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Új tanuszodával gazdagodik a Jászfényszaru városközpontjában 
álló oktatási, nevelési gyermekcentrum, amely az általános iskola 
alsó tagozatából, a két éve átadott óvodából és az idén átadott böl-
csődéből áll. (folytatás a 2. oldalon)

A szokásos ajándékozáson túl az elmúlt három évben a Mikulásnak 
mindig akadt valamilyen többletfeladat Jászfényszarun, hiszen három 
éve befejeződött a Régi Parókia helyreállítása, tavaly a korszerűsített 
Rendőrőrs, idén pedig a biztonságos közlekedést szolgáló útszakaszok 
átadása esett december hatodikára.

Uniós és hazai támogatásból épültek az útszakaszok
A most átadott útszakaszok a Terület- és Településfejlesztési Ope-

ratív Program (TOP) keretében a „Jászfényszaru Ipari Park fejlesz-
tése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című, TOP-1.1.1-16-
JN1-2017-00011 jelű projekt keretében bruttó 165 millió forint 
bekerülési költséggel épültek meg. Az előkészítésben tervező az Eply 
Kft. (Szolnok), a közbeszerző Göndör Gábor (Köz-Pálya Kft.),

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A tanuszoda építését Jászfényszaru Város Önkormányzata saját erő-

ből valósította meg. A beruházás főbb paraméterei:
• Tervező: Barakk Mérnöki Iroda,
 Horváth Balázs tervező – Jászberény
• Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.,
 Hornyák János – Jászberény
• Kivitelező: Szilasi és Társa Kft. – Fegyvernek
• Kivitelezési munkák kezdete: 2018. 06. 25., befejezése: 2019. 05. 30.
• Használatbavételi engedély dátuma: 2019. 08. 05.
• Projekt építési költsége: bruttó 256.309.593 Ft,
 eszközbeszerzés költsége: 10.612.120 Ft

Az elmúlt 8 évben a városközpont 
régi épületei, terei megszépültek, az 
új épületek pedig szolgáltatások bő-
vülését, egy megnyerő, esztétikus, 
modern városi környezet kialaku-
lását eredményezték. A városköz-
ponti fejlesztéshez kapcsolódott a 
tanuszodának helyet adó terület 

hasznosítására 2015-ben készült koncepció, mely szerint a meglévő is-
kola mellé, a régi óvoda lebontásával új, 9 csoportos óvoda, egy külön-
álló, 3 csoportos bölcsőde és egy tanuszoda épül. A fejlesztések hazai, 
európai uniós és önkormányzati forrásokból valósultak meg.

A tanuszoda bemutatása:
A korszerű uszodatechnikával rendelkező, 7,5x15,00 méteres me-

dence átlagos vízmélysége 1,3 méter. A medencetérben zuhanyzók, 
fogasokkal ellátott pihenőpadok találhatóak, a medence hosszirányú 
oldalai mellett lévő hatalmas üvegfelületek impozáns megjelenést köl-
csönöznek. Az uszoda kiszolgáló tereit egy várakozó helyiség, zuhany-
zókkal ellátott férfi és női öltözők, közlekedőfolyosó és mosdóhelyisé-
gek alkotják.

A tanuszoda üzemeltetését a Jászfényszaru Városi Önkormányzat 
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (GAMESZ) látja 
el, ennek biztosítására 1 fő úszómester és 1 fő gépkezelő alkalmazása 
már megtörtént.

Reményeink szerint az új létesítményben a településen élő összes 
gyermek megtanul úszni, az úszás a mindennapok részévé válik, ter-
mészetesen a felnőtt lakosság számára is.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Tanuszoda átadása
Jászfényszaru 2019. november 27.

(folytatás az 1. oldalról)
a megvalósítás során kivitelező a Colas ÚT Zrt. (Budapest), műsza-
ki ellenőr Hornyák János (Hornyák Mérnöki Iroda) volt. Az átadó 
ünnepségen Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium önkormányza-
ti államtitkára Jászfényszarut a gazdaság, gazdasági környezet és a 
település párhuzamos fejlesztésének jó példájaként említette, ki-
emelve az önkormányzat, a város vetetőinek eredményes munkáját.

Pócs János országgyűlési képviselő az utaknak az emberi és a gaz-
dasági kapcsolatokban betöltött szerepét hangsúlyozta. Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester köszönetet mondott a lakosságnak, kép-
viselőtársainak, munkatársainak, a kivitelezés során közreműködő két-
kezi munkásoknak, mérnököknek az együttműködésért, az elvégzett 
munkáért. A polgármester üdvözölte a most átadott út és a 32-es főút 
Jászfényszarut Jászberénnyel összekötő főút elkészültének egybeesését, 
kiemelve azt a segítséget, amely eredményeként a 32-es út Sóstó dűlő 
csatlakozása megépült.

Könnyebben, rövidebben és biztonságosabban
Az átadott útszakaszok a város főútjáról, a Szabadság útról nyitnak 

három új útkapcsolatot az ipari övezettel, valamint a 32-es számú 
főúttal. Az úthálózat bővülő, új részét a Vörösmarty – Szent István 
utak csatlakozásából induló és a 32-es útig tartó Sóstó dűlő gyűjtőút, 
valamint a Corvina út és a Benzinkút útja meghosszabbításaként meg-
épült csatlakozó utak alkotják. 

Az új lehetőségnek köszönhetően a város legalább kétharmadát lefe-
dő déli lakóövezetéből Jászberény felé közel 2 kilométerrel, 4-5 perccel 
rövidebb az út, és ami még nagyon fontos, ezeken az utakon is bizton-
ságosan közlekedhetünk.

A projekt hátralévő, második ütemében a Szabadság úton a Nagy-
iskolánál megépülő mini körforgalom tovább erősíti a város közleke-
désbiztonságát.

Az Önkormányzat által megvalósított közúti infrastruktúra fejlesz-
tése során az elmúlt 5 évben Jászfényszarun 28,5 km út, 8,8 km járda 
újult meg, és 66 db parkoló épült.

A gazdasági aktivitás jellemezte környezetben napról napra változ-
hatnak az igények, mely igényekre gyorsan kell reagálni, utat, közmű-
veket építeni, területet biztosítani, fejlesztési feltételeket megteremte-
ni. Ennek kíván az Önkormányzat megfelelni, amikor a lakossággal és 
a gazdasági élet szereplőivel együttműködik, amikor a településfejlesz-
tési stratégiában megfogalmazott feladatokat áttekinti, és intézkedése-
ket tesz azok végrehajtására. Illés Péter irodavezető, Projektiroda

ÚTÁTADÁS MIKULÁSVONATTAL 
JÁSZFÉNYSZARUN

A meghívott vendégek egy csoportja

Elsőként a mikulásvonat és az óvodások vették birtokba az új utat
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2019. december hónapban megtartott ülésein 

hozott határozatairól és megalkotott rendeleteiről az alábbiakban tájé-
koztatjuk az érdeklődő olvasókat.

2019. december 4.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-

fogadta az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 jelű, „Szociális 
városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődésé-
ért” című projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzésről szóló tájékoz-
tatót.

Megtárgyalták és elfogadták a Belügyminisztérium által az adós-
ságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására biztosított forrás felhasználásáról 
szóló tájékoztatást.

Jóváhagyták Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2020. évi 
munkatervéről szóló előterjesztést.

Határozatban döntöttek a Jászfényszarui Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselői 2020. évi teljesítmény-követelményeinek 
alapját képező kiemelt célok meghatározásáról.

Az Ady Endre út 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú in-
gatlan kerítésépítéséhez beérkezett ajánlatok közül a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság javaslatára a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő-
jének a Bédary Kft.-t hirdette ki a pályázatában szereplő összeg 
figyelembe vételével, mint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó kivi-
telezőt. Egyben felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, 
hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék.

Az Üzletház bérbeadásával kapcsolatosan benyújtott kérelmet 
megtárgyalva döntöttek az üzletházban lévő helyiség további bérbe-
adásáról, valamint az üzletház villamoshálózatának fejlesztéséről.

Elfogadták az óvoda építésére kapott 105 millió Ft-os támogatás 
elszámolásának jóváhagyásáról szóló tájékoztatót.

Zárt ülésen egy végrehajtási eljáráson meghirdetett ingatlanárvere-
zésen való önkormányzati részvételről hozott korábbi döntést mó-
dosítottak a licitösszeg tekintetében.

A városi karácsonyi ünnepségen hagyományosan átadandó Lehel 
kürt kitüntetést több éves közösségi munkája elismeréseként Ör-
dögné Czeglédi Mária részére a testület egyhangúlag támogatta.

2019. december 11.
Elfogadták a 2019. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtá-

sáról szóló tájékoztatót. Összességében megállapítható, hogy a 2019. 
évi költségvetésben megfogalmazott célok, feladatok várhatóan telje-
sülnek, a jóváhagyott, illetve a módosított előirányzatok a feladatok-
hoz a szükséges forrásokat biztosítják.

Rendeletet alkottak a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.27.) sz. rendeletének módo-
sítására. A képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak sze-
rint hagyta jóvá:

a) 2019. módosított bevételi előirányzata:   5. 507.858.397 Ft
  bevételi előirányzat növekedés: 28.987.774 Ft
  módosított bevételi előirányzat: 5.536.846.171 Ft
b) 2019. módosított kiadási előirányzata:   5.507.858.397 Ft
  kiadási előirányzat növekedés: 28.987.774 Ft
  módosított kiadási előirányzat: 5.536.846.171 Ft

Elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2020. évi 
várható pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. A Magyar Közlöny 
2019. évi 128. számában megjelent a Magyarország 2020. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény.

Így a tervezés jelenlegi szakaszában a feltételeket ismerjük, meg le-
het határozni a koncepcionális célokat, valamint számba kell venni az 
átengedett, illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötele-
zettségeket.

2017. év óta sújtja a törvény a magas adóerőképességgel bíró 
önkormányzatokat szolidaritási hozzájárulás befizetésével. 2017-
ben a szolidaritási hozzájárulás összege 431.797.937 Ft volt, 2018. 

évben 368.006.234 Ft, 2019-ben 442.409.713 Ft, 2020-ban vár-
hatóan 526.641.150. Mindezek mellett évente kb. 150.000.000 – 
170.000.000 Ft az az állami támogatás, amit nem kap meg önkor-
mányzatunk szintén az adóerőképesség miatt. A testület elfogadta az 
Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései szerint a 
jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kont-
rollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat 
rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell 
a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A 2020. év belső ellenőrzési feladatainak tervezését a következő 
prioritások határozták meg:
· Az önkormányzat és intézményei belső szabályozottsága.
· Általános forgalmi adó elszámolása és bevallása a GAMESZ intéz-

ménynél.
· A Pusztamonostori Önkormányzat által működtetett főzőkonyha 

élelmezési tevékenységének ellenőrzése.
· A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal által beszedett helyi 

adók, valamint a gépjármű adó megállapítása, kivetése, beszedése, 
hátralékkezelés.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intéz-
mények kérelmére döntött az intézmények (Gondozási Központ, 
Óvoda, Művelődési Ház, GAMESZ, Hivatal) többletigényének 
biztosításáról, melyhez az előirányzatokat biztosította, illetve a 
többletbevételek felhasználását engedélyezte. Összes többletbevé-
tel felhasználás 2.934 E Ft; összes többlet előirányzat biztosítása 
3.830 E Ft.

Felülvizsgálták a hosszabb időtartamú szerződéseket, mely alapján
· a Hornyák Wohnbau Kft. műszaki ellenőri tevékenységéről szóló 

szerződést,
· a Köz-Pálya Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenységéről szóló 

szerződést,
· a Trió- Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről 

szóló szerződést,
· a Gyöngytel Kft. kamerarendszer karbantartói tevékenységéről 

szóló szerződést,
· a Krajcsné Dezsőfi Katalin pénzügyi tanácsadói tevékenységéről 

szóló szerződést,
· a Németh András Endre ev. informatikusi tevékenységéről szóló 

szerződést,
· a VÁGÓ és Társa Bt.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában kö-

tött szerződést,
· az Albacomp Zrt.-vel információbiztonságért felelős személy biz-

tosítása tárgyában kötött szerződést
1 év időtartammal, azonos feltételek mellett meghosszabbították. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződések módo-
sítására.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászfénysza-
ru Városi Sportegyesület 2019/2020. évi sikeres TAO pályázatához 
kapcsolódó önrész finanszírozására vonatkozó kérelmét. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség ki/JH01-30057/2019/MLSZ iktatószámú, to-
vábbá a Magyar Kézilabda Szövetség ki/JH01-07589/2019/MKSZ 
iktatószámú levele alapján elnyert pályázatokhoz:

· kézilabda tekintetében: 2.349.218 Ft összegű;
· labdarúgás tekintetében: 10.962.605 Ft összegű támogatást ítél 

meg a Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére, mint TAO pályázati 
önrészt.

A képviselő-testület a megítélt támogatás felhasználására kötendő 
szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert.

A képviselő-testület a Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata részére 2019. évi karácsonyi rendezvénye megrendezéséhez 
és bankköltségek biztosítására 70.000 Ft támogatást biztosított.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfény-
szaru Város Önkormányzata és a Jászfényszaru Roma Nemzetiségi 

(folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 3. oldalról)
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Megtárgyalták az Önkormányzat által alapított és kizárólagos tulaj-
donában lévő Jászfényszarui Ipari Centrum Kft. 2019. évben meg-
valósított fontosabb tevékenységeiről szóló tájékoztatót, melyet a 
Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság véleményének 
és a Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatát figyelembe véve elfogadtak.

Módosították a köztisztaságról és közterületek használatáról 
szóló 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet, melynek 1. 
számú melléklete tartalmazza a közterület-használati díjakat. Ezen 
díjak 2004. évben kerültek megállapításra és elfogadásra. Az eltelt idő 
miatt a testület a díjtáblázatot felülvizsgálta, és új, emelt díjakat álla-
pítottak meg.

A képviselő-testület a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhul-
ladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének megválasztásá-
ról, 2019. III. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi 
teljesítéséről hozott határozatokat az alábbiak szerint:
· Tanácsa elnökének a 2024. évi helyi önkormányzati általános vá-

lasztása napját követő harmadik napig terjedő határozott időre tör-
ténő megválasztása során Kómár Józsefet, Heréd Község delegált 
képviselőjét támogatja.

· támogatja a társulás 2019. III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi 
teljesítéséről szóló előterjesztést az 1. melléklet szerinti tartalommal.

· támogatja a társulás 2019. évi költségvetésének módosítására irá-
nyuló előterjesztést a 2. melléklet szerinti tartalommal.

· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta Jászfényszaru Város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 
tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a so-
ron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatoknak megfe-
lelően szavazati jogát gyakorolja.

A képviselő-testület a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulla-
dék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökének megválasztásáról, 
2019. évi költségvetése I-III. negyedévi módosításáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről, felügyelőbizottsági tag megválasztásáról az 
alábbi határozatokat hozta:
· Tanácsa elnökének a 2024. évi helyi önkormányzati általános válasz-

tása napját követő harmadik napig terjedő határozott időre történő 
megválasztása során Kómár Józsefet, Heréd Község delegált képvise-
lőjét támogatja. Felhívta a képviselő-testület a delegált tanácstagot, 
hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje.

· Megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárd-
hulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. I-III. negyedévi 
költségvetése módosítását, mely szerint a Társulás költségvetésének 
kiadási és bevételi teljesítései 2019. szeptember 30. fordulónappal, 
a 2019. I-III. negyedévi költségvetés bevételei és kiadási főösszege: 
3.226.582.914 Ft.

· Társulás Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztása során Juhász 
Gergelyt, Lőrinci Város Önkormányzatának képviselőjét támogatja.

· Felhívta a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti ál-
láspontokat a társulási tanács ülésén képviselje.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Gondoskodás – Szeretet, 
Karácsony Jászfényszarun” program megvalósításához keret jel-
leggel 500.000 Ft-ot biztosított a város költségvetéséből. Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester javaslatára a program célja, hogy 
karácsonykor minden családban legyen karácsonyfa, jusson az 
asztalra étel, legyen a lakásban meleg, mindez a gondoskodás és 
szeretet jegyében. A szociális jelzőrendszerek véleménye alapján 24 
családnak 1 db fenyőfát, 1 kg szaloncukrot, 90 főre komplett meleg 
ebédet vagy élelmiszercsomagot biztosítanak, azoknak a családoknak, 
akik még nem kapták meg, 10-10 q tűzifát szállítanak ki a rendelke-
zésre álló tűzifából. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy gondoskodjék a program lebonyolítása érdekében, és a szüksé-
ges intézkedéseket megtegye a Oktatási, Szociális, Egészségügyi, 
Idősügyi és Kulturális Bizottság közreműködésével.

A képviselők jóváhagyták a Civil szervezetek 2020. évi támogatá-
sára kiírandó pályázati felhívást. A képviselő-testület felkérte a jegy-
zőt, hogy a felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről 
gondoskodjon.
· A pályázat beadási határideje: 2020. január 31.
· Beadási cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., „Civil pályázat” 

megjelöléssel
· Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Jászfényszarui Közös Ön-

kormányzati Hivatal épületében térítésmentesen vehető át, vagy 
letölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról.

· A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott pályázatokat a 
Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja

· A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.
/A pályázati felhívás teljeskörű közzététele ezen újság hasábjain kü-

lön is megtalálható./
A testület jóváhagyta a Jászfényszaru Város Önkormányzatánál fog-

lalkoztatott munkavállalók, ki nem adott szabadságának megvál-
tására vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület több önkormányzati tulajdonban lévő, hama-
rosan megüresedő bérlakás /Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/B 7., 
Bercsényi út 2/C 2., Bercsényi út 2/C 3. / tekintetében jóváhagyta 
a bérleti ajánlat felhívási hirdetményét, melynek teljeskörű közzété-
tele ezen újság hasábjain megtalálhatóak.

Elfogadták az új tanuszoda üzemeltetésével kapcsolatos GAMESZ 
létszámbővítési igényt, valamint az úszásoktatási szolgáltatáshoz 
szükséges GAMESZ üzemeltetői jogosultságok meghatározását.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a polgármester 2019. év II. 
felében végzett kimagasló munkáját elismerte, és jutalmazásáról 
döntött.

Határoztak a lektori tevékenység díjazásáról.
Támogatták az Üzletház I. számú üzlethelyiségének bérleti szer-

ződésének módosítását, illetve a MolinoPlastic Kft.-vel kötendő 
bérleti szerződését.

Engedélyezték az intézményi dolgozók (közalkalmazottak, köz-
tisztviselők,) munkájának teljesítményarányos elismeréseként a év 
végi jutalmazás biztosítására a jóváhagyott keretjellegű előirányzat és 
bérmaradvány felhasználását.

Jóváhagyták az önkormányzat intézményei igazgatóinak jutalma-
zási keretét, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosí-
tottak.

A 2020. január 31-én megüresedő két háziorvosi praxis egész-
ségügyi alapellátásának biztosítása érdekében az önkormányzat 
felhatalmazta a polgármestert a tárgyalás lefolytatására, a jegyzőt 
az eljárások lefolytatására. Az önkormányzat felkészült az orvosi 
alapellátás biztosítására.

Zárt ülésen döntöttek önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti 
jogviszonyának meghosszabbításáról, valamint önkormányzati 
bérlakás hirdetési felhívására beérkezett pályázatok elbírálásáról.

Határoztak továbbá ingatlan vételi ajánlatának jóváhagyásáról, és 
eredményes árverezési részvételt követően ingatlan adásvételére 
vonatkozó polgármesteri felhatalmazásról.

Jászfényszaru Város Önkormányzata mint alapító döntött a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője Versegi László megbízá-
sának 3 évvel történő meghosszabbításáról.

Határozatot hoztak a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felügyelő-
bizottsága tagjai megbízásának, és a könyvvizsgálója megbízatásá-
nak meghosszabbításáról.

Felkérték, és meghatalmazták dr. Barazutti László ügyvédet, hogy 
a társaság alapító okiratában a képviselő-testület által elhatározott 
módosításokat, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépé-
séből eredő szükségszerű változásokat vezesse át, az ennek megfelelő 
új egységes szerkezetű társasági szerződést készítse elő, és azt el-
lenjegyezze, valamint a cégbíróság előtt a változásokkal kapcsolatos 
eljárásban a Kft.-t teljes jogkörrel képviselje. A képviselő-testület 
felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy az 
ennek megfelelően elkészítésre kerülő Kft. alapító okiratát az ön-
kormányzat mint tulajdonos képviseletében eljárva írja alá.

Dr. Voller Erika jegyző
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ÓVODAI HÍREK

„Vígan int a hófelhőknek,
nem bánja, ha fúj a szél,
világjáró csizmájában
dudorászva útra kél.”
Mentovics Éva: A Mikulás

Óvodánkat december 5-én ismét meglátogatta a Mikulás. A gyere-
kek együtt várták őt a tornateremben. Az óvónők mesejelenete végén 
kiderült, hogy a Mikulás ott pihen az aulában. A gyerekek nagy tapssal 
fogadták, versekkel, dallal köszöntötték.

Nem maradt el a csoportszobai varázslat sem. Új játékokat vehettek 
birtokba a kicsik. Másnap, 6-án mikulásvonat vitte városnézésre a cso-
portokat. Szöveg: Földvári Edit · Fotó: Glonczi Rudolf

December 2-án nyitottuk meg óvodánk aulájában a téli ovigaléria 
kiállítást. Ezúttal a régi karácsonyok emlékét idéztük meg. A gyere-
kek nagy figyelemmel kisérték a régi tv-maci karácsonyi beköszöntő-
jét, majd  egy rövid videofilm megtekintésével  betekintést kaphattak 
arról, hogy milyen is volt 40-50 évvel ezelőtt egy kisgyermek kará-
csonya.  Az óvó nénik hangszerjátékát és énekét követően közös téli 
táncot jártunk az aulában, majd minden csoport megtekintette a retró 
karácsonyi fényeket, díszeket és ajándékokat.  Reméljük, hogy sike-
rült egy kis melegséget belopni a gyermekek szívébe erről a gyönyörű 
ünnepről. Köszönöm Gebura Kati óvó néninek a szervezést, az óvó 
néniknek a szép hangszeres műsort.  Sárközi Kati óvó néni

Mikulás az oviban Téli ovigaléria megnyitó

Fotók: Langó M
iklósné
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ÓVODAI HÍREK
Visszapillantó – A Napfény Óvoda őszi eseményeiből

Az őszi időszak sok-sok érdekes lehetőséget, tapasztalatszerzést kínál csoportjaink számára. A 
témához kapcsolódva megismerkedtünk az évszak jellegzetességeivel, sajátosságaival. Tapaszta-
latszerző, megfigyelő sétákat tettünk a természetben, családoknál.

A csoportszobai tevékenységek mellett számos, az egész óvoda gyermekeit érintő lehetősé-
get használtunk ki a közösségépítés, a közös élményszerzés jegyében. Szeptemberben sportos 
nappal indítottuk a közös programokat. Futott az ovi. Kicsik és nagyok kapcsolódtak a II. 
Jászfényszarui Futófesztiválhoz. Megemlékeztünk jeles napjainkról, az állatok világnapjáról és 
a Márton-napról. November 11-én a II. Ovipartira hívtuk gyermekeinket. Az Erzsébet-napi 
vásárhoz kapcsolódva mézes reggeliben volt részünk. Remek hangulat fogadott minket a mű-
velődési házban a Kifli zenekar koncertjén. Földvári Edit

A Pillangó csoportos gyerekek sorban töltik be az ötödik évüket. El-
jött az ideje, hogy az óvoda falain kívül is tapasztalatokat, élményeket 
szerezzenek, új tudásra tegyenek szert. Ehhez nagyszerű lehetőséget 
ad a városi könyvtár, ahol a könyvtáros nénik mindig nagy szeretet-
tel várnak bennünket. November közepén két napon is ellátogattunk 
ide. Mivel a csoportunk nagy létszámú (30 gyermek jár hozzánk), 
ezért kétfelé bontottuk a csoportot. Indulás előtt megbeszéltük, ho-
gyan viselkedünk a könyvtárban, mik a könyvtárhasználat szabályai. 
A könyvtáros nénik őszi történettel vártak a süni család kalandjairól. 
A gyerekek érdeklődve hallgatták az izgalmas mesét. Beszélgettünk a 
kis állatok őszi életéről is. Majd érdekes közös játék és végül könyv-
nézegetés kezdődött. Gyorsan elszaladt az idő mind a két napon. Ez 
után rendszeresen ellátogatunk a könyvtárba, ahol mindig vár vala-
milyen új élmény ránk. A könyvek segítségével kinyílik gyermekeink 
előtt a világ, fejlődik képzeletük, gondolkodásuk. Örvendetes, hogy a 
csoportból több gyermek is szokott szüleikkel együtt könyveket köl-
csönözni. Reméljük, minél többen kedvet kapnak, hiszen ez olyan 
lehetőség, ami a gyerekek sokoldalú fejlődését szolgálja.

Kép és szöveg: Szarka Gáborné Judit óvó néni

Jó ott lenni, hol könyvek várnak EFOP-1.8.20-17-2017-00010

„EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
MENTÁLIS FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE
A JÁSZBERÉNYI SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZBAN”

MEGHÍVÓ

TUDATOS TESTI-LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

Egy teljes értékű lehetőség,
hogy jobbá tegye saját és családja életét.

MINDFULNESS-ALAPÚ (MBSR)
stresszcsökkentő csoportfoglalkozás mindenkinek!

MIÉRT ÉRTÉKES EZ ÖNNEK?
• hosszú távú megoldás a stressz kezelésére

• eszköz az egészség önerőből történő megtartásához
• maradandó javulás az életminőségben

• erősödő önbizalom, biztonságérzet
• pozitív közérzetváltozás

• családi és emberi kapcsolatok javulása
• boldogabb, szabadabb, teljesebb élet

Kezdés: 2020. január 10. (péntek) 17.00
Helyszín: művelődési ház, Jászfényszaru, Szent I. út 1.
Jelentkezés: Bordásné Kovács Katalin +36-70/431-6113

muvhaz@jaszfenyszaru.hu
Dr. Ördög János+36-30-962-1612

lelkikoldokzsinoregyesulet@gmail.com

Részvétel a 8 hetes tréningen
A KÓRHÁZI PÁLYÁZAT RÉVÉN INGYENES!

HORDOZHATÓ NYUGALOM, BELSŐ ERŐFORRÁS!
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ISKOLAI HÍREK
Mikulás-ünnepségek az alsó tagozaton

December számos programmal kedveskedik a gyermekeknek. A hónap eleje feszült várakozással telik, minden kisgyermek a Télapó érkezését 
várja. Énekeket és verseket tanulnak, rajzolnak, festenek, hajtogatnak, és ezen sok teendő mellett igyekeznek jók lenni, hogy a Mikulás meg-
látogassa őket! És az alsó tagozatos tanulók nagyon jók voltak, hiszen minden osztályhoz megérkezett a Mikulás. Volt olyan osztály, akikhez 
személyesen is ellátogatott a Nagyszakállú, volt, akiknél az osztályterem ajtajában hagyta a csomagokat, és messziről figyelte a vetélkedő, táncoló, 
boldog lurkókat, és volt, akiket elrepített a Fővárosi Nagycirkusz Hófödte álom című előadására.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának köszönhetően december 6-án a mikulásvonat is megérkezett, és 1-6. évfolyamig valamennyi tanulónk 
tehetett egy-két kört a városban. A gyermekek nevében köszönjük szépen a lehetőséget, hogy egy újabb felejthetetlen élményben részesültek 
tanulóink! Szöveg: Czeglédi Dóra · Képek: Alsós tanító nénik
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2019. november 29-én Egerben, az Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium által meg-
rendezett versenyen jártunk, melynek témája a 2020-ban Budapes-
ten megrendezendő Eucharisztikus Kongresszus volt. 24 iskola diák-
jai mérettették meg magukat. Iskolánkat 3 tanuló képviselte: Varga 
Hanna 7. a, Tanczikó Hanna Zsuzsanna és Majzik Petra 8. a, illetve 
igazgató asszonyunk, Lovászné Török Magdolna jelenléte is segítette 
eredményünket, és felkészítő tanárunk, Sándorné Tóth Éva is izgatot-
tan várta szereplésünket.

A verseny előtti hónapban megkaptuk a versenyre szükséges tan-
anyagot, majd felosztottuk magunk között az elméletet. Mellé társult 
az „Adorote devote” ének is, amelyet latin szöveggel is megtanultunk. 
Másik feadatunk pedig egy plakát elkészítése volt, amiben Monika 
néni kreatív ötletei segítettek bennünket. A plakátunk ábrázolja a re-
ményt és az összetartozást, amelyhez nélkülözhetetlen az, hogy egye-
süljünk a Szent ostyával, és egymás barátai legyünk, továbbá a Szent 
ostya szerepeit az életünkben.

A verseny napján a GAMESZ által szervezett kisbusszal érkeztünk 
meg Egerbe, ahol az idei megmérettetést rendezték. Az ebéd után a 
verseny az iskola tornatermében folytatódott. 3 feladat állt elénk. Az 
első feladat a megadott tananyagból összeállított elméleti feladatsor 
volt. A második pedig a tananyagban szereplő képek és a hozzájuk 
kapcsolódó idézetek felismerése. Az utolsó feladathoz pedig a han-
gunkra és a kreativitásunkra volt szükségünk. Megadott szavak se-
gítségével egy szabadon választott dallamú dalt kellett írnunk, majd 
elénekelnünk a zsűri, illetve a többit csapat számára. Ezek után pedig 
záró részként az elkészített plakátjainkat pontozta, értékelte a zsűri.

Természetesen feszülten vártuk az eredményt, amiért végül megérte 
dolgoznunk. 24 iskola csapata közül sikerült a dobogó 3. fokát el-
foglalnunk. A további iskolák között szerepeltek egri iskolák, illetve 
a közelben lévő Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium is, melynek 
csapata a dobogóhoz közeli helyen végzett.

Köszönjük a hosszas felkészítést Sándorné Tóth Éva tanárnőnek és a 
plakát elkészítéséhez kapott segítséget Kocsisné Horti Monika néni-
nek. Szöveg: Majzik Petra · Fotó: Lovászné Török Magdolna

2019. 11. 14-én 7 fő jászfényszarui iskolással bemutató órát tartot-
tunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Szakszolgálat igaz-
gatónője, Csibi Enikő főigazgató asszony meghívására. A gyakorlati 
foglalkozást megelőzte egy elméleti előadás A szenzomotoros fejlesztés 
beilleszthetőségéről a gyógytestnevelés eszköztárába címmel, valamint 
az eltérő fejlődésmenetű óvodások és kisiskolások korai felismeréséről 
tartottam előadást a kollégáknak.

Fantasztikusan ügyesek voltak a gyerekek: Berze Rozi, Győri Olivér, 
Győri Ernő, Lengyel Áron, Albert Eszter, Cserháti Zsófia, Kiss Roland 
és a végén a pici Győri Anna is beszaladt a gyerekek közé.

Segítségükkel bemutattuk, hogyan lehet 40 perc alatt kognitív és 
mozgásos gyakorlatokkal az egyensúlyozást, a térlátást, a figyelmet, a 
versenyszellemet, a labdaügyességet, a gyorsaságot, az erőt és az általá-
nos izomerőt fejleszteni, sok-sok tornaeszköz bevonásával (pad, kari-
ka, labda, kötél, babzsák, baba, bója).

Petróczy Zsuzsanna gyógytestnevelő – testnevelő

November 19-e Szent Erzsébet napja. Erzsébetet többnyire rózsák-
kal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, 
mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a sze-
gényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, eközben 
sógorával találkozott. Arra a kérdésére, hogy mit visz kosarában, Er-
zsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, 
így válaszolt: rózsákat. Amikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos 
rózsák voltak kosarában. Ezt a legendát felelevenítve mi is elhelyeztük 
Szent Erzsébet kötényét iskolánk mindkét épületében, arra kérve a 
gyerekeket, hogy jótékonykodjanak, és töltsék meg a kötényt a rászo-
ruló gyerekek számára konzervvel és olyan plüssjátékkal, ami még jó 
állapotban van, de már nem játszanak vele. Rengeteg adomány érke-
zett, amit ezúton is köszönünk, és amit átadtunk a Jászsági Fiatalok 
Önkéntes Csapat Egyesülete Jászfényszarui Csoportja számára, akik 
továbbítják a rászorulóknak.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Lovászné Török Magdolna

Bemutató Jászberényben,
az Eszterházy Károly Egyetem

Campusában

Szent Erzsébet köténye

ISKOLAI HÍREK
Hittanverseny 2019
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December 6-án ismét működésbe lépett a Diákönkormányzat Mikulás-kommandója. Az adventi gondolatok felolvasásáig titokban gyülekez-
tek a sulirádióban, hogy igazi meglepetés legyen a megjelenésük, majd a két Mikulás és sok Krampusz segítségével minden gyermekhez eljutot-
tak, hogy megajándékozzák őket egy-egy szaloncukorral, vidámabbá téve napjukat. A gyerekek örömmel fogadták őket, énekeltek a Mikulásnak 
egy dalt, és megígérték, hogy jövőre is jók lesznek. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

„Jöjjetek a fényre!” /Iz 49,9/ gondolatával kezdeném a karácsony 
előtti négy hetet, mellyel diákjaink adventi felkészülését szeretnénk 
segíteni. Iskolánkban minden reggel az iskolarádió segítségével, ne-
velők közreműködésével egy-egy gondolattal/történettel készülünk 
lelkünk felkészítésére, hogy a karácsonykor megszületett Gyermek 
Jézust méltóképpen tudjuk fogadni szívünkben. Imádság, jó cseleke-
detek, lemondások és egymásra figyelés, segítőkészség és sorolhatnám 
a számtalan lehetőséget, amit gyakorolhatunk. Minden diák, kicsik és 
nagyok, egyaránt megtalálják a számukra megvalósítható erényeket, 
ki-ki a maga szintjén.

A Kisiskolában minden hétfőn a színházteremben gyűlnek össze a 
kicsik közös gyertyagyújtásra, ahol egy karácsonyi mese meghallgatása 
után mindig egy harmadikos tanuló gyújtja meg a gyertyát.

Az immár hagyománnyá vált adventi koszorúkötés is jelen van is-
kolánkban. Ebben az évben még apukák is csatlakoztak gyermekeik 
mellé. Jó volt látni a sok szorgos kis kezecskét, a felnőttek szemében 
felfedezni a csillogást, hiszen ha nem is sokáig, de egy óra hosszáig 
visszamehettek gyermeki múltjukba, munkát, gondot feledve. 

A város adventi koszorújának gyertyagyújtásában is tevékenykednek 
gyermekeink. Szombat esténként a szentmise végén más-más osztály 
kedveskedik versekkel osztályfőnökeik vezetésével az oda látogatók-
nak. Az első héten a 6. b, a második héten a 6. a, a harmadik héten 
a 7. évfolyam, a negyedik héten a 8. évfolyam készül. Forró teával és 
meleg borral tesszük még hangulatosabbá az együttlétet. Plébánosunk, 
Gádor atya pedig gondoskodik a lelki eledelről. 

Az 5. évfolyam az éjféli mise előtti pásztorjátékra készül, ahol felele-
venítik Jézus születését. 

Szeretném megköszönni táboros segítőinknek a koszorúkötésnél 
való segítséget: Rézné Levocs Ilonának, Tamus Bélánénak, Zsámboki 
Imrénének és Török Imrének. Nagyon köszönjük a tűz felügyeletét, a 
teafőzést Kiss Gábornak, Kiss Zoltánnak és Pál Károlynak, akik gon-
doskodtak a meleg teáról. Természetesen köszönet a szülőknek, akik 
ebben segédkeztek. 

Istentől megáldott békés ünnepeket kívánunk!
Szöveg: Sándorné Tóth Éva hitoktató

Fotó: Lovászné Török Magdolna

Újra Mikulás

ISKOLAI HÍREK
Adventi készülődés
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ISKOLAI HÍREK
„Mindenki elég gazdag ahhoz,

hogy másokon segítsen”
Karácsonyfák

Királylabda

Gyerekjóga óra az alsó tagozaton

Mikulás a templomban

A Nem Adom Fel Alapítvány pénzügyi tudatosság programjának 
mottója: „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másokon segítsen.” 
Ennek keretében látogattak el az alapítvány munkatársai iskolánkba, 
ahol interaktív, játékos formában igyekeztek néhány osztály tanulói-
nak pénzügyi tudását bővíteni. Az alapítvány célja hidat építeni az ép 
és a fogyatékkal élő társadalom között.

Fotó: Lovászné Török Magdolna · Szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Kiss Ferencné Judit és Folyóné Maca néni adományának köszön-
hetően gyönyörű fenyőfákat öltöztethettek iskolánk diákjai szépséges 
karácsonyfákká saját készítésű díszeikkel. Köszönjük!

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Fotó: Czeglédi Dóra és Kotánné Kovács Tímea

A Diákönkormányzat által meg-
hirdetett Liliom olimpia következő 
versenyszáma a királylabda volt, 
amelyben 5-6. évfolyamon a 6. b 
osztály bizonyult a legügyesebb-
nek, második helyezett az 5. c lett. 
7-8. évfolyamon a 8. c lett a leg-

eredményesebb, második a 7. a. Köszönjük Palásthy Pál és Garamvöl-
gyi Mihály segítségét. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Különleges testnevelésórán vehettek részt alsó tagozatos diákjaink 
pár osztályból. Maguk a gyerekek is izgatottan várták ezt az órát. 
Engem különösen megérintett az, hogy az osztályom, a 4.a osztály 
(képen) mennyire nyitott volt az újszerűség, új mozgásformák iránt, 
hogy mennyire fegyelmezetten élte át az adott pillanatot, érzést. De a 
cél ez volt… Szakirodalomban ezt olvastam a gyerekjógáról: Célja a 
gyerekek mozgásigényének kielégítése, érzelmi intelligenciájának fej-
lesztése. A rendszeres gyerekjóga foglalkozások testi, lelki és szellemi 
szinten egyaránt megalapozzák a gyerekek egészséges életét, segítenek 
a feszültség, a stressz és az elfojtott érzelmek oldásában, erősítik az 
immunrendszert, növelik a vitalitást. A gyerekjóga óra minden gye-
reknek ajánlott, hiszen bármely életkorban és fejlettségi szinten kifej-
ti jótékony hatásait. Különösen előnyös azonban a figyelemzavaros, 
hiperaktív, beszédhibás, szorongó, zárkózott, tanulási, magatartási 
vagy beilleszkedési nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű gye-
rekeknek. A foglalkozásokat Jászberényből Berényi Judit tartotta a 
gyerekeknek. Köszönet érte. Jó lenne, ha ennek a kezdeményezésnek 
esetlegesen folytatása is lenne, hiszen a gyerekeknek a visszajelzések 
alapján tetszett a foglalkozás, és olvashattuk, hogy milyen jótékonyan 
hat a fiatalságra. Kép és szöveg: Fáczán Izabella tanító

Advent első vasárnapján, december 1-jén Szent Miklós püspök utó-
da ismét ellátogatott a templomba a gyermekek nagy örömére. A 4. 
évfolyam tíz tanulója: Ács Veronika, Dávid Lilla, Juhász Liliána, Ko-
vács Mira, Rimóczi Dorina, Zsámboki Hanna, Balázs Emese Zselyke, 
Balázs Zille Lelle, Berze Rozi és Nagy Lara szép versekkel fogadta. 
Monika néni és Sanyi bácsi hegedűvel és gitárral kísérték a gyermekek 
szép énekét. A Mikulás megdicsérte őket, kiosztotta ajándékait, és is-
mét megígérte, hogy jövőre újra eljön. Addig is legyünk jók és szeres-
sük egymást, ahogy a gyerekek mondták a versben: „Szeresd jobbá a 
világot!” Hornyák Péterné hittanár · Fotó: Pető István
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A Diákönkormányzat szervezésében december 7-én délelőtt ren-
deztük meg hagyományos Ki mit tud? versenyünket a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A 21 produkció válto-
zatos, látványos, izgalmas szórakozást kínált gyereknek és felnőttnek 
egyaránt. Nagy volt az izgalom, sokan most először álltak színpadra, 
de voltak már rutinos fellépők is. 

Láthattunk vidám contry táncot a második évfolyamtól Ritter Szil-
via vezetésével. A 2. c osztályosok Takács Katalin és Kriston István 
segítségével macskává és egérré változtak, de megjelent a színen egy 
kutya is. A 2. a osztályosok Sinkovics-Gebura Katalin javaslatára re-
pülőre szálltak, és Erdősné Dudás Krisztina és Penczner Sándorné 
pilóták segítségével retró MALÉV-járatot indítottak. Szász Anita ta-
nító néni vezényletével kecskehadsereg is színpadra lépett, majd a 4. 
a osztályosok tácolták el a matematikához való viszonyukat, amihez a 
tempót Fáczán Izabella és Hortiné Tóth Éva diktálta. Csodás bábokat 
készítettek a 4. b osztályosok Lajkóné Tanczikó Tünde és Cibolya-
Lisányi Angelika segítségével, hogy eljátszhassák Kányádi Sándor: Az 
elveszett követ című versét. Tóth Sándorné felkészítésében Nagy Jáz-
min Abigél Kovács Barbara: A csacsi című versét szavalta, majd az 5. 
a osztályosok számára Mészárosné Dobák Ildikó varázsolt medencét a 
színpadra, hogy bemutathassák szinkronúszó tudásukat. Piroska és a 
farkas meséjét játszották el az 5. b osztályosok Tóth Sándorné vezetésé-
vel, de ezt a szövegkönyvet nem találhatjuk meg a mesekönyvekben… 
Az 5. c osztályosok Gombóc Artúr alakját idézték fel Polatschekné 
Rimóczi Melinda vezényletével, csokiszeretetüket kifejezve.

A 6. a osztályosok Vargáné Dobák Tünde segítségével vicces iskolai 
jelenetet mutattak be. Banya Tifani Székely Bertalan felkészítésében 
limbót táncolt, majd a hatvani Pulzus SE-ben tornázó Himpelmann 
Jázmin mutatta meg aerobiktudását. Johancsik Fanni és Kovács Jáz-
min saját koreográfiáját mutatta be légkarikán, majd összetartós 
retró diszkó következett Botkáné Sárközi Ildikó irányítása alatt a 6. 
b osztálytól. A 7. b osztály Jánosi Krisztina és Vitayné Lukács Tímea 
segítségével nemrég múlt gyermekkorát táncolta el vidáman. Ürmös 
Ferenc nagybőgőn játszott a közönségnek elégiát G-mollban. Dr. Ko-
csisné Horti Monika vezetésével a 7. a osztály tagjai kettő az egyben 
produkciót mutattak be mini emberekkel, lenyűgözve a nézőket. A 7. 
c osztály Halmainé Hegedűs Mária irányításával Jolly zenéjére buli-
zott a színpadon akrobatikus elemeket is megcsillogtatva, majd a 7. b 
osztályos lányok mutattak be táncos produkciót. A hihetetlenül színes 
és mozgalmas délelőttöt a 8. a osztály fiús-lányos, paródiás, keringős 
produkciója zárta Kotánné Kovács Tímea segítségével. 

A zsűri sokáig töprengett, nehéz feladatot kapott, az eredményről 
személyesen tájékozódhatnak február 1-jén, az V. Liliom bálon. Kö-
szönjük a hangosítást Hornyák Péternek és Fekete Károlynak, a fotó-
kat Glonczi Rudolfnak, valamint a lelkesedést, energiát, időt minden 
szereplőnek, felkészítőnek, a zsűrinek és a támogató szülőknek. Bí-
zunk benne, hogy a próbák során együtt töltött idő tovább erősítette 
az osztályközösségeket, a szereplés pedig önbizalmat, örömet adott 
minden bátor vállalkozónak.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Glonczi Rudolf

ISKOLAI HÍREK
Ki mit tud? 2019
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Hét évtizede alakult meg a településen
az első mezőgazdasági termelőszövetkezet (1949–1966) – 1. rész

A mezőgazdasági szövetkezetek megalakulását, majd működését 
még hetven év távlatában is nehéz egységesen megítélni. Sajnos ma 
már nem élnek, akik átélték a kezdeti korszakot. A gazdák, akiktől 
sokat vagy mindent elvettek, ők szenvedői, míg a nincstelennek, akik 
inkább kaptak, haszonélvezői voltak. A kezdeteket a leszármazottak 
nagy része szülők, nagyszülők elbeszéléséből ismeri.

A működés folyamata során is sok változás történt. A kezdeti szov-
jet típusú kolhozról már a hatvanas, hetvenes években nem lehetett 
beszélni.

Később a háztáji, a földjáradék, a biztos megélhetés, a tanulási le-
hetőség, a társadalombiztosítási ellátás (egészségbiztosítás, öregségi 
járadék, nyugdíj) már kedvezőbb, más megítélést jelentett a későbbi 
korosztálynak, akik közül ma is sokan élnek.

Személyes emlékeim is vannak, hiszen 1966-69 között szőlőtermesz-
tő szakmunkás tanulóként ösztöndíjasa voltam a Béke Mg. Tsz-nek, 
majd 1970–1984 között tagként kertészeti átvevő, búzaátadó, 1973-
tól pedig – mai szóhasználattal – humánpolitikai vezetője lettem a 
szövetkezetnek. A kultúra elmélyítése, szervezése, az ifjúsággal való 
foglalkozás, versenymozgalom összefogása a munkaköröm egy részét 
képezte. A 18 évhez számtalan szép élmény kötődik, a kevésbé jókat is 
mára már szebbé teszi a mögöttem hagyott 35 év.

A kezdetekről nem tudunk újabb információkat szerezni, így írá-
somban az 1970-ben készült „Két évtized – A fényszarui arany ho-
mok” című, a Szolnok Megyei Néplapban megjelent visszaemlékezé-
seket hívtam segítségül. A későbbi időszakról korabeli újságcikkeket és 
a saját tapasztalataimat is felhasználtam.

A szövetkezetek létrejöttének történetét tekintsük át röviden. Az 
1875: XXXVII. tc.: Kereskedelmi törvény I–V. fejezetek (223–257. 
§) rendelkeznek a szövetkezetekről, még a társaságok keretén belül. 
Konkrétabb szabályozást mutat az 1898: XXIII. tv. A gazdasági és ipa-
ri hitelszövetkezetekről.

Az 1947. XI. tc. az első önálló szövetkezeti törvény. A 14.000/1948. 
Korm. sz. r. I., II., III. típusú termelőszövetkezeti csoportokat külön-
böztetett meg. A III. típusúból lesz 1953-tól önálló jogi személyiséggel 
rendelkező mezőgazdasági szövetkezet.

1967: III. tv. a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, s az 1967: 
IV. tv. a földtulajdon és földhasználat továbbfejlesztéséről új alapokra 
helyezte a szövetkezeteket. Megszűnt ugyanis a szövetkezetek közvet-
len állami irányítása, az állam a szövetkezetek belügyeibe csak akkor 
szólhatott bele, ha törvényt sértő gyakorlatot folytatott.

1971: III. tv. – második egységes szövetkezeti törvény. Kimondja, 
hogy a szövetkezeti tulajdon a társadalmi tulajdon más formáival 
egyenrangú.

1992: I. tv. a szövetkezetekről, mely szerint a szövetkezetnek 1993. 
január 1-tól az új szabályozásnak megfelelőn át kellett alakulni. Jött a 
vagyonnevesítés, kárpótlás.

A szövetkezetek 1947. évi szabályozása ugyan központilag egységes 
volt, de a végrehajtás megvalósítását a helyi sajátosságok nagyban be-
folyásolták. Az 1945-ös földosztás lehetőségei is eltérőek voltak, a Jász-
ságban nem volt nagybirtokrendszer.

A nincstelenek nem, vagy csak csekély földterületet kaptak. Így te-
lepült ki sok család a Dunántúlra (Hontos, Porca, Fenyőfő), hogy ott 
földterületet kapjanak.

A kevés földdel rendelkezők vagy földtelenek már Jászfényszarun is 
1949 őszén beszélgettek a faluban a szövetkezet alapításáról. id. Lovász 
Dénes újgazdát, a DÉFOSZ* helyi vezetőjét nyerte meg Dögei Imre 
(későbbi földművelésügyi miniszter), hogy keresse meg a rokonokat, 
ismerősöket az új lehetőséggel. Elbeszélgetett Dobák András, Gergely 
Balázs, Görbe Gábor, Görbe Károly, Koós László, Kopasz József, Kö-
vér Ferenc, Palócz Nándor, Péter János többségében napszámosokkal. 
Megválasztották az intézőbizottságot, melynek rajta kívül Dobák 
András, Gergely Balázs, Kolozs Vendel lett tagja.

Szarvasmarhatelep

Baromfinevelő telep

Lovas fogat

Palántaültetés géppel
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Hét évtizede alakult meg a településen
az első mezőgazdasági termelőszövetkezet (1949–1966) – 1. rész

A DÉFOSZ irodájában (a 
mai Ézsiás – Juhász Iparcikk 
kisáruház) jöttek össze 1949 
decemberében, és 19-en ala-
pították meg a Lenin Tsz-t. 
Első elnöke Lovász Dénes, a 
vezetőség tagjai az intézőbi-
zottsági tagokon túl Görbe 
Gábor és Palócz Nándor is 
tagja lett. Januárban megjött 
a működési engedély, ekkor 
már hetvenhárom fő volt, de 
többségében tanácsi, s más 
tisztségviselők, a dolgozó 
tagok közülük csak tizenki-
lencen maradtak 400 hold 
földön. A tsz központjaként 
a gondűző kastélyt (Papkas-

tély) kapták meg. Az indulók nincstelenségét jellemezte, hogy sem-
miféle jószágot, gazdasági szerszámot nem tudtak beadni a közösbe. A 
kapott állami földek egy része is üresen maradt.

Valójában 1950 őszén kezdték el a közös munkát. Az államtól ekkor 
már hat pár lovat kaptak, helyben vettek hozzá kocsikat. Barcsról 23 
koca is érkezett, amelyet a Lina csendőrtanyán helyeztek el. Az első 
állatgondozó Kövér Ferenc lett. 1951-ben 18 tehenet is kaptak, azokat 
Dobák Mihály gondozta. Az első év nagyon rosszul sikerült, a tagok 
között jellemző volt a civakodás, a meg nem értés. A közös gazdálko-
dás is ismeretlenként jelentkezett. Az első évet mérleghiánnyal zárták, 
a zárszámadás alkalmával terményt, malacot, bort, tűzrevalót osztot-
tak, de pénzt nem.

A következő évben Emesz József személyében már főagronómust 
is foglalkoztatott a szövetkezet. Létrejöttek az első munkacsoportok, 
melynek vezető Benei Imre, Dobák Imre, Palla István, Rácz Sándor. A 
Kispál István-féle földben gyapottermesztéssel is foglalkoztak, az első 
évben jól sikerült. Búzából holdanként csak 6 mázsát takarítottak be. 
A taglétszám több cigány származású dolgozóval tovább szaporodott, 
de a munkafegyelem nem javult az elvárható mértékben.

A harmadik évben is csak 19 forintot ért egy munkaegység**, ebben 
is benne volt a község segítsége, mert az egész helyi iskola részt vett a 
gyapot szedésében. Id. Lovász Dénes rövid ideig volt elnök, őt Kerek 
Kálmán és Kiss István követte. Az 1956-os forradalom után a 114 
tagból csak 27-en maradtak, újból Lovász Dénes lett az elnök, de már 
1957-ben Koós László vezette a szövetkezetet.

A Lenin téesz működése alatt kirívóan rosszul gazdálkodott, így 
1957 végén a megyei tanács javaslatot tett a feloszlatására, illetve beol-
vadt a jászfelsőszentgyörgyi Petőfi téeszbe. Ezzel meg is szűnt Jászfény-
szarun az első szövetkezet.

A jogfolytonosság azonban megmaradt, mert 1957-ben II. típusú 
téeszcséből termelőszövetkezetté alakult a Rékasi Vendel vezette Pe-
tőfi. 1958-ban újabb szövetkezet alakult a faluban Új Remény néven, 
vagy ahogyan inkább emlegették, a megye első egyetlen asszonyszö-
vetkezete. A Menyhárt földön Penczner László, akkori községi párt-
titkár segítségével Bali Lászlóné, Hajcsik Imréné, Jáger Béláné, Ladá-
nyi Lászlóné, Molnár Rudolfné, Pomázi Lajosné felfogott 70 holdat. 
1959. január 1-jén a kertészettel foglalkozó téesz 23 taggal – akkor 
már három férfi tagja is volt – 129 holdon gazdálkodott. Elnöknek 
Gődér Ernőt választották. Nagyon jól zárták az első évet, 42,50 forin-
tot fizettek munkaegységenként. A második évük rosszabbul sikerült, 
mérleghiányosak lettek. Két évig dolgoztak együtt, s 1961-ben egye-
sültek az Aranykalásszal.

Az új szövetkezet Szabadság néven öt évig működött, melynek elnö-
ke Tóth István, majd Mező Imre lett, itt dolgozott Hidas György főag-
ronómusként. Az 1963-as nagy árvíz a telepüket teljesen elöntötte, az 
istállók összedőltek. A következő év az újjáépítés éve volt. Béke néven 
már 1959-ben is Peczuk Imre vezetésével alakult szövetkezet, de el sem 
kezdte a közös munkát, mindjárt egyesült a Zöldmezővel.

A Zöldmező híres nagy – 3600 holdas – szövetkezete volt Fénysza-
runak. Juhász Sándor elnök irányításával megnyerték tagnak Márkus 
Pál kútfúrót, akinek segítségével csőkutakat fúrtak a határban. Az első 
évben 220 holdon, a második évben már 400 holdon kertészked-
tek. Az öntözéses kertészettel kimagasló holdankénti hozamot értek 
el. A Jászság mezőgazdasági szakemberei idejöttek tanulmányozni a 
csőkutas öntözési rendszert. A jelentőségét mutatja, hogy 1961. június 
14-én állam-, kormányküldöttség és a megyei országgyűlési képviselők 
csoportja Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
elnöke vezetésével a helyszínen nézte meg a 70 holdas paprikaföldön 
a csőkutak működését. A téeszelnökön kívül Meleg István, R. Nagy 
Imre és Turjányi Béla tagokkal váltottak szót a vendégek. A szövetke-
zet már az első évben 27 forintot, a következő évben 31,20 forintot 
tudott fizetni munkaegységenként.

1964. évben egyesültek a gyengén gazdálkodó Petőfi szövetkezettel, 
amely 1961-ben egyesült a Kossuth téesszel, amelynek az első elnöke 
Pető Mihály lett, aki korábban gazdaként is kertészettel foglalkozott. 
Már 1960-ban exportálták a kertészeti termékeket. Brigádvezetőként 
Bordás Alajos is itt dolgozott, aki később a Béke téesz elnökhelyettese, 
majd az Ellenőrző Bizottság elnöke lett.

A Petőfi téesz és a község vezetői 1961. november közepén köszön-
tötték a 104 éves Faragó Jánosnét, az ország legidősebb termelőszövet-
kezeti tagját. Az ünnepelt ölében ült Csépány Sanyika, a dédunoka, 
aki 103 évvel fiatalabb a dédnagymamánál.

Az állami nagyüzemek egy-egy település mezőgazdasági szövetke-
zeteinek patronálását, segítését kapták feladatul. Jászfényszarunak a 
Budapesti Telefongyárat jelölték ki. A kezdeti években hétvégeken a 
tényleges munkába is bekapcsolódtak a budapestiek, ahol szükség volt 
rájuk. Közös szabadidős programokra is sor került. 1962-ből 30 perces 
9 mm-es, hang nélküli filmet készítettek a szövetkezetek telepeiről, 
amelyen a község különböző épületei is láthatók. A filmet digitali-
záltuk, az értéktárban őrizzük. A kapcsolat az idő múlásával lazult, a 
hetvenes évek közepén végleg megszűnt.

A Béke téeszt 1964-től a Szabadsággal történt egyesülésig Szabó Zol-
tán vezette. Az egyesült szövetkezet a korábban már Szabadság téesz 
elnökeként dolgozó dr. László Domonkost, az agráregyetem volt tan-
székvezető tanárát választotta meg elnöknek. Szabó Zoltán főállatte-
nyésztő beosztást kapott.

1966-ban Jászfényszarun két szövetkezet működött a Béke és a Lehel 
Tsz. Az utóbbi elnöke Koczka Pál volt, aki a szövetkezetet adottságai-
hoz képest (gyenge aranykoronájú földek) igen eredményesen vezette.

* Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége
** a jövedelmet munkaegység alapján osztották fel

Tóth Tibor · Fotó: Városi Értéktár archívuma

A régi képet Menczel György bocsátotta rendelkezésünkre.
A felvétel a jászfényszarui Fiúiskolában készült kb.1948-ban.

A fotón láthatók többek között: Maróti István, Zsámboki László,
Penczner Károly, Mészáros Tivadar, Penczner Gusztáv

Téli továbbképzést tart
Kiss Sándor kertészeti ágazatvezető

a kertészeti csapatvezetőknek
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánnak
az Idősek Klubja dolgozói

Bajcsy-Zsilinszky út
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén 

megtalálható: D3-D4-E4 között)
Az ősi utca legrégebbi elnevezése a Derék 

sor volt. Ugyanis már 1788-ban ezen a néven 
emlegették. Érdekes, hogy a Derék sor elne-
vezés még több mint kétszáz év után is él. A 
név talán az utca egyenességére, szélességére 
utalhat. Inkább népi fantázia emléke lehet az 
a Kiss József helytörténeti kutató által is le-

írt adat, miszerint azért hívták Derék sornak, mert ott „nagy derék 
emberek laktak”. A II. világháború előtt egy másik népi elnevezése 
is volt, hiszen Régi Posta sornak is nevezték. Ugyanis a 19. század 
végétől 1938-ig itt volt a település postaépülete (Bajcsy-Zsilinszky út 
8.). Ez az elnevezés viszont mára gyakorlatilag elveszett. Az 1854-es 
térképen Berényi útként van feltüntetve, ami az egykori Jászberény-
be vezető útra utal. Az 1930-as években Magyarország kormányzója 
iránti tiszteletből az út politikai nevet kapott, hiszen Horthy Mik-
lós (1868–1957) lett a hivatalos neve. A II. világháború után az új 
hatalmi rendszer természetesen országszerte kitöröltette a korábbi, 
azaz a Horthy rendszerre utaló neveket. Így lett az út neve 1947-ben 
Bajcsy-Zsilinszky Endréről (1886–1944) elnevezve. Bajcsy-Zsilinszky 
viszont egy meglehetősen érdekes utat bejárt személyiség volt. Bo-
nyolult neve szülei nevéből adódott össze, hiszen apját dr. Zsilinszky 
Endrének, anyját Bajcsy Máriának hívták. Gimnáziumi érettségi után 
jogi, közgazdasági és történelmi tanulmányokat folytatott, és sikeresen 
megszerezte a jogi doktori címet. Az I. világháborúban huszártisztként 
harcolt. A háborút követően szélsőjobboldali országgyűlési képviselő 
lett, és számos újság szerkesztőjeként is ismert volt. 1925-ben háborús 
helytállása miatt vitézi címet szerzett, és ekkor vette fel a Bajcsy nevet. 
1939-ben már nyíltan náciellenes nézeteket vallott, amiért 1944-ben a 
Gestapo, azaz a német titkos államrendőrség emberei elfogták, később 
pedig szabadon engedték, de hamarosan a nyilasok (magyar nemzeti 
szocialisták ) fogták el, és 1944. december 24-én Sopronkőhidán ki-
végezték. A II. világháború után Bajcsy-Zsilinszky Endre körül kisebb 
tisztelet alakult ki, és számos településen közterületeket neveztek el 
róla. Az utcanév leírása kissé bonyolult, és ezért számos esetben hibá-
san is írják, ezért ez az utcanév elnevezés nem szerencsés.

Bajza út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott 
térképén megtalálható: D4-E4 között)

A Bajza út területét az 1890-es években 
még Epresként emlegették. A népi elnevezés 
ma is él. Onnan kapta a terület a nevét, hogy 
az akkori község 1890 körül eperfaültetvényt 
létesített itt. (Az eperfák a korban a selyem-
hernyó-tenyésztés miatt töltöttek be nagy 
szerepet, hiszen a hernyókat a fák leveleivel 
etették.) 1905 körül az Epres északi oldalán 

házhelyosztásra került sor. Ettől kezdve a területet Epres újtelepnek 
nevezték. 1928-ban a déli oldalt is kiosztották. Utcanevet viszont csak 

1951-ben kapott, amikor ismeretlen okból Bajza József költő, kritikus 
és színházigazgatóról nevezték el. Bajza József (1804–1858) Szűcsiben 
született kisnemesi családban. Középiskolai tanulmányait a gyöngyö-
si ferences gimnáziumban kezdte, és a pesti piarista gimnáziumban 
fejezte be. Pesten jogot végzett, de őt jobban érdekelte az irodalom. 
A reformkor másik két kiemelkedő irodalmárával: Toldy Ferenccel és 
Vörösmarty Mihállyal is baráti kapcsolatot ápolt. Bajza kezdetben iro-
dalmi lapokat szerkesztett, majd 1837-ben ő lett a Pesti Magyar Szín-
ház első igazgatója, de 1838-ban lemondott a tisztségéről. 1848-ban 
a Kossuth Hírlapja című forradalmi napilapnak volt a szerkesztője. 
A szabadságharcot követő üldözések miatt nem nyerte vissza korábbi 
tisztségeit, és élete végén elméje is sötétségbe borult. Nevét viseli a jeles 
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium.

Képek forrása és aláírása:
Bajcsy-Zsilinszky Endre fotója
http://www.archivnet.hu/el-voltam-szanva-a-halalra-bajcsy-

zsilinszky-endre-elso-bortonlevele-1944-marcius-25
Barabás Miklós litográfiája Bajza Józsefről https://hu.wikipedia.

org/wiki/Bajza_J%C3%B3zsef_(k%C3%B6lt%C5%91)#/media/
F%C3%A1jl:Bajza_J%C3%B3zsef_litogr%C3%A1fia.jpg

Dr. Farkas Kristóf Vince

Gróf Károlyi Sándor munkájának és az akkori mezőgazdasági mi-
niszternek köszönhetően 1888. évben az országgyűlés napirendjén 
már szerepelt a szövetkezetek témája. Az 1896-os agrárprogram tar-
talmazta a szövetkezetek támogatását. Az 1898-ban az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezetről szóló törvény alapján létrejött a termelő-, 
értékesítő és fogyasztási szövetkeze-
tek, a Hangya központja. 1940-ben 
országosan 400-nál több boltja volt. 

Kiss József tanár, helytörténeti 
kutató tanulmányából tudjuk, hogy 
a Hangya Szövetkezetet Jászfénysza-
run 1912-ben kezdték el szervezni. 
Kiss Sándor lett az elnöke. A Ri-
móczi-kastély helyén nyílt meg elő-
ször a Hangya Szövetkezet boltja, és 
Kalocsai Sándor lett az üzletvezető. 
Rimóczi Pál által a ház megvásárlása 
után az üzlet a Dózsa György út 2. 
alatti épületbe költözött, 1942-től 
1944. november 17-ig Kovács De-
zső vezette az üzletet. 

Az üzlethelyiség az államosítás 
után az 1946 májusában megala-
kult Jászfényszarui Földmunkás Szövetkezet, majd a jogutód ÁFÉSZ 
tulajdonába került, és 104-es Önkiszolgáló boltként működött. Az 
önkormányzat a Jászsági ÁFÉSZ-tól megvásárolta az üzlet épületét. 
2012-ben lebontották, és a városközpont felújítása során itt építették 
fel a Városgondnokság – GAMESZ irodaházát.

Ézsiás Antal nyugalmazott középiskolai tanár, jászfényszarui szüle-
tésű FÉBE-tag iratadományából való a Hangya Szövetkezethez kötő-
dő Vásárlási Könyv, melyet Ézsiás István Jászfényszaru 647. házszám 
alatti lakosnak állítottak ki, és amelyen látható a Jászfényszaru és Vi-
déke fogyasztási és értékesítő szövetkezet bélyegzője és két igazgatósági 
tag: Ézsiás Pál és Hebrony Kálmán aláírása. A belívből sem derül ki, 
melyik évről van szó, mivel csak két hónapra, júniusra és júliusra szólt. 
A házszámról utólag is megállapítható, hogy Ézsiás István a 1947 
előtt Horthy Miklós, ma Bajcsy Zsilinszky úton lévő házban lakott. 
Hebrony Kálmán 1903-től 1936-os haláláig a község plébánosa volt, 
így biztos, hogy a könyvet 1936 előtt állították ki. A könyvben napi 
bejegyzéssel rögzítették a vásárlás összegét, mivel vásárlási visszatérí-
tést kaptak az üzletrészes tagok. A cégbélyegző hitelesítette a vásárlás 
tényét, összegét.

Kép és szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Városi Értéktár archívuma

Utcaneveink nyomában – 7. rész

Értéktári érdekesség
– Vásárlási Könyv
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A klub célja kezdetektől fogva egyfajta szemléletváltás kialakítása 
volt: fogékonyság a környezetbarát gazdálkodásra, a vegyszermentes 
kertészkedésre, a tudatos vásárlásra, egyéni szerepünk tudatosítására 
a klímaváltozásban. Szerencsére a klubtagok gondolkodását csak meg 
kellett erősíteni e tekintetben, az orientálódás adott volt. A tanulá-
si vágy, az érdeklődő hozzáállás tette sikeressé a klubot, tanulókörré 
váltunk, az új iránti kíváncsiság élt mindenkiben. A sok érdekes téma 
iránt nőtt  az érdeklődés, és ennek köszönhetően folyamatosan bővül-
tünk új tagokkal.

Néhány fejezetcím, miről is beszélgettünk az elmúlt egy évben a heti 
találkozások alkalmával:
· Gazdálkodj okosan!
· Ökológiai lábnyom kiszámítása
· Európa ünnepel (lengyel karácsony, olasz húsvét)
· Környezetkímélő gazdálkodás
· Mi kerüljön az asztalra? – táplálkozzunk egészségesen
· Növénytársítás a kertben
· Mit eszik a világ?- az élelmiszer önrendelkezés kérdésköre
· Kulináris charta – a vendéglátás átalakulása hazánkban
· A házimunka, mint láthatatlan munka?!
· Házi tartósítás, befőzési praktikák
· Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
· Piactörténet, helyi piac, piacok a Jászságban
· Vendég az Europe Direct szolnoki irodája, beszélgetés Finnország-

ról, az EU soros elnökéről
A klub egy éve alatt több tanulmányi kirándulást is szerveztünk, 

tematikájukban jól illeszkedve a foglalkozásokon elhangzottakhoz, a 
tudás mélyítéséhez, ötletek megszerzéséhez.
· Növényi Diverzitás Központ és Blaskovits Múzeum – Tápiószele
· MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Agroverzum, Brunszvik-kas-

tély – Martonvásár
· A Kertész kertje, Pilisszentkereszt
· Zsámboki Biokert, vendégségben Matthew Hayes-nél – Zsámbok
· Budapesti Arborétum, Virágkiállítás – Budapest, Kertészeti Egyetem
· Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
· Karácsonyház, Gödöllő
 Sajtó megjelenés: Vidék íze gasztromagazin 

Nagyné Kiss Mária klubvezető · Fotók: Nagy Ildikó

Visszapillantás a Házunk tája klub 
elmúlt egy évére

2019. november 23-án ünnepelte 40 éves osztálytalálkozóját az 
1979-ben végzett 8. b osztály a Régi Kaszinó étteremben. A tanítók 
emlékművénél koszorúzással és mécsesgyújtással emlékeztek elhunyt 
osztályfőnökükről, Keresztesi Józsefről és elhunyt tanáraikról. Meg-
emlékeztek elhunyt osztálytársaikról, Jánosi Erzsébetről és Búzás Ala-
josról. 

Köszönet a Vágó Bt.-nek az ízletes vacsoráért.
A képen (ülősor) tanáraink:  Virág István, Kovács Andrásné, Beré-

nyi Ferencné, Berényi Ferenc. Első sor balról: Langó Terézia, Farkas 
Györgyi, Fekete József, Bitaróczki Erzsébet, Csontos Ilonka, Békési 
Kornélia, Szénási Regina, Rubint Éva. Felső sor: Rafael Lajos, Farkas 
Tibor, Csépány László, Czeglédi László, Földvári Sándor, Zsólyomi 
Zsuzsanna, Sándor Etelka, Szénási Mihály, Langó Gizella, Tóth Le-
vente, Takács Éva.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2019. október 18-ára 
rendkívüli közgyűlést hívott össze, melyen a közgyűlés módosította és 
egységes szerkezetbe foglalva elfogadta a Jászfényszaruért Alapítvány 
Alapító Okiratát. 

Jegyzőkönyvi határozatban rögzítette Mészáros László FÉBE-titkár 
és kuratóriumi elnök az utókornak is megmaradó negyedszázados 
eredményes munkásságát. 

A közgyűlés – a FÉBE-elnökség javaslatát egyhangúlag elfogadva – a 
Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma elnökének dr. Voller Erikát, 
Jászfényszaru város jegyzőjét, alelnökének Kotánné Kovács Tímea 
kurátort, általános iskolai tanárt választotta meg.

A megválasztott elnök az alelnök nevében is megköszönte a jelenlé-
vők bizalmát, és megígérte, hogy tudásuk legjavát adva végzik a továb-
biakban az új megbízatásukat.

Megválasztásukhoz gratulálunk, a kuratóriumnak a következő ne-
gyedszázad tevékenységéhez sok sikert kívánunk. 

A Szolnoki Törvényszék a Pk.61.627/1994/30. számon 2019. dec-
ember 2-án kelt végzésében elrendelte a Jászfényszaruért Alapítvány 
nyilvántartott adataiban bekövetkezet változás nyilvántartásba vételét. 
Az alapítványi okirat módosítását, a személyi összetételét 2019. októ-
ber 18-i hatállyal elfogadta, a végzés jogerős. 

Tóth Tibor · Fotó: Dr. Kiss Dávid Sándor

Osztálytalálkozó

FÉBE-hírek

Dr. Voller Erika megköszöni a bizalmat
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Hogyan került Németországba, hogyan alakult az élete?
1970 óta élek Németországban. Magyar cégtől kiküldetésben dol-

goztam az NDK-ban, Karl Marx Stadt-ban, ahol géplakatos, hegesztői 
tudásomat hasznosítottam. Német lányba lettem szerelmes, megnő-
sültem. Itthon is éltünk és kint is, elváltunk, végül kint maradtam. 
Máig hálával gondolok szüleimre, akik itthon felvállalták Attila fiam 
nevelését. Tőle egy unokám született. Évente általában kétszer tudunk 
hazajönni látogatóba második feleségemmel, akivel már régóta sze-
retetben élünk Greifswaldban. Az egyesülés után felvettem a német 
állampolgárságot. Csak hosszú utánajárással, pár éve kaptam vissza 
magyar állampolgárságomat.

Honnét a sakk szeretete? Mi találmánya lényege?
14 éves koromban lestem el a sakkozás tudományát. Csak néztem 

a játékot és megtanultam. Nagyon sokat játszottam Lantos Péter ta-
nár úrral, a fodrász Papp Laci bácsival. Hobbiként egész életem so-
rán sakkoztam. Aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogyan lehetne 
másképpen is játszani ezt a játékot. Hogyan lehetne közelebb vinni a 
gyermekekhez, minél kisebb korban megszerettetni velük.

Kitaláltam a nyolcszögletű sakktáblát. Az oktogonális sakk egysze-
rűbb, más a tábla formája, a játékhoz nem kell elméleti tudás, csak a 
szabályokat – amelyek megegyeznek a hatszögletű sakkéval – kell be-
tartani, ezért már nagyon korán oktatható. Van, hogy némileg eltérő 
szabályokkal is játsszuk.

Egy fotón Angela Merkellel, a német kancellárral látható, Ferenc 
pápától elismerő levelet kapott 2017-ben. Egy német kiadványban fel-
nőtt és gyermek sakkozókkal mutatják be a helyi klubéletet. Szerepelt 
a Nordmagazin tv műsorában. Láthatóan egyre népszerűbb ez a sport 
lakóhelyén és környékén. A találmányán túl mivel érdemelte ki ezt a 
nagy figyelmet?

Nyugdíjba vonulásom után teljesen ennek szenteltem az életemet. 
Önkéntesként 7 óvodában tanítom a gyermekeknek a nyolcszögletű 
sakkot, 1 gyermek és 2 felnőtt klubot vezetek. Önkéntes munkám 
elismeréseként lakóhelyem, amely egyébként egyetemi város is, dísz-
polgárává választott.

A normál sakk magyar világbajnokával, Rudolf Lászlóval is tartom a 
kapcsolatot, levelezek vele. Az idén júniusban nyílt a Hamza államok 
nemzetközi fotókiállítása Oroszországban, Pskow városában, ahol 
sakkötletemmel én is szerepelek.

Szeretném találmányomat Magyarországon is megismertetni.
Katinka

Külhoni fényszarui sikere.
Beszélgetés Greifswald város

díszpolgárával, Pintér Jánossal

2019. november 26-án az 5. évfolyam nagy része a János vitéz című
darabot nézte meg a Budapesti Operettszínházban.

Az előadás előtt ízelítőt kaptunk az adventi vásár hangulatából, és
a Szent István Bazilikában is lehetőségünk nyílt kis időt eltöltenünk.

Kép és szöveg: MDI

Őszi felolvasó alkalmunkon az utazás témáját jártuk körbe. A jelenlévők 
sok saját élménnyel is fűszerezték a megszólaltatott irodalmi műveket.

Kép és szöveg: Nagy Ildikó

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját

Sz. Opre Mária fotográfus
Földön, vízen című kiállítására.

A megnyitó időpontja: 2020. január 18. 18:30

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

földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Újabb sikeres vállalkozásra adta a fejét Jáger János. Nagyszerű zené-
szekkel kibővült zenekarával teltházas koncertet adtak október 21-én 
a művelődési házban.

A Máté Péter-emlékesten felléptek: Jáger János – ének, gitár; Bódi 
Tamás – billentyűs; Lipták Tibor – ének, gitár; Papp Benjámin – ének; 
Terjéki Kata – ének, hegedű; Cseri Dávid – dob; Szajkó Sándor - basz-
szus gitár; Baranyiné Csomor Katalin – műsorvezető.

Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

A hagyományos városi karácsonyi ünnepségen december 7-én Győ-
riné dr. Czeglédi Márta polgármester és Lovászné Török Magdolna 
képviselő asszony, az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és 
Kulturális Bizottság elnöke mintegy 300 néző előtt köszöntötte vá-
rosunk lakosságát, a megjelent 50. és 60. házassági évfordulójukat ün-
neplő házaspárokat a művelődési házban. A rendezvényen elhangzott, 
hogy közösségi munkája, példamutató élete és segítőkészsége elisme-
réseként ebben az évben Ördögné Czeglédi Mária kapja a Lehel-kürt 
díjat. 

A köszöntők után a népes közönség nagyon élvezte a változatos 
műsort, majd kifelé menet a bizottság tagjaitól megkapták az önkor-
mányzat ajándékát, egy-egy csomag szaloncukrot. 

Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Mit tehetünk, hogy a digitális világ, a közösségi média, az online 
tér ne szippantsa be gyermekeinket, és megmaradjon közöttünk az 
egészséges érzelmi kapcsolat?  

Ha Önt is érdekli a téma, jöjjön el! Neves szakértőtől első kézből 
tájékozódhat. 

Online gyerekek és offline felnőttek
– mire kell figyelni az érzelmek változása kapcsán.

Tari Annamária pszichoanalitikus előadása a 
Kisiskola (Jászfényszaru, Szabadság út 2.) szín-
háztermében. 

Időpont: 2020. január 23. 17 óra
A belépés ingyenes, de kérjük jelezze részvételi 

szándékát. Bővebb információ és jelentkezés az is-
kola, a népfőiskola és a művelődési ház Facebook-
oldalán, honlapján található regisztrációs űrlapon. 

A programot Jászfényszaru Város Önkormány-
zata is támogatja. Minden érdeklődőt szertettel 
várnak a szervezők:
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye

IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Máté Péter-emlékest Városi karácsonyi ünnepség

Szülők Akadémiája – Meghívó

A csutkaökörtől a legóvárig.  Nagyszülők és unokák játékai címet viselő 
látványos időszaki kiállítás a Jász Múzeumban.

Maradandó élmény a nagyszülőknek, szülőknek, unokáknak.
Megtekinthető 2020. március 31-ig. Fotó: Tóth Tibor

2019. 11. 21-én (csütörtökön) Jászkarajenőn lépett fel
a Fehér Akác Népdalkör. Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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Mikulás-nap előestéjén bemutatták a Jászság első mesekönyvét

Ismét arany minősítés a Fortunának

A Jász Múzeumban december 5-én este Hortiné dr. Bathó Edit 
múzeumigazgató mutatta be „A félig nyúzott bakkecske – népmesék 
a Jászságból” címet viselő könyvet. A kiadványt az igazgató asszony 
gondozta és szerkesztette, aki szólt a jászsági népmesék születésének 
körülményeiről, hogy az elmondott mesék szájról szájra jártak, s min-
den mesemondó fűzött hozzá valamit. A mesék típusai között meg-
található a tündérmese, a novellamese, az állatmese, a legendamese, 
a tréfás mese.

A jászsági népmesekutatás a XIX. század közepére nyúlik vissza, a 
múlt század elején már többen foglalkoztak a gyűjtéssel, a népmesék 
feljegyzésével. Az 1950-es években Molnár István jászszentandrási, 
Faragó Jánosné jászárokszállási tanítók és Besenyi Vendel gimnáziu-
mi tanuló Jászberényben, Jászboldogházán gyűjtött népmesét. Hosz-
szabb szünet után Pernyész Lívia egyetemi hallgató néprajzi kutatásai 
során ismét foglalkozott a népmesékkel.

A szerkesztő a gazdag kéziratos, illetve tanulmányokban, pályamun-
kában már nyomtatásban megjelent mesék közül 54-et választott ki. 
A meséket irodalmi nyelven tették közzé, egy mese – A tündérkirálynő 
– jászsági népnyelven is olvasható. A fiatalabb korosztály a lábjegyzet-
ben ismerheti meg a szövegben található nagy számú régies kifejezés, 
megnevezés értelmezését.

A könyv szép kivitelben, keménytáblával ellátva jelent meg 224 ol-
dalon. Jól áttekinthető, melyet Verseginé Ujhelyi Petra színes képei 
díszítenek, az anyanyelvi lektor Botkáné Sárközi Ildikó volt.

A bevezetőben a szerkesztő a következő gondolattal ajánlja az olva-
sóknak a könyvet: „Bízunk benne, hogy kedvét leli majd a mesék olvasá-
sában. Általuk megismerheti a tündérek, a boszorkányok, az óriások vilá-
gát, az Igazság és a Hamisság párharcát, az aranyszarvas és a félig nyúzott 
bakkecske történetét. Megtudhatjuk, mit csinált Hamu Jankó, Csalóka 
Péter, Arasztos Tóbiás, Babszem Jankó, Bolond Mihók és Paprika Jancsi, 
de az is kiderül, hogyan találkozott Jézus és Szent Péter a lusta legénnyel, 
hogyan járt túl a szegény ember a gazdag em-
ber eszén, és hogyan vágta le a cigány egyszerre 
a sárkány mind a tizenkét fejét. S aki ezeket 
a történeteket nem hiszi, hát járjon utána!”

A bemutatón a címadó, majd a Jávorfács-
ka mesét Kaptás Márk általános iskolai 
tanuló, a Jászsági Hagyományőrző Egylet 
tagja olvasta fel, és kápráztatta el a bemu-
tató közönségét.

A mesekönyvet a Jász Múzeumért Alapít-
vány a Jászsági Füzetek sorozat 56. kötete-
ként jelentette meg, melynek kiadását az 
EFOP Európai Uniós pályázat is segítette.

A könyv, mely szép ajándék lehet a karácsonyfa alá, a Jász Múze-
umban, illetve a jászberényi főtéri Líra Könyvesboltban 3000 Ft-ért 
megvásárolható, vagy a Városi Értéktárban megrendelhető.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A jászfényszarui Fortuna Együttes 2019. november 22-én nagy sikerrel mutatta be új darabját, Schwajda György: A rátóti legényanya című 
abszurd játékát az adácsi nemzetközi színjátszó fesztiválon. A szakértő zsűri arany minősítése és elismerő szavai megerősítették a színjátszókat és 
a rendezőt, Kovács Tímeát, hogy jó irányban folytatódik az immár 47 éves múltú színjátszás városunkban. A csoport fontosnak tartja a produk-
ciók minősítését nemcsak azért, hogy  tudják, a sok-sok befektetett óra nem volt hiábavaló, hanem azért is, mert ez egyfajta garancia a műsort 
meghívó intézményeknek, hogy értékes előadást láthatnak majd. 

A produkció létrejöttét a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája támogatásának köszönhetően Haik Viktória 
színművész tanácsai is segítették. A jászfényszarui bemutatóra 2020. március 28-án kerül sor. Reméljük, hogy több településre is meghívást kap 
a Fortuna, s a közönség is jól szórakozik majd ezen a kacagtató, s egyben elgondolkodtató színházi előadáson.  Katinka

Kaptás Márk a könyv címadó meséjét olvassa
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JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV – 2019
A Jászsági Évkönyv Alapítvány által 

novemberben került kiadásra a dr. 
Pethő László nyugalmazott egyetemi 
docens által alapított és szerkesztett 
Jászsági Évkönyv sorrendben huszon-
hetedik kötete. A Jászsági Évkönyv 
283 oldalán hét fejezetben 32 írást, ta-
nulmányt tartalmaz. Szép és tartalmas 
ajándék a karácsonyfa alá.

Az évkönyv ünnepélyes bemutatójára 
november 25-én Jászberényben, a leg-
régebbi világi épületben (a volt Jászkürt 
Fogadó 1731.) a Csányi Alapítvány Kö-
zösségi Házában került sor.

A bemutató a Jászsági Évkönyv ez évi számából válogatott képekből 
Nagy Tamás által összeállított klippel kezdődött.

A jelenlévőket dr. Kertész Ottó, a Jászsági Évkönyv Alapítvány Ku-
ratóriumának elnöke, felelős kiadó köszöntötte.

A bemutató kulturális műsorrészét a Csányi Alapítvány három ki-
lencedikes diákja szolgáltatta. A jászfényszarui Füle Viktória Cho-
pin-dallamokat játszott zongorán, később még két diáktársával saját 
költeményű verseiket tették közkinccsé.

A szokásoknak megfelelően a kéziratokból előolvasóként dr. 
Radoszláv Miklós, a Csányi Alapítvány operatív igazgatója a leendő 
olvasók figyelmét hívta fel egy-egy tanulmányra.

Elmondta, az évkönyv olvasása közben gyerekkora jutott eszébe, 
hogy akkor a Kincses Kalendárium volt nagyon sokaknak az egyetlen 
olvasási lehetősége, saját maga is elolvasta elejétől végéig.

Az évkönyvben leírtak megismerése kapcsán jobban megérti az itt 
élő emberek múltját, gondolkozását, mentalitását. Néhány mondat-
ban szólt a Csányi Alapítványról. 15 éves tevékenysége alatt 446 fő te-
hetséges, de hátrányos helyzetű diákkal foglalkoztak, jövőre ez a szám 
70 fővel tovább bővül. 14 fő már befejezte az Életút Programot. Orszá-
gosan hat közösségi házban folynak az Életút Program tevékenységei. 
Végül azzal zárta mondandóját, hogy már most várja a jövő évi kötetet.

Az egyperces hozzászólásokat dr. Pethő László felelős szerkesztő szi-
gorúan időt betartva moderálta. Közel húsz szerző ajánlotta írását a 
jelenlévők figyelmébe.

Így Kovács Béláné Pető Magdolna tanár, akinek két írása is megje-
lent az Örökség fejezetben.

Az egyik írás aktualitását az adta, hogy 25 éves volt a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság. A 9 oldalas írás összegzi a népfőis-
kola tevékenységét, a műhelyek munkáját, azok segítőit, a megjelent 
kiadványok jegyzékét. Bemutatja a tagságot, az irányító testületet, a 
tevékenységi területeikkel együtt az önkénteseket, a pártolóként mun-
kájukat segítő személyeket. Megemlékezik az elhunytakról is. A tevé-
kenységüket megalapozó pénzügyi gazdálkodást, a megvalósult jelen-
tősebb európai uniós projekteket, a népfőiskola elismeréseit is összegzi 
az írás. A másik tanulmány Madárlesen a Jászságban címet viseli. Az 
írásban bemutatja a BLNF 15 éve megalakult Fotóműhelyét, vezető-
jét, Pető Istvánt. Az évfordulóra megjelent kiállítás fotóinak alkotóit 
is megismerjük a cikkből, így a jászfényszarui Ács Dávidot is. A kétol-
dalas írást tíz egész oldalas fekete-fehér kép teszi teljessé, látványossá. 
A kiállítás képeiből Ács Dávid: Búbosbanka és Szalakóta; Pető Ist-
ván: Széncinke, Egerészölyv és Egerészölyvek párbeszéde havas tájon; 
Szűcs László: Nagykócsag; Varga József: Héja, Kanalasgém, Karvaly 
és Kuvik fotói került be az évkönyvbe.

Néhány érdekesebb írásra szeretném felhívni olvasóink figyelmét, 
felkeltve az évkönyv iránti érdeklődést.

A Művészet fejezetben Várszegi Tibor írása A fény kürtje és a kürt 
fénye címet viseli. Olvasva az írást, több jászfényszarui összefüggést is 
taglal a szerző, a Lehel kürtje vagy a Jászok kürtje kapcsán. Számomra 
a legszebb megállapítás: „Aki pedig manapság sorra látogatja a Jászság 
településeit, már a felületes szemlélődés után is megállapíthatja, hogy Jász-
fényszaru a valóságban is talán a legfényesebb települése a Jászságnak.”

A História írásaiból igen érdekes és hasznos információt tartalmaz 
Papp Izabella riportja, melyet Ari Ilonával, a családkutató klub ve-
zetőjével készített.

Az évkönyv ebben az évben új fejezettel bővül Sport és mozgáskultú-
ra címmel. Olvashatunk itt Jászberény női röplabdasportjáról, kosár-
labdáról és jeges sportokról egyaránt.

Az olvasóknak még egy fiatal fiú, Körei-Nagy Kristóf úti beszámo-
lóját ajánlom, melyben az UNESCO Világörökség részét képező spa-
nyolországi El Camino zarándokútról számol be, melyet ez év július 
3. és augusztus 13. között teljesített egyedül, állandó útitárs nélkül, a 
sárga nyíl és a fésűkagyló jelzést követve.

Az évkönyv végén az új kiadványok között két FÉBE-kiadvány is 
szerepel. Így: A Fényszaruiak Baráti Egyesülete: Negyedszázad a város-
ért, Jászfényszaruért 1993–2018, valamint Történelmi források Jászfény-
szaru múltjához. A folyóiratok között a Jászságban a jövőre 30 éves 
Mi újság Fényszarun? Jászfényszaru város lapja a legrégebbi rend-
szeresen megjelenő havilap.

A Mi újság Fényszarun? olvasói közül, aki szeretné az évkönyvet 
megvásárolni, úgy 1700 forintért Jászberényben a főtéren a LÍRA 
könyvesboltban megveheti, helyben a Városi Értéktárban Tóth Tibor-
nál megrendelheti. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Jászsági évkönyv címoldala

Mézeskalács házikókból ismét Mesevárost építünk óvodánk aulájában
Kép és szöveg: Földvári Edit
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A Jászság idei „Kincses Kalendáriuma”

Az olvasók immár huszonhetedik alkalommal vehették kezükbe a 
Jászsági Évkönyv Alapítvány kiadásában megjelentetett Jászsági Év-
könyvet, melynek 2019-es számát november 25-én mutatták be Jász-
berényben a Csányi Alapítvány Közösségi Házában. A kötetben meg-
jelent írások egy része időutazásra hív a Jászság múltjába, másrészt 
a jelen és jövő aktuális kérdéseivel is foglalkoznak. A térségben élő, 
illetve elszármazott művészek, kutatók, pedagógusok, helytörténészek, 
gazdasági szakemberek, civil-, egyházi- és sportélet képviselői publi-
kálták írásaikat.

A könyvbemutatóra hétfő dél-
után zsúfolásig megtelt érdek-
lődőkkel a Csányi Alapítvány 
Közösségi Házának terme. A 
résztvevőket dr. Kertész Ottó, az 
alapítvány kuratóriumának elnö-
ke köszöntötte, majd bemutatták 
Nagy Tamás klippjét a Jászsági 
Évkönyv 2019-es számáról. Az 
eseményen a Csányi Alapítvány te-
hetséges diákjai: Füle Viktória (aki 
jászfényszarusi kötődésű), Tálas 
Péter és Peredi Olivér adtak mű-
sort. A fiatalok mély gondolatokat, 

érzelmeket ébresztő saját verseikkel lepték meg a közönséget.
A Jászsági Évkönyvet dr. Radoszáv Miklós, gyermekvédelmi szak-

értő, a Csányi Alapítvány operatív igazgatója mutatta be, s jó szívvel 
ajánlotta a kötetet a hallgatóság figyelmébe. „Mire végére értem az 
évkönyv olvasásának, úgy éreztem magam, mint amikor gyerekko-
romban a Kincses Kalendáriumot olvastam. Nagyon sok mindent 
megtudtam a jászokról.”

Az évkönyvet idén is Pethő László, az ELTE nyugalmazott egyetemi 
docense szerkesztette. A könyvbemutatón jelen lévő szerzők egyper-

ceseikben néhány gondolatot osztottak meg a kiadványban megjelent 
írásaikról. A teljesség igénye nélkül Hamar Katalin például a jász-
berényi önkormányzat ifjúsági munkacsoportjának kérdőíves felmé-
réséről beszélt, amit a helyi fiatalok körében végeztek. Kutatásukban 
bemutatják, hogy mit gondolnak a fiatalok a városról, és mennyien 
tervezik jövőjüket Jászberényben. Nagyné Koncz Éva írásában Buna 
Konstantinra, a Berényi Műhely Jászsági Alkotóközösség Művészeti 
vezetőjére emlékezett. Csörgő Terézia egypercesében a Csányi Ala-
pítvány tizenöt éves tehetséggondozó tevékenységéből adott egy kis 
ízelítőt, amit részletesen bemutat az évkönyvben. Körei-Nagy Kristóf 
az El Camino zarándokúton megélt testi, lelki élményeiről számolt 

be tartalmas, olvasmányos írásában. A 25 éves Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaságról is megtudunk néhány érdekességet, illetve a 
Madárlesen a Jászságban címen olvashatunk egy fotókiállításról, látha-
tóak az alkotók kedvenc képei.

Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotók: Gémesi Balázs

A Bedekovich-emlékévhez kötődően a 
Népfőiskolai Társaság gyermekrajz- és fotó-
pályázatot hirdet.

Témája: Az óvodás gyermekeknek, általá-
nos és középiskolás fiataloknak szóló pályázat 
témaválasztása szabad, de mindenféleképpen 
kapcsolatban kell lennie a saját épített kul-
turális örökségünkkel, környezetünkkel, 
különös tekintettel már a Bedekovich-
térképeken is látható építményekre, mint pl. hidak, utak, kőké-
pek, templomok, házak, utcák, malmok.

1. Pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (5126 
Jászfényszaru, Szent István út 1.)

2. Pályázat célja, témaköre: A szűkebb környezetünk, lakóhelyünk 
és a Jászság meglévő épített értékeinek felkutatása, bemutatása, 
hogy népszerűsítse és elősegítse a kulturális örökség, elsősorban 

az épített örökség megőrzését, megóvását. 
Felhívja a figyelmet annak társadalmi, gaz-
dasági jelentőségére – a múltból ránk maradt 
emlékekkel dolgunk van, értéket képviselnek, 
egyben felelősséget is adnak.

3. A pályázaton részt vevő személyek: Óvo-
dás gyermekek, általános és középiskolás 
korú fiatalok a Jászság nevelési-oktatási in-
tézményeiből.

4. Pályázat leírása és menete:
Rajzpályázat: pályázóként 1-3 db A/4 vagy A/3 méretű, szabadon 

választott technikával készített alkotást, rajzot küldhetnek be. A papír-
kép hátoldalán olvashatóan szerepeljen: az alkotás címe, a kép készíté-
sének helye, a készítő neve.

Fotópályázat: pályázóként legfeljebb 4 darab, saját maguk által ké-
szített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási 

ÉLETTÉR-KÉP 2020
FOTÓ- ÉS GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
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Pusztamonostoron jártunk

Befejeződött a felújítás

jogával rendelkeznek. A pályázatra beküldhető fotók hosszabbik olda-
la 3000 pixel. Formátum: JPG, sRGB színtérben, maximum 2 MB/
kép. 

A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve számmal_Kép_
címe. Például: FotósTibor_2005_Szép_híd

A nevezéshez – az adatlap elérhető a népfőiskola honlapján – szük-
séges megadni 
· az alkotás címét, technikáját;
· fotó esetén címét és a készítés helyszínét, időpontját;  
· a Pályázó teljes nevét;
· pontos lakcímét;
· születési idejét – életkorát (betöltött évek számát);
· e-mailes vagy telefonos elérhetőségét.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj 
nincs! Az alkotásokat, a digitális fotókat 2020. február 24-től 2020. 
március 10. éjfélig várjuk az info@bedekovich.hu e-mail címre, illet-
ve a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság postai címére - 5126 
Jászfényszaru, Szabadság út 20. Személyesen is átadható telefonos 
egyeztetést követően.

Eredményhirdetésre és kiállításra 2020. április 2-án kerül sor. 
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai 

alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő 
pályázatokat kizárja a pályázatból.

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés 
sikertelenségéért, az internetes rendszer lassúságért, leállásáért a Ki-
író nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a ki-
írásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe 
venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett alkotásokat helyezésenként díjazzuk. 
A pályázatokat három korcsoportban (óvodás, általános iskolás és 

középiskolás) a Kiíró által létrehozott zsűri bírálja el, első három he-
lyezett, illetve különdíjas kerülhet kiválasztásra. A legjobb alkotásokat 
kiállításon mutatjuk be (2020. április 2).

6. Szerzői jogi és adatvédelem:
A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a Kiíró a 

pályázatra beküldött alkotásait, fotóit a szerző nevének feltüntetésével 
külön díjazás nélkül felhasználhassa a kiállítás népszerűsítése érdeké-
ben saját kiadványaiban, a népfőiskola webes felületén a verseny zárása 
után is.

A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton 
résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket. A beküldött felvételek 
a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes 
körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik sze-
mély semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható 
személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó a pályázaton való rész-
vételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bár-
mely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályá-
zót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy személyes adatait a Kiíró a pályázat lebonyolítása 
céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, 
és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve 
a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból át-
adja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a nyertes nevét, és lakóhelye településének nevét, helyezését és 
nyereményét a Kiíró az internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

A pályázó 2020. március 10-ig bármikor visszavonhatja részvételét, 
egy a lenti e-mail címre vagy postai címre küldött levéllel.

A pályázat szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nél-
kül módosítsa a pályázat feltételeit, ill. a lebonyolítás menetét, határ-
idejét.

Érdeklődni lehet a 30/579-0164 telefonszámon.

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

(Postai cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 20.)
www.bedekovich.hu

E-mail: info@bedekovich.hu

Ötödik alkalommal rendezték meg Pusztamonostoron az Adventi 
vásárt, melyen ez alkalommal Jászfényszaru is képviseltette magát.

Kép és szöveg: BZS

December 5-én Pusztamonostoron adták át a 32-es számú Hatvan–
Szolnok II. rendű főút 10+550 – 24+857 kilométerszelvények közötti 
14,3 kilométeres felújított szakaszát. BZS

Fotó: Elekné Balog K
risztina

Most jelentkezzen január 13-án 18:45-kor induló kezdő angol nyel-
vű 40 órás tanfolyamunkra!  Méltányos ár, részletfizetési kedvezmény. 
Részletekért hívja a 70/4316113-as telefonszámot! Jelentkezés január 
10-ig a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen, vagy személyesen a 
jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A fog-
lalkozásokat hétfőnként a fenti időpontban Hornyák Melinda angol 
szakos tanárjelölt tartja. A nyelvtanfolyam kellő számú jelentkező ese-
tén indul. 

Katinka

Angol kezdő
felnőtt nyelvtanfolyam
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A karácsonyi ünnepkör jeles napja: december 13. – Luca-nap
Mengyika, mengyika… üres a tarisznya!
Itt füstöl a kémény, talán otthon vannak,
mengyika, mengyika… (népköltés)

Régi szép hagyományaink sokszor feledésbe 
merülnek, azonban a Napfény Óvoda gyer-
mekei minden évben – az idén a Mazsola 
csoport – újra felelevenítik a december 13-i 
Luca-napi népszokást is… A „kotyolást” az 
idén sem csupán az óvodánkban mutattunk 
be, hanem a gyermeki bájjal a Gondozási 
Központ idős lakói szemébe is könnyeket 
csaltunk. A városháza dolgozóit is meglep-
tük „figyelemfelkeltő” érkezésünkkel, akik az 
idén is finom szaloncukorral kedveskedtek a 
kántáló gyerekeknek.

A szülők sem maradhattak ki az élmény-
ből, hiszen oly sok mindennel hozzájárultak 
a gyerekek sikeréhez! Volt olyan nagyszülő, 
aki – kérés nélkül – unokájával együtt barká-
csolt egy Luca bábot a csoportnak. Egy másik 
nagymama eredeti birkaszőröket küldött nekünk a játék hitelessége érdekében. Kaptunk ajándékozandó lucabúzát, zsákban szalmát, piros szala-
got a lányok hajába, s minden család régi népviselet után kutatott a környezetében… Közben az apukák a csörgős botokat fúrták-faragták a fia-
ikkal közösen, a kislányok pedig az édesanyjukkal az ajándékváró kiskosárkáikat csinosították... A bemutató napjára a „konyhatündér” anyukák 
házi süteményekkel örvendeztették meg a gyermekeket, hiszen a lucázókat „illik” valamivel megvendégelni… Reméljük, hogy az elismerésekkel, 
ajándékokkal teli napokra minden gyermek emlékezni fog majd sokáig… Köszönjük az önzetlen támogatást minden családnak, akik egymást 
segítve készültek a gyermekeikkel együtt a zenés, hagyományőrző játékra! Nagy öröm volt a lucázóknak, hogy vendéglátóink az idén is szeretettel 
fogadták őket, s teli tömött tarisznyával engedték őket útnak mindenhonnan! Cserébe lucabúzával és a jövő évre ható termékenységvarázsló, 
szerencsehozó jókívánságokkal háláltuk ezt meg a nagy-középsős gyermekekkel, akikre most is nagyon büszkék vagyunk!

„Luca, Luca, december,/ vessen ráncot a pendely!// Koppanjon a csizmád sarka,/ tele legyen majd a kamra!//
Luca, Luca, tizenhárom,/ kedves gazda, Isten áldjon!// Spájzod legyen mindig tele,/ szerencse is férjen bele!”
(Mentovics Éva: Luca, Luca, december… részlet) Kovácsné Papp Andrea · Fotó: Réz Bertold

Az advent eljövetelt, előkészülési időt, várakozást jelent. Az 
egész életünk egy nagy várakozás, de így karácsony tájékán 
a várakozás elmélyül bennünk, misztikusabbá lesz, hiszen 
várjuk a Kis Jézus születését. Ebben a lelkiségben várakozva 
reményt és erőt ad nekünk az advent ideje. Elcsendesedünk, s 
már nem magunkra, hanem egymásra figyelünk.

Az adventi idő, ajándék – ajándék, amikor megfogalmaz-
hatjuk gondolatainkat, mindazt, ami számunkra fontos. Fon-
tos tudnunk azt is, hogy mi is csak vendégek vagyunk annál 
az asztalnál, ahol együtt lehetünk….

„Az öregek, a régiek tudták még, kell, hogy időt szakítsunk 
magunkra, önmagunk és az egész teremtett világ megfigye-
lésére. Tudtak figyelni, tudtak várni, tudtak csendben lenni. 
Ismerték minden földi és égi feladat pontos helyét, idejét, s 
ha elbizonytalanodtak olykor-olykor, vártak és befelé hallga-
tóztak.” (Schäffer Erzsébet)

A várakozás csodája türelemre és odafigyelésre késztet.
A várakozás és a szeretet, e két szó, melyről az advent és 

a karácsony szól, feltételez egy olyan emberi erényt, amely 
mindkét szó alapfeltétele is egyben: ez pedig a türelem és az 
abból fakadó megértés.

 „Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyö-
nyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az 
után, ami a miénk. 

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami 
biztosan megjött.

Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem 
volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, 
mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, 
ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, 
mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk, és aki sze-
ret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet 
valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk 
és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul 
hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megis-
merés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem 
azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás meg-
szentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már vá-
rakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni 
tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden 
görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól vá-
rakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és 
legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvte-
len vonulását.

Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se keve-
sebb annál, amire vár.” (Pilinszky: Hitünk titkairól)

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében kívá-
nok reményteli adventi időszakot, kegyelemteljes ünnepet és 
boldog új esztendőt mindannyiunk számára!

Kovács Béláné Pető Magdolna

ADVENTI GONDOLATOK
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Adventi Kávéház és valami más …

Idén már 24. alkalommal*, 2019. december 8-án rendezték meg 
Jászfényszarun az adventi hangversenyt, a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésében. A rendezvényt majd negyed évszázada az adventi időre 
való felkészülés hozta létre, ez a cél munkál még napjainkban is a 
szervezéskor. A művelődési ház nagyterme adott helyet az eseménynek, 
hiszen kinőtték már a kávéházi méretet.

Vasárnap reggel nagy a sürgés-forgás a művelődési házban. Minden-
ki tudja, mi várható, de most izgatott tekintetek kísérik nyomon az 
adventi kávéházi asztalok elhelyezését, a szeretet-vendéglátás és a Kis-
karácsonyi Vásár előkészítését. Megvan a varázsa ennek a különös ese-
ménynek – kiállítás, vásár és még valami más, amelyet délután teltházas 
látogatás kísér! Mi lehet a siker titka? A kézművesek – Dósai Női Sza-
lon, Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesület Jászfényszarui Csapat, 
Dekor Gyetya, Mészáros Rita Fazekas, Csetresz Betti, SuperRose rózsabox, 
KyraShotz fotó szolgáltatás – megjelenésükkel, bemutatkozásukkal, jóté-
konysági céllal, illetve kézműves termékértékesítéssel gazdagítják az ad-
venti programot. Hamarosan karácsonyi illat lengi be a teret, a terített 
asztalokon piros mécsesek világítanak, a kínáló asztalon teák illatoznak. 
Kis karácsony, nagy karácsony … S mindenki tudja már, hol a szokásos 
helye, mintha évek óta itt ragyogna a kis adventi vásár.

A hangversenyre felkért 
Gödöllői Városi Fúvósze-
nekar 40 fővel képviseltet-
te magát, s varázsolta el a 
közönséget. Az eseményt 
Győriné dr. Czeglédi Már-
ta polgármester nyitotta 
meg, a vendégeket Kovács 
Béláné Pető Magdolna, a 
népfőiskolai társaság el-
nöke köszöntötte, majd 

Bordásné Kovács Katalin, a művelődési ház igazgatója köszöntötte és 
mutatta be a fellépő zenekart.

Gödöllő város fúvószenekara 1958-ban alakult meg, amely 1973-
tól az önállósult városi zeneiskola keretein belül működött tovább az 
1980-as évek elejéig. A Gödöllői Fúvószenekar 1991-ben alakult újjá a 
helyi zeneiskola keretein belül, Ella Attila karnagy szervezésében. Ella 
Attila 1973-79 között a zeneiskola növendéke volt, és tagja a Völgyi 
Ernő vezette fúvószenekarnak. A zeneművészeti szakközépiskola és a 
Debreceni Zeneművészeti Főiskola elvégzése után 1987-tõl a Gödöl-
lői Frederic Chopin Zeneiskola mélyrézfúvós tanára, rézfúvós és a jazz 
tanszak vezetője (trombita, tenorkürt, harsona, tuba, fúvószenekar 
művészeti vezetője, karnagya).

Zenekari tagok
A zenei élet alapját a Frederic Chopin Zeneiskola biztosítja, melynek 

mintegy 800 tanulója van. A Gödöllői Fúvószenekar többségét a város 
adja, ám a környező településekről (Veresegyház, Dány, Aszód, Szilas-
liget, Kerepes, Isaszeg, Budapest) is csatlakoztak hozzájuk zenészek. 
A Zenekar többségében amatőr zenészekből áll, ám egyre több zenei 
szakközépiskolába, illetve főiskolára járó fiatal gondolja fontosnak és 
magáénak a Gödöllői Fúvószenekart. A kezdeti 12 fő jelentősen kibő-
vült, jelenleg kb. 60-an vannak.

A zenekar tevékenysége
1991 óta a Gödöllői Fúvószenekar ismét jelen van a város közéleté-

ben, társadalmi összejövetelein, nemzeti ünnepein, kulturális és szó-
rakoztató rendezvényein. Az idő múlásával nemcsak repertoárjuk, de 
szakmai tudásuk is jelentősen fejlődött. A zenekarvezető, Ella Attila 
karnagy továbbképzési kurzusokon vesz részt, a zenekar pedig állandó 
próbáival, szakmai fejlődésével és az egyre magasabb színvonalú fellé-
péseivel bizonyítja mindezt.

Rendszeresen szerepelnek az Országos Zeneiskolai Zenekarok Fesz-
tiválján, illetve a Nemzetközi Zeneiskolai Zenekarok Fesztiválján és 
minősítő hangversenyeken (koncertfúvós zenekar és a show szóra-
koztató zene kategóriában), ahol dobogós helyezéseket értek el. Né-
metország, Ausztria, Belgium, Szlovénia, Olaszország nevesebb prog-
ramjain is több alkalommal vendégszerepeltek. 2002-ben a Gödöllői 
Fúvószenekar létrehozta az Ad Libitum Alapítványt, melyet egy öttagú 
kuratórium irányít. Az alapítvány elsődleges célja, hogy a fúvószene-
kar működésének anyagi hátterét biztosítsa, ezen felül támogassa a 
kapcsolódó művészeti tevékenységeket (szólisták, kamaraegyüttesek 
megjelenését).

A népfőiskolai társaság az Adventi Kávéház megrendezésével a 
SLOW CHRISTMAS gondolatok által vezérelve közösségi program-
mal ajándékozta meg az érdeklődőket. Mi lenne, ha azt ajándékoznánk 
szeretteinknek, amiből a legkevesebb van, és a legdrágább számunkra: 
időt, élményeket, közös emlékeket, figyelmet? Hozzájárulva a helyi ha-
gyományok és kulturális értékek megőrzéséhez, amely összefüggésben 
áll a fenntarthatósággal, ahol elengedhetetlen a tudatosság és a pontos 
előre tervezés. S ott van a mindennapjainkban a környezettudatos-
ság, hulladékmentes háztartás-gazdálkodás, a stresszmentes életmód. 
A piactéren is olyan tervezőkkel, alkotókkal találkozhattak, akik mind 
a slow életstílus szellemiségében élnek és alkotnak. A hagyományok 
rendkívül fontosak számukra, továbbá, hogy a gyertyákkal, a dekorá-
ciókkal, finom falatokkal és a családi-, baráti összejövetelekkel megte-
remtsék azt a bensőséges hangulatot, ami az egész karácsonyt megha-
tározza. Lassan járj, tovább érsz! A régi bölcsességet újra felfedezték a 
világszerte elterjedt slow life mozgalom követői, melynek lényege a las-
sítás, a tudatos tervezés és a közösség. Azt hirdetik, hogy fékezzünk le, 
és éljünk tartalmas életet. Próbáljuk megélni a pillanatokat, így csak a 
számunkra fontos dolgokra szánjunk időt, ha úgy tartja a kedvünk, sé-
tálunk a téli estéken, beülünk kávézni, forró teát kortyolgatni. Együtt 
készíthetünk díszeket, sütünk majd süteményt, adventi meséket olva-
sunk esténként. Semmit nem hagyunk az utolsó pillanatokra, hogy 
ne kelljen kapkodni és idegeskedni. S főként azt adjuk egymásnak, 
szeretteinknek, amiből a legkevesebb van, és a legdrágább számunkra: 
időt, élményeket, közös emlékeket, figyelmet. Legyen hát ez a néhány 
hét csönddel, meghallgatással, figyelemmel és örömmel teli.

A program támogatói s egyben segítő közreműködői Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, Johannita Segítő Szolgálat, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai: Bordásné Kovács Katalin, 
Dobos Marianna, Dávid Ildikó, Paulovics Ferencné, Tóth Sándorné, 
Szűcs Istvánné, Fülöp Gabriella. Kitartó önkéntes munkával hozzájá-
rultak a program megvaló-
sításához: Bobályné Bányai 
Mária, Endrédi Jánosné, 
Gorcsakovszki Györgyné, 
Kaszainé Ocskó Györgyi, 
Kovács Béla, Palencsár Er-
zsébet, dr. Palencsár Csaba 
és Pető István. Köszönjük 
mindenkinek a segítő köz-
reműködést!

*Az első adventi hangversenyre 1995. december 8-án került sor. Fel-
lépő művész a Chicágóból érkező Patrícia Bach volt, Johann Sebastian 
Bach rokonsága. Aki az akkor hazánkban működő Amerikai–Magyar 
Környezetvédelmi és Kulturális Társaság tagja, aktív résztvevője a kü-
lönböző jótékonysági programoknak. A koncert bevételét 12.700 Ft-
ot az idős gondozottak javára ajánlotta fel a népfőiskolai társaság.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Fotók: Pető István
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Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az egyházak, a társadalmi és 
civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

Támogatási célok:
a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód 

elősegítése;
b) nevelés, oktatás;
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;
d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása;
e) helyi programok támogatása;
f ) fogyatékosok támogatása;
g) zöldprogram, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem;
h) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó
 más közösségi tevékenység.

Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek, egyéb közös-
ségek amelyek:

a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén van, 
vagy

b) bejegyzett országos vagy regionális szervezete Jászfényszaru
 igazgatási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
c) tevékenységüket kizárólag vagy
 vagy elsősorban Jászfényszaru lakossága érdekében végzik, és
d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az Önkormányzat-

hoz.
e) Azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban 

részesültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése után 
nyújthatnak be újabb pályázatot.

Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati válasz-

táson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – közhasznú 

szervezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos,
 a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti
 kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott 2019. évi
 támogatással nem számolt el.

Új pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázati adatlapot;
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve
 az egyház képviselőjét képviseletre jogosító okiratot;
c) intézmény esetén az alapító okiratot;
d) egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő
 folyamatos működését igazoló iratot;
e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
 a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját, és közhasznúság 

esetében a közhasznúsági mellékletet is letétbe helyezte;
f ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és 

önkormányzati választáson nem állított jelöltet.

A pályázat beadási határideje: 2020. január 31.

Beadási cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., „Civil pályázat” 
megjelöléssel.

Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Jászfényszarui Közös Ön-
kormányzati Hivatal épületében térítésmentesen vehető át, vagy le-
tölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról. A határidő jogvesztő, 
az ezt követően benyújtott pályázatokat a Kiíró érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.
A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb 

a következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, 
aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást 
nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.

Jászfényszaru, 2019. Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Tisztelt Lakosság! 
Az elmúlt hetekben kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény nem vált 

ismertté hatóságunk előtt, a település napjai nyugodtan teltek.
Az év során megrendezésre került nagyobb rendezvények, a választá-

sok rendben lezajlottak.
Ezen kedvező tendenciának a fenntartása, további javítása a célunk, 

ennek érdekében folyamatosan jelen vagyunk a köztereken, együtt-
működve a Polgárőrséggel, és a Közterület Felügyelettel. Jelentős szá-
mú ellenőrzést végeztünk a Hivatásos Vadászokkal, a Halőrökkel, és az 
Önkéntes Tűzoltósággal is több helyszínen álltunk helyt. 

A fent említett kiváló együttműködést kiegészítik azok a településért 
tenni akaró lakosok, akik eseti jelleggel segítenek javaslataikkal, közre-
működésükkel a közbiztonság fenntartásában.

A humán erőforrást támogatja a városban kiépült közterületi kame-
rák rendszere, ami folyamatosan fejlesztés-bővítés alatt áll, és kiváló 
színvonalon működik.

Az úthálózat minősége jó színvonalú, és folyamatosan bővül a város-
ban. A 32-es számú főútvonal megújulása is nagyon várt esemény volt. 
A közlekedés biztonságának alapja a jó minőségű úthálózat. 

A közlekedés biztonságért Önök is sokat tehetnek olyan egyszerű 
dolgokkal, mint például ha korlátozott látási viszonyok mellett kivilá-
gítják a kerékpárjukat, látható ruházatot viselnek, ellenőrzik a jármű-
veik műszaki állapotát, letakarítják a hótól a jégtől a jármű szélvédőjét 
indulás előtt, bekötik a biztonsági öveiket, gyermekeiket nem szállít-
ják gyermekülés, bekötött biztonsági öv nélkül autóban, nem lépik 
túl a sebességhatárokat, nem vezetnek ittasan, vagy bódult állapotban. 

Igaz, hogy a fent leírtak nem túl bonyolult szabályok? A téli időszak-
ra jellemző időjárási körülményeket vegyék figyelembe a közlekedés 
során!

Az év végi ünnepek időszakában is folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy a lakosság nyugalmát, szubjektív biztonságérzetét fenntartsuk.

Kérem Önöket, amennyiben azt tapasztalják, hogy valaki segítségre 
szorul, jelezzenek irányunkba annak érdekében, hogy senki se hűljön 
ki közterületen vagy az otthonában, hiszen a téli hidegben ez rövid idő 
alatt bekövetkezhet! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kellemes, Békés Karácsonyi Ünnepeket, és boldog új évet kívánok!

Terenyi Imre rendőr őrnagy, Jászfényszaru rendőrőrs parancsnoka
Telefon: 112, 06-57/422-138, 06-70/330-7626

November 30-án immáron 
második alkalommal rendez-
tük meg mi, a Jászsági Fiatalok 
Önkéntes Csapat Egyesülete 
jótékonysági rendezvényünket 
a Petőfi Sándor Művelődési 
ház és Könyvtár támogatásá-
val.

Hálás köszönettel tartozunk 
minden adományozónknak, 
fellépőnknek, rajzpályázaton 
résztvevőnek és vendégeink-
nek! Rengeteg szeretetet, elis-
merést kaptunk. A rendezvény 
sikerét a sok boldog mosolyú 
gyermek mutatta.

Belépőként tartós élelmi-
szert, tisztálkodási szert, játé-
kot kértünk.

Hihetelen mennyiség gyűlt össze, amelyek támogatott intézménye-
inknek decemberben kerülnek kiosztásra.

2020-ban újra találkozunk!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a JFCS 

jászfényszarui csapata!
Fűtő Krisztina, Háfra Sóti Bernadett, Molnár Kitti

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RENDŐRSÉGI HÍREK

Adok-kapok jótékonysági nap
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100 KM, AVAGY AZ ELSŐ ULTRAFUTÁS
Élménybeszámoló

Kis városunkból Kakas Gábor vett részt november 23-án Budapesten 
a SPÁRTAI 100-as futóversenyen. Olvassuk Gábor élménybeszámolóját 
a versenyről!

Minden versenyző, így a futók életben is megvannak a távlati tervek, 
az éves célversenyek. Ezen eseményekre nagyobb odafigyeléssel, össz-
pontosítással készül mindenki, és igyekszik kihozni magából a legjob-
bat. Az idei tervem az Ultrabalaton csapatban történő teljesítése, majd 
egy maratoni táv lefutása volt. A Balaton körüli 221 km-es távot a 
Fussunk FényszaRun futóklub 6 tagjával sikeresen teljesítettük, majd 
megfutottam életem első maratonját is.

Szeptemberben reális célként a maratoni 42 után az 53 km (eset-
leg plusz 1-2 kör) teljesítését tűztem ki. Lassan elkezdtem készülni a 
versenyre, egyre többet és egyre tudatosabban edzettem. A leglényege-
sebb dolog az állóképesség növelése volt a rendszeres futások által. El-
értem azt, hogy hetente 4-5 napot, havonta pedig 200 feletti kilomé-
tereket fussak. November elején pedig neveztem 
a Spártai 100-as futóversenyre, és elkezdtem a 
felkészülés utolsó szakaszát, a gyorsítást.

Eljött a verseny reggele. 04:30 ébresztő, tuso-
lás, reggelizés, majd a tervezett 05:00 óra helyett 
csak 05:26 órakor tudtam indulni, mert nem si-
került rendesen feloldani a versenyre beszerzett 
izotóniás italporokat. Ezért a vizemet és az üres 
kulacsaimat csak bedobtam a táskámba, és in-
dultam is.

A MAC (Magyar Atlétikai Centrum) előteré-
ben sorban álltunk a felelőségvállalási nyilatko-
zatért, majd annak kitöltése után a rajtszámos 
chipért és bokachipért. Elkezdtem öltözködni: 
pulzusmérő, cipő, chipek fel, futófelső csere, de 
közben indulni kellett, mert startidő lett. Sem 
az asztalomat, sem az italaimat nem tudtam 
rendbe tenni. Arra volt még időm, hogy az ott-
hon kikevert izotóniás folyadékból feltöltsem a 
kulacsaimat, és már mentem is a rajtzónába.

Elindultunk! A pulzusom 150 környékén 
mozgott a kapkodás és az izgalom miatt, de 
felvettem a 06:30 körüli tervezett tempót, és 
csak futottam. Ha pár másodperccel gyorsabb 
volt a tempóm a tervezettnél, annak örültem, 
de szándékosan lassítottam, nehogy elfussam. 
Ha lassabb voltam a tervezettnél, a következő kilométerben próbál-
tam visszahozni az elveszített másodperceket, így volt ez majdnem a 
verseny végéig.

A második kör elején a frissítőzónába beérve egy hölgyet kértem 
meg, hogy keverje ki az italaimat, és töltögesse a kulacsaimat. Ő 
egyébként valamelyik másik futó frissítő készítője volt, de önzetlenül 
segített nekem is. A későbbiekben már hatvani futóismerősök és még 
jó pár ismeretlen személy is besegített a frissítők készítésében. Töltö-
gették a kulacsaimat, vizet hoztak és persze szurkoltak.

Futottam a tervezett tempómban, közben egy-két híres ultrafutót 
(pl. Bogár Jánost, aki 1994-2019 között tartotta a 24 órás ultrafu-
tás 263 km-es magyar rekordját) is megismertem, ahogy elhaladtak 
mellettem. Sőt volt olyan is, aki legalább két kört vert rám, azonban 
később már levett rajtszámmal, szemben ballagott velem, mivel feladta 
a versenyt.

Kollégám a megbeszéltek szerint 34 km-nél csatlakozott hozzám. 
Buzdított, és szépen húzott magával 55 km-ig, ahol ő megállt és ki-
szállt. Úgy éreztem, hogy 2-3 kör még biztosan van a lábaimban, ezért 
tovább futottam.

Eljátszottam előtte azzal a gondolattal, hogy ha eljutok 85 km-ig, ott 
már semmiképpen sem fogom feladni. Ha kell sétálva, de teljesítem a 
távot, szintidő ide vagy oda.

55 km-től ismét egyedül futottam, plusz egy kör, még egy kör. 65 
km környékén éhes lettem, kértem egy zabszeletet, aminek a tervek 

szerint csak a harmadát, maximum a felét lehetett volna megennem, 
de annyira éhes voltam, hogy megettem az egészet. Na, ekkor ért az 
igazi arculcsapás. Mértéktelenségem miatt erős gyomorbántalmaim 
keletkeztek. Itt volt az a pillanat, amikor egyetlen egyszer a verseny 
alatt azt gondoltam, hogy futok még 500 métert, és ha nem múlik el, 
akkor befejezem. Futottam tovább, és szerencsémre 3-4 percen belül 
nyoma sem maradt a rossz érzésnek.

Kezdtem visszaállni a tervezett tempómra. Ezidáig a rekontán fu-
tókör külső íve mellett, a földön futottam, de hirtelen óriásit rúgtam 
egy fa kiálló gyökerébe. Majdnem elestem, bukdácsoltam. Megfájdult 
a lábam, éreztem, hogy a jobb lábam egyik körme biztosan odalett. A 
történtek ekkor figyelmeztettek, hogy a figyelmem nem lankadhat. 
Összpontosítottam. Haladtam tovább a tervezett tempóban, és 70 
km környékén már fejszámolásba kezdtem. Számoltam, hogyan, mi-
lyen tempóban, hány perces kilométerekkel kell tovább futnom, hogy 
szintidőn belül beérjek.

Időközben kezdett sötétedni is. Lassan elér-
keztek azok a kilométerek, ahol már azt érez-
tem, hogy nagyon gyorsan futok, ellenben az 
órám jelezte, hogy dehogy, csak 06:45-07:00 
perc kilométerenként. Az utolsó 3 kör (15,9 
km) volt a legnehezebb. Játszottam a fejemben a 
számokkal, végig matekoztam. Közben próbál-
tam gyorsítani, de úgy éreztem, hogy már nincs 
plusz erőm. Futottam, ahogy még bírtam, bár a 
lábaim már nem igazán hajlottak. Csak tettem 
előre, egyiket a másik után.

Ráfordultam az utolsó előtti szigetkörre. Fu-
tottam tovább, de már azt éreztem, nem ha-
ladok. Számtalan érzés kavargott bennem, és 
amikor beértem a célzónába, láttam a MAC 
kijelzőjén, hogy kb. 39 perc alatt teljesítettem 
ezt a kört, és az utolsóra kb. 33 percem maradt, 
hogy szintidőn belül beérjek.

Menet közben a frissítő résznél kidobtam 
mindent a futómellényem zsebeiből, és meg-
kezdtem az utolsó kört. Csak futottam és futot-
tam, ekkor már nem a lábaim, csak a szívem vitt 
előre. Valahonnan belülről, a lelkemből szívtam 
az energiát, és toltam a lábaimba.

Mantráztam, hogy megcsinálom, és nem ma-
gamért, mert amit tudtam, én már megtettem. 

Hanem a családomért, akik támogattak a felkészülés során. Elnézték, 
hogy az eltelt időszak fizikálisan és mentálisan is csak a futásról szólt. A 
futótársakért, akikkel sokat edzettem együtt. Kollégámért, aki hétvégi 
programját megváltoztatva kijött hozzám futni a szigetre, és az önzet-
len ismeretlen segítőkért.

Időközben teljesen besötétedett. A cél felé haladtam, majd megpil-
lantottam a MAC kijelzőjét, ami 17:59 mutatott. Óriási öröm volt, 
szinte szárnyaltam az utolsó pár méteren, majd (azt mondták) beug-
rottam a célba.

A szervezők és a versenytársak segítettek megállni, bekísértek a me-
legedőbe. Ott ültem iszonyú fáradtan, de rettentő boldogan. Megcsi-
náltam! 100 km 10:59 óra alatt, szintidőn belül letudva. Sérülésmen-
tesen, rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodva.

Azt gondolom, hogy nem minden ultrafutó verseny ilyen. Nekem 
most szerencsém volt, olyan társaságba csöppentem, akik odafigyeltek 
egymásra. Figyeltek rám, az ismeretlen vidéki, jászfényszarui fiúra, aki 
2-3 tapasztalt futót hátrahagyva elsőre teljesítette az ultratávot.

Sportbaráti tisztelettel: Kakas Gábor

Köszönjük, hogy megosztottad velünk az élményeidet. Gratulálunk az 
elért eredményedhez, hiszen sok és kitartó munka, edzés van ezekben a 
kilométerekben. További sikereket kíván neked a Fussunk FényszaRun 
Club csapata!

Dné Kati

Kakas Gábor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

TÓTH SÁNDOR
temetésére eljöttek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
Felesége, lánya és fia

Emlékezés

TÓTH PÉTER
halálának 11. évfordulójára.

„Tudom, hogy már nem jössz vissza soha,
Tudom jól, mert nem létezik csoda.

Órákon át nézem fényképedet,
De nem tudom elfogadni, hogy véget ért drága életed.”

Szerető családod

Szüleink,

KIS-PÁL ISTVÁN
és felesége

TÓTH TERÉZIA
emlékére!

„Pihenj, Te drága szív, mely megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.”

Lányai és családjaik

Anyakönyvi hírek – NOVEMBER
SZÜLETTEK: Füzeséri Adél (Gulyás Gréta), Kocsis Eduárd és Kocsis 

Olivér (Eszeki Enikő Amália), Kolozs Olívia (Nagy Tímea), Kovács 
Máté (Gál Petra), Sándor Fábián Antal (Győri Márta), Szarka Zalán 
(Sándor Csilla).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Balog Boglárka Klementina és Mol-
nár Dániel, Lakatos Julietta és Palócz Viktor, Tóth Judit és Pataki 
László.

ELHUNYTAK: Boros István (78), Cserháti Joachim (82), Dávid 
Miklós Józsefné Cserháti Edit (88), Dobai Mihályné Penczner Má-
ria (69), Rajkó Istvánné Kővágó Mária (75), Tóth Sándor (64).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján bér-
leti ajánlatot tett közzé a következő bérlakásokra:

1. Bercsényi M. út 2/C 2. sz. lakás.:
hasznos alapterülete: 50,93 m2,
komfortfokozata: összkomfortos,
szobák száma: 2,
bérbeadás módja: költségalapú,
lakbér mértéke: 638 Ft/m2.

2. Bercsényi M. út 2/C 3. sz. lakás.:
hasznos alapterülete: 70,48 m2,
komfortfokozata: összkomfortos,
szobák száma: 1+2 fél,
bérbeadás módja: költségalapú,
lakbér mértéke: 638 Ft/m2.

3. Bercsényi M. út 2/B 7. sz. lakás.:
hasznos alapterülete: 46 + 9 m2,
komfortfokozata: összkomfortos,
szobák száma: 1,5,
bérbeadás módja: piaci,
lakbér mértéke: 709 Ft/m2.

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

FELHÍVÁS

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

BOGYÓ
1 éves nagy testű keverék kan

GEDEON
5 éves kínai keverék kutya, kan

BRIAN
1,5 éves nagy testű keverék kan

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DOBAI MIHÁLYNÉ
PENCZNER MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

Emlékezés

DOBAI MIHÁLY
halálának 4. évfordulójára.

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

Szerető családjuk

Programajánló
2019. december
21. 16:00 Karácsonyi Istentisztelet a művelődési házban
21. 18:00 Adventi gyertyagyújtás a szentmise után
  a templomkertben
21. 19:00 Fortuna Együttes vendégjátéka
  a Háry előadással Jánoshidán
22. 8:00 Advent utolsó vasárnapi szentmise a templomban

(folytatás a 28. oldalon)
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

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

A szemvizsgálatot végzi: Medvegyné Kovács Réka
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

KERETAKCIÓ: -50%
MULTIFOKÁLIS LENCSE AKCIÓ: -30%

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk

minden kedves vásárlónknak!
Lepje meg szeretteit szemüveg ajándékutalvánnyal!

Nyitvatartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

Magócs Dániel vagyok. 2019. 08. 12-én nyi-
tottam meg Jászfényszarun a Szabadság út 
31. szám alatt található biztosítási irodámat. 
Immár 7. éve dolgozom a Generali Biztosító 
Zrt.-nél. Komplex biztosító vagyunk, ezért 
minden élethelyzetre tudunk megoldást akár 
magánszemélynek, akár cégeknek.

Szolgáltatásaink:
· Nyugdíjcélú megtakarítás (akár 20% adókedvezmény)
· Élet-, baleset, egészségbiztosítás
· Lakásbiztosítás
· Vagyonbiztosítások
· Felelősségbiztosítások
· Gépjármű biztosítások
· Fundamenta
· Hitelek, szaktanácsadás
· Utasbiztosítás
· Mezőgazdasági biztosítás

Tisztelettel várok mindenkit az irodámban:
hétfő: 13-17 ó., kedd: 9-15 ó., szerda: 13-17 ó., csütörtök: 9-15 ó.
Nyitvatartási időn kívül időpontegyeztetésre is van lehetőség.

Telefonszám: 06-30/737-4247

A Mi újság Fényszarun?
szerkesztősége

meghitt, békés és boldog karácsonyt kíván
minden kedves Olvasójának.

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
a Téba Tüzép vezetősége és dolgozói!
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Programajánló
(folytatás a 26. oldalról)
24. 23:30 Pásztorjáték a templomban
 24:00 Éjféli mise a templomban
25. 11:00 Karácsonyi Ünnepi Szentmise a templomban
26. 8:00 Karácsonyi Szentmise a templomban
27. 9-16:00 Samsung játszóház a művelődési házban
28. 17:00 Óévbúcsúztató est a Régi Kaszinó étteremben
29. 8:00 Szent Család vasárnapja a templomban
31. 18:00 Hálaadó szentmise a templomban
31.  Közösségek szilvesztere a művelődési házban

2020. január
7. 18:00 Altai képek – Bíró Boglárka festőművész kiállításának
  megnyitója a Kaszinó Galériában
10. 14:30 Horgolókör első foglalkozása
10. 17:00 Tudatos jelenlét tréning első foglalkozás
12.  II. világháborús doni megemlékezés
15-16.  Értékőr műhely – Múzeum házhoz megy – január 15, 

16 (2-2 alkalom, gyerekeknek, felnőtteknek)
18. 19:00 Földön, vízen – Sz. Opre Mária fotókiállításának
  megnyitója és magyar kultúra napi megemlékezés
  a színházi előadás előtt a művelődési házban
18. 19:00 Déryné hadművelet – Gózon Gyula Színház (Bp.)
  a művelődési házban
23. 17:00 Szülők Akadémiája: Online gyerekek és offline felnőttek – 

Tari Annamária pszichoanalitikus előadása a Kisiskolában
25. 10:00 Lumina Cornu klub 15 éves jubileuma a műv. házban
30.  Terülj, terülj asztalkám – a helyi illetve a környékbeli
  helyi termékek előállítóinak és fogyasztóinak
  egymásra találása
31. 17:00 Könyves kihívás záróünnepség a könyvtárban

Február
01.30 – 02.14 Szenior Digitál – informatikai képzések
  a Rimóczi-kastélyban
1. 18:00 V. Liliom bál a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Altai képek – Bíró Boglárka festőművész kiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· Földön, vízen – Sz. Opre Mária fotókiállítása
 a művelődési házban jan.18-tól
· Delineata per Laurentium Bedekovich – válogatás id. Bedekovich 

Lőrinc kéziratos térképeiből a művelődési házban jan.15-ig 
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes jubileumi 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

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

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! Katinka
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jászfényszarui Hulladék-
udvart üzemeltető Szelektív Kft. értesítette az önkormányzatunkat, 
hogy a jászfényszarui Hulladékudvart 2019. december 1-től, 2020. 
január 31-ig zárva tartja!

A zárva tartás ideje alatt a 
jászfényszarui lakosoktól válto-
zatlan feltételek mellett a Hat-
vani Hulladékudvarban átveszik 
a hulladékot. Azon lakosoknak, 
akik ezt nem tudják megtenni 
az önkormányzat megköszöni, 
hogy a Hulladékudvar újra nyi-
tásáig gondoskodnak a hulladék 
tárolásáról.

Tájékoztatás
a hulladékudvar nyitvatartásáról


