójával kezdődött
a Csete Balázs Általános Iskolában, majd a katolikus templomban folytatódott Jászkisér jeles szülötteiről való megemlékezéssel.
A XXV. Jász Világtalálkozó ünnepélyes megnyitóját követően lépett
színpadra a Jászsági Népi Együttes és a Pendzsom Néptánc Együttes.
Szombaton reggel tárogató muzsika és a református templom harangjátéka hívogatta az összesereglett jászokat az ünnepi istentiszteletre. A világtalálkozó leglátványosabb programelemét, a jász települések
díszes felvonulását a Magyar Honvédség Légierő Zenekara vezette fel.
A Szent István parkban felállított nagyszínpadon Lukácsi György, Jászkisér város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi
beszédek után adták át az ez évi Jászságért díjat, melyet ez alkalommal
Bugyi László (Guriga) fotográfus vehetett át. Ézsiás Barnabás regnáló
jászkapitány beszámolóját követően következett az új jászkapitány beiktatásának ceremóniája, az ünnepi műsort a már hagyománnyá vált

galambröptetés zárta. Délután a város különböző
helyszínein számos program várta az érdeklődőket. Volt íjász-, lovas- és veterán-autóbemutató,
kézművesvásár, valamint megrendezték a második jászsági bajuszmustrát, melyet első alkalommal a múlt évi világtalálkozón Jászfényszarun
vettek fel a rendezvény programelemei közé.
A programokkal párhuzamosan a Park színpadon zajlott a jász települések hagyományőrző csoportjainak bemutatkozó műsora. Az est
sztárvendége a Magna Cum Laude zenekar volt.
A találkozó harmadik, s egyben zárónapján a fiataloké volt a főszerep. A délelőtt folyamán horgászverseny zajlott a horgász tónál, virtusvetélkedő a Dohánybeváltó udvarán, rotyogtak a bográcsok a jász
ízek főzőversenyén. A sportpályán a foci szerelmesei mérhették össze
tudásukat, a gáton pedig a kerékpárosok. Délután folytatódott a jász
települések kulturális csoportjainak bemutatkozása. Az eredményhirdetést és díjátadást követően került sor a XXV. Jász Világtalálkozó
hivatalos zárására, azonban a programok folytatódtak. Koncert, tűzijáték és hajnalig tartó diszkó szórakoztatta az érdeklődőket. A világtalálkozó vándorbotját, s ezzel a rendezés jogát Eszes Béla, Jánoshida
polgármestere vehette át.
Kép és szöveg: -bzs-
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XXV. Jász Világtalálkozó Jászkisér 2019. június 7-8-9.

A jubileumi találkozóra minden nap népes delegációval érkezett városunk

A Jackson klub modern és cigánytánccal mutatkozott be vasárnap délután

A városi énekkar Ég és Föld között – magyar popzenei gondolatok című
műsorával méltán aratott sikert 9-én

A Virtus vetélkedő versenyzői sem vallottak szégyent
a vasárnapi megmérettetésen

A főzőverseny 3. helyezettje
Pető István!

A kispályás labdarúgó-bajnokság
dobogós helyéről csak büntetőrúgásokkal csúsztak le a fényszaruiak

Az Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes nemcsak a felvonuláson teljesített
szombaton, hanem somogyi táncaival is örömet szerzett a közönségnek

Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes ifjúsági csapata a megyei csoportok
gáláján csillogtatta nagyszerű tudását

A Fehér Akác Népdalkör arany minősítéséhez méltón adta elő aratócsokrát

Díszünnepség

Bajuszmustra
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Házunk tája klub – Visszapillantás az elmúlt félévre
Fotó: Nagyné Kiss Mária

Csigatészta készítés a Teaházban

Házunk tája klub Matthew Hayes-nél, Zsámbokon

2018. november közepén, néhány hetes előkészítő munkát követően
megalakult a Házunk tája klub, s ezzel Jászfényszaru is bekapcsolódott
az országosan már működő, „háztartás-zöldítők” mozgalmába.
A hetente hétfői napokon fél 3-kor megrendezésre kerülő összejöveteleken féléves munkánk alatt sok-sok témát érintettünk, középpontban a környezetbarát életmóddal.
Egy olyan fát ültetünk el mi is a Házunk tája klub keretében, amely
reméljük, több ágat is nevel majd. Az egyik minden bizonnyal az a
közös tanulás lesz, hogy hogyan tudunk magunknak és egymásnak is
segíteni abban, hogy több időnk maradjon arra, ami igazán fontos az
életben. Hogyan tudjuk minél jobban megóvni a ránk bízott természeti környezetet. Hogyan tudjuk megművelni kertjeinket, hogy azok
ne csak szépek, de hasznosak is legyenek. És végül, de nem utolsó
sorban, hogyan tudjuk a háztartásunkat költséghatékonyan vezetni.
Első alkalommal az ökológiai lábnyomunkat teszteltük, és beszéltük
meg közösen az eredményeket. A csoportban hasonló eredmények
születtek, néhány kivételtől eltekintve, ahol a villanykályha üzemeltetése vagy a gyakori autóhasználat, a húsfogyasztás emelte meg a pontszámokat. Kicsit tágabb összefüggésben megbeszéltük, mely országok
a legnagyobb fogyasztók és melyek a legkisebbek. A teszt lehetőséget
adott arra, hogy beszélgessünk szokásainkról. Arra a kérdésre, hogy
milyen témákkal foglalkozzunk, a következők vetődtek fel: kertészkedés, kerttervezés, magbörze, fűszer- és gyógynövénykert kialakítása,
metszés, permetezés, négy évszak a kertben, madáretetők, sütés, főzés,
befőzés, bukszakontroll, vásárlási szokások, takarékosság, kézimunka,
ruhajavítás, ünnepek, praktikus tanácsok.
A klubtagok közül sokakat érdekel a vegyszermentes zöldségtermesztés, a kiskerttel kapcsolatos praktikus teendők. Fűszer- és gyógynövénykert kialakítása. Ezek a témák kerültek terítékre a januári-februári
összejöveteleken.
Novemberben találkozásaink alkalmával beszélgettünk a vegyszermentes növénytermesztésről, hogyan tudnánk minél jobban megvédeni zöldségféléinket a káros rovaroktól, kórokozóktól. Az egyik lehetséges módszer, hogy megfelelő partnerrel társítjuk őket vetéskor,
ültetéskor. Az év utolsó hónapjában azonban mindannyiunkat az
ünnepekre való készülődés foglalt le, így hát megosztottuk egymással
gondolatainkat az ünnepi szokások változásáról, az ünnepi menü ös�szeállításáról, a régi karácsonyokról. A 2018. évi utolsó foglalkozás sok
finomsággal, terített karácsonyi asztallal zárult. Kicsit elkalandoztunk
Európa más tájaira is.
2019 januárjában áttekintettük közösen az idénynövények
listáját, két szempontból is, hogy
szezonális és helyi termék legyen,
majd röviden elemeztük, milyen
beltartalmi értékekkel rendelkeznek. Megbeszéltük, régen a téli
időszakban milyen ételek kerültek
a családok asztalára. Sok kedves
emléket sikerült felidézni gyermekkorunkból. Ennek kapcsán
szót ejtettünk az élelmiszer önrendelkezésről is. Ezek után megkezdődött az egyéni munka: heti ét-

laptervezés, a megbeszélt szempontok alapján a mellékelt menü lapon.
Tavasszal is sok érdekes dologról beszélgettünk. A téma az élelmiszeripar és az étel változása volt. A különböző foodtrendek és vásárlási
szokások szinte mindannyiunk életére hatással vannak. A lassú és a
gyors szakításában élünk. Ételeinket már nem csak odahaza, hanem
úton-útfélen fogyasztjuk, lehetőleg minél gyorsabban.
Márciusban például a nőkről. Bevezetőként kicsit beszélgettünk a
nőnapról, hogyan ünnepeltünk, ünnepeltünk-e, és mi volt a gyakorlat
régen. Szó esett arról is, milyen lenne egy nap nők nélkül. Működne-e
a család, ki végezné el az otthoni munkákat? A házimunka ugyanis
nem magánügy. Ha beszámítanánk a háztartások jövedelmébe, az 37
%-kal növekedne. Az 1960 óta 10 évenként felvett időmérleg alapján
a KSH kimutatta, hogy átlagosan napi 77 percet töltünk ezzel a tevékenységgel. A háztartási munka a termelőmunka előfeltétele, ahogyan
a gyermek is társadalmi „jószág”. A munkaerő újratermelésének a feltételei ezek ugyanis. Arról is beszélgettünk, min kell változtatni, hogy
megbecsültebb legyen ez a munka, nem csak otthon, hanem általában.
Áprilisban a Madárbarát Kertről beszélgettünk, ez egy mozgalom
Magyarországon, amely azt tűzte ki céljául, hogy védjük, óvjuk kis
madarainkat, mert nagy segítőink ők a kertekben. Aztán témánk volt a
befőzés. „A befőzés nagyszerű módja annak, hogy kicsalogassuk a családtagokat a konyhába”. Szinte az összes gyümölcsöt és zöldséget sorra
vettük, amilyen sorrendben érnek és elrakjuk őket. Nagyon sok hasznos tapasztalatot megosztottunk egymással, praktikákat eltevéshez.
A májusi hónap a tanulmányi kirándulásoké volt. Zsámbokon
Matthew Hayes, a Zsámboki Biokert vezetője fogadott minket, és mutatta meg birodalmát. A brit származású Matthew Hayes, a zsámboki
Nyitott Kert vezető biogazdásza, a hazai biokertészkedés egyik úttörője 1995-ben érkezett Magyarországra, és 1997-ben a Gödöllői Egyetem tangazdaságában kezdte a biogazdálkodást.
Jelenleg 3,5 hektáron gazdálkodnak Zsámbokon biodinamikus,
környezetbarát módon: 1 hektár szabadföldi zöldségparcellával, 1700
m2-es extenzív fóliasátorral és egy kisebb extenzív gyümölcsössel rendelkeznek. A művelés kézi erővel zajlik, igyekeznek minimalizálni a
gépi munkavégzést, így a szántást a paraszti hagyományokhoz hasonlóan lóval végzik. Baromfiállományuk 300 egyedet számlál, a trágyát a
művelésbe visszaforgatják. Legfőbb hitelesített biotermékeik a spenót,
madársaláta, mángold, zeller, fokhagyma és gyökérzöldségek.
Dobozrendszert üzemeltetnek, továbbá heti rendszerességgel árusítanak a Csörsz utcai Biopiacon és a Szimpla Háztáji Piacon. (Zsámboki
Biokert, +36 70 369 48 37, naspolyakft@gmail.com)
Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk, igazi tapasztalatcsere volt.
Matthew jelezte is, hogy Zsámbokon is szeretnének egy ilyen klubot
alapítani, melyhez segítségünket kérte.
Következő állomásunk Martonvásár volt, ahol a tudomány, a természet és a történelem találkozik. Az Agroverzum, az MTA Agrártudományi kutatóközpontjának látogatóközpontja volt az első állomás.
Rendkívül érdekes, interaktív volt mindaz, amit láttunk. A Piactéren
keresztül haladtunk az agro-biodiverzitás, a genetikai sokféleség megtartásának széleskörű bemutatása felé, melyet a klímaváltozás környezetre gyakorolt hatása követett. Egy hatalmas digitális táblán meg
tudtuk tekinteni saját településünk talajtanának jellemzőit és várható
változásait. A növénynemesítés és a növényvédelem témakörei zárták
(folytatás a 23. oldalon)
a kört.
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Házunk tája klub – Visszapillantás
az elmúlt félévre
(folytatás a 22. oldalról)
Ha már a martonvásári Brunszvikkastélyban jártunk, természetesen
megtekintettük a Beethoven kiállítást
is. A fák az égig érnek – az arborétumban csodás 150, 200 éves fák között
sétálhattunk, közben 1-2 kukoricanemesítő üvegházba is bekukkantottunk.
Ezen kívül még 2 csodás helyen jártunk: Tápiószelén a Növényi (Nemzeti) Biodiverzitás Központban és a
Blaskovich Múzeumban, majd rá egy
hónapra a Budai Arborétumban a
Kertészeti kiállítás és vásár megtekintésével egybekötve tettünk látogatást.
A Házunk tája klub tulajdonképpen
tanulókörnek is nevezhető, hiszen a témaköröket és a feldolgozási módokat tekintve is rendkívül szerteágazó és a tagok aktívitásra épülő csoport.
Az előadások, csoportfoglalkozások, kreatív munkák, tanulmányi kirándulások, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a környezetkímélő
szemlélet, a biológiai sokféleség megőrzése váljon mindannyiunk napi
gyakorlatává.
A nyár végén, augusztusban a paradicsomízlelő rendezvényünkkel kezdjük a következő félévet.
Szép nyarat! Sok befőzni valót kívánunk mindenkinek!
Nagy Ildikó könyvtáros
Fotó: Nagy Ildikó

Átadásra került a régóta vágyott
műfüves pálya a sporttelepen

A Városnapi rendezvények keretében keresve sem találhattunk volna alkalmasabb napot a pályaavatásra, amelyen Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszony ünnepélyes keretek között adta át ezt a
fantasztikus létesítményt a sportolók képviseletében Vitányi Szabolcs
sportegyesületi elnöknek. Elsőként a legkisebb korosztályos focisták
vehették birtokba a „műfüvest” egy bemutató mérkőzés keretein belül.
Ezt követően a Samsung és a Jászfényszaru VSE közös szervezésében
került sor a rendhagyó kispályás tornára, amelyre 6 csapat nevezett:
3-3 csapat a Samsung munkatársaiból és a sporttelepen rendszeresen
sportolók közül.
A sportszerű és színvonalas küzdelem kiélezett döntőt hozott, ahol
a Szerda nevű alakulat diadalmaskodott a Mian-Line ellen. A győztes
csapat neve utal arra a napra, amelyen Péter Feri (Totya) és barátai
évek óta összejönnek egy baráti focimeccsre, immáron a műfüvesre.
A díjakat és a győztesnek járó sportszer vásárlási utalványt Károly
Péter termelési igazgató és Péterné Gerendeli Éva logisztikai igazgató
adta át a Samsung képviseletében.
A torna végeredménye:
1. Szerda; 2. Main-Line; 3. Jóbarátok;
4. Rokkant SC; 5. SEH-P; 6. Kozaky
Vitányi Szabolcs
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Peace Run – Jászfényszaru

2019. május 24-én pénteken délelőtt érkeztek városunkba a Peace
Run hazai és külföldi képviselői. Számos magyarországi települést
érintve az idei évben Jászfényszarun is keresztül futottak. A Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóival karöltve, szorgos
előkészületek után a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola valamennyi tanulója és pedagógusa fogadta a békefutás képviselőit. A logójukkal ellátott zászlók tengere mellett egy
vidám tavaszi dallal is kedveskedtünk nekik, miután ők is elénekelték
a Peace Run „himnuszát”. Röviden ismertették a futás célját, és hirdették a világbékét, melyhez ezáltal mi is örömmel csatlakoztunk! A
műsor és a röpke pihenő után a fényszarui futócsapat örömmel kísérte
a vendégeket Hatvan irányába, természetesen futva. Köszönjük, hogy
megtisztelték városunkat, és részesei lehettünk egy ilyen nemes mozCzeglédi Dóra · Fotó: Glonczi Rudolf
galomnak.

Strandfoci 2019

Nem csak városunkat, hanem egész Magyarországot a JVSE strandfoci csapata képviselte Portugáliában.
Idén 3. alkalommal került sor Nazaréban a Strandfoci Bajnokok Ligájára. Nem kisebb csapatok mint pl.: Braga, Sporting, Benfica, Lok.
Moszkva, Szpartak Moszkva, Cszka Moszkva, Levante, AC Milan, Dinamo Kijev vettek részt az Euro Winners Cup idei megmérettetésén.
Csapatunk Jászfényszaru GWP Cservy az A csoportban, holland és
finn bajnokok társaságában, valamint a helyi portugál csapattal mérkőzött a csoportkörben. Az RFC Egmondot 6:4-re, az FC Baggiot
4:3-ra, végül a Sotaòt 6:4-re győztük le. Csoportelsőként várhattuk
ellenfelünket a 16 közé jutásért. A National Madeirat kaptuk, akiket
nem várt, 4:1 arányban győztünk le. A 8 közé jutásért az orosz 2.
helyezett Delta Saratov következett, akiknek a brazil sora 9:1-es megérdemelt győzelmet aratott felettünk. Így a 9-16. helyért folytathattuk a küzdelmet. Sajnos két vereség következett, az ukrán bajnoktól
16:7-re, a francia bajnoktól 7:3-ra kaptunk ki. Végül a sérülésektől és
sárga lapoktól megfogyatkozott csapatunk 4:3-ra múlta felül az ukrán Vybort, s ezzel a 15. helyen végeztünk 78 csapatból. Csapatunk
minden elismerést megérdemel, és külön köszönet a támogatóinknak,
akik biztosították részvételünket a Bajnokok Ligájában.
Csizmarik Gyula
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Egy látóút krónikája
A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósága 2019. június 4-én látóutat szervezett a Nógrád megyében található Palotás községbe. A Mihályfi Ernő Művelődési
Ház és Könyvtár alapszolgáltatásai közé tartozik a népfőiskolai tevékenység, emiatt esett a választás erre az intézményre. Meghívást
kaptak az eseményre a megyében működő népfőiskolák és azok az
intézmények, melyek népfőiskolai tevékenységet folytatnak. Így
Jászfényszaruból, Mezőtúrról, Szolnokról és Jásztelekről is érkeztek érdeklődők.
A program kezdéseként a vendégeket Szabó Mihály, Palotás polgármestere köszöntötte. „Amit már megtettünk, amit már elértünk, amire
képesek vagyunk, és büszkék lehetünk, azt feledni nem szabad. Mindig lesz miből meríteni a továbblépéshez, ha tisztelettel őrzött értékeinket a valóság részeinek tekintjük, ha méltón kivívott elismeréseinkhez méltók maradunk.”
A község a Kökényes – Radnót nemzetség ősi birtoka, mely nemzetség sarjai már a XII. században telepedtek ide. A XIX. század végén,
a XX. század elején a község legnagyobb birtokosa báró Schossberger
Rezső, akinek itt gőzmalma is volt.
A helység 1260-ban Mikodhatvan és Palotáshatvan néven szerepel.
Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában című művében 1428-ban, illetve Magyarország helységeinek
1773-ban hivatalos összeírásában a Palathashatwan elnevezést találjuk. Az elnevezés értelme az a Hatvan, amelyen palota van. A helység
nevének előtagja, ami később önállósult, a község valamely urának
kastélyára „palotájára” utal. Egyes idősebb emberek őseiktől tudni vélik, hogy a mai templom mögött állt az Eszterházyak kastélya, amit az
előző uraktól „örököltek”. A helységnév utótagja, mint sorszámnév,
feltehetőleg számot takar, lakost, telket, területet stb. Palotás esetében
elképzelhető, hogy Hatvan város közelségét jelöli. Palotás az elmúlt
néhány évtizedben Nógrád megye déli részének meghatározó települése. 1971. július 1-től közös tanács székhelye, egészen az 1990. évi első
önkormányzati választásokig. A közös tanácsban Héhalom, Kisbágyon és Szarvasgede községek tartoztak Palotáshoz. Az általános iskola
és óvoda körzeti intézményként üzemelt 1990-ig Palotás központtal, a
társközségekben pedig tagintézmények működtek. 1982–1990 között
Palotás és Héhalom községek Palotáshalom néven egy települést alkottak, 1984-től nagyközségi „ranggal”. Jelenleg a községben a közigazgatási feladatokat a körjegyzőség látja el, amit Palotás Kisbágyonnal
közösen alapított.
A település infrastrukturális fejlesztése mellett különös figyelmet
kapott a helyi hagyományok, értékek őrzése. Nagy múltú, gazdag, turistákat is vonzó programok sorozata, amelyeket a művelődési ház koordinál, s a 14 aktív civil szervezet, amelyek kulturális programjaikkal
gazdagítják a település életét.
Akikre büszkék – a helyi alkotók: Illés Győző festőművész, Juhász
Sándor vers- és novellaíró, Kerti Eszter ékszerkészítő, népi iparművész,
a Népművészet Ifjú Mestere cím birtokosa, Szpisják Pál szobrászművész, Szűcs László autodidakta festő. Majd Polonkai Katalin igazgató
asszony mutatta be intézményüket és a település igen gazdag, sokszínű kulturális életét, az aktív, élő települési kapcsolatokat, értékeit a
népfőiskolai foglalkozásaikat. 1978-ban adták át Palotás új művelődési házát, amely a megye egyik legkorszerűbb művelődési háza volt.
A 23 helyiségből álló, a közművelődési tevékenységeket közvetlenül
szolgáló, közel 700 m2 alapterülettel rendelkező épület, un. „modern
stílusú” lapos tetős létesítményben azóta korszerűsítésre is sor került.
200 személyes nagytermébe 80 m2-es színpadot építettek. Két 36 m2es klubszoba szolgálta a kiscsoportos művelődési formákat. A 75 m2-es
szabadpolcos könyvtárat 25 m2-es olvasóterem egészíti ki. A könyvtár
eMagyarország pontként és közösségi internet hozzáférési pontként is
működik, jelenleg az Új Nemzedék Pont – a közösségi terek hálózatának helyi pontja. A szünetben intézményi sétára is sor került.
Ezután Rónyai László módszertani referens adott tájékoztatást a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei népfőiskolák helyzetéről, a Kárpátmedencei Népfőiskolai Hálózat munkájáról – amely elé továbbra is
várakozással tekintenek –, az ott folyó közművelődési és értékfeltáró
munkáról.

Ezt követően ismertetőt tartott Kenderes település értéktárának működéséről, a helyi értékekről, népfőiskolai tevékenységeikről, valamint
jövőbeni terveikről. 2018-ban Kenderesen szervezték meg a IV.
Vadgesztenye Fesztivált „Értékeink ünnepe” címmel, ahol az NMI
Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája a Magyar
Értékek és Hungarikumok Foglalkoztató játszóházával vett részt. A
programoknak a Szent István úti védett gesztenyefasor adott otthont,
amely a település egyik fő látnivalója, büszkesége. A „Nyitott Kastély”
nap keretein belül megtekinthették a vendégek a Horthy-kastélyt, a
Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítótermet és a Kenderesi Néprajzi
Kiállítótermet.
Jásztelek képviseletében a művelődési ház vezetője, Túróczi Lászlóné
beszélt települése kulturális életéről, a helyi Értéktár Bizottság szakmai
tevékenységéről. „Kánai menyegző-járás Jásztelken” címmel a Néprajzi Múzeum őriz egy 1968-ban készült felvételt. Vízkereszt utáni
második vasárnap emlékezik az egyház a bibliai kánai menyegzőre.
A katolikus népi kegyesség máig fennmaradt értékes eleme az a dramatikus népi játék, melyben farsang táján megelevenedik ez a bibliai
történet. A hagyományt a mai napig őrzik, évről évre idősek és fiatalok
együtt mutatják be az énekeket, majd közös beszélgetésre, falatozásra
invitálják a résztvevőket.
Jászfényszaruról a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke, Kovács Béláné Pető Magdolna tartott előadást a 25 éves népfőiskoláról, a
hosszú évek alatt elvégzett szakmai tevékenységükről.
Végezetül Pusztai Zsolt muzeológus, a Mezőtúri Fazekas Múzeum
igazgatója szólt városukról és a művelődési ház népfőiskolai eredményeiről. Előadásában kiemelte a népfőiskola céljait, valamint azt, hogy
mennyire fontos a magyar szellemi kultúra megismerése, a hagyományok, értékek megőrzése. A Túri Fazekas Múzeum Magyarország legnagyobb, kifejezetten népi cserépedényeket gyűjtő, múzeumi státuszú
közgyűjteménye.
Múzeumuk a gyűjtemények kezelése, kiállítása és publikálása mellett számos programot szervez, ezek egy része kapcsolódik a mezőtúri
fazekassághoz, de helytörténettől kezdve a képzőművészetig múzeumpedagógia foglalkozásokkal, ismeretterjesztő előadássorozatokkal,
vásárokkal is próbálják bemutatni munkájukat, részt venni a város, a
járás és a térség kulturális életében.
A múzeum ma Mezőtúr kulturális életének egyik legfontosabb élő,
fejlődő központja. Udvara nyári fesztiválok helyszíne. Épületei közösségi terek és tudományos kutatóhelyek, melyeket a helyieken kívül
sok turista, valamint az ipartörténet, a kerámiakultúra iránt érdeklődő szakember is meglátogat. Figyelmet érdemlő az igényes honlap, a
Tehetséggondozás a múzeumban, és az Értéktár Bizottság szakszerű,
hiteles munkája, gazdag programja.
Egy rövid ebédszünetben helyi termékekből (pékáru, vaj, sajt, lekvár, méz, kenyérlángos) kínáltak a vendéglátók. Majd sétára invitálva,
kézműves foglalkozás keretében lehetett kipróbálni a drótékszer készítését – Kerti Eszter ékszerkészítő
népi iparművész irányításával
(közben megcsodálhatták a káprázatos rekeszzománc ékszereket
is), ellátogattak Ambrus József
kovácsmester műhelyébe is,
ahol bepillantást nyertek a kovácsoltvas tárgyak készítésének
menetébe, a gazdag műhely és a
szakma rejtelmeibe. Végezetül a
falu nevezetességeit tekintették
meg a résztvevők, a templomban néhány dallam erejéig rögtönzött
„orgonahangverseny” részesei is lehettek.
A résztvevők jó érzéssel, tapasztalatokban gazdagodva zárták a napot.
Az érdekes programokon, megbeszéléseken nagyon jó lehetőség nyílt
tapasztalatcserére, megoszthatták egymással gondolataikat, javaslataikat, kötetlen formában is alkalom nyílott a beszélgetésre. Ezzel a látóúttal tovább tudták erősíteni a népfőiskola eszméjét – ott is, ahol több
évtizedes múltra tekint vissza, s ott is, ahol gazdag tervek elébe néznek.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉG A NÉPFŐISKOLÁN

Tóth Mercédesz – köszöntő

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntője

A KORHATÁRTALAN AKADÉMIA projektzáró rendezvényén
(2019. május 29-én) a gyülekező közönséget elsőként Tóth Mercédesz
(prímás, népi hegedű) a táncházak népszerű dallamával – A pozsonyi
sétatéren megy a villanyos kezdetű dallal – invitálta elcsendesedésre,
amelynek kottáját, dalszövegét a jelenlévők is megkapták (érdemes
megtanulni).
Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgármestere köszöntötte a vendégeket – megosztotta gondolatait a közelmúlt eseményeiről, a városban történt fejlesztésekről, az informatikai hálózat bővítéséről, az eszközellátottságról. Megerősítette, hogy bár régóta beszélünk
az élethosszig tartó tanulásról – s ebben a népfőiskola már több mint
két évtizede tevékenykedik –, de talán soha nem volt ekkora jelentősége, mint ma ebben a felgyorsult, információban gazdag világban. A
Smart Schoolban indított iskolarendszerű gyakorlati képzések mellett
óriási szerepe van a felnőttképzésnek, igény is van rá, s ezért szívesen
adnak helyet az ilyen jellegű programoknak.
Pócs János országgyűlési képviselő megnyitó előadásán személyes tapasztalatokat osztott meg. Idefelé úton emlegette, hogy számára men�nyire szép, talán a legszebb zeneszó a hegedű hangja, mennyire gazdag
az eszköztára, s most itt az a meglepetés érte, hogy egy hegedűjáték
köszöntötte a megjelenteket.
Jászfényszaru város fejlesztéseihez csak gratulálni tud, hangsúlyozta,
hogy polgármester asszony minden elért eredmény után már a következő lehetőségen, a fejlesztés következő lépcsőfokának elérésén töri a
fejét – s ez így van rendjén, ez viszi a fejlődést előre.
A megismert projektben olyan eseményekkel találkozhattunk, amely
az életben is megtapasztalhatóak. Ma már szinte elkerülhetetlen, hogy
szüleink, nagyszüleink – életkoruknak, élethelyzetüknek megfelelően
ne ismerjék meg a digitális világ eszközeit, és ne használják mindennapi életvitelük során. Segíti az idősödő korosztályt is a szabadidejének hasznos eltöltésében, ügyintézésben, információszerzésben, kapcsolattartásban. Édesapja – aki idős korban is használja a világhálót,
reklámból értesült arról az okos eszközről, amelyet azonnal tervezett
megvásárolni, az ünnepi csúcsforgalom sem tartotta vissza ettől. Használatára az unoka tanította meg a nagypapát. Ennek kapcsán látjuk,
hogy mennyire fontos ma is a generációk együttműködése – annak
ellenére, hogy ma már egyre kevesebb helyen látjuk családoknál a generációk együttélését. Idősödő korban is igényeljük a tájékoztatást,
önállóan szeretnénk élni azok alkalmazásával.
Ez a projekt – amelyet csak elismerés illet – ékes példája a családi
összetartozásnak, a felnőttkori tanulásnak, a generációk együttműkö-

Köszönőlapok átadása

Akadémiai Diploma átadása

Ritter Szilvia – tájékoztató
a Baba-Mama Klubról

déséhez mutat jó mintát. A kölcsönös tisztelet, elismerés jeleként képviselő úr virágcsokorral köszöntötte a népfőiskola vezetőjét, a projekt
vezetője pedig népfőiskolai kiadványokkal ajándékozta meg a város
vezetőjét és az országgyűlés képviselőjét.
A program folytatásaként került sor a projekt bemutatására – amely
a népfőiskola honlapján elérhető. A támogatás kedvezményezettje a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, s képviselője Kovács Béláné
Pető Magdolna adott tájékoztatót a majd egyéves tevékenységről, ezt
a bemutatót gazdagította Ritter Szilvia előadása a Baba-Mama Klub
éves tevékenységéről és Kaszainé Ocskó Györgyi ismertetője az egészségmegőrző programokról.
Ezt követően dr. Farkas Kristóf Vince mutatta be a projekt egyik
kiadványát A Kozma-part emlékei címmel. Ez a kiadvány elsőként
vállalkozik arra, hogy összegyűjtse azokat az információkat, melyeket a Jászfényszaru város északnyugati szélén található Kozma-partról tudhatunk. Bár dr. Selmeczi László az itt előkerült templomon
belüli temetkezések anyagát részletekre terjedően közzétette, ez az
ismeretterjesztő jelleggel íródott munka – az eddigi kutatásokon túl
számos újdonságot is tartalmaz, melyek részben pontosítják a hely
gazdag múltját. Egy kis betekintést is kaptunk a projekt során készült
– ismeretterjesztést is célzó – kirakó játékokról (kocka kirakó, puzzle, virtuális kirakó), képeslapokról, szórólapokról s a további készülő
kiadványokról.
A kis előadásokat követően került sor a diplomaosztásra – akik a digitális képzéseken és több közösségi programon rendszeresen, aktívan
részt vettek, „Akadémiai Diplomát” kaptak. Az intézményi képviselők
és személyek részére, akik a sok-sok hónapon át segítették a projekt
sikeres megvalósítását népfőiskola képviselői GRATIA – köszönőlapot
adtak át.
Az ünnepség zárásaként a vendégek megtekintették az erre az alkalomra készített kiállításokat – a Baba-Mama Klub kreatív termékeit és
„A projekt eseményei képekben” című fotókiállítást, s kötetlen beszélgetés közben kóstolhatták – a projekt résztvevői által készített finom
falatokat.
Kovács Béla projektvezető
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

GRATIA köszönőlapok átadása

Diplomaosztó – Kollár Andrea
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Ismét Budapesten a Hamza Múzeum!

Hamza D. Ákos kiállításának megnyitója
2019. június 5-én a Vajdahunyadvárban
Még 2018. szeptemberében került megrendezésre a Jász Ünnep, a
jász hagyományok kulturális fesztiválja a Vajdahunyadvárban, ahol
ismét bemutattak egy magyarországi népcsoportot, a jászokat a fővárosban. A kulturális fesztiválon az érdeklődők megismerhették a
térség történelmét, művészetét, hagyományait és tárgyi világát. Ennek
folytatásaként 2019. június 5-én a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
ismét bemutatkozhatott egy gazdag kiállítással Hamza D. Ákos alkotásaiból. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság – a régi partneri
kapcsolatnak köszönhetően – részese lehetett a megnyitó ünnepélyes
perceinek. A rendezvény támogatója a Jászok Egyesülete. A kiállítás
megtekinthető 2019. szeptember 8-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyitvatartási idejében.
A jászberényi Hamza Múzeum 1995. július 15-én nyitotta meg kapuit. A múzeum Hamza D. Ákos festőművész-filmrendező és Jászberény városa közt 1987-88-ban létrejött megállapodás gyümölcse. A
megállapodás értelmében az akkor még Brazíliában élő festőművész
a Jászságnak és Jászberénynek ajándékozta a festői életművét reprezentáló mintegy kétszáz festményt, a város viszont – ennek fejében –
segítette hazatelepülését: számára olyan lakhelyet vásárolt, mely halála
után múzeumként működhet, bemutatva Hamza D. Ákos munkásságát, és segítve a régió közművelődési munkáját a képzőművészet terén.
A fotót Nagy Tamás készítette az eseményről.
Kovács Béláné Pető Magdolna

2019. 05. 05-én Jászkarajenőn
a Jász Hagyományőrző Napon lépett fel a Fehér Akác Népdalkör
Képaláírás, kép: Dávid Ildikó

FÉBE hírek
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete eredményesen
pályázott 1,226 millió forintra a Jászsági Helyi
Közösség Egyesületéhez Leader Európai Unió
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapjához – a Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és
céljainak elérésének célirányzatára. A vissza nem
térítendő EU támogatás 957.381 Ft, a pályázathoz
268.282 Ft saját erőt biztosítottunk. A pályázatból kettő
db üvegvitrin szekrényt, egy db Notebookot, operációs rendszerekkel,
vírusíróval és egy HP lézernyomtatót vásárolunk, melyet a Városi Értéktárban helyezünk el a közjavát szolgálva.
A www.febe.hu honlapunk 2005 óta szolgálja tagjaink és az érdeklődök tájékoztatását. A honlap az elmúlt 14 év háromszor újult meg hozzáigazítva a technikai fejlődéshez a még körültekintőbb, színvonalasabb tájékoztatáshoz. Legutóbb június 1-től új formavilággal és facebook
eléréssel bővült egészült ki a honlap, melynek webmestere Réz Bertold.
Az egyesület szervezésében június 22-én két busszal 77 fő látogatott el
Pannonhalmára a Főapátság látogatható épület helységeit és a gyógynövénykert néztük meg Kovács Tamás atya, FÉBE tag idegenvezetésével. Megkóstoltuk a híres bencés csokoládét és ásványvizet.
Útban hazafelé a Tihanyi Bencés Apátságot és Apátsági Múzeumot idegenvezetővel csodáltuk meg.
Az egyesület ötödik alkalommal szervez 50 fő részére külföldi utat,
megismerve és tapasztalatokat szerezve a szomszédos népek életéből.
Ez évben augusztus 23-tól öt éjszakás autóbuszos kirándulás főbb állomásai Mostar-Dubrovnik-Budva-Szarajevo. Az utazás költségéhez
utasonként 10 ezer forinttal, az összköltség 7,3 %-val Jászfényszarui
Város Önkormányzata is hozzájárul.
A FÉBE által 1994-ben 100.000 Ft induló vagyonnal létrehozott
Jászfényszaruért Alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Pk.61.627/1994/4. szám alatt 1994. szeptember 2-án jegyezte be. Így
negyedszázados fenn állasát az alapítvány az alapítóval együtt megünnepli. Az jubileumra az alapítvány kiadásában az önkormányzat
támogatásával Jászfényszaru múltja régészeti feltárások, leletek alapján
könyv jelenik meg az egyesület koordinálásával.
Egyesületünk elnökségi tagja dr. Kiss Dávid Sándor elkezdte Jászfényszaru tanya világának kutatását, melynek eredménye lehet néhány év
múlva egy könyvkiadás is. A kutató és a Városi Értéktár kéri azokat a
volt tanyai lakosokat, leszármazottjaikat, akiknek fénykép, tulajdonlap
vagy bármilyen írat a tanyájukkal kapcsolatban fennmaradt azt másolás
céljára vagy letétbe helyezéssel hozzák be a Városi Értéktárba (Szentcsalád
tér 12.) Tóth Tibornak. Kérjük azon személyek jelentkezését, akik dr.
Kiss Dávid Sándornak szóban elmondják a tanyai élettel kapcsolatos
megélt személyes vagy szülőktől, nagyszülőktől hallott tapasztalataikat. A nyilatkozók hívását a +36/20-932-8919 mobil vagy 06-1-4055954 vonalas telefonon este 7 óra után a kutató dr. Kiss Dávid Sándor
Tóth Tibor
várja.

Meghívó

a VI. Jászfényszarui

Művésztelep
Nyílt Napjára

Helyszín: Kisiskola, 5126 Jászfényszaru, Szabadáság u. 2.
Program (július 15., hétfő):
10:00
Képről képre – Lisányi Endre művészettört. előadása
15-18:00 Műtermek, alkotási folyamat megtekintése
		
· képzőművészeti technikák kipróbálása
		
· Képiró Ágnes művészettörténész előadása

2019. 05. 29-én az Idősek Klubja szervezésében
Budapestre kirándultunk a Fővárosi Nagycirkuszba, és
a Budai-hegyekben kisvonatoztunk. Képaláírás, kép: Dávid Ildikó
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FÉBE-közgyűlés

Ácsné Csontos Mária Tíz éves tagságért emlékérmet vesz át

Szeder László (Sárospatak) negyedszázados tagságért Díszoklevelet vett át

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége május 17-ére a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár klubtermébe hívta össze az
egyesület tagságát az éves beszámoló és feladat-meghatározó közgyűlésre.
A köszöntő szavak után kegyelettel emlékeztek az egy év alatt elhunyt Kovács Lászlóné, Langó Imre (Gödöllő), Darázs András, Harangozó Miklós (Hatvan), Harangozó Sándorné (Kecskemét) és Barna Géza
tagokra.
Az elnökségi beszámoló gazdag programokról adott számot. A város
és az egyesület negyedszázados fennállásának több közös eseményét
elevenítették fel. Az elmúlt évben egy helyi szerző, Ézsiás Rózsa gasztronómiai könyve, a FÉBE és alapítványa negyedszázadának történetét
összegző kötet és a Történeti források Jászfényszaru múltjához című
kiadvány jelent meg az egyesület jóvoltából. A november 3-i egész napos jubileumi ünnepségen jubileumi mamutfenyő csemetét ültettek
el. Huszonnyolc személy és közösség részesült egyesületi elismerésben,
kitüntetésben, az alapító tagok Díszoklevelet vettek át; Tamus István
grafikusművész alkotásait, Szabó Imrefia Béla érmeit, és az egyesület
fotóiból, relikviáiból kiállítást rendeztek. A Falumúzeum fél évszázados megalakulásának évfordulója tiszteletére a Városháza dísztermében
neves előadókkal helytörténeti konferenciát tartottak. Az év folyamán
15 alkalommal szerveztek önköltséges autóbuszos színházlátogatást
Budapestre. Számos kulturális rendezvény mellett VII. Kemence ünnepét, V. Kulturális Örökség Napját és Óévbúcsúztatót tartottak.
Az ez évi programok a hagyományos rendezvényekre, bel és külföldi
kirándulásra, a településhez kapcsolódó évfordulókra, ismeretterjesztő
előadásra épülnek. Segítik a Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados

jubileumának méltó megünneplését. Az egyesület tárgyévi költségvetését 10,3 millió Ft bevétellel, 13,5 millió Ft kiadással és 3,8 millió Ft
pénzmaradvánnyal tervezi.
A közhasznúsági jelentés 2018. évi mérlege 10 millió Ft bevételt,
9,7 millió Ft kiadást és 274 ezer Ft tárgyévi eredményt mutat. A FÉBE
a közhasznúsági feltételrendszernek továbbra is megfelel. Az írásos
beszámolókat a tagok megkapták, illetve a www.febe.hu honlapon
olvasható.
Az egyesület elnöke 6 főnek Tíz éves tagságért emlékérmet, 6 főnek
20 éves tagságért FÉBE bronzkitűzőt, 16 főnek 25 éves tagságért Díszoklevelet adott át.
Cserháti Vencelné, az Ellenőrző Bizottság elnöke elfogadásra javasolta
a beszámolókat, a közhasznúsági jelentést és az éves mérleget.
Dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag magyarázó kiegészítéseket fűzött
a FÉBE Adatvédelmi szabályzatához, melyet az elnökség elfogadott, a
honlapon a 20 oldalas dokumentum olvasható.
Bordásné Kovács Katalin egyesületi tag az elnökség, a tisztségviselők
munkáját köszönte meg, továbbra is számít a FÉBE kultúrát segítő
tevékenységére.
A közgyűlés elfogadta a 2018. évben végzett munkáról szóló beszámolót, a 2019. évi főbb feladatokat, a költségvetést, a közhasznúsági
jelentést, mérleget és az EB jelentését.
Tudomásul vette a FÉBE Adatvédelmi Szabályzatát.
A hivatalos rész után még tovább folyt kötetlenül a baráti beszélgetés
az elmúlt évi emlékek felidézésével.
Tóth Tibor
Fotók: Dr. Kiss Dávid Sándor

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE: Recepttartóban egy recept 1941-ből
Emlékezés dr. Vámos Gyula orvosra és Herczegh Imre gyógyszerészre
Dr. Vámos Gyula családjával Jászfényszarun élt. 1941. március 29-én megírt
receptje Herczegh Imre gyógyszerész „Reménység” Gyógyszertára recepttartójában
maradt fenn az utókor számára, melyet a
Városi Értéktárban őrzünk.
Dr. Vámos Gyula (45 éves), dr. Vámos Gyuláné (33 éves) és fiuk
Vámos Ferenc (13 éves) neve szerepel a Zsidó áldozatok emlékművén. A Szent Imre temető keleti oldalán, a volt zsidó temető közelében került egy magánlakás udvarából felújítás után áthelyezésre. 1993.
december 12-én, advent harmadik vasárnapján dr. Szabad György, a
Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke is mondott beszédet az
ünnepség kapcsán.
A II. világháborús emlékmű a Szabadság téren, a volt Leányiskola
helyén kialakított park közepén áll. Az emlékművet a nagyközségi közös tanács állíttatta, avatása 1989. október 30-án történt. Az emlékmű
mindkét oldalán 1992. november 1-jén kiegészült fekete, Szikszón
készült gránittáblával, melyen összesen 230 áldozat neve szerepel. Az
emlékmű jobb oldali gránittábláján is olvasható a Vámos család neve,
akik a zsidó holokauszt áldozatai lettek. A holokauszt legismertebb jelentése: a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista

német náci kormány által eltervezett és irányított népirtás, amelynek
körülbelül hatmillió európai, zsidó származású ember esett áldozatul.
Magyarországon 2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi
áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a
gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján.
Herczegh Imre gyógyszertára Melegh Imre bácsi házával szemben,
ma Ézsiás Dénes tulajdonában álló házban volt. A recepten látható a gyógyszertár pecsétje. A recept bal oldalán a
készítmények árai. 1927. január 1-től
1946. július 31-ig a fizetőeszköz pengő
volt, melynek váltópénze a fillér, 100
fillér egyenlő 1 pengővel. A gyógyszer
ára 3 pengő 1 fillér lehetett, először
1941. március 30-án váltották ki, de a
recept hátlapján dr. Vámos megújításával április 4-én is kiváltották, ekkor már
2 pengő 85 fillérért. A recept alján Kürti Mária, a készítmények átvevőjének
aláírása szerepel.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a táblázatban szereplő
civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat állapítja meg 2019. évre:
Szervezet

Támogatás célja

Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Fényszaruiak Baráti Egyesülete

2019. évi működési kiadások (1.047.000) és programok
Bosznia-Hercegovina és Montenegro
Városi Vöröskereszt
· összesen: 1.550.000 Ft

950 000
500 000
100 000

Jászfényszaruért Alapítvány

könyvkiadás

650 000

Iglice
Iglice
Iglice
Iglice
Iglice
Iglice

Fény fesztivál október 11.
Fesztiválokon való részvételre
25 éves Iglice jubileumi műsor október 12.
Lengyelek vendégül látására, október 11-13. (Fény fesztivál)
tábor – Nagyvisnyó június 23-26. 60 fő (4 nap)
családi és közösségi programok, zenekari költség, egyéb
· összesen: 2.720.000 Ft

320 000
400 000
500 000
1 000 000
400 000
100 000

IV. Béla Kat. Ált. Isk.
IV. Béla Kat. Ált. Isk.
IV. Béla Kat. Ált. Isk.

osztálykirándulásokra (21 osztály)
Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE) 40 fő (5 nap)
Napsugaras alkotó tábor Rózsaszentmárton
(pénzügyi bonyolító: SZIBAKÖ) augusztus 7-11., 26 fő (5 nap)
VII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE)
Balaton-Gyenesdiás július 29.-augusztus 5. 90 fő (8 nap)
· összesen: 2.720.000 Ft

1 150 000
250 000

IV. Béla Kat. Ált. Isk.

Javas. tám. (Ft)

220 000
1 200 000

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

2019. évi működés és programok
Nemzetközi partnertalálkozó
Fotóműhely
drámapedagógiai műhely tábor Jászf., június 24-28., 25 fő (5 nap)
drámapedagógiai műhely Szülők akadémiája, Drámás nap
· BLNT összesen: 1.450.000 Ft

720 000
270 000
200 000
210 000
50 000

Művelődési ház
Művelődési ház
Művelődési ház

Vakok és gyengénlátók Egyesülete
Őszikék nyugdíjasklub
Yakuzák – eszközök vásárlása, edzőtábor, versenyeztetés
· összesen: 800.000 Ft

100 000
200 000
500 000

Tűzoltó Egyesület

2019. évi működésre, eszközbeszerzés, üzemanyag…, tanfolyam

Penczner Pál Alapítvány
Penczner Pál Alapítvány

tábor – játékos ismerkedés az angol nyelvvel, július 1-5. (5 nap) 50 fő
2019. évi működési kiadások
· összesen: 450.000 Ft

Jász Vadásztársaság

2019. évi működésre

3 500 000

Jászfényszarui Vadásztársaság

2019. évi működésre

1 000 000

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

Pünkösdi egyházközségi nap
hittanos napközis tábor, augusztus 5.-augusztus 9., 40 fő (5 nap)
hittanos nyári tábor, Berekfürdő, július 8-12., 45 fő (5 nap)
Szentkúti zarándoklat május 31.-június 2.
1Úton – zarándoklat a Mária úton
· összesen: 900.000 Ft

Polgárőr Egyesület

2019. évi működésre

Színjátszók Baráti Köre Egyesület
Színjátszók Baráti Köre Egyesület

2019. évi működési kiadások és programok
2019. évi külkapcsolatok
· összesen: 900.000 Ft

Ló-Barát Egyesület

XI. fogathajtó verseny és VIII. díjugrató verseny megrendezésére

Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet

2019. évi működés és programok

Sportegyesület
Sportegyesület

birkózók – utazási támogatás
2019. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa
· összesen: 15.300.000 Ft

Jász Íjász Egyesület		
Mindösszesen:

1 200 000
300 000
150 000

100 000
250 000
780 000
150 000
50 000
2 000 000
400 000
500 000
5 000 000
300 000
300 000
15 000 000
400 000
41 370 000
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Meggyötört lelkünk csupa könny és bánat,
A virágos rét nélküled sivár és száraz.
Megszakadt a szívünk, mert örök búcsút vettél,
Csillagok közt Te a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé.
De szerető szívünkben élsz mindörökké.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek és mindazoknak, akik

TÖRÖK PÁLNÉ RÉDEI ÉVA
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Bukó Péter

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés

RUBINT LÁSZLÓ
halálának 10. évfordulójára.

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De szívünkben emléked örökre megmarad.
Szerető szív pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat.”

Szeretteid
Emlékezés

FÁBIÁN ISTVÁN

halálának 8. évfordulójára, és édesapja,

FÁBIÁN ISTVÁN
halálának 24. évfordulójára.

„Lelkünkben ők tovább élnek, Nem feledve szép emléket.
Bármerre sodor minket az élet, Szívünkben ők mindig élnek.
Gyújtsunk gyertyát értük, Emlékezzünk, amig élünk.”

Szerető családjuk
Emlékezés

PLUHÁR GYULA
halálának 2. évfordulójára.

„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha-soha meg nem halták.”

Szerető felesége és családja

Emlékezés

KISS SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.

„Megállunk a sírod előtt, némán könnyezünk.
Amig élünk, szomorúan Rád emlékezünk.”

Szerető családod
Emlékezés

BALOGH JÁNOS
halálának 10. évfordulójára.

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”

Szerető családja
Emlékezés

GERGELY ISTVÁN
és

GERGELY ISTVÁNNÉ
halálának 1. évfordulójára.

„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,
Míg élünk, rájuk emlékezünk.”

Szerető családjuk
Emlékezés

BERZE ISTVÁN
halálának 11. évfordulójára és

BERZE ISTVÁNNÉ
SZIVOS MÁRIA ZSUZSANNA
halálának 15. évfordulójára.

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”

Szerető családjaik
Emlékezünk

THÚRÓCZY JÁNOSNÉ
sz. BALÁZS MÁRTA
halálának 9., valamint

CZAKÓ THÚRÓCZY
ILDIKÓ KATALIN
halálának 3. évfordulójára.

„Sok szépet, jót, rosszat éltünk meg együtt, Emléketeket soha nem feledjük.”

A maradék család

Emlékezés

MIZSEI FERENC

Anyakönyvi hírek – Május

„Emléke él és élni fog,
Míg az én szívem e földön még dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát,
A hangját, s minden gesztusát.”

SZÜLETTEK: Kóródi Enikő (Dugonics Klementina), Szőke Imre
Géza (Ignácz Ilona).

halálának 7. évfordulójára.

Szerető családja
Emlékezés

PÁL ISTVÁN

halálának 10. évfordulójára.

„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.”

Feleséged és gyermekeid

Házasságot kötöttek: Balog Alexandra és Radnai Sándor,
Kis Klaudia és Vaszicsku Zoltán, Radics Tamara Vivien és Hájos Richárd, Vágó Katalin és Czeglédi Péter.
ELHUNYTAK: Baranyi Sándorné Mezei Hajnal (84), Bukó Péter
(50), Csuka Jánosné Palócz Ilona (83), Kis Sándor (58), Szabó Imréné
Nagy Mária (94), Tanczikó Ferenc (77), Török László (40), Török Pálné Rédei Éva (75), Zsámboki Nándorné Kovács Terézia (93).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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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.

Starlite
Júliusi 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

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

BARÁTH LUKÁCS

halálának 20. évfordulójára és

BARÁTH LUKÁCSNÉ
sz. FARKAS TERÉZIA

halálának 4. évfordulójára.

„Az élet múlik, de az emlékek élnek,
Amig élünk, szívünkben őrizzük őket.”

Szerető lányotok és unokátok, Anita
Emlékezés

Hulladékudvar telefonszáma:
+36-20/266-2888

BARÁTH BERTALAN BÉLA

halálának 10. évfordulójára.
Szerető húgod és Anita
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Programajánló
1-5.		
6. 		
8-12.		
9-17.		
15. 		
15-19.		
22-26.		
29-aug. 5.		

Véradás

Penczner Pál tábor a Kisiskolában
Béke Horgászegyesület törpeharcsafogó verseny
Hittanos tábor Berekfürdőn
VI. Művésztelep a Kisiskolában
Művésztelep Nyílt Nap a Kisiskolában
Szünidei foglalkoztató a művelődési házban és a Szt. József Szabadidőparkban
Szünidei foglalkoztató a művelődési házban és a Szt. József Szabadidőparkban
Virgonc tábor Gyenesdiáson

Időszaki kiállítások
· 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

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

Kedves Embertársunk!
Szeretettel várjuk Önt is
legközelebbi önkéntes véradásunkra

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.)

2019. július 11-én,
csütörtökön 14 órától 17 óráig
az orvosi rendelőben.

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

Kővágó Jánosné,
a Városi Vöröskereszt titkára

Hogy a nyár is élvezetes legyen!
Szünidei programok Jászfényszarun

Fény napok és fesztivál
programelőzetes

Jászfényszaru az idén is gazdag vakációs kínálattal áll elő, melyek nagy
részét Jászfényszaru Város Önkormányzata anyagilag is támogatja.

Ismét gazdag programmal várjuk városunk lakosságát és az idelátogató vendégeket az immár hagyományos Fény Napok és Fesztiválon.
Augusztus 12-16-ig a Fény táborba várjuk a gyermekeket. Jelentkezés még korlátozott számban a művelődési házban.
Augusztus 17-én, szombaton Puskás Peti zenekara, a The Biebers ad
koncertet a főtéren, a FÉBE-színpadon (fedett szín).
Augusztus 18-án, vasárnap a Fesztiválközpontban (Bedekovich sétány) különleges veterán járművek találkozóján csodálhatják meg az
old timereket. Egy retro busz pedig kalauzzal viszi körbe a városnézésre készülőket.
A Kalapgyár Jászfényszarura településének 50. évfordulója tiszteletére – mely elindította településünket a legújabbkori iparosodás útján – találkozóra várjuk a volt dolgozókat. Jelentkezni a polgármesteri
hivatalban lehet. Ezen alkalomból a régi parókián kiállítás is nyílik,
s egy kiadvánnyal is készülünk. Este az Apostol Együttes rajongóit
várjuk a FÉBE-színpadhoz.
Augusztus 19-én, hétfőn a hagyományos gazdaebéd és konferencia
után délután nyílik a VI. Művésztelep zárókiállítása a Kaszinó Galériában. A díszünnepségen idén is átadják a városi kitüntetéseket
a Pagodánál. Majd a Zagyva banda húzza a talpalávalót. 20 órakor
különleges előadás, az ExperiDance Tánctársulat Ezeregyév című
kétfelvonásos fergeteges műsora szórakoztatja a közönséget. A tűzijáték után a Retrozóna együttes élő koncertjét hallhatják.
Augusztus 20-án, kedden az ünnepi szentmise, délután pedig a
megújult Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben a hagyományos
Kemence ünnepe zárja a fesztivált.
Mindenkit szeretettel vár Jászfényszaru Város Önkormányzata!
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Táborok:
Június 24-28.
Június 24-28.
Július 1-5.
Július 8-12.
Július 29–aug. 5.
Augusztus 5-9.
Augusztus 5-10.
Augusztus 7-11.
Augusztus 12-16.
Augusztus 15-18.
Augusztus 19-23.
Augusztus 23-25.
Augusztus 26-30.

Alsó tagozatosok napközis tábora a Kisiskolában
– iskola szervezésében
Legendák tábora a Rimóczi-kastélyban
– BLNT szervezésében
Angol tábor a Kisiskolában
– Penczner Pál Alapítvány szervezésében
Hittan tábor Berekfürdőn – iskola szervezésében
Virgonc tábor Gyenesdiáson – iskola szervezésében
Hittanos napközis tábor
a Sz. Erzsébet Közösségi Házban
Bibliatábor a Vadászháznál
– Baptista gyülekezet szervezésében
Napsugaras színjátszótábor Rózsaszentmártonban
– iskola szervezésében
Fény tábor – művelődési ház szervezésében
Bibliatábor tiniknek a Rácz tanyán
– Baptista gyülekezet szervezésében
Focitábor 4-8 éveseknek a Sportpályán
– JVSE szervezésében
Lumina Larp tábor a Vadászháznál
– Lumina Cornu klub szervezésében
Focitábor 9-13 éveseknek a Sportpályán
– JVSE szervezésében

További szünidei gyermekfoglalkozások: minden kedden és csütörtökön
14 órától fotótanfolyam a Teaházban Glonczi Rudolf vezetésével.
A művelődési ház szervezésében: a könyvtár nyitvatartási idejében internetezési lehetőség, szabad olvasás és társasjátékozás. Minden hétfőn és
szerdán 16 órakor asztaliteniszezési lehetőség.
Július 15-19-ig és július 22-26-ig 9-11 óráig Szünidölő a művelődési házban és a Szent József Szabadidőparkban. Minden nap másféle ingyenes
lehetőséggel (sport, film, kézműveskedés, klubjátékok, társasjátékok, önismereti beszélgetések, sakk stb.) várjuk az iskolás gyermekeket és fiatalokat.
A részleteket és a napi programot keressétek az intézmény honlapján és
Facebook-oldalán.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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