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Ballagás 2020

Újra működik a Tanuszoda

„Te, aki szállsz fejem felett,
ne felejtsd el az első leckét,
a riadt, kezdő éveket.
S míg téged világűrbe von
korunk süvítve, – gondolj majd rám,
ki akkor is ott, lent leszek még,
ott, az iskolaudvaron.

Számon kopott szavak kopognak,
s rovom a kört, a megszokottat.
S mert az idő nem szekér, vénhedt,
hanem rakéta, felragad,
ha találkozunk
– megtörténhet –
billentsd meg majd a szárnyadat.”

Egy rendhagyó tanév végén rendhagyóan, szűk körben, gyönyörű környezetben, meghitt műsorral búcsúztunk az idei nyolcadik évfolyam 54 
diákjától, akiknek tarisznyájába az idén maszk is került. Lovászné Török Magdolna igazgató asszony búcsúbeszédében örömét fejezte ki, hogy 
személyesen tudtunk elbúcsúzni. A megszokott módon, személyes jellegzetességeiket felidézve köszöntötte egyenként a ballagó osztályokat, majd 
a család-lélek-közösség útravalót tarisznyájukba téve egy Jobbágy Károly idézettel engedte őket útjukra:

A tanuszoda újraindítási munkái június vé-
gén befejeződtek. Július elejétől három héten 
át, nagy érdeklődés mellett napi két turnus-
ban úszótanfolyamot szerveztünk az általá-
nos iskolai korosztály számára. Ezt követően, 
július 27. és augusztus 14. között délelőttön-
ként gyógyúszásnak ad teret a tanuszoda, 
délutánonként és szombatonként pedig már 
lehetőség nyílik bérletes igénybevételre is.

A Tanuszoda 2020. 07. 27-től 2020. 08. 
14-ig hétköznap naponta 13.30 órától 17.30 
óráig, szombaton 8-18 óra között vehető 
igénybe. Agusztus 17-től tanévkezdésig vár-
hatóan délelőtt is tudjuk fogadni a sportolni 
vágyókat. Az augusztus 20-23-i hosszú hét-
végén – mint általában vasár- és ünnepnapo-
kon mindig – zárva tartunk.

A korlátozott befogadóképesség (órán-
ként 5 fő) miatt kizárólag előzetes on-line, 
személyes vagy telefonos időpontegyeztetés 
alapján, előre megváltott bérlet birtokában 
vehető igénybe a szolgáltatás, csak úszni tu-
dók részére. Kiskorúk szülői beleegyezéssel, 
14 év alattiak kísérő felnőtt felügyeletével 
úszhatnak. A bérletet jászfényszarui állan-
dó lakosok vehetik igénybe. A bérlet 10 db 
egyórás (60 perces) alkalomra szól, 60 napos 
érvényességgel, bruttó 10.000 Ft-os egységár 
kifizetésével. Online időpontfoglalás és to-
vábbi információk: https://uszoda.fenyszaru.
hu/index.php, telefonos egyeztetés: +36 70 
946 9965 (munkanapokon 8-16 óráig).

Zsámboki Sándor igazgató
GAMESZ

A ballagás megszervezését köszönjük a hetedik évfolyam osztályfőnökeinek, Halmainé Hegedűs Máriának, dr. Kocsisné Horti Monikának, 
Palotainé Jánosi Krisztinának, a segítő szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak, technikai dolgozóknak, a GAMESZ munkatársainak.

Sok sikert kívánunk a ballagóknak!
Kotánné Kovács Tímea
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A COVID-19 miatt kialakult járványra tekintettel elrendelt 

veszélyhelyzet következtében a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Jászfényszaru Vá-
ros Képviselő-testülete által meghozandó döntések joga, valamint 
a bizottságokra átruházott jogkörök ellátása a polgármester hatás-
körébe kerültek.

Így a veszélyhelyzet időtartama alatt a képviselő-testület, illetve 
a bizottságok nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
hozta meg a döntéseket, a határozatokat. 2020. június 17-ig az ön-
kormányzat zökkenőmentes és folyamatos működtetése és határ-
idős feladatok ellátása érdekében több témakörben vált indokolt-
tá polgármesteri döntés meghozatala. A polgármester a szükséges 
döntéseket megelőzően – főként a fajsúlyosabb tárgykörökben 
– rendszeresen egyeztetett a képviselőkkel a hivatali munkatársak 
bevonásával.

Kiemelt döntése volt az önkormányzat gazdasági programjának 
elfogadása, a mini körforgalom megvalósítására kiírandó ajánlat-
tételi felhívás jóváhagyása. Polgármesteri határozatok születtek 
többek között szociális rendkívüli települési támogatások meg-
állapításairól, otthonteremtési támogatások iránti kérelmek elbí-
rálásáról, ingatlanfelajánlások elutasításáról, szociális bérlakások 
szerződéseinek meghosszabbításairól.

A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ko-
ronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet feloldását követően első 
ízben 2020. június 24-én tartott testületi ülést, melyen a polgár-
mester írásban adott tájékoztatást az általa a veszélyhelyzet időtar-
tama alatt meghozott döntéseiről.

*

A képviselő-testület által június 24-én és július 8-án tartott 
ülésein megalkotott rendeleteiről és meghozott határozatairól az 
alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2020. június 24.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru vá-

ros közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett 
intézkedésekről szóló 2019. évi beszámolót. A képviselő-testület ki-
fejezte elismerését a Rendőrőrs tevékenységéért az ülésen személyesen 
jelenlévő Terenyi Imre őrnagy, őrsparancsnok részére.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth úti 
sebességkorlátozásra irányuló lakossági kérelmet, és javasolta egy 
sebességcsökkentő küszöb kihelyezését a Kossuth úton, a bölcsőde elé, 
azzal a kikötéssel, hogy ez nem egy normál magasságú fekvőrendőr, 
hanem egy csökkentett méretű sebességcsökkentő küszöb.

Továbbá javasolta kiegészítő tábla, illetve sebességmérő kihelye-
zését a közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében.

A képviselő-testület támogatta a figyelemfelkeltés és a lassítás ér-
dekében a Sóstó dűlő mindkét végére felfesteni forgalomlassító 
harántcsíkozást (a vasúti átjárókhoz hasonlóan), illetve az útszakasz 
mindkét végére STOP tábla kihelyezését.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a Tiszamenti Regioná-
lis Vízművek Zrt. Jászfényszaru város területére vonatkozó víz- és 
szennyvízszolgáltatás 2019. évi beszámolóját.

Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatta a központi 
munkaerőpiaci program keretében pályázat benyújtását a 2020. 
évi nyári diákmunka támogatására 14 fő foglalkoztatásához. A tá-
mogatási igény becsült összege 1.986.334 Ft. A képviselő-testület a 
program megvalósításához a város 2020. évi költségvetéséből 210.000 
Ft saját forrást biztosított.

A képviselő-testület a 2020. évi nyári diákmunka keretében 30 fő 
foglalkoztatásához keret jelleggel 2.500.000 Ft-ot biztosított Jász-
fényszaru város 2020. évi költségvetésének terhére. Abban az esetben, 
ha az önkormányzat a központi foglalkoztatási programból támoga-
tásban részesül a nyári diákfoglalkoztatáshoz, a megállapított létszám 
és saját forrás felhasználhatósága a központi program keretében foglal-
koztatott létszámmal, illetve annak megfelelő, 80.941 Ft/fő összeggel 
csökken.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete értékelte Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester 2020. első félévben végzett munkáját, 
elismerve a veszélyhelyzetben nyújtott lelkiismeretes és felelősség-
teljes helytállását.

A képviselők a 2020. évi költségvetés céltartalékában elkülönített 
keret terhére értékelték az intézményvezetők munkáját. A képvi-
selő-testület külön elismerését fejezte ki Kiss Jánosnénak, a Jász-
fényszaru Gondozási Központ igazgatójának a veszélyhelyzetben 
nyújtott kiemelkedő munkájáért.

Zárt ülésen döntöttek ingatlanfelajánlásról, valamint ingatlanra 
bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelés 
tilalom törléséről.

2020. július 8.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a „2020. évi szúnyogirtás 
Jászfényszaru város közigazgatási területén” beszerzés nyertes 
ajánlattevőjének a Pretox Kártevőirtó Kft. vállalkozást jelölte ki 
az ajánlatában megjelölt nettó 1.900 Ft/ha figyelembevételével. A 
képviselő-testület a szolgáltatás igénybevételét szükség szerint, de 
maximum 3 alkalom és alkalmanként maximum 420 ha terület-
nagyság mértékben határozta meg, melyhez keret jelleggel a város 
2020. évi költségvetéséből 3.040.380 Ft forrást biztosított.

· A „Régi Kaszinó étterembe hűtőkamra beszerzésére” nyertes 
ajánlattevőként a Hűtőépítő Kft.-t jelölte ki az ajánlatában sze-
replő bruttó 8.313.420 Ft figyelembevételével, melyet a 2020. évi 
költségvetésében biztosított.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata két háziorvosi körzet részére 
MedMax orvosi szoftvert vásárol. A 2020. évi költségvetéséből a 
szoftver beszerzésére 644.000 Ft-ot, a havi használati díjára 68.000 
Ft/hó biztosít.

· Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanon állagmegóvási 
munkáinak elvégzésével a BEDARÉ HUNGARY Kft.-t bízta 
meg a GAMESZ közreműködésével.

A képviselő-testület módosította az önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 27.) sz. rendeletét.

Elfogadták a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót.
Módosították az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

rendeletet.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 

önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoz-
tatót.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Jászfényszarui 
Napfény Óvoda 2020/2021. nevelési évben induló óvodai csoport-
jainak számát (továbbra is 8 csoportban) és a csoportok létszámát a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekez-
dés d) pontja, valamint 25. § (7) bekezdése alapján.

A képviselők elfogadták a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyi-
ség bérbeadásáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület módosította a köztisztaságról és a közterü-
letek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 
12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet.

Módosították a köz szolgálatáért kitüntető díj megállapításáról és 
adományozásáról szóló 7/1996. (V.28) önkormányzati rendeletet.

Személyi kérdéses napirendekhez a titkos szavazás lebonyolításá-
hoz Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról döntöttek. A kép-
viselők közül Berényi Ferencet elnöknek, Szakali Jánost és Tóth 
Norbertet tagnak választották.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, 
hogy a Jászfényszarui Napfény Óvoda Intézménye óvodavezető 
megbízására, megválasztására titkos szavazással kerüljön sor.

A titkos szavazás eredményeként Jászfényszaru Város Képviselő-
testülete egyhangú szavazattal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § 2) bekezdés f ) pont-
jában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a 
Jászfényszarui Napfény Óvoda Intézménye óvodavezetői állás be-
töltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat alapján a pe-
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dagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Klippánné Jáger Melinda 
pályázót 2020. augusztus 1. napjától határozott időre 2025. július 
31-ig – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – megbízta a Jász-
fényszaru Város Óvodai Intézménye óvodavezetői munkakörének 
betöltésével, illetve óvodavezetői feladatok ellátásával.

Az egészségügyi alapellátás zavartalan biztosítása érdekében 
döntöttek a korábban megüresedett háziorvosi praxisok további 
helyettesítéséről, mely szerint Jászfényszaru Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyta a megüresedett két háziorvosi praxis dr. 
Zsólyomi Krisztina, és dr. Elor Judit – által történő ellátását 2020. 
augusztus 1-jétől a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevé-
kenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésé-
ben foglaltak alapján. A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a helyi háziorvosi ellátás érdekében, hogy a feladatellátási 
szerződést az orvosokkal határozatlan időre 6 hónapos felmondási 
idővel kösse meg és a működési engedély iránti kérelem, valamint a 
finanszírozási szerződés érdekében a jegyző útján eljárjon.

Zárt ülésen, titkos szavazással – az érintett szavazásból történő 
kizárásával – döntöttek a GAMESZ Intézmény intézményvezetői 
megbízásáról.

A titkos szavazás eredményeként Jászfényszaru Város Képviselő-
testülete egyhangú szavazattal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján lefolytatott pályázati eljárás 
szabályai szerint az intézmény vezetésével – városüzemeltetési felada-
tok ellátására, az intézmény irányítására, ellenőrzésére, munkáltatói 
feladatainak ellátására, az intézmény szakszerű és törvényes működte-
tésére, az alapító okirat szerinti feladatok ellátására, kapcsolattartásra a 
fenntartóval és a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és 
tárgyi feltételeinek ellátására 2020. szeptember 1-től 2025. augusz-
tus 31-ig Zsámboki Sándort megbízta.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete több határozatot hozott 
otthonteremtési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére.

Bérlakás igénnyel kapcsolatos kérelemmel összefüggésben hatá-
roztak a Szabadság u. 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú in-
gatlanban az üzlet részére történő vizesblokk kialakításának meg-
fontolásáról. Ehhez az átalakítási munkálatokra árajánlatok bekérését 
tartották szükségesnek.

Dr. Voller Erika
jegyző

A Napfény Óvoda értesíti a szülőket, hogy az óvodai gyermekétke-
zésre a beíratás augusztus 26-tól 28-ig történik.

Automatikus átvezetés nincs! Kedvezményre jogosító határozat 
(RGYVK, ételallergia) bemutatása a beíratásnál szükséges.

Óvodavezető

Beíratás óvodai étkezésre

HÁROM ÉVTIZEDE A TELEPÜLÉS LAKÓI ÉS
AZ INNEN ELKERÜLTEK SZOLGÁLATÁBAN

Település szintű kiadvány 30 évvel ezelőtt, 1990. május 25-én 
jelent meg Jászfényszaru történetében először, Mi Újság Fénysza-
run? címmel. Alcímként a Híradó községünk múltjából és jelenéből 
szerepelt a címlapon. A 75 példányt próbaszámnak szánták a készítők, 
a helyi tanács és a jászberényi Városi Könyvtár fénymásológépein sok-
szorosították.

Említsük meg – köszönetképpen is – kik bábáskodtak létrehozásá-
ban. A tanács adta ki, és fedezte költségét. A szerkesztési feladatokat 
Bordásné Kovács Katalin, Csirmaz Mátyás, Sugár Istvánné végezte. 
Az illusztrációkat Harmathné Boros Mária és Kónya István készítette.

A harmadik oldalon a szerkesztőség szól az olvasóhoz az újság cél-
járól, szükségességéről, a tartalmi elképzelésekről. A megfogalmazott 
célok harminc év távlatában ma is vállalhatók. „Nem szorul különösebb 
magyarázatra annak fontossága, hogy Jászfényszaru lakossága és jövője ér-
dekében dolgozó szakemberek kölcsönösen tájékozottak legyenek. Ismerjék 
a közös gondokat, s a problémák megoldásán is együtt gondolkozzanak. 
Helyt kívánunk adni minden már meglévő és szervezendő, lakosság javát, 
érdekét szolgáló közösségnek, minden korosztálynak. Szeretnénk praktikus 
tanácsokkal, hasznos és aktuális információkkal szolgálni, szórakoztatni, 
hirdetési lehetőséget biztosítani magánszemélyeknek, vállalkozóknak.”

Gyermek véleménye:
„Az emberek végre megtudják, mi történik Jászfényszarun. De több kép 

kellene bele, mert ha megmutatom az ötéves testvéremnek ezt az újságot, 
nagy részben csak betűket lát, és sajnos még nem tud olvasni. És nagyon 
sajnálom, hogy csak most tudjuk meg, hogy mi történik Fényszarun.”

„Én javaslom az újság további kiadását, mert ami ebben a hírlapban van, 
az mindenkit érdekel, aki törődik a falu sorsával. Ami különösképpen 
vonz, az, hogy minden korosztály megtalálja a maga kis rovatát. Én 
nagyon örülnék neki, ha ez az újság mindig megjelenne, mert ez a lap 
csak olyanokat ír, ami igaz.”

Felnőttek véleménye:
„Ez az újság a legjobb arra, hogy mindenki megtudhassa, mi is történik 

körülötte. Szerintem nagyon nagy szükség van rá!!!”
„A tervezett újság véleményem szerint mindennel foglalkozik, kiváló.”
„Tetszik. Nagyon Jó! Kifogásom nincs. Előfizetném.”

Egy kis statisztika: a próbaszám 1990. május  25-i kiadása után az 
első nyomdai példány július 13-án jelent meg, magam részéről ezt 
tartom az újság igazi születésnapjának.

A kiadója Jászfényszaru Nagyközségi Tanács, felelős kiadó Bálint 
László. A nyomdai harmadik számtól, 1990. októbertől a lap kiadó-
ja Jászfényszaru Nagyközségi Önkor-
mányzata, 1993. januártól Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, a felelős kiadó 
napjainkig Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester. A felelős szerkesztő Pász-
tory Alajos, a posztot 1993-tól napjain-
kig Sugár Istvánné tölti be.

A szerkesztőbizottság elnöke: Sugár 
Istvánné, majd 1993. februártól 2008. 
június 30-ig Nádudvari László, 2009. 
januártól Bordásné Kovács Katalin.

(folytatás a 4. oldalon)

Boldog születésnapot!
30 éve született meg

Jászfényszarun a helyi sajtó

Az önkormányzat díját, 
oklevelet és könyvet, Győ-
riné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszony adta át a 
nyolcadikosok ballagásán 
Sándor Roland Attila 8. c 
osztályos tanulónak. 

A díjat sportszerű maga-
tartásával, segítőkészségével, 
szorgalmával, kimagasló ta-
nulmányi eredményével és 
példás magatartásával érde-
melte ki a tantestület egybe-
hangzó véleménye alapján.

Fair play díj

Fotó: Baráth Károly
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(folytatás a 3. oldalról)
Az olvasószerkesztő: 2014 májusától Kotánné Kovács Tímea, 2018. 

februártól szerkesztői feladatokat Györgyfiné Balogh Zsuzsanna lát el. 
A szerkesztőségnek kezdetektől a település könyvtára ad otthont.

Az újság 2009. januárig a jászberényi Lehel Hűtőgépgyár nyomdá-
jában, majd – átalakulás után – a jogutódnál, a Verzál-Print Kft.-nél 
készült. 2009. februártól a lap nyomdai előkészítését a jászberényi 
ARTANDER Kft., a nyomdai munkát a Signál-Print Kft. végzi.

A 30 év alatt a nyomdatechnikai változás, fejlődés is nyomon kö-
vethető. A kezdetekben a kéziratokból ólomsorok lettek, majd kefele-
vonat készült. Ezen munkaigényes és egészségtelen nyomdatechnikát 
váltották fel az ofszetgépek, amely a fekete-fehér képek minőségében, 
de a szövegnél is nagyban érzékelhető volt. Napjainkban már az állan-
dóan fejlődő digitális nyomdatechnika hódít, szinte korlátlan nyom-
dai-kivitelezési lehetőségekkel.

Az újságra kezdetektől elő lehetett fizetni, de több árusítóhelyen is 
megvásárolható volt.

A havonta megjelenő újság példányszáma a kezdeti 500-ról 1200-ra 
nőtt az idők folyamán.

A nyomdai példány 18,50 Ft áron indult, 1993. januártól 25 Ft, 
1995 júliusától 32 Ft, 1998. januártól 47 Ft, 2003. januártól 55 Ft, 
2004. januártól 65 Ft, 2005. januártól 77 Ft, 2006. januártól 85 
Ft, 2009. januártól 100 Ft, 2010. januártól 120 Ft, 2011. januártól 
140 Ft, 2012. januártól 150 Ft, 2013. januártól napjainkig 200 Ft 
összegbe kerül egy példány.

A város képviselő-testületének döntése értelmében 2013. januártól 
minden helyi lakott ingatlan ingyenesen kapja meg a helyi kiadványt. 
A nem helyben lakó elszármazott fényszaruiak továbbra is előfizethe-
tik a lapot, 2020 januárjától a korábbi előfizetőknek is ingyenes az 
újság. Így ma 2300 példányban jelenik meg a lap.

Az újság küllemét vizsgálva a címlapot az indulástól 1991. feb-
ruárig Jászfényszaru 1746. évi címere, azt követően a település leg-
újabb kori címere díszíti. A 2009. februári számtól a fejléc alsó részébe 
minden hónapban más-más fotó kerül, melynek címét és készítőjének 
nevét az impresszum tartalmazza.

A kezdetektől napjainkig a decemberi lapszám igényes kivitelű, kez-
detben fekete-fehér, később színes és egyre tartalmasabb falinaptárt 
tartalmaz.

Az újságban először az 1991. márciusi számban található színes nyo-
más. Az első oldalon „Emlékezünk – 1848. március a népek tavasza, 
1848. március 15. nemzetünk ünnepe” címmel Lantos Péter által 
fémjelzett vezércikk nemzetiszínű keretben jelent meg.

Az 1992. júliusi szám címoldalán óriási kék betűkkel nyomtatva 
volt olvasható a Jászfényszaruba megérkezett a gáz című szerkesztőségi 
cikk, mely tudósított a július 17-i gázlángmeggyújtásról a városháza 
előtti felejthetetlenül szép ünnepről.

Újabb mérföldkő: Jászfényszaru 1993. január 1-jétől újra város, 
melynek tiszteletére április 2-ára 10 oldalon, a címlapon egész oldalt 
betöltő – az újság történetében először – színes címerrel jelent meg az 
ünnepi különkiadás.

A nyomdatechnikai fejlődés lehetővé tette, hogy 1994 januárjától 
jobb minőségű papíron, élesebb kontúrral jelenhetett meg a kép és 
a szöveg.

Az 1998. május havi szám nyolcoldalas, önálló melléklettel jelent 
meg, fejlécében színes címerrel, mely a redemptio 253. évfordulója 
alkalmából Jászfényszarun rendezett Jászok Találkozója rendezvényso-
rozat tiszteletére készült.

Tízéves a város alkalmából a 2003. áprilisi tízoldalas újság fejlécében 
ismét színes címerrel és négy oldalon színes fotókkal jeleníti meg a 
korabeli eseményeket.

2008. februári szám első oldalán a nemzeti ünnepünkre szóló meg-
hívó nemzetiszínű szalaggal díszített.

A nyomdaváltás folytán 2009. februártól az újság első és utolsó lapja 
– négy oldalon – színes technikával jelent meg, a fejléc is teljes mér-
tékben új megjelenési formát kapott.

2010. májusi lapszámtól az újság első és utolsó két lapja – nyolc 
oldalon – színes kivitelben jelenik meg.

2011 decemberében a karácsonyi szám dupla oldalszámban, 40 ol-
dalon, színes kivitelben készült, és valamennyi lakott ingatlanhoz ön-
kormányzati ajándékként ingyenesen eljutott.

2012. januártól a 24 oldalas helyi újság színes kivitelben, színes ro-
vat- és cikkcímekkel került kiadásra.

A kezdetben 8, majd 10-12 oldalas havi újság mára már 24, illetve 
évente néhányszor 26, 28, 32 oldalon jelenik meg. 2018 májusában 
36 oldalon adott tájékoztatást az olvasóknak. A három évtized alatt a 
helyi lap összesen 5268 oldalon (átlag havi 15 oldal) szolgálta az itt 
lakók és innen elkerültek hiteles tájékoztatását.

Az újság kapcsán egy alkalommal mellékletként, háromszor külön-
számként jelent meg, így 1993. április 2-án Jászfényszaru városavató 
ünnepsége alkalmából különszámként 10 oldalon, melyet összeál-
lított, szerkesztett Sugár Istvánné. Közreműködtek: Kiss Marianna, 
Tamus Angéla, Bordásné Kovács Katalin. 1998. május hónapban 8 
oldalas melléklet a jászfényszarui Jász Találkozó tiszteletére, 2018. au-
gusztus hónapban a Jászfényszarun június 29. – július 1. között meg-

II.világháborús emlékmű avatása (1989. 10. 30.) Iskolai Ki Mit Tud? (1990-es évek közepe)

Iskolában (1994) Iskolai nyelvi labor (1990-es évek közepe)
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tartott Jász Világtalálkozó alkalmából 16 oldalas színes különszám és 
2019. augusztus 18-án a jászfényszarui Kalapgyár megalakulásának 
50. jubileuma kapcsán Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester aján-
lásával Turú István: A jászfényszarui Kalapgyár története című írása és 
az általa gyűjtött fotókkal illusztrált 36 oldalas különszám jelent meg 
az első és utolsó oldalt kivéve fekete-fehér kivitelben. A szerző és Sugár 
Istvánné szerkesztő munkatársai voltak: Bujdosó Katalin, Dobák Zol-
tánné, Nagy Ildikó, Sugár Judit és Wágnerné Gábor Andrea.

Minden bizonnyal újságunk évszázadok múltával – a korszak kuta-
tói számára – 1990-2020 közötti 30 esztendő hiteles krónikája lesz.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában és módon segítette 
a helyi újság havonkénti megjelenését, hogy a város éves költségve-
tésében a költségekre forrást biztosított. Kiemelve a cikkírókat és a 
fotósokat, akiknek létszáma megközelíti a 800 főt.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Városi Értéktár és egy cikk-
író – a sok közül – szerkesztőbizottsági tag, születésnapi ajándék-
nak szánta a helyi lap tematikus feldolgozását.

Az újság negyedszázados évfordulójának évében, 2015 elején szüle-
tett meg bennem az a gondolat, hogy jó lenne az újság tematikus fel-
dolgozását megcsinálni. A munkám során többször kerestem korábbi 
információkat az újság hasábjain. A kezdetektől valamennyi bekötött 
évfolyammal rendelkezem, és 2018. év elejétől – az értéktár jóvoltából 
– hiánytalanul digitálisan is olvasható a város és a FÉBE honlapján.

A keresett cikket, képet mégsem egyszerű megtalálni, igen időigé-
nyes, ha nem tudjuk postosan melyik évben és hónapban keressük.

Igyekeztem felhasználóbarát, átlátható, egyszerű, a célnak megfelelő 
tematikus feldolgozás vázlatát összeállítani, ez még öt évvel ezelőtt el-
készült. A megvalósítás idő hiányában meghiúsult.

Március közepén a COVID 19 miatti otthoni fogság és a közelgő 
30. évfordulón felbuzdulva kezdtem neki a munkának. Az elhatáro-
zás nagyon fontos, a végrehajtás már kitartást, szorgalmat követel. A 
kilencvenes évekkel gyorsan végeztem, hiszen nyolc, néha tíz oldalas 
volt egy-egy lap, majd a 2000-es években folyamatosan nőt az újság 
oldalszáma. Az újság az utóbbi 10 évben 20, 24, 26, 28, sőt a 2011. 
decemberi szám 40 oldalon jelent meg. Így egy-egy lap feldolgozása 
egyre több időt vett igénybe, a 2010-es éveknél már napi 11-13 órá-
ban csak két hónapot sikerült feldolgozni. Összességében négy hónap 
alatt sikerült szigorú, magamnak felállított ütemterv szerint, szombat 
és ünnepnapi munkavégzéssel a végére jutni a feladatnak.

Döntően két ujjal gépelek, néha hárommal, sok cikket a tartalmi 
kivonat miatt (időpont, helyszín, a megjelentek, a beruházásnál az 

érték) el kellett olvasni is. A folyamatos gépelési kontroll, a leírtak 
visszaellenőrzése is növelte a feldolgozási időt. Az anyag nagyságát 
mutatja, hogy a feldolgozás több mint 19 ezer sort tartalmaz, a szavak 
száma 190 ezer, a leütött karakterek száma 1,3 millió. Megjegyezem, 
azon közlemények, pályázati felhívások (állás, ingatlan), tájékoztatók, 
melyek csak adott időpontban bírtak jelentőséggel az utókor számára 
nem fontos pld. tüdőszűrési, eboltási időpontok, hirdetések, köszö-
netnyilvánítások nem kerültek a tematikus feldolgozásba.

Bízom benne, a befektetett munka és energia nemcsak nekem, ha-
nem másoknak, a köznek is hasznos lesz.

A tematikus feldolgozáshoz néhány hasznos útmutatás, tanács a 
felhasználóknak, a következő lapszámban jelenik meg.

Tóth Tibor · Színes archív fotók: Tamus Angéla

Kisiskola, tornaterem-avató. Ünnepi sportműsor (1992. 10. 10.)

125 éves a vasút. Hatvan–Szolnok–Jászfényszarura befutott
a nosztagiagőzős (1998. 03. 10)

Kisiskola, tornaterem-avató.
Zsámboki Lászlóné köszönti
Kara Pál BM-államtitkárt

(1992. 10. 10.)

Jövőre veled ugyanitt.
Csomor Csilla

Jászfényszaru színpadán
(1992. 01. 25.)

A Jász Múzeumért Alapítvány 22 év után ismét új hangzóanyagot 
tervez kiadni 2020 karácsonyára. A költségek előteremtése érdeké-
ben előfizetőket gyűjt a megjelenéshez.

A szakmai anyag már a rendelkezésünkre is áll, hiszen Pál Mihály 
országosan ismert népzenész, zenetanár és zenekutató az elmúlt évek 
alatt tovább folytatta a Jászság népdal anyagának összegyűjtését, és 
összeállított egy újabb, két CD-nyi jászsági népzenei hangzóanyagot.

A Jászság legújabb, dupla népzenei CD-je Ha bemegyek a Lehel 
szállodába – Népdalok a Jászságból címmel jelenik meg.

A CD kivitelezése, zenekaros megszólaltatása Pál Mihály és zenész-
barátainak (8 zenész, 5 énekes) közreműködésével készül el. Szerkesz-
tő: Pál Mihály népzenész, zenekutató. Zenei rendező: Salamon Beáta 
Príma díjas népzenész. Közreműködik: a Dobroda Zenekar, Balogh 
Kálmán, Hrúz Szabolcs, Havasréti Pál, Majorosi Marianna, Kovácsné 
Lajos Krisztina, Szoboszlai Balázs, Bolla János, Tamás Zsigmond.

A Jász Múzeumért Alapítvány szokásához híven a készülő dupla CD-
re most is előfizetőket vár. A CD előfizethető – 3000 forintos előfizetői 
áron ‒ a Jász Múzeumban és a múzeum e-mail címén (jaszmuzeum@
gmail.com), valamint Jászfényszarun az előfizetést gyűjtőknél: 
Görbe Jánosné Amálkánál, a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 
12.) Tóth Tibornál 2020. augusztus 30-ig. Tóth Tibor

Jászfényszarun is járt Bálint György 
(1919–2020) magyar kertész- és mező-
gazdasági mérnök, író, szerkesztő, a me-
zőgazdasági tudományok kandidátusa. 
Előadást tartott a Petőfi Művelődési Ház 
földszinti klubtermében, és egy kiskert-
ben szőlőmetszési tanácsot is adott. 

Bálint gazdát Jászfényszarura dr. Kis 
Zoltán, településünk országgyűlési kép-
viselője is elkísérte. (A kép 1994-ben készülhetett.) Tóth Tibor

Előfizetési felhívás

Az ország Bálint gazdájának
emlékére
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BÖLCSŐDEI HÍREK

Mit jelent a ’minőség’ szó a közétkeztetésben?
„Általános értelemben a minőség a fogyasztó és a szolgáltató oldaláról is 

az elvárásoknak és a szabályrendszernek való megfelelést jelenti. Nincs ez 
másképp a közétkeztetésben sem, az a lényeg, hogy a fogyasztói elváráso-
kat kielégítse, és a szolgáltatás olyan színvonalú legyen, amely nem vezet 
a fogyasztók (túlnyomó részt gyermekek!) korai lemorzsolódásához, nem 
növeli az élelmiszer-hulladék mennyiségét.” – Zoltai Anna

A NÉBIH (Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal) 2015 
őszén teszt-üzemben megkezdte a 
közétkeztetési főzőkonyhák élelmi-
szerbiztonsági és élelmiszerminősé-
gi szempontok szerinti minősítését, 
mely már azóta élesben működik.

Emögött egy élelmiszerbiztonsá-
gi és élelmiszerminőségi szakmai 
alapokra helyezett és kidolgozott követelményrendszer húzódik meg, 
melyet a hivatal Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának ko-
rábbi vezetője, Zoltai Anna dolgozott ki csapatával, amit a köztudatba 
„Minőségvezérelt Közétkeztetés Projekt” néven vezettek be.

A projektben az élelmiszerbiztonság színvonalának javítása, illetve 
fenntartása mellett az élelmiszerminőség is nagy hangsúlyt kapott.

Hogyan is zajlik egy ilyen minősítés?
A minősítés helyszíni szemlékre épül, amit szakirányú felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, erre a feladatra képzett, titoktartási és össze-
férhetetlenségi nyilatkozatot tett, egészségügyi szempontból alkalmas 
auditorok végeznek, a NÉBIH Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti 
Osztályának szakmai irányításával és szakmai kontrolljával. A szemlék 
előre nem egyeztetett, váratlan időpontban zajlanak, így történik ez 
azokban az esetekben is, amikor a minősítést a közétkeztetési szolgál-
tatást nyújtó létesítmény kezdeményezi.

Vizsgálat alá kerül a termék (élelmiszer, étel), tevékenység, a léte-
sítmény, a minőséget és élelmiszerbiztonságot és minőséget garantáló 
dokumentumok és a folyamatok rendszere, megbízhatósága, jog-
szabályoknak megfelelőség.

A minősítés egységes és átlátható, melynek alapját képező csekklisták 
nyilvánosak, a NÉBIH honlapjáról a közétkeztetési szolgáltatást nyúj-
tók letölthetik, és önellenőrzési feladataik teljesítéséhez felhasználhat-
ják. Az értékelés, azaz a minősítés 1-től 5-ig terjedő skálán mozog, 
az elérhető pontok %-os arányában, akárcsak egy iskolai dolgozatnál. 
Az eredmények a próbaüzem leteltével nyilvánosak, megtekinthetők a 
NÉBIH honlapján.

Mivel a minősítés legfontosabb célja, hogy fejlesztő, és javítás-
ra ösztönző legyen, a jó, azaz 80 % fölötti eredményeket azonnal 
megjelenítik a NÉBIH honlapján, a többiek esetében „fejlesztés 
alatt, jobb minősítésre pályázik” szöveg jelenik meg, miközben a 
konyhának a hibák javítására intézkedési tervet kell készítenie. 
Ebben segítséget kapnak, mivel a minősítő szemlén feltárt nem meg-
felelőségekről egyénre szabottan, szakmai javaslatokat kap a konyha 
üzemeltetője a javításokra. (Forrás: NÉBIH)

A Jászfényszarui Városi Bölcsőde 2020 januárjában adta be a minő-
sítésre a kérelmét.

A helyszíni szemlére júniusban került sor, melyet már nagyon vár-
tunk több szempontból is.

Kezdő intézményként nagyon fontosnak tartjuk, és motiváló szá-
munkra, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak meg-
feleljünk, és emellett a minőséget is biztosítsuk fogyasztóinknak, a pici 
gyermekeknek.

Az 1-3 éves gyermekek étrendjének összeállításánál arra kell töre-
kedni, hogy változatos legyen, ismerje meg a gyermek az ételek széles 
skáláját.

Adjunk különböző alapanyagokból készült, különböző színű, ízű, 
állagú ételeket. Ebben a korban a tejes ételek, a főzelékfélék és a gyü-

mölcs fogyasztása kap kiemelt hangsúlyt. Fontos a megfelelő folyadék-
ellátásról gondoskodni.

A bölcsődések napi energiaszükségletének 75 %-át biztosítjuk a böl-
csődében, ami 800-950 kcal. A húsok terén a könnyebben emészthető 
sovány húsokat kapják, halat 10 élelmezési napban legalább egyszer 
kapnak a gyerekek, melyet szívesen fogyasztanak. A zöldségféléket pá-
rolással, habarással készítjük, illetve rakott formában tálaljuk hússal, 
tejjel, tejtermékkel kiegészítve. A gyerekek számára 4 étkezés biztosí-
tott naponta, 2 főétkezéssel (reggeli, ebéd) és 2 kisétkezéssel (tízórai, 
uzsonna). Reggelire házi krémeket (padlizsánkrém, tojáskrém, zöld-
ségkrém és így tovább) kapnak. Tízóraira többnyire folyadékot kíná-
lunk, többek között házi készítésű limonádét, melybe belecsempész-
szük a finomabbnál finomabb ízű gyümölcsök levét (málna, áfonya). 
Uzsonnára több alkalommal házi készítésű pékáruval kedveskedünk 
a gyerekeknek. Bevezetésre kerültek a különböző gabonafélék pl. 
bulgur, köles, zabpehely.

Étlapjainkat több szempont alapján állítjuk össze, melyet az előírá-
soknak, illetve az érkező igényeknek is megfeleltetünk.

Legfőbb célkitűzéseink egyike az egészséges táplálkozás bevezetése és 
ennek a magjainak az elhintése, a bölcsődei étkezésre fordított gondos 
odafigyelés, hiszen a kisgyermekeknél ilyenkor alakulnak ki a táplálko-
zási szokások, ami hosszú távon mindenképp előnyére válhat, persze 
ehhez a szülők támogatása is szükséges. Például: hogy figyelemmel kö-
vethetik a kifüggesztett étlapot, mely segítségével könnyebben tudják 
az otthoni étrendet kialakítani.

Célunk, hogy az élelmiszerbiztonság és a minőség között megtalál-
juk az egyensúlyt.

A megmérettetés jól sikerült, a bölcsődénk 85% felett teljesített, 
büszkék vagyunk rá, hisz a bölcsőde építésében részt vevő szakembe-
rek és az itt dolgozó kollégák munkája mutatkozik meg a minősítés 
eredményességében. A minősítés során akadt olyan terület, amire több 
figyelmet kell szentelnünk, de van cél, mely felé haladunk, és vannak 
mögöttünk, akik támogatnak!

Ezúton is köszönjük mindazok munkáját, akik támogatnak és segí-
tenek bennünket e nemes feladat teljesítésében!

Ácsné Bittner Márta élelmezésvezető

Minőségvezérelt közétkeztetés
a Jászfényszarui Városi Bölcsődében

Megérkezett a várva várt 
nyár! A vészhelyzet feloldásával 
bölcsődénk is alkalmazkodott 
az új szabályokhoz. A jár-
ványügyi előírások és szakmai 
ajánlások figyelembevételével, 
betartásával teljes létszámmal 
újra nyitott intézményünk. 

Zárt körben, csak a bölcső-
débe járó gyermekek részére 

tartottunk egy különleges gyermeknapi délelőttöt. Nagy örömmel 
fogadták a gyermekek a csillám tetoválás, arcfestés készítését. Szülői 
közbenjárással elektromos autókat is kipróbálhattak bölcsődéseink.

A thyssenkrupp Components 
Technology Hungary Kft. anyagi 
támogatásának köszönhetően 2 
db légvár megvásárlására volt le-
hetőségünk, amelyeket nagy bol-
dogsággal vettek birtokba a gyer-
mekek. Ezek a mozgásfejlesztő 
eszközök a bölcsőde egyéb prog-
ramjain is rendelkezésre állnak 
majd a kisgyermekek számára. 

Mindenkinek köszönjük az eddigi türelmet és segítő támogatást! A 
vírus továbbra is jelen van, ezért mindenkit kérünk a fokozott elő-
vigyázatosságra, a szabályok betartására. Továbbra is vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra! Mester Ágota bölcsődevezető

Bölcsődei hírek
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Mi leszek, ha nagy leszek?
 Részletek a Napfény Óvoda
 búcsúzó nagycsoportosainak
 jövőt illető terveiből 2020-ban

· Markolóval ásós szeretnék lenni.

· Orvos, vagy videós szeretnék lenni.

· Kézilabdás, balettos és akrobata.

· Felfedező leszek, felfedezem a víz alatti élő-
világot.

· Védőnő szeretnék lenni, hogy megvizsgál-
hassam a gyerekeket.

· Anyuka szeretnék lenni, egy gyereket sze-
retnék.

„Az óvodában nem történt semmi különös...” 
Vagy mégis? Miért volt jó oviba járni?

 Mi volt a legjobb az óvodában?
 Erről is meséltek nagycsoportosaink.

· Futóbiciklizés az udvaron.

· A legjobb az volt, amikor az óvó nénik be-
fonták a hajamat.

· Amikor nem volt koronavírus, itt volt az 
összes barátom és játszhattunk.

· A legjobb a csontleves, az úszás, a barátok.

· Közös kirándulások, éneklés, lányok ker-
getése az udvaron.

· Azt szerettem, amikor rajzoltunk, festet-
tünk, madarat csináltunk.

· A legjobb, amikor a szülinapomat ünne-
peltük, és nekem énekeltek a gyerekek.

· Az óvó nénik voltak a legjobbak.

A terveket, álmokat a szép emlékeket leje-
gyezték a Csiga-biga csoport és a Maci cso-
port óvó nénijei.

Mindezt összegyűjtötte,
válogatta és közreadta:

Földvári Edit

Nagyon gyorsan elszaladt ez a négy év, amit 
itt az óvodában töltöttek a gyermekek!

Amikor először jöttek az óvodába, volt, aki 
az első pillanattól úgy viselkedett, mintha 
világ életében óvodába járt volna, volt, aki 
lassan, óvatosan fedezte fel előbb az udvart, 
majd a csoportszobát, volt, aki egész nap az 
óvó néni ölében akart ülni, s volt olyan is, aki 
sírva kapaszkodott az anyukájába.

Bizony folytak a könnyek, szorították az 
alvós rongyikat, kedvenc játékukat. Sok 
kedveskedéssel, meséléssel, apró trükkökkel, 
huncutkodással próbáltuk megszerettetni ve-
lük az óvodai életet.

Egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy 
már ki is nőtték a mi kis óvodánkat, s az isko-
lába készülődnek. Bátrak és kezdeményező-
készek, megnyúltak, „foghíjas” a mosolyuk, 
beleszólnak az öltözködésbe.

Véleményük, igényeik vannak, amit meg is 
fogalmaznak nekünk.

Kedves Macik és Csiga-bigák!
Kívánunk nektek kedves tanító nénit, jó 

barátokat, sok-sok piros pontot, felhőtlen 
boldog iskolás éveket!

Szeretettel búcsúznak
az óvó nénik és a dadus nénik:
Kati, Melinda, Zsóka, Éva néni,
Dóri, Lilla, Györgyi néni és Kati néni

Gyerekek mondták…

Búcsúzunk

Képek: G
lonczi Rudolf, Földvári Edit
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Július 18-ára a nyolca-
dikos diákok egy búcsúz-
tató fogadásra kaptak 
meghívást Jászfényszaru 
Város Önkormányzatá-
tól a Régi Kaszinó étte-
rem és vendéglőbe. A di-
ákok virággal köszönték 
meg Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester 
asszonyunknak a meghí-
vást, majd a virágokat a 
Tanítók emlékművénél, 
illetve a háborús emlék-
műveknél és a templom-
ban helyezte el Klippán 
Richárd diákpolgármes-
ter és helyettese, Csizmarik Zoé Csenge.

A fotózás után a polgármester asszony gyerekkori emlékeit felidézve 
köszöntötte az ünnepelteket, és látta el őket jó tanácsokkal, majd Fe-
kete Csilla éneke következett.

Köszönjük az önkormányzatnak ezt a kedves gesztust, hogy a hosszú, 
külön töltött hónapok után, a járványügyi szabályok szigorú megtar-
tása mellett a nyolcadikosok a fogadáson, ünnepélyes keretek között is 
találkozhattak. Kotánné Kovács Tímea

A Jászfényszarui Egyházközség az 
idei tanévben oklevéllel és könyvvel 
jutalmazta azt a 8. évfolyamos diákot, 
akinek hitélete tanulmányai során ki-
magasló és példaértékű volt.

A jutalmat Kiss Gábor esperesplébá-
nos adta át a nyolcadikosok búcsúz-
tatóján Majzik Petra 8. a osztályos 
tanulónak.

Petra az általános iskolai tanulmá-
nyai során végig kitűnő tanuló volt, 
példás magatartással és szorgalommal. 
Számtalan versenyeredményt tud-
hat magáénak, melyekkel iskolánk hírnevét is erősítette. Érdeklődési 
köre rendkívül széles, a reál tantárgyaktól kezdve a versmondáson át a 
sportig, és mindenben aktívan és eredményesen vesz részt. A városi és 
iskolai műsorok állandó és lelkes szereplője. Közösségi munkája kima-
gasló, társai példaként tekintenek rá. Hitélete példaértékű, pici kora 
óta ügyel a szentségek megélésére. Kotánné Kovács Tímea

Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy a tanév végén a ballagó évfo-
lyam egy diákja kitüntetésben részesül, és átveheti iskolánk életében a 
legmagasabb elismerést, a IV. Béla arcképével ellátott ezüst emlékér-
met és az ezzel járó oklevelet. A 2019/20-as tanévben - e tekintetben 
is - eltérünk a hagyományostól, mert nem egy, hanem két kiemelke-
dő munkát végző tanuló kapta meg e rangos elismerést, a tantestület 
egybehangzó véleménye alapján. A díjakat Lovászné Török Magdolna 
igazagató asszony adta át a nyolcadikosok búcsúztatóján.

Tanczikó Hanna Zsuzsanna 8. a
Hanna nyolc éven át kitűnő tanuló 

volt, példás magatartással, szorgalom-
mal. Matematika és kémiaversenye-
ken kimagasló eredményeket ért el, 
mindemellett eredményes versmon-
dó, szépkiejtési versenyek jutalmazott-
ja és a kézilabdacsapat oszlopos tagja. 
E területeken szerzett eredményekkel 
iskolánk hírnevét öregbítette. Közös-
ségi munkája példamutató, iskolai, 
városi rendezvények szereplője. Isko-
lánk kiskórusának tagja. Szorgalma 
mellett szerénysége tette társai közül kiemelkedővé. Hitélete példás.

Tanczikó Hanna Zsuzsanna méltó a IV. Béla-díjra.
Klippán Richárd 8. a
Ricsi nyolc éven keresztül kimagasló 

tanulmányi eredménnyel, példamuta-
tó magatartással és szorgalommal tűnt 
ki társai közül. Sokoldalú tehetség, 
különösen történelemből vannak szép 
versenyeredményei, emellett Fotós dí-
jat is kapott, és számtalan más verse-
nyen szerepelt eredményesen. Kiváló 
szervezőképessége, rádiós tehetsége 
nélkülözhetetlenné tette az iskolai 
rendezvényeken, programokon. Ezt 
a tulajdonságát különösen az utolsó 
évben, diákpolgármesterként kamatoztatta bőségesen, minden diák és 
pedagógus örömére.

Klippán Richárd méltó a IV. Béla-díjra.
Mindkettőjüknek gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Kotánné Kovács Tímea

A Diákönkormányzat Klippán Richárd diákpolgármester, Csizmarik 
Zoé Csenge diákpolgármester-helyettes és Boda Anna Kiara titkár 
2019/20-as tanévben nyújtott kimagasló munkáját a 8.-osok búcsúzta-
tásán oklevéllel, könyvutalvánnyal és Szilágyi Dezső népi fafaragó mű-
vész kifejezetten erre a célra készített liliomos medáljával jutalmazta.

A diákpolgármester és helyettese javaslatára liliomos medállal jutal-
maztuk azoknak a munkáját, akik rendszeresen segítettek, részt vettek 
a programok megszervezésében.

A 8. a osztályból: Ézsiás Réka Napsugár, Donnert Karolina, Majzik 
Petra, Tanczikó Hanna Zsuzsanna, Donnert Flávió, Nagy Bálint Atti-
la, Pethő Máté, Petrovics Patrik, Vad Nándor, a 8. b osztályból: Görbe 
Mónika, Juhász Larina Petra, Mózes Melisza Szintia, a 8. c osztályból: 
Szabó Kíra. Köszönjük a munkátokat! Sok sikert kívánunk a középis-
kolai évekhez! Kotánné Kovács Tímea

Fogadás a ballagóknak

A Jászfényszarui Egyházközség
jutalmazottja

IV. Béla-díj

A Diákönkormányzat jutalmazottai

A jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzat
hét gyermeket díjazott segítőkészségükért, szorgalmukért és

a tanulmányi eredményükért a tanévzáró alkalmával.
A képen: Rácz Boglárka, Csámpai Mária, Szabó Kíra, Ignácz Máté,

Radics Dávid, Radics Ádám, Bukó Sándor
Szöveg: Dávid Ildikó · Fotó: Glonczi Rudolf
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A Penczner Pál Alapítvány minden tanév végén, így idén is jutal-
mazta a művészetekben és tanulmányi versenyeken jeleskedő diáko-
kat. Idén két diák érdemelte ki az alapítvány legmagasabb elismerését. 
A díjakat Czeglédi Dóra igazgatóhelyettes, a művészeti iskola vezetője 
adta át az alapítvány képviseletében.

Nyers Lili 8. a osztályos tanuló kimagasló zeneművészeti tevékeny-
ségéért, az Egri csillagok rajzversenyen elért eredményéért, sakk terü-
letén tanúsított kimagasló munkájáért, országos és megyei eredmé-
nyeiért, iskolai és városi rendezvényeken való aktív szerepléséért, ahol 
mindig magával ragadta a hallgatóságot a belőle sugárzó alázat, zenei 
tudás és elkötelezettség. Tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnázium zongora szakán folytatja, melyhez ezúton is sok sikert 
kívánunk.

Nagy Bálint Attila 8. a osztályos tanuló kimagasló művészeti tevé-
kenységéért, a TITOK országos történelmi versenyen elért eredmé-
nyeiért. Bálint 6 éve oszlopos tagja a Napsugár Színjátszócsoportnak, 
akikkel számos díjat és elismerő oklevelet szereztek a Kecskeméti 
Színjátszó Találkozón. Színpadi játékán érződik az alázat, az elkötele-
zettség, a színjátszás iránti szeretet. Reméljük középiskolai évei alatt is 
láthatjuk még a helyi színjátszó csoportokban játszani.

Mindketten Penczner Pál-érmet, oklevelet és könvvjutalmat kaptak.
Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes tagjaként, kimagasló művészeti 

tevékenységéért oklevelet és könyvjutalmat kapott:
Donnert Karolina, Donnert Flávió, Klippán Richárd, Pásztor 

Nóra és Pethő Máté 8. a osztályos tanuló. A 2019-es Fény Fesztivá-
lon az Iglice Gyermeknéptánc Együttes nagy csoportjának tagjaként 
aranyfény minősítést kaptak, valamint a legstílusosabb produkció kü-
löndíját is nekik ítélte a zsűri. Donnert Flávió Mészáros Katával pár-
ban néptánc szóló kategóriában aranyfény minősítést kapott ugyan-
ezen a rendezvényen. Gratulálunk az eredményeikhez!

Kimagasló képzőművészeti tevékenységéért oklevelet és könyvjutal-
mat kapott:

Kulics Vivien 8. a, Tóth Jázmin 8. a és Rusai Anikó 8. c osztályos 
tanuló. Az Egri csillagok rajzverseny 2 napos egri fordulóján a Vándor-
serleget hozták el iskolánk számára.

Gratulálunk a díjazottaknak, további sikereket kívánunk középisko-
lás éveikhez. Kotánné Kovács Tímea

A Jászfényszaruért Alapítvány minden tanév végén ezüstből készült 
Kazinczy-éremmel jutalmazza azon tanulók munkáját, akik kimagasló 
eredményt értek el magyar irodalom és nyelv területén. Az idén dr. 
Voller Erika, az alapítvány elnöke adta át a díjakat a két jutalmazott-
nak. Majzik Petra 8. a osztályos tanuló szépkiejtési és szavalóverse-
nyeken elért kimagasló eredményéért, a városi és iskolai ünnepségeken 
való állandó részvételéért, kimagasló szorgalmáért és Ézsiás Réka 8. a 
osztályos tanuló a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírá-
si versenyen elért eredményéért, városi és iskolai ünnepségeken való 
részvételéért, szorgalmas munkájáért vehette át az oklevelet és a díjat 
egy értékes könyvvel. Az alapítvány oklevéllel és két könyvvel jutal-
mazta azokat a nyolcadikos tanulókat, akik több éven át kimagasló 
eredményt nyújtottak valamely területen.

Tanczikó Hanna Zsuzsanna 8. a
Nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatar-

tásáért, kimagasló szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért, 
a Bajza József Nyelv-Ész nyelvhasználati csapatverseny 3. helyéért, 
az Egyházmegyei hittanverseny 3. helyéért, több éven át kimagasló 
teljesítményéért matematikából és kémiából: megyei 1-10. helyezés, 
magyar és történelemversenyeken elért eredményeiért, szépkiejtési és 
versmondóversenyek eredményeiért, kitartó kiskórusi tagságáért és ki-
magasló sporttevékenységéért.

Pethő Máté 8. a – Több éves eredményes versenyzéséért történelem-
ből: TITOK országos történelem levelező verseny 7., 13. helyezéséért.

Vad Nándor 8. a
Több éves eredményes versenyzéséért történelemből: TITOK orszá-

gos történelem levelező verseny 7., 13. hely, valamint kémia- és mate-
matikaversenyeken elért megyei eredményeiért.

Csizmarik Zoé Csenge 8. a
Kimagasló közösségi munkájáért:  a 2019/20. év diákpolgármester-

helyettese, a Bajza József Nyelv-Ész  nyelvhasználati csapatverseny 3. 
helyéért, szépkiejtési és vers mon dó versenyeken elért eredményeiért, 
kimagasló sporttevékenységéért.

Pásztor Nóra 8. a – Több éves megyei szintű eredményeiért mate-
matikából, kimagasló sporttevékenységéért.

Petrovics Patrik 8. a
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgal-

máért, matematika és történelem tantárgyból való több éves eredmé-
nyes versenyzéséért. Kotánné Kovács Tímea 

Sulyok Flávia, a kézilabdacsapat edzője és Vitányi Szabolcs, a sport-
egyesület elnöke képviseletében Kovács Lászlóné igazgatóhelyettes 
könyvjutalmakat adott át a nyolcadikosok búcsúztatóján.

Mózes Melisza Szintia 8. b osztályos tanuló számára kézilabda te-
rületén nyújtott kimagasló munkájáért, az edzéseken, mérkőzéseken 
tanúsított példás magatartásával és szorgalmával elért kiemelkedő 
eredményeiért. A gyermekbajnokságban és párhuzamosan a felnőtt 
bajnokságban egyaránt helytállt és beilleszkedett. Az U15 edzéseken 
kívül a felnőtt edzéseket is sűrűn látogatta, ezzel együtt plusz mérkő-
zéseket is bevállalt. Példaértékű teljesítménye elismeréseként a sport-
egyesület könyvjutalomban részesítette. 

Petrovics Patrik 8. a és Dobák Solt Martin 8. b osztályos tanuló 
számára labdarúgás területén nyújtott kimagasló eredményéért, példa-
mutató magatartásáért és szorgalmáért. Kotánné Kovács Tímea

A Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány ebben a tanévben is díjazta 
a kiemelkedő teljesítményt elért tanulókat. A jutalmazásra a nyolcadi-
kosok búcsúztatóján került sor, a díjakat Nagy Józsefné, az alapítvány 
elnöke adta át.

Annus Zalán és Sándor Roland Attila 8. c osztályos tanuló nyolc 
éven át nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, példás magatar-
tásáért és szorgalmáért könyvjutalomban részesült.

Könyvutalványt kapott Bató Anna, Dósa Kíra és Klippán Kata 
6. b osztályos tanuló a TITOK országos történelem levelező csapatver-
senyen elért 8. helyezéséért, Rácz Áron 7. a osztályos tanuló a Zrínyi 
Ilona matematikaversenyen elért 12. helyezésért és a Bolyai matemati-
ka csapatversenyen elért 8. helyért, Nagy Tímea 7. a osztályos tanuló 
a Bolyai matematika csapatverseny 8. helyéért és színjátszó tevékeny-
ségéért, Dudás Hanna 7. a osztályos tanuló a Bolyai matematika 
csapatverseny 8. helyéért és színjátszó tevékenységéért, Baráth Konor 
7. c osztályos tanuló országos diákolimpián elért 1., 2. helyezéséért, 
Hurubán Zalán 6. a osztályos tanuló a VI. HE-DO Pro Agria Ciklus-
záró Nemzetközi Úszóversenyen elért 3., 6. helyezéséért.

Valamennyi díjazottnak gratulálunk, további sikereket kívánunk.
Kotánné Kovács Tímea

A Jászfényszaruért Alapítvány
díjazottai 2020

A Penczner Pál Alapítvány
díjazottai 2020

Jászfényszaru Város
Sportegyesülete díjazottai

Jászfényszaru
az Oktatásért Alapítvány díjazottai
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ISKOLAI HÍREK

A járványügyi helyzet kedvező ala-
kulásának köszönhetően az idén már 
hetedik alkalommal adott otthont a 
Kisiskola a 65 táborozó gyereknek, 
június 22-26-ig. A szokásos előké-
szítő feladatok és a szülők pontos 
tájékoztatása után indult a Vidám7 
napközis tábor. A programokat úgy állítottuk össze, hogy az életko-
ri sajátosságokat figyelembe véve felejthetetlen élményt nyújtson a 
gyerekeknek, színes, változatos legyen. Mozgalmas szórakozást bizto-
sítson a hosszú karantén időszaka után. Legyen játék és szórakozás 
minden mennyiségben és azon is túl.

Piros, kék, sárga, zöld színekről kapták a 10-12 fős csapatok a nevü-
ket. Forgószínpad szerűen váltották egymást a foglalkozásokon, me-
lyeket az alsó tagozatos pedagógusok vezettek.

A tábor az iskolai játszótér átadó ünnepségével kezdődött. A gye-
rekek egy vidám dallal készültek, majd megrohamozták a mászókát, 
csúszdákat, fészek- és forgóhintát és a trambulint.

A hét folyamán sokféle technika 
alkalmazásával nagyszerű alkotások 
születtek: Vidám7 kitűző-névtábla 
dekorgumiból, pólófestés, színes kar-
kötők gyöngyből, fonalból, batikolt 
tarisznya, bűvös pörgettyű. Minden 
csapat elkészítette az akváriumot, a 
kalandtúra alkalmával megmentették 
az elátkozott királyfit, megtanulták a 
pókfonást. A Kreatív klubban evezős 
macikat és pom-pom szörnyecskéket 
készítettek, „krokodillesen” is jártak 
és a keresgélő játék keretében meg-
ismerték városunk nevezetességeit. 
A programokból természetesen nem 
maradhatott ki a hagyományőrzés, a kulturális örökségünk tovább-
adása. A táborozók nemezeltek, megtanulták a „csülközés” nevű népi 
játékot is. Sporttal, egészséges életmód típusú programmal szinte 
minden nap találkoztak a gyerekek, játszottak a Szabadidőparkban, a 
Fittness Parkban, számháborúztak a Sportpályán.

A tábor tematikájának megfelelően a zárórendezvény a „Vidám7 
vége akadályverseny” címet kapta. 12 ügyességi feladatot kellett telje-
síteni a versenyzőknek. A kitartó lelkesedést jégkrémmel jutalmaztuk.

Az ebédjeinket a Vágó Bt. biztosította, a menü a gyerekek legkedve-
sebb ételeit tartalmazta. Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormány-
zatának anyagi támogatását, a pedagógusok, technikai dolgozók lelki-
ismeretes, kreatív munkáját.

Gyere el vélünk, légy a vendégünk! És lesz egy szép közös emlékünk 
JÖVŐRE IS! Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária

A digitális oktatás ideje alatt a felsős pedagógusok is igyekeztek a 
gyerekek ötletességét minél jobban megmozgatni. Előző számunk-
ban Kerekné Mihalik Judit rajz szakos tanár diákjainak munkáiból 
láthattak válogatást, most pedig Halmainé Hegedűs Mária technika, 
Polatshekné Rimóczi Melinda informatika és Balogh Zsuzsanna ma-
tematika szakos tanár diákjainak kreativitását érzékeltetik a következő 
fotók. Kotánné Kovács Tímea

Napközis tábor 2020 Digitálisan is kreatívan
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ISKOLAI HÍREK
2019/2020. tanév felsős reál tantárgyak tanulmányi versenyeinek

összefoglalója
Szeptember 15-én rendezték meg Szarvason a Kötöttfogású Te-

rületi Diákolimpiát, ahol Baráth Konor 7. c osztályos tanuló az 1. 
helyezést hozta el.

Október 11-én zajlott a Bolyai Matematika Csapatverseny Jász-
Nagykun-Szolnok megyei fordulója, iskolánkat több csapat is kép-
viselte.

5. osztályosak (5/1. csoportból): Borbély Noémi, Mezei Lili, Ku-
runczi Réka, Péter Laura 5. a Ők a 47. helyen végeztek, 64 csapat 
közül.

6. osztályosak (6/1. csoportból): Kisbalázs Jázmin, Klippán Kata, 
Hangya Fruzsina, Berényi Bianka, 6. b osztályos tanulók a 15. helyen 
végeztek, 65 csapat közül.

Felkészítő tanáruk: Gulyás Imre
6. osztályosak (6/2-es csoportból): 65 induló csapat volt, ők a kö-

zépmezőnyben végeztek. A csapat tagjai: Dósa Kíra 6. b, Polatschek 
Dominik 6. a, Rimóczi Máté 6. a és Tanczikó Bence 6. a osztályos 
tanulók voltak.

7. évfolyam tanulói a 8. helyen végeztek. Itt 42 induló csapat volt.
A csapat tagjai: Dudás Hanna 7. a, Kovács Lívia 7. b, Nagy Tímea 7. 

a és Rácz Áron 7. a osztályos tanulók.
8. évfolyamban 40 induló csapat volt. Diákjaink a középmezőnyben 

végeztek. A csapat tagjai: Ézsiás Réka, Majzik Petra, Petrovics Patrik, 
Tanczikó Hanna Zsuzsanna 8. a osztályos tanulók.

Felkészítő tanáruk: Balogh Zsuzsanna
Október 11-én Tatabányán rendezték meg a Kötöttfogású Orszá-

gos Diákolimpiát, ahol Baráth Konor 7. c osztályos tanulónk a 2. 
helyen végzett.

Október 19-én Orosházán rendezték meg a Szabadfogású Területi 
Diákolimpiát, ahol Baráth Konor 7. c osztályos tanulónk az 1. helyet 
szerezte meg.

November 9-én Hajdúszoboszlón rendezték meg a Szabadfogású 
Országos Diákolimpiát, ahol Baráth Konor 7. c osztályos tanulónk 
az 1. helyen végzett.

2019. november 11-15-e között került megrendezésre az E-hód ver-
seny. Az online megmérettetésen benjamin kategóriában az 5. és 6. 
osztályos diákok, kadét kategóriában a 7. és 8. osztályos diákok vettek 
részt. A 18 feladat három nehézségi szintű volt, összesen 162 pontot 
lehetett elérni. Iskolánkban 3 tanulónak sikerült 100 pont felett telje-
sítenie: Pető Hanna 7. b, Vincze Veronika 7. b és Dudás Hanna 7. a 
osztályos tanulónak.

Felkészítő tanár: Polatschekné Rimóczi Melinda
December 19-én és 20-án rendezték meg a VI. HE-DO – Pro Agria 

Cikluszáró Nemzetközi Úszóversenyt. Iskolánkat Hurubán Zalán 6. 
a osztályos tanuló képviselte.

Eredményei a korcsoportjában (D): 100 m mellúszás 3. helyezés, 50 
m mellúszás 6. helyezés

Január 18-án a nyolcadik osztályosak megírták a központi felvéte-
lit matematikából és magyarból.

Matematikából a 8/1. csoportnak a matematikát tanító tanára Ba-
logh Zsuzsanna, a 8/2. csoportnak pedig Gulyás Imre volt. A felvételi 
előkészítőt ők tartották a csoportjaiknak.     

8/1. csoport matematika felvételi eredménye: a csoport átlaga 27,1 
lett, a legmagasabb pontszámot matematikából 42 pontot Tanczikó 
Hanna Zsuzsanna 8. a osztályos tanuló érte el. Országos átlag: 22,7 
pont lett.

Köszönjük a sikeres felkészítést!
Decemberben volt a Dugonics András Matematikai Verseny 1. for-

dulója a katolikus iskolák között decemberben volt. Továbbjutottak: 
7. osztályból: Dudás Hanna 7. a és Rácz Áron 7. a

8. osztályból: Tanczikó Hanna Zsuzsanna 8. a
A 2. fordulót január 29-én sikeresen megírták, és bejutottak a har-

madik fordulóba is. Sajnos ezt a fordulót a koronavírus miatt a későb-
biekben már nem tartották meg.

Felkészítő tanáruk: Balogh Zsuzsanna
Februárban rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematika Megyei Ver-

senyt, ahol több száz tanuló vett részt évfolyamonként. Iskolánkból a 
legeredményesebb tanulók a következők voltak:

Tanczikó Bence 6. a osztályos tanuló 121. helyen, Rácz Áron 7. a 
osztályos tanuló a 12. helyen, Dudás Hanna 7. a 32. helyen, Pető 
Hanna Boglárka 7. b 43. helyen végzett.

Petrovics Patrik 8. a a 41. helyen, Tanczikó Hanna Zsuzsanna 8. a 
a 48. helyen, Pásztor Nóra 8. a a 66. helyen, Annus Zalán 8. c a 90. 
helyen végzett.

Felkészítő tanáruk: Balogh Zsuzsanna
Berze Anett Lili 5. c a 112. helyen, Annus Ábel 5. a a 128. helyen, 

Kiss Vivien 5. c a 138. helyen végzett. 
 Klippán Kata 6. b a 98. helyen, Berényi Bianka 6. b a 112. helyen 

végzett. 
Felkészítő tanáruk: Gulyás Imre
Az 5. osztályosak közül a csapatversenyben a 28. helyen végeztünk a 

31 csapatból. Itt a felkészítő tanár Gulyás Imre volt.
A 6. osztályosak közül a csapatversenyben a 24. helyen végeztünk 

a 32 csapatból. Itt a felkészítő tanárok Balogh Zsuzsanna és Gulyás 
Imre voltak.

A 7. osztályosak közül a csapatversenyben az 5. helyen végeztünk 26 
csapatból. Itt a felkészítő tanár Balogh Zsuzsanna volt.

A 8. osztályosak közül a csapatversenyben a 10. helyen végeztünk a 
23 csapatból. Itt a felkészítő tanár Balogh Zsuzsanna volt.

A IV. korcsoportos Leány Kézilabda Körzeti Döntőt Jászberény-
ben szintén februárban rendezték meg, ahol az iskolánkat képviselő 
csapat a 2. helyen végzett. Az ezüstérmes csapat tagjai a következők 
voltak: Donnert Karolina, Majzik Petra, Pásztor Nóra, Tanczikó Han-
na Zsuzsanna 8. a, Dobák Laura, Juhász Larina, Kovács Nikoletta, 
Mózes Melissza, Rácz Boglárka, Vasszily Emma 8. b, Boda Anna 
Kiara, Fekete Andrea 8. c osztályos tanulók voltak.

Felkészítő tanáruk Garamvölgyi Mihály volt. 
Márciusban a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben 

online folytatódott az oktatás. Az iskolánkban, a felső tagozatban 
a tanárok munkáját nagymértékben segítették: Polatschekné Rimóczi 
Melinda, Vargáné Dobák Tünde és Mészárosné Dobák Ildikó kollé-
gák. Köszönjük a segítőkész munkájukat!

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a tavaszi 
megyei és országos szintű reálos versenyek elmaradtak. 

Júniusban lezárult a 8. osztályosak ECDL vizsgája is. 4 modul-
ból sikeresen levizsgáztak tizenhárman: Annus Zalán 8. c, Boda Anna 
Kiara 8. c, Csizmarik Zoé Csenge 8. a, Ézsiás Réka Napsugár 8. a, 
Klippán Richárd 8. a, Kővágó Gergő 8. c, Kulics Mátyás Norbert 8. 
c, Majzik Petra 8. a, Pásztor Nóra 8. a, Pethő Máté 8. a, Sándor Ro-
land Attila 8. c, Tanczikó Hanna Zsuzsanna 8. a és Tóth Jázmin 8. a 
osztályos tanuló. Görbe Mónika 8. b osztályos tanuló 2 modulból tett 
sikeres vizsgát.

Felkészítő tanáruk: Polatschekné Rimóczi Melinda
Köszönöm a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak a munkáját, hogy 

lehetővé tették, hogy most is egy sikeres, eredményekben gazdag tan-
évet zárhattunk le!

Szöveg: Tóth Sándorné, a reál munkaközösség vezetője

Meghívó
A Napfény Óvoda Maci és Csiga-biga csoportjába 2020. au-

gusztus 24-én 17 órai kezdettel tájékoztató, ismerkedő szülői 
értekezletre hívunk minden szülőt, akinek gyermeke a 2020-21-
es nevelési évben kezdi kiscsoportos életét az óvodában. Minden 
érintett szülőnek tájékoztatást küldünk. Az óvó nénik
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Ez volt a mottója a hittanos napközis táborunknak, melyet ötödik 
alkalommal szerveztünk meg a Szent Erzsébet Közösségi Házban dr. 
Kocsisné Horti Monikával, lebonyolításában pedig az iskola pedagó-
gusai, illetve az egyházközség tagjai segítettek. A tábor 2020. június 
29-től július 3-ig tartott 45 gyermek részvételével, velük kalandoztunk 
a szeretet útján.

Közös kalandunkat a templomban kezdtük, próbáltuk minél 
jobban megismerni a jászfényszarui templomunkat, majd fakoc-
kákból meg is építettük. Játszottunk olyan játékot, ami már Jézus 
idejében is volt: kavicsokat dobáltunk szakajtóba, énekeltünk, ve-
télkedtünk, kézműveskedtünk. Festettünk kavicsot, és saját pólót is. 
Lovaskocsiztunk, csocsóztunk és színes buborékokat is fújtunk. Be-
szélgettünk a szeretetről, a szentekről, akik példaképei a szeretetnek, 
próbáltuk egymással szemben megélni és gyakorolni a szeretet csele-
kedeteit. Autóbusszal Hatvanba mentünk kirándulni, ahol megnéztük 
a belvárosi Szent Adalbert templomot, voltunk a Vadászati Múzeum-
ban, játszótéren, és még fagyit is ettünk.

Az utolsó napot szentmisével kezdtük, köszönet érte Gábor atyának! 
Hálát adtunk az egész heti tábori örömökért. Moziztunk és grillez-
tünk, majd Ézsiás Sanyi bácsinak köszönhetően vidám gitáros éne-
kekkel zártuk a tábort.

Ez a hét örömmel töltötte meg a szívünket, ez látszott a gyermekek 
arcán és szemében, és igazi testi-lelki felüdülést jelentett.

Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását, Zsámboki Sanyi 
bácsi hozzájárulását és segítségét, Pál Marika, Zsámboki Zsuzsa egész 
heti önzetlen segítségét, Kollár Csaba, Reichenbergerné Földvári 
Anita, Ézsiás Sándor segítő munkáját! Köszönjük a nyugdíjas peda-
gógusok: Berényi Ferenc és felesége, Fónagyné Marika segítségét, a 
táborban részt vett pedagógusok, kisiskolai takarító nénik segítségét és 
a GAMESZ munkáját! Szöveg és kép: Hornyák Péterné

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kel-
lett működtetni az oktatási rendszert. A tanulóknak biztosítani kellett 
a tanulási lehetőséget, az iskolánknak és nekünk, pedagógusoknak 
pedig alkalmazkodnunk kellett a váratlanul kialakult szituációhoz. 
Az első lelkesedés után jöttek a nehezebb hétköznapok. Ez a helyzet 
mindenkinek nehézségeket okozott, szülőknek, diákoknak és a taná-
roknak is. Nagyon fontos az együttműködés! Az oktatás folyamán a 
szaktanárok feladatokat adnak, a tanulók pedig elvégzik azt. Sokat 
számít a megfelelő aktivitás! A tanév sikeres lezárásához és befejezésé-
hez elengedhetetlen volt az egyenletes, rendszeres tanulás. Az elvégzett 
munka elküldése, feltöltése az adott felületre.

A tanulók hihetetlen eredményekre képesek, ha akarnak. Nagyon 
sokan nagyon jól dolgoznak. Munkájuk mellé képeket, rajzokat, vi-
deókat csatolnak, színesítve azt. Egy kis ízelítő a biológia, technika és 
osztályfőnöki órai produktumokból, amit a gyerekek készítettek és a 
Blogjukba töltöttek fel. Tóth Sándorné

„A szeretet kalandja” A digitális oktatás

Jászfényszarui Művésztelep

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata
júniusban, júliusban és augusztusban 29 fő gyermeket táboroztat
különféle helyi táborokban. Egésznapos programokon vesznek részt
a gyermekek, akik nagy örömmel fogadták a táborozási lehetőséget.

Szöveg: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf

Június 30-án bemutatkozó látogatást tett Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármesternél a Rajkó zenekarban kezdett, de élete során

szinte minden nagy cigányzenésszel együtt játszott jászfelsőszentgyörgyi 
származású Ürmös Sándor, akinek fia néhány éve költözött városunkba 
családjával, és a fényszarui gyökerekkel rendelkező Szajkó Róbert zenész.
Felajánlották együttműködésüket a város zenei életének gazdagítására.

Reméljük, hamarosan hallhatjuk őket is Jászfényszarun!
Szöveg: Katinka · Fotó: Réz Bertold

Hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit július 7-én, kedden
a Jászfényszarui Művésztelep. A nyári, egyhetes alkotótáborban résztvevő 
művészek Jászfényszarun készült munkáiból augusztus 19-én 15.30-kor 

nyílik kiállítás a Régi Kaszinó Étterem és Kávézó épületében.
Kerekné Mihalik Judit, Fotó: Róbel Gábor

Templomi csoportkép
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Hírek az Idősek Otthonából

2020. március 8-tól az új koronavírus miatt látogatási tilal-
mat rendelt el az országos tisztifőorvos a bentlakásos szociális 
ellátást nyújtó intézményekben, majd pár nappal később a ki-
járási és felvételi zárlatot is elrendelték.

Az intézmény fennállása óta nem történt még hasonló szi-
gorítás, így a dolgozóknak, gondozottaknak és hozzátartozóik-
nak is új kihívást jelentett a kialakult járványügyi helyzet. Az 
intézményt a lakók nem hagyhatták el, a hozzátartozók nem 
látogathatták a lakókat.

A bentlakásos szociális intézmények, idősotthonok kiemelt 
kockázatú helyszínek a koronavírus-járványban. Kockázatot 
jelentenek önmagukban azért, mert sokan vannak egy helyen, 
és azért is, mert lakóik idős, gyakran krónikus beteg emberek, 
akikre a vírus különösen veszélyes. A betegség súlyos formája 
leginkább a 60 évnél idősebbeket és a krónikus alapbetegség-
ben (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, 
krónikus légúti megbetegedés, rosszindulatú daganatos meg-
betegedés) szenvedőket érinti. A munkánk során a népegész-
ségügyi hatóság szakmai protokollokkal és járványügyi eljá-
rásrenddel, különféle határozatokkal próbált irányt mutatni 
ebben a rendkívüli helyzetben.

Az első napokban ki kellett alakítanunk egy új beléptetési 
rendszert a dolgozóink részére. Mi is csak a főbejáraton át lép-
hettünk az épületbe, szigorú kézfertőtlenítés majd kötelező át-
öltözés után állhattunk munkába. Nyilatkoznunk kellett min-
den nap, hogy egészségesnek érezzük magunkat, betartottuk 
az előírt szabályokat a magánéletünk során, és nem vagyunk 
lázasak. Ez utóbbit naponta lázmérés során is ellenőriztük és 
dokumentáltuk.

A bejáratokhoz – önkormányzatunk jóvol-
tából – automata alkoholos kézfertőtlenítőket 
szereltünk fel. Az étkezőkben, a lakók és a 
dolgozók által használt mosdóhelyiségekben 
biztosítottuk az alkoholos kézfertőtlenítőt, 
papírtörlőket. Ismeretterjesztő és figyelem-
felhívó plakátokat helyeztünk el a kézfertőt-
lenítőknél, ami a kézmosás fontosságára hívja 
fel a figyelmet. A takarító kollégákra ebben a 
helyzetben sokkal több munka hárult. Két-
óránként fertőtlenítik a kilincseket, kapcso-
lókat, minden olyan felületet, amit sokszor 
megérintünk. A közös helyiségek, lakószobák 
fertőtlenítését is naponta többször elvégzik. 
Megtörtént a dolgozók oktatása, felvilágosítá-
sa a járványügyi teendőkről, izolációs szobát 
alakítottunk ki arra az esetre, ha otthonunkba 
bekerülne a vírus, el tudjuk különíteni a be-
tegeket.

Az időseink testhőjét naponta kétszer el-
lenőriztük, a fertőzés tüneteit folyamatosan 
figyeltük. Megtanítottuk nekik a helyes kéz-

mosási technikát, köhögési etikettet, és próbáltuk ezeket be-
tartatni, bár néha nem volt könnyű. Igyekeztünk ugyanolyan 
életet biztosítani számukra, mint a veszélyhelyzet előtt, ám ők 
is érezték a bennünk lévő feszültséget, aggodalmat.

Ültettünk virágokat a kertünkbe és a virágládákba, tornáz-
tunk, énekeltünk, kézműveskedtünk, ha engedte az időjárás, az 
udvaron múlattuk az időt. Sütöttünk lecsót és palacsintát, főz-
tünk slambucot. Húsvétra virtuális tojásokkal kedveskedtünk 
az elmaradó locsolkodóknak, anyák napján kivételesen mi kö-
szöntöttük az interneten keresztül slideshow-val a gyerekeket, 
unokákat, dédunokákat. A korlátozások miatt Gábor atya sem 
látogathatott el hozzánk, így a hétvégéken szolgálatban lévő 
gondozók sokszor hívták a társalgóba az időseket, ha miseköz-
vetítés volt a televízióban.

Az önkormányzat és a szociális munkások segítségével tudtuk 
az időseinknek szükséges tisztálkodási szereket és nassolni való-
kat beszerezni. A lakóink viszonylag jól viselték a korlátozáso-
kat, folyamatosan figyelemmel kísérték a járvány alakulását, és 
nagyon várták az enyhítéseket. A hozzátartozók döntő többsége 
megértően fogadta a mindenki számára merőben új helyzetet.

Június elején az országos tisztifőorvos részlegesen feloldotta 
a látogatási tilalmat, így három hónap után végre megtörtén-
hettek a személyes találkozások, majd június 18-án megszűnt a 
veszélyhelyzet. Jelenleg járványügyi készültség van érvényben, 
ami tartalmaz ugyan szigorításokat, de korántsem a régi mér-
tékben. Az intézményben továbbra is maszkban tartózkodhat-
nak a látogatók, a kézfertőtlenítés és a távolságtartás kötelező.

Az Idősek Otthonát szerencsére elkerülte a járvány, és a lezá-
rás alatt nagyobb probléma nem történt. Intézményünk orvo-

sa, Palencsár doktor úr a gondozókkal együtt-
működve mindent megtett a lakók biztonsága 
érdekében.

Az idősek nappali ellátása – Idősek klubja – 
is szünetelt a veszélyhelyzet idején. Ebben az 
időszakban az ott dolgozók aktívan rész vál-
laltak az ebédhordásban, idősek ellátásában, 
segítették a munkánkat. A klub július 1-től 
ismét teljes kapacitással működik, várják a 
vállalkozó kedvű időseket!

A történteknek voltak pozitívnak tekinthe-
tő hozadékai is, mint az összefogás és az egy-
másra figyelés megélése, az, hogy mi dolgozók 
sokat tanultunk arról, hogy ki hogyan reagál 
a krízisben, hogy az önkormányzatunk támo-
gató gesztusokkal igyekezett segíteni.

A szakemberek szerint lesz „második hullá-
ma” a vírusnak. Nem tudjuk, hogy elkerül-e 
bennünket. A veszélyhelyzet elmúlt, de lakó-
ink a járvány szempontjából a legveszélyez-
tetettebb korosztály. Vigyázunk, vigyázzunk 
rájuk továbbra is! Reichenbergerné Anita

Júniusban Nagy Istvánné született 
Varga Piroskát köszöntöttük
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester asszonnyal.
Kép és szöveg: Szalainé Varga Erzsébet

Szépkorú
köszöntése
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Emlékképek a múltból a mába

A két fotó az 1920-as éveket idézi, amikor a kézi aratás kaszával történt, a marokszedők kévéket kötöttek, és ezekből rakták össze az úgynevezett 
kereszteket. A kévéket úgy helyezték egymás tetejére, hogy azok keresztet formáztak.

Jászfényszarun, ha az ember kicsit kutatja a családfáját, szinte minden tősgyökeres helyinek van legalább egy ágon földműves őse. A föld meg-
művelése és hasznosítása nagyon sok nehéz fizikai és szellemi munkát és tapasztalatot is igényelt, és igényel ma is.

Jászfényszaru külterülete mintegy 7500 ha – ebből több mint 1500 ha erdő, a fennmaradó rész szántó és ipari terület –, melyeket főként családi 
gazdák művelnek.

Az elmúlt 100 évben sok volt az átalakulás, de igaz ma is, hogy Jászfényszaruba gondozott szántók mentén vezet az út.
A termelő folyamatok feltételei, tényezői a termelés során mennyiségileg és minőségileg is átalakulnak, új alakot öltenek, és új funkciójuk alakul 

ki. 2020-ban már szinte minden gépesített, nagy teljesítményű traktorok szántanak, és pld. légkondicionáltak a mezőgazdasági gépek fülkéi.

Kézi aratás

Jászfényszarui szántóföldek

Gabonakereszt
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Lassan a feledés homályába kerülnek a 
sok-sok fizikai erőfeszítést is mutató parasz-
ti munka nehézségei és eszközei. Például a 
ló vagy az ökör vontatta kocsik, szekerek és 
számtalan eszköz, mint pld. cséplőhadaró, 
kaszatokmány és sorolhatnánk.

A mezőgazdasági munkák között az egyik 
legfontosabb dolog a kenyér előteremtése. 
Ennek egyik művelete, az aratás viszont az 
egyik legnehezebb, de egyben legígéretesebb 
paraszti munka. Egy arató férfi és egy marok-
szedő nő tartozott össze. Az aratást mindig 
„Isten nevében „kezdték. A férfi vágta a ren-
det, a nő sarlóval összeszedte, és a leterített 
kötélre helyezte.

A felnövekvő gyermekek már csak a tájhá-
zakban, múzeumokban ismerkedhetnek az 
elmúlt évszázad során még használt eszkö-
zökkel, ezért örülök az évről évre megrende-
zett aratónapnak, melyben részt vett Ézsiás 
István emeritus jászkapitány, családi gazdál-
kodó által szervezett jászfényszarui delegáció 
ebben az évben is.

Nagyra értékelem, hogy évről évre megren-
dezik Jászapátin az aratónapot, hogy néhány 
évtized távlatából emlékezzünk a közös múl-
tunkra. És bizony értékeljük hazánk adott-
ságát, ahol ez évben is megterem az ország 
lakosságának elegendő kenyérgabona.

Örömmel látom, hogy egyre több fiatal 
gazda lát perspektívát Jászfényszarun a föld-
művelésben és a kertészetekben.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Gépek a szántóföldeken

Aratás, cséplés napjainkban

Balról jobbra, első sor: Győri Olivér, Ördög Tamás Imre, Ördög János Zoltán, Győri Ernő,
Győriné dr. Czeglédi Márta, Ördög Ákos Máté, Pál Károly, Ézsiás István

Hátsó sor: Ördögné Balla Margit, Szilágyi László, Ézsiás József, Varga Magdolna, Veigl József

Balról jobbra:
Pál Károly, Ézsiás István, Török Imre

Aratókoszorú
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Fényszarui középiskolások, 2008 – Mi történt velük azóta?
Tizenkét évvel ezelőtt 

Zsámboki Richárd, a jász-
berényi Lehel Vezér Gimná-
zium első éves diákja kap-
csán arról tájékoztattuk az 
olvasókat, hogy a tanévben 
hat-hat iskolai, megyei és öt 
országos versenyen vett részt. 
A harmincéves helyi lapnak a 
középiskolás évei alatt 2007-
2011 között ezüsttollas szor-
galmas írója, tudósítója volt. 
Jászfelsőszentgyörgyről 2017-
ben indult el először a helyi, 
majd a jászsági fiatal értelmi-
ségiek konferenciája. Jászjá-
kóhalmán 2019. március 23-
án megtartott tudományos 
konferencián Jászfényszarut 
Ricsi képviselte, ahol előadá-
sával nagy sikert aratott.

A középiskola további évei alatt folytatódott a tantárgyi versenyeken 
való részvételed?

Természetesen, bár a középiskolai évek második felében már főleg 
a továbbtanuláshoz számomra hasznos tantárgyakra fókuszáltam. Így 
egyrészt nem tudtam már büszkélkedni tucatnyi versenyszámmal, vi-
szont a matematika és a fizika területén szép eredményeket értem el. 
A legbüszkébb a fizika OKTV-n (Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny) elért végzős évi eredményemre vagyok, amikor az országos 
legjobb 20 helyezett közé jutottam.

A középiskola után milyen tanulmányt folytattál?
Elsőként mechatronikai mérnök alapképzést végeztem el a Budapes-

ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki 
Karán. A mechatronika röviden a gépészet, elektronika és az intel-
ligens számítógépes irányítás egymás hatását erősítő integrációja. Az 
alapszak végeztével maradtam az egyetemen, de szakirányt váltottam, 
pontosabban az addig tanultak egy részére fókuszáltam. Mesterdip-
lomámat így villamosmérnök szakon szereztem, mégpedig irányítás-
technikai specializáción.

Az egyetemi évek alatt tudományos diákköri munkában vettél-e 
részt, vagyis folytatódott-e a kötelezőn túli ismeret- és sikerélmény 
szerzés?

Az egyetemi tanulmányaim során is folytattam a kötelezőn felüli 
tevékenységek végzését. Alapszak során a Mechatronikai Szakosztály 
tagjaként konzultációkat és vizsgafelkészítőket tartottam főleg mű-
szaki mechanikai tantárgyakban, kétszer írtam Tudományos Diákköri 
Konferencia dolgozatot, valamint a középiskolás években szerzett an-
gol felsőfokú nyelvvizsga mellé német felsőfokú vizsgabizonyítvány is 
került.

Másodévesként megszereztem a magas nívójú GE Scholar Leadership 
ösztöndíjat, amit akkoriban évente országosan 5 egyetemi hallgató ka-
pott meg.

A mesterszak során már hivatalos demonstrátorként részt vettem az 
oktatásban is, valamint mesterséges intelligencia területén kutatási 
munkát végeztem az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Ku-
tatóintézetében (SZTAKI). Az itt végzett munka eredménye volt az 
egyetemi tanulmányaim végén egy első díj az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián informatika kategóriában.

A szerzett képesítés alapján a céljaidnak megfelelően helyezkedtél-e 
el, mikor és hol?

Érdekes módon nem a képesítésem, hanem az utolsó években végzett 
kutatómunkám alapján helyezkedtem el az utolsó egyetemi évem so-
rán (2016-ban). Egy önvezető autók fejlesztésével foglalkozó magyar 
startup cégnél dolgoztam 3 évig mint mesterséges intelligencia kutató. 
Jelenleg is mesterséges intelligenciával foglalkozom a GE Healthcare 
alkalmazásában, orvosi képalkotó eszközök okos algoritmusokkal tör-
ténő fejlesztése a célterületem.

A szerzett elméleti tudást hogyan kamatoztattad a gyakorlati élet-
ben, milyen eredményeid vannak már?

A kutatói munka megköveteli azt a szakmai kíváncsiságot, a folya-
matos önfejlesztést és kísérletezési vágyat, amit az oktatásban töltött 
sok év alatt elsajátítottam. A problémák gyors megértése, a külföldi 
szakirodalom gyors, hatékony feltérképezése és a fontos információk 
leszűrése, az aktuális feladat lehetséges megoldási módjainak meg-
tervezése és kivitelezése, majd ezek közül kísérletezés útján történő 
választás mind fontos a kutatói gyakorlatban. Az elmúlt évek során 
számos mesterséges intelligencia alapú algoritmus fejlesztésében vet-
tem részt: forgalmi sávok detektálása, parkolóhelyek felismerése az 
önvezető autóknál, valamint szervek és elváltozások meghatározása 
orvosi MR felvételeken. Részt vettem több olyan fejlesztésben, amik 
szabadalmazási folyamata elindult.

Az elkövetkező 10 évre, illetve évekre milyen szakmai célt tűztél ki?
A mesterséges intelligencia használatának elterjedése az egészségügy-

ben az utóbbi néhány évben indult meg, és nagyon dinamikusan nö-
vekszik az alkalmazások száma. A következő években szeretnék több 
piacra kikerülő termék fejlesztésében részt venni, amelyek növelni fog-
ják az egészségügy színvonalát, és potenciálisan emberi életeket ment-
hetnek meg. Mivel a 10 év ezen a területen roppant sok idő (nem 
telt el még 10 év azóta, hogy a mesterséges intelligencia a jelenlegi 
népszerűségére szert tett), ezért nem látom kizártnak azt sem, hogy 
más témában is kipróbálom magam.

Hogyan alakult a magánéleted?
Az egyetemi évek alatt ismerkedtem meg feleségemmel, Szőke Ve-

ronikával, akivel 2017-ben házasodtunk össze Jászfényszarun. Jelen-
leg Budapesten élünk egyelőre ketten, de a családunk bővülése közeli 
terveink része.

Miként valósítod meg a szabadidő hasznos eltöltését?
A szabadidőm egy részét ugyanazok a tevékenységek töltik ki, amik 

jellemzőek voltak rám már az utóbbi 20 évben, mint például az olvasás 
vagy a számítógépes játékok. Feleségemmel gyakran szervezünk több-
féle programot, például kisebb-nagyobb kirándulásokat. Az utóbbi 
években megtanultam úszni, és rendszeresen jártam is a vírushelyzet 
kialakulásáig, azóta itthon próbálok minél többet sportolni.

Gyakran látogattok haza feleségeddel? Milyennek látod városunk 
fejlődését?

Természetesen gyakran látogatunk haza, persze az idei év érthető okok-
ból máshogy alakult, a családjaink védelme érdekében csak nagyon kor-
látozott módon és számban találkoztunk az otthoniakkal. Jászfényszaru 
fejlődése mindig is lenyűgözött, és amikor csak lehetőségem volt rá, 
büszkén meséltem róla mindenkinek. Az esküvőnk után több barátunk 
is kijelentette, hogy nagyon szívesen élne ebben a gyönyörű városban.

Mi tenné még teljesebbé az itt élők életét?
Innen távolról nem igazán látok hiányosságot. Bízom abban, hogy a 

város vezetése folyamatosan azon dolgozik, hogy erre a kérdésre minél 
több választ találjon, és a felmerülő ötleteket, fejlesztéseket megvalósítsa.

A koronavírus első hulláma és a vészhelyzet elmúlása után mit érté-
kelsz át a mindennapokban az előző időszakhoz képest?

Rájöttem, hogy mennyire magától értetődőnek vettünk sok dolgot 
korábban, amit most, a vészhelyzet csökkenésével már nagyra értéke-
lünk, például hogy bármikor bemehetünk egy boltba, és meg is kapunk 
ott mindent, amit szeretnénk. Hálás vagyok azért, hogy munkahelye-
ink lehetővé tették, hogy itthonról dolgozzunk ebben a nehéz időszak-
ban. Különösen fontosnak tartom azonban azt, hogy ne tévesszenek 
meg minket a jelenlegi lazítások, és a statisztikákban látható visszaesé-
sek, ne ringassuk magunkat hamis biztonságérzetbe! A vészhelyzet bár 
elmúlt, de a vírus továbbra is velünk van, és társadalmi kötelességünk 
továbbra is figyelmesnek lenni egymással, betartani az alapvető távol-
ságtartási és higiéniás ajánlásokat, és egy esetleges második hullám és 
újabb vészhelyzet esetén gyorsan és fegyelmezetten reagálni.

Köszönöm a válaszaidat. Ezek és személyes ismereteim alapján is 
mondhatom, az eddigi életutad sikeres és töretlen. Úgy gondolom, ez 
nem véletlen és nem csak adottság, ezért sokat tettél a tanulmányaid és 
a mindennapok során. Az olvasók nevében további sikereket kívánok, 
és ha hívunk, gyere, hogy ismereteiddel, tudásoddal segítsed a szülőhe-
lyen maradottakat. Tóth Tibor · Fotó: Szőke Veronika

Zsámboki Richárd
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A jászfényszarui önkormány-
zat támogatásával idén is meg-
rendezésre került a Jászfényszarui 
Kyokushin Karate edzőtábor. A 
tábor helyszíne a régi óvoda épüle-
te és a hozzá tartozó hatalmas park 
volt, aminél nehezen tudnánk jobb 
helyet elképzelni. A helyi focipálya 
közelsége remek alkalmat biztosí-
tott a reggeli futóedzések lebonyo-
lításához. A gyerekek összesen tíz 
edzésen vettek részt, és gyakorolták 
a karatéhoz szükséges alapokat: 
pajzs-pontkesztyű, erőnlét, küzde-
lem, állóképesség. Az edzések közti 
időt pedig szabadprogrammal és zá-
rásként egy nagy túrával töltötték.

Osu!
Kép és szöveg: Senpai Fülöp Roland

Keleti Fény Edzőtábor 2020,
Jászfényszaru

Jászapátin voltunk a Jászsági Fiatalok 
Önkéntes Csapatával a X. Babfesztivál 
főzőversenyén. Lázas csapatmunka 
előzte meg a vasárnapot. A dekoráció 
elkészítését vállaltam, Kriszti és Kitti 
voltak a főszakácsaink, beleadtak min-
dent a babgulyás elkészítésébe. A fiaink 
hasogatták a fát, a lányainkat pedig 
felcicomàztuk szoknyába, köténybe. A 
zsűrihez vitt szervírünk még a helyi 
televízíóstábnak is elnyerte a tetszését. 
A pálinkánk ütős volt, az ételünk pedig 
remekre sikerült. Helyezést ugyan nem 
értünk el, de a hangulatunk kitűnő 
volt. Háfra Sóti Bernadett

Idén először került megrendezésre a Strandfoci Magyar Kupa a Lupa 
Beach-en. Csapatunk, a Jászfényszaru Goldwin-Pluss csoportelsőként 
jutott a negyeddöntőbe, miután a Hidegkút SE ellen 7-1, majd az Új-
hartyán ellen 4-3 arányú győzelmet aratott. A negyeddöntőben nem 
várt 8-1-es diadalt arattunk a Pénzügyőr SE ellen. Az elődöntőben a 
jól ismert Bonyhád következett, akiket 10-8 arányban győztünk le. 
A döntőben sokadszorra az Energia SC következett, sajnos a mér-
kőzésen egyik meghatározó játékosunk, Szentes-Biró Tamás súlyos 
sérülést szenvedett, melynek következtében 6-2-re alulmaradtunk a 
Gyöngyössel szemben. Gratulálok csapatunknak az ezüstéremhez, és 
hasonló szereplésben reménykedünk az NB 1-es bajnokságban, mely 
július 16-án rajtol. Csizmarik Gyula

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében a 2020/21-es 
színházi évadra a budapesti József Attila Színház meghirdette a 
Kaló Flórián bérletet, melyre jelentkezőket várunk. Az előadások 
előre megadott időpontban pénteken 19 órakor kezdődnek, így 17 
órakor van az indulás Jászfényszaruról, Hatvanon át Budapestre.

Az előadások:
· 2020. október 9. 19:00 Peter Shaffer: Amadeus – Mozart szerepét 

Tasnádi Bence, a Katona József Színház művésze alakítja, Salierit 
Fila Balázs. A rendező Koltai M. Gábor.

· 2020. november 27. 19:00 Tasnádi István: Szibérai csárdás – Egy 
zenés, romantikus játékkal indul az ősz. A darabban Simon Kornél 
partnerekén Zsigmond Emőkét láthatják Hargitai Iván rendezé-
sében.

· 2021. január 29. 19:00 Az évad második fele Spiró György: Az 
imposztor című komédiájával kezdődik. Bogusławski szerepében 
Benedek Miklós, a rendező pedig Bagó Bertalan.

· 2021. március 19. 19:00 Barabás Pál: Egy szoknya, egy nadrág 
című darab könnyed, tavaszi zenés vígjátéknak ígérkezik. Az előadás 
rendezője a színház Örökös tagja: Bodrogi Gyula.

A bérletek ára a 4 előadásra 16.000 Ft/fő, a 3-4. sorba szólnak a 
bérletek, amelyek árát jelentkezéskor kell fizetni.

Jelentkezés: Tóth Tibornál mobilon: +36-30-337-3336 vagy 06-57-
660-800, illetve tothtibor5193@gmail.hu vagy febejfsz@gmail.com 
lehet augusztus 10-ig. Tóth Tibor

Strandfoci hírek
Bérleti felhívás

A FÉBE éremkiadásának sorát 2000-ben kezdte el a Szent István 
millenniumi emlékéremmel, melyet további öt követett, a legutolsó a 
Penczner Pál centenáriumi emlékérem 2016-os kiadása volt.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – az önkormányzat, civilszer-
vezetek részbeni támogatásával – I. Mátyás magyar király halálának 
530. évfordulója alkalmából hetedikként Mátyás király Emlékérmet 
ad ki. Az érem tervezését, a gipszminta elkészítését az egyesület tagja, 
Szabó Imrefia Béla szobrászművész, városunk díszpolgára térítés nélkül 
ajánlotta fel. Az érem Szegeden, Szabó Tamás ötvösmester éremverdé-
jében készül. A halálozási évfordulón túl választásunkat az is motiválta, 
hogy uralkodása alatt (1458–1490) élte fénykorát a középkori állam. 
Öt évszázad után is az „igazságos Mátyás király”-ként emlegetik, alakja 
köré legendák, mondák és népmesék szövődtek. Városunk neve már 
Mátyás király korából is több oklevélben említésre kerül. A Városháza 
dísztermében található Időszalag tűzzománc faliképen Mátyás király 
reneszánsz udvara látható, a trónján ül, kezében a jogart tartja. Ebben 
az évtizedben utcanév változtatás folytán utcát is neveztek el róla.

Az érem hátlapján: az éremoldal felső harmadában íves szalagon 
felirat: JÁSZFÉNYSZARU VÁROS. A szóközben, viaszpecsétként, a 
település címere látható. Középső harmadban a megújult Városháza 
épületegyüttese. Az alsó harmadban négy vízszintes sorba rendezett 
felirat, a történelmi korokat idéző betűtípusokkal: ANNO DOMI-
NI MCCXXXIX IN HUNGARIAM1433 • FENNUSZARU / 
OPPIDUM • 1831 / 1993 ~VÁROS

A 42,5 mm átmérőjű érem nemes ajándék és maradandó érték. Meg-
rendelhető a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) Tóth Tibornál 
személyesen, de a 30-337-3336 mobiltelefonon is, valamint Baranyi 
Józsefné Békési Nellinél (Szabadság út 102.) szeptember 5-ig a kö-
vetkező változatokban: bronz 3500 Ft, ezüstözött fényes vagy platiná-
zott bronz 5000 Ft, aranyozott bronz 7000 Ft, ezüst (Ag925/33,6gr) 
22000 Ft. Az érem árában a tartó díszdoboz ára is szerepel.

Mátyás király Emlékérem ünnepélyes bemutatója – a Kulturális 
Örökség Napja alkalmából – szeptember 19-én délután a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtárban lesz a megnyíló Mátyás király 
kiállítás részeként. Tóth Tibor

Mátyás király Emlékérem kiadása
2020
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NÉPFŐISKOLAI SZAKMAI NAPOK
A korábban meghirdetett népfőiskolai progra-

mok újratervezése, megvalósítása folyamatban 
van. Szakmai napok keretében nemzetközi és ha-
zai színtéren ismét találkoznak a népfőiskolások.

NEMZETKÖZI HÁLÓZAT
– Magyar Népfőiskolai Társaság
FIRST NETWORK – első nemzetközi projekt támogatói hálózat 

és internetes portál. A FIRST Network a civil társadalmi szervezetek 
nemzetközi hálózata, amely a felnőttkori oktatás területén működik. 
A projekt célja, hogy egyetlen internetes felületen fontos informá-
ciókat és iránymutatásokat gyűjtsenek össze az egész életen át tartó 
tanulás területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetek nemzet-
közi együttműködéséhez. A projekt keretében szervezett online kép-
zésbe, információ-átadásba a Magyar Népfőiskolai Társaság révén a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság is megkeresést kapott, 
s élt ezzel a lehetőséggel. A társaságot Dobos Gergely felnőttképzési 
szakértő képviselte az online platformon.

A partnerek köre öt európai ország öt civil szervezetét foglalja magá-
ban, akik fontosnak tartják az egész életen át tartó tanulást: Fundacja 
Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, FAIE Lengyelország www.
fundacjaaie.eu; Alternatív Oktatási Kezdeményezések Alapítványa, 
Lengyelország mint pályázó és koordinátor, nonprofit nem kormány-
zati szervezet, amelyet 2011-ben alapítottak. Fő célja a felnőttek egész 
életen át tartó tanulása. COOSS – Cooperativa Sociale COOSS 
MARCHE ONLUS scpa Olaszország, www.cooss.it; Az 1979-ben 
létrehozott társadalmi szervezet, a COOSS Szociális Szövetség non-
profit szervezet, amely gondozási, szociális szolgáltatásokat, képzést 
és oktatást nyújt az olaszországi Marche régióban. Jelenleg megkö-
zelítőleg 2900 tagja/alkalmazottja van. Magyar Népfőiskolai Tár-
saság/Budapest-környéki Népfőiskolai Társaság Magyarország 
– www.bknsz.hu; A Budapest Környéki Népfőiskolák Szövetségének 
(BKNSZ) www.bknsz.hu küldetése az, hogy a helyi ismeretekre és a 
helyi tevékenységekre alapozott új felnőttképzési technikákkal járuljon 
hozzá a mezőgazdaság és a vidék fejlesztéséhez. Interfolk, Institut for 
Civilsamfund, Denmark, www.interfolk.dk; Az Interfolk Civil Tár-
sadalmi Főiskola Dánia, egy nonprofit és nem kormányzati társulás 
és magánkutató intézet, amelyet 2008-ban alapítottak. EDUCULT 
– Institute of Cultural Policy and Cultural Management, Austria, 
http://educult.at/; Az EDUCULT egy független, nonprofit kutatási 
és projekt intézet, amely nagy tapasztalattal rendelkezik az ausztriai és 
az európai oktatási és kulturális politika elemzésében és értékelésében. 
A projekt 2018 októbere és 2020 szeptembere között az Erasmus + 
program támogatásával valósul meg. Bővebben: www.first-network.eu

KORHATÁRTALANUL
„FELKÉSZÜLÉS AZ AKTÍV IDŐSKORRA” ERASMUS+ 

projekt disszeminációjába, továbbadásába is bekapcsolódott a 
Bedekovich Népfőiskola – a megkeresésnek örömmel tett eleget, 
mert rokon vonások, hasonló gondolkodás fedezhető fel a „Korha-
tártalan Akadémia” programsorozatban. A projekt keretében Alsó-
mocsolád önkormányzata és három partnere négy olyan tananyagot 
készített, melyek hasznos ismereteket nyújtanak a különböző korosz-
tályoknak az aktív időskorra történő felkészüléshez és az időskor meg-
éléséhez. Bővebben: https://alsomocsolad.hu/?menu=501

Az Alsómocsoládon készült tananyag az időskori informatikai 
tanulásról szól. Kitér az IT világ minden lényeges kérdésére, fő jel-
lemzője a közérthető, egyszerű szöveg, a tanulást segítő sokféle, rajzos 
illusztráció és a kiemelt figyelem az időskori korosztály egyéni tanulási 
jellemzőire. Az anyag címe kitűnően kifejezi az idősek bevonásának 
szándékát. „Netre fel! Nemcsak a húszéveseké a világháló.”

A másik tananyag norvég példák alapján útmutatást ad és jó gya-
korlatokat mutat be az időskori önkéntes tevékenységhez. A tananyag 
két összecsengő mondattal mutatja be az önkéntesség és idősek ön-
kéntes munkájának fontosságát. „Önkéntes munka nélkül Norvégia 
leáll.” „Szeniorok nélkül megáll az önkéntesség.”

A harmadik tananyag szlovén partnerek munkája, melyben az idős-
kori egészséges életmód fenntartásáról, a hasznos szabadidős tevékeny-

ségek, különféle testgyakorlási formák bemutatásáról és az időskori 
táplálkozásról adnak hasznos tanácsokat. Többek között kitűnő szer-
zők hasznos gondolataival, jelmondataival ösztönzik az időseket, hogy 
másként gondolkodjanak korukról és lehetőségeikről. Ezek közül csak 
kettő: „Ami számít, az nem életünk éveinek száma, hanem az élet 
az éveinkben.” (Adlai E. Stevenson) „Hiszek a korban, barátom. 
Dolgozni és öregebbé válni, ez az, amit az élet elvár tőlünk. Hogy egy 
napon öreg vagy, és még mindig nem értesz mindent, de elkezdesz, 
szeretsz, érzékelsz, összekapcsolódsz a távolival és a szavakkal ki nem 
fejezhetővel, egészen a csillagokig. (Rainer Maria Rilke)”

A negyedik anyagban a demenciáról és annak leggyakoribb for-
májáról, az Alzheimer betegségről írnak a budapesti XV. kerület 
munkatársai. Az egyre szélesebb körben megjelenő, korunk súlyos 
fenyegetésének tekinthető, még gyógyíthatatlan betegségről, az azzal 
kapcsolatos tapasztalatokról és teendőkről adnak gyakorlatias tanácso-
kat a szerzők azoknak, akik családjukban vagy közösségükben valami-
lyen kapcsolatba kerülnek ezzel a betegséggel. Pozitív szemléletüket, 
segítő szándékukat jól kifejezi az anyag címe „SOS Demencia. Együtt-
működés az Alzheimer és a Demencia ellen”, és egy Nietzsche idézet: 
„A rossz emlékezőtehetség előnye az, hogy az ember ugyanazokat 
a jó dolgokat több ízben élvezi először.” (Friedrich Nietzsche)

Az elkészült tananyagok egyszerű nyelvezettel, a felnőtt tanulók 
igényeit, sajátosságait figyelembe véve készültek. Alkalmasak egyéni 
tanulásra, de közösségek is jól hasznosíthatják ezeket tudásgyarapí-
tásra, tapasztalatmegosztásra vagy közös tevékenységekhez. A szerzők 
hálásak lennének, ha az olvasóktól visszajelzést kapnának az anyagok 
olvasása, használata során felmerült tapasztalatokról. A projekt kere-
tében 2020. augusztus 4-én, 5-én Alsómocsoládon, a témában ér-
deklődőknek a személyes kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére van 
lehetőség, többek közt a Bedekovich Népfőiskola részvételével.

Alsómocsolád – melyen hét évszázad hagyta „keze nyomát”– Bara-
nya északi szegletében a baranyai Hegyhát nyitott kapujaként piciny 
településként óriási energiával, sok-sok megnyert pályázati támogatás-
sal, gazdag programkínálattal várja, fogadja és visszavárja vendégeit. 
https://alsomocsolad.hu/

BESZÉLGETÉS A DIÓFÁK ALATT
A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG: az elnökség és a Ta-

nácsadó Testület tagjai email-ben jelentkeztek, hetente küldtek levelet 
a tagság számára, amelyeket folyamatosan közzé tettünk a Bedekovich 
Népfőiskola Facebook-oldalán. Kérjük, kísérjék figyelemmel. A Dió-
fák alatti beszélgetés – helyszíne tisztelgés Sz. Tóth János emlékének, 
a mindszentkállai ház (volt otthona) ad helyet. Időpontja: 2020. au-
gusztus 29. „Ez nem a közönyösség ideje…” kerekasztal beszélge-
tés Ferenc pápa áprilisi gondolatairól. A beszélgetés résztvevői: Beer 
Miklós ny. püspök (Váci Egyházmegye), Farkas Éva, egyetemi docens 
(Szegedi Tudományegyetem), Gáncs Péter ny. püspök (Magyarországi 
Evangélikus Egyház), Koncz Gábor, egyetemi magántanár (TIT Stú-
dió Egyesület), Németh Balázs, egyetemi docens (Pécsi Tudomány-
egyetem), Striker Sándor, művelődéskutató, filozófus, dr. Soltész Ani-
kó, felnőttképzési kutató. A beszélgetést moderálja: Bardócz-Tódor 
András, az MNT elnöke.

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK
A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Igazgatósága szervezésében, a Művelődő Közösségek Észak-Ma-
gyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00148 pályázat részeként 
Népfőiskolai hálózati műhelymunka-sorozat indult. Tíz népfőiskola 
– köztük a Bedekovcih Lőrinc Népfőiskolai Társaság – képviselteti 
magát hónapról hónapra. A februárban kezdődő projekt első állomása 
Nagybarcán volt. Másodszor március 4-én, 5-én a Tokaji Pap Miklós 
Népfőiskola bemutatkozására érkeztek Tokajba a szakemberek. A ter-
vek szerint a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság programjára 
szeptember 2-án kerül sor. Az Intézet küldetésének tekinti, hogy a 
Magyarországon és a Kárpát-medencében működő népfőiskolák kap-
csolatba kerüljenek egymással, valamint komoly hálózatot alakítsanak 
ki. Ebben az évben három nagy területi egységben kezdték meg a 
munkát európai uniós pályázat megvalósításából: Észak-Magyaror-
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szágon, Nyugat-Magyarországon és az Alföldön. A Művelődő közös-
ségek Észak-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00148 projekt 
szakmai központja a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatósága. A pályázati kiírásnak megfelelően a 
projektben tíz népfőiskola bevonására került sor – így kapott felkérést 
a Bedekovich népfőiskola is – szervezetenként két fő részvételével. 
A hálózatépítéshez a borsodi egyesületeken túl csatlakoztak Heves, 
Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ből is.

Kérjük kedves olvasóinkat, kísérjék figyelemmel a honlapon és a 
közösségi médián (a társaság Facebook-oldalán és csoportjaiban) köz-
zétett híreket.

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

„Az idő nem fontos…” címmel nyílt meg június 19-én délután 
Ézsiás Gyöngyike első önálló kiállítása Jászfényszarun, a Petőfi

Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kiállítótermében. A Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság meghívására a koronavírus-járvány mi-
att hosszú idő után ezen a különleges tárlaton találkoztak először a 
művészetkedvelők. Az eseményen Bordásné Kovács Katalin, a kultu-
rális intézmény igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Közreműködött 
Czibolya Évi. A nagy érdeklődéssel kísért kiállítást Farkas Edit nyitotta 
meg:

Kedves Érdeklődők!
Nehéz időszakon vagyunk túl, és azt hiszem, mindannyiunknak újjá-

születést jelentenek napjaink, főleg, amikor valamilyen kulturális esemény 
kerül megrendezésre. Egy új születik mai kiállítónk, Ézsiás Gyöngyike 
életében is, hiszen első önálló kiállításával jelentkezik a közönség előtt.

Ma reggel még beszéltünk Gyöngyikével, és nekem csak most tudatosult: 
hazajött az elsőre, oda, ahonnan indult... Mindketten ugyanazt gondol-
tuk: a sors akarta így, hiszen a koronavírus jelentősen átszervezte min-
denki életét. Ilyen értelemben, jót tett ez az időszak... Hiszen így nem 
Szentendrén, hanem szülővárosában lesz az első... Mondhatjuk tehát, 
Gyöngyike visszatért a gyökereihez...

Ahogy ő írja bemutatkozójában:
„Az itt élt nagyszüleim, dédszüleim, s még számolhatatlanul sok ősöm 

emléke, és a szüleim történetei azok, amik lelkem örökre fogva tartják 
ezen a tájon.

Édes fogság ez, kellemes rabság, mert számtalan villanásnyi kép tölti 
meg minden porcikámat olyan erővel és tűzzel, amik azután a kezemet is 
vezetik a papíron.”

Kicsit nehéz a dolgom, hiszen egy eddig számomra ismeretlen ember ki-
állítását nyitom meg. Érzésekről, élményekről, az első benyomásról tudok 
most önöknek beszélni. Ahogy mondtam: nem ismertük egymást. Aztán 
Magdika mutatott néhány képet, és azt éreztem, nem véletlenül sodort 
minket most össze az élet. Így azt is mondhatom, Gyöngyike mégis is-
merős, hiszen a képeket elnézve ezer szállal kötődünk. Nem tudok róla 
semmit. Mégis, mindent tudok.

Azt, hogy úgy fest, ahogy én: ki kell jönnie, addig nem nyugszik a lélek, 
amíg élet (vagyis kép) nem születik a papíron vagy a vásznon.

Azt, hogy a család tudata mellett ott van a másik állandó, szűnni, de 
megszüntetésre sem vágyó feladat: a festés. Mely ott lebeg kötelességként, 
belső késztetésként, de a mindenséget megadó szabadságként.

Azt, hogy kutatja a körülötte lévő világ miértjét és hogyanját. Annak 
megismerése és megértése a cél, a legkisebb elemeken keresztül. Hogy aztán 
ezt formákká, képekké alakítsa.

S hogyan lesz mindebből kiállítás?
Édes teher ez, hiszen a saját kedvtelésből született festményeket elsősor-

ban nem a nagyközönségnek szánjuk, hanem – ahogy azt Gyöngyikével 
is megbeszéltük a rendezés során – annak ki kell jönnie. S ha ezt majd 
meg is mutatjuk, na, az lesz az igazi lelki kihívás. Hiszen a képek által 
betekintést nyújtok saját önvalómba: azt mutatom meg, mit érzek, hogy 
élek, így – azt gondolom – ez egy nagyon bizalmi állapot.

Gyöngyike bemutatkozó gondolatai sem a hagyományos szálon mozog-
nak, hiszen már ott is kinyílik: beenged minket a saját világába, s nem 

tényekről, adatokról ír, hanem érzésekről és élményekről. Ezek tudatában 
nézzük tehát a képeket és magát a kiállítást.

Több helyen is a rajzmeditáció eszközeit alkalmazza Gyöngyike: a szí-
nek, a formák és az azokat felépítő vonalak segítségével kel életre a kép. 
Ahogy én mondom otthon: szüttyögés, hiszen ilyenkor időt és teret túllép-
ve, csak az alkotásra koncentrál az ember, s valljuk be: a millió vonalat 
nem lehet gyorsan meghúzni. De nem is túl lenni kell rajta, hiszen pont 
az a lényege: elmélyülni, átadni magam a folyamatnak.

A rendezés során igyekeztünk tematikailag is csoportosítani a képeket. 
Míg a nagyobb teremben főként a természet a téma, addig a kisebb te-
remben már az ember van a középpontban. Így a hátsó falon a felröppenő 
madarak, vagy szemben vele a már a másik teremre utaló formás idomok 
egy-egy meghatározó felületet kaptak. A hosszabb falon térkép, burjánzó 
vagy épp szárazságot hozó időszak.

Amott az ember, aki érez: illatokat, ízeket, színeket, hangokat, családot. 
Az érzések kivetülései, képi megfogalmazásai kerültek a falakra. Boszor-
kányok, mint a miskolci Thót Annók, akit 1714-ben máglyára ítélt a 
bíróság. Holott, valószínűleg csak annyi bűne volt szegény asszonynak, 
hogy a legtöbb embernél jobban értett a gyógyfüvekhez és a természetes 
gyógyításhoz. Tehát a természethez... Ismét... Annók haja, mint a tűz lo-
bogása... Mellette lánya, Panna.

Egy utolsó sóhaj...
S a rajta bámészkodók...
Életek, utak, vágyak. Kimondva, vagy titokban...
Mitől lesz jó egy festmény? Attól, hogy nem akar másolni, követni, nem 

akar görcsösen megfelelni. Belülről jön. S ha az olyan, amilyennek az al-
kotó belülről látta, megálmodta, akkor az jó kép. Kérem... itt egytől egyig 
jó képek vannak a falakon!”

Gyöngyike...
Gratulálunk az ELSŐHÖZ, és kívánjuk, hogy szárnyalj – mint azok 

a madarak, ott a hátsó falon – és ezt az elsőt sok-sok másik kövesse!
Mi partnerek leszünk ebben, az őszi jászberényi kiállításod alkalmá-

val is!
Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai társaság

Az ELSŐ
– Ézsiás Gyöngyike kiállítása

A közönség · Fotó: Pető István Ézsiás Gyöngyike · Fotó: Pető István
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Az ÉLETTÉR-KÉP pályázat első helyezett képei

ÉLETTÉR-KÉP 2020 címmel hirdetett természetfotó és gyer-
mekrajz pályázatot a jászfényszarusi Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság, a jászsági óvodás, általános és középiskolás korú 
gyermekek, fiatalok számára. Az értékelésről, a díjazásokról az 
előző lapszámban adtunk hírt. Jelen cikkben külön kiemeljük, 
bemutatjuk az első helyezettek pályaműveit.

A pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcso-
latban kellett lennie a saját épített kulturális örökségünkkel, kör-
nyezetünkkel, különös tekintettel már a Bedekovich-térképeken is 
látható építményekre, mint pl. hidak, utak, kőképek, templomok, 
házak, utcák, malmok. A pályázat célja a szűkebb környezet, lakóhely 
és a Jászság meglévő épített értékeinek felkutatása, bemutatása, hogy 
népszerűsítse és elősegítse a kulturális örökség, elsősorban az épített 
örökség megőrzését, megóvását. A 75 pályamű Bekecs, Hatvan, Jászá-
gó, Jászfényszaru, Pusztamonostor oktatási intézményeiből érkezett. A 
beérkező pályamunkák elbírálása a Bedekovich Galéria virtuális felü-
leten június elejéig zajlott le, 2020. június 15-én eredményt hirdettek 
a szervezők.

A fotópályázatok közül mindent vitt az első helyezett Lengyel Áron 
(Jászfényszaru), aki nagyon jó érzékkel választott témát. A „Pallódesz-
kák” fekete-fehér fotója (színével utal a múltra, a fókuszpont a kép 
aranymetszésében van) és a híd kollekció. Felkészítő: Glonczi Rudolf, 
Kerekné Mihalik Judit. Alkotásaival elnyerte a Duflex Fotográfiai Stú-
dió (Gödöllő, a népfőiskola partnerszervezete), Jászfényszaru az Ok-
tatásért Alapítvány és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
különdíjait. Ez utóbbi intézmény külön kiemelte a pályázó közösségi 
munkáját is.

A gyermekrajz pályázat általános iskolás első helyezettje Bója-
Kovács Kincső (Jászfényszaru) „100 éve emlékezünk” rajzával. Fel-
készítő: Kerekné Mihalik Judit, Szpisják Pál. A jászfényszarusi Trianon 
emlékmű és az óriás térbetűkből alkotott településnév, a kép élénk 
kék-zöld színei rögtön magára vonják a néző figyelmét, részletgazdag, 
valósághű. A háttérben elmosódó fák is az aprólékosan kidolgozott 

előtérre terelik a figyelmünket. A technika, a több lehetőséget magába 
rejtő pasztellkréta alkalmazása kiemelkedő. Az alkotás Jászfényszaru 
Város Önkormányzata és a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány 
különdíját is elnyerte. Az önkormányzati különdíjak átadására a vá-
rosházán került sor.

A „kisképzős” alsó tagozatos korcsoport díjazottjai: Ács Veronika 
(Jászfényszaru) „Szent Család szobor” alkotásával első helyezett. Fel-
készítő: Kerekné Mihalik Judit. A pasztellkép színei komplementer 
kontrasztot* alkotnak. A legrészletesebben kidolgozott rész a park 
zöldjei, melyhez képest a szobor elmosódott, a kép összhatásában 
rendkívül vonzó. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kü-
löndíját is elnyerte. Alkotás az előző lapszámban bemutatásra került.

Az óvodások első helyezettje Juhász János (Bekecs) „Zádor híd” 
című alkotása. A hidat ábrázoló kép főtémája szinte kivilágít a háttér-
ből az erős kék-sárga komplementer kontrasztnak köszönhetően. A 
víz hatását ügyesen elérte a vízszintes ecsetvonásokkal – ezzel a kép na-
gyon dinamikus érzést kelt, a középen elhelyezett, stabilan álló híd el-
lenére is. A szemet magával ragadó (egyben pihentető) alkotás értékét 
az adja, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a kulturális örökségün-
ket id. komori Bedekovich Lőrinc tervei alapján épített (1806–1809) 
eredetileg kilenclyukú Zádor-hidat ábrázolja. Karcag határában ma 
már műemléknek számító híd négy boltozatát árvíz rombolta le, így 
ötlyukú hidat láthatunk manapság.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a díjazottakon kívül 
minden nevező diák részére egy-egy ajándékcsomagot, emléklapot 
juttatott el az intézményekbe. A kiállítást – bár a Szent Erzsébet Kö-
zösségi Házba tervezték, tekintettel a rendkívüli helyzetre – virtuáli-
san rendezték meg. A digitálisan készített fotók, a szkennelt rajzok 
a Népfőiskolai Társaság Bedekovich Galéria Facebook-csoportban 
tekinthetőek meg. Kovács Béláné Pető Magdolna

* (komplementer kontraszt jelentése:
kiegészítő színek együttes alkalmazása egy képen. – a szerk.)

Bója-Kovács Kincső átveszi az önkormányzat különdíját

Bója-Kovács Kincső: 100 éve emlékezünk – 2007 (12 éves)

Óvodások díjátadója

Juhász János: Zádor híd (Bekecs óvoda)
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AZ ÉLET FESTMÉNYEI
Életének 71. évében elhunyt Winkler Csaba. A fotóművész, aki 

képeivel régen eltávozott generációkat kötött hozzánk, „fiatalab-
bakhoz”. Termékeny fotós volt, aki kitanulta a fényképész szakmát, 
szerkesztőségek sorában hagyta ott jelképes névjegyét, a megörökített 
pillanatokat. Először az agráregyetem lapjában, a Mezőgazdasági Mér-
nökben jelentek meg képei. A szerkesztőségi fotóalbum dobozaiban 
ott vannak a képei, amelyek mindegyikén, hátul ott van a bélyegző-
je, kézjegye. A Pest Megyei Hírlapban szintén sok felvétele szerepelt. 
Hosszú ideig egy legendás üzemi lap a Közmű Újság fotóriportere 
volt, a főváros közműcégeinek életéről számolt be. A négy évtizedes 
munkája során komoly fotóarchívumot halmozott fel a XV. kerület 
életéről, mindennapjairól, épületeiről egyaránt. Feltehetően ő fotózta 
a legtöbb kéményt Budapesten. „Senki nem tudott úgy kéményeket 
fotózni, mint ő.” 2009-ben nyugdíjba vonulásakor a négy évtizedes 
állhatatos fotóriporteri munkájáért, a közszolgáltatást reprezentáló te-
vékenységéért, a nagyvárosban és a kistelepüléseken élők munka- és 
életkörülményeit megörökítő, maradandó fényképsorozatai elkészíté-
séért a Közmű Lap- és Könyvkiadó Egyesülés fotóriportere részére „A 
Köz Szolgálatáért Érdemjel” kitüntetés ezüst fokozatát kapta, melynek 
átadására 2009. október 20-án az Önkormányzati Minisztériumban 
került sor.

Winkler Csaba a gödöllői Duflex Fotográfiai Stúdió (1991) alapító 
tagjaként számos „fotós portyán” vett részt, fényképeit egyéni és cso-
portos kiállításokon, könyvekben is megcsodálhattuk. S hogy tovább 
éltetik-e az alkotások a fotóst? Minden bizonnyal, ahogyan a mai na-
pig is, örökre megmarad emlékezetünkben a halk szavú, kedves, tiszte-
letteljes egyénisége. Fotóit pedig őrizzük a könyveinkben s az újonnan 
nyílt tárlatokon: Gödöllőn a Civil Házban, és Jászfényszarun a Szent 
Erzsébet Közösségi Házban a Gyökereink c. kiállításon.

Fotóművészeti alkotó tábor Jászfényszarun

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság meghívására 2004 nya-
rán két héten át Jászfényszaru vendégei voltak a Duflex fotósai, többek 
között Winkler Csaba is. Eljöttek hozzánk és lefotózták életünket. Fe-
lejthetetlen heteket töltöttek itt, amelynek eredményeként készült egy 
gazdag képanyag, fotókiállítás és egy könyv „Gyökereink – Jászfény-
szaru a Duflex Fotográfiai Stúdió szemével” címmel. A Bedekovich 
Galéria Facebook-csoportban megtekinthető az ekkor készült fotók 
egy része, illetve a jászfényszarusi Szent Erzsébet Közösségi Házban 
egy fotóválogatás keretében 2020. szeptemberéig ismételten látható a 
Gyökereink c. tárlat. Emlékezetként álljanak itt dr. Dobos László (Já-
szok Egyesülete, ügyvivő) a könyvbemutatón és a kiállításmegnyitón 
(2004 novemberén) elhangzott szavai.

„Itt most nem csak azért van ünnep, mert Árpádházi Szent Erzsébet 
napja van, hanem azért is, mert miden olyan maradandó értéknek – 
mint ez a könyv is – a létrejötte ünnep, mert együtt van minden, amiért 
ünnepelhetünk. Itt ez az alkotás a kezemben, itt van Gödöllőről a Duflex 
Stúdió körünkben – keresem a szememmel Tóth Pétert, a Stúdió elnökét, 
Samuné Tusor Máriát, az elnökhelyettest, Remsey András művészeti ve-

zetőt… Tehát itt vannak azok, akiknek a kiállítás és e mű köszönhető. 
De valóban csak nekik köszönhető? Mivel a könyv elején itt szerepel a 
Bedekovich Népfőiskola címe, s a végén ott vannak felsorolva az eddig 
megjelent kiadványok, s emellett itt van még valaki, a Népfőiskolai Tár-
saság „motorja”, aki ilyen dolgokat eltervez, s hozzá szövetségeseket találva 
meg is valósítja azt.

Itt van ez a közösség, akikről, akiknek 
ez az alkotás készült – nincsenek itt mind 
a kétszázan, mert akkor még többen kelle-
ne, hogy álljanak a folyosón – hiszen több 
mint kétszáz helyi előfizető van, és majd-
nem száz nem helybéli, ami önmagában 
is mutatja, hogy hány embernek fontos ez 
a dolog. Tehát itt ez a közösség, itt vannak 
a betű barátai, a város barátai, s mind-
azok, akiknek fontos, ha valami történik, 
ha valami megmaradhat az utókornak.

Ezek a színes és tudatosan vállalt feke-
te-fehér fotók elmondják, hogy az alkotó-
műhely milyen arcot lát, ha rátekint Jász-
fényszarura és annak népére. A kezdet, a 
könyv első lapjai a tájról szólnak. Arról a 

tájról, amelyben még nincs ben-
ne az ember, amelyet még nem 
az ember teremtett, mely sokkal 
régibb annál, mint amikor meg-
jelentük, és elkezdtük átalakíta-
ni. Benne van tehát a felnevelő 
táj – ahogyan mi, elszármazott 
jászok mondjuk – ahonnan 
gyökerezünk, eredünk, szárma-
zunk. Benne van minden gyö-

nyörű színével, illatával, hangulatával, évszakaival.
Ahogy haladunk előre, előttünk áll az ember, a teremtett érték, azok a 
helyek, amelyek a hétköznap s az ünnep helyszínei, elsősorban a hité és 

(folytatás a 22. oldalon)
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Fotó: Tóth Péter

Fotó: Szokob Edit
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(folytatás a 21. oldalról)
az emlékezésé: a templom és a temető. Megjelenik az ember legfontosabb 
eszköze, a keze, amivel alkot. Amivel megvalósítja azt, amit az agyával 
kigondolt. Kezek sorát látjuk itt végig: nagyítót tart, farag, rétest nyújt, 
gobleint varr, mutat… Hihetetlen tudatossággal jönnek egymás után a 
kezek, amelyek teremtik a jelent, és amelyek révén megszületett a múlt. 
Hiszen ha rátekintünk a könyv további részére – a hagyomány az, ame-
lyet legfontosabbnak tartunk, amely megtart bennünket, s amely oly ked-
ves a Duflex Stúdió munkatársainak. Látom a Szűcs Mihály Huszárban-
dérium tisztjeit, vitézeit. Látom az Isten házát. Látok egy esküvőt, amely 
a jövendő első lépése. S látom a jövendő igazi letéteményeseit, a fiatalokat. 
A szőke hercegnők és a fekete princesszek együtt vannak ennek a könyvnek 
a lapjain ugyanúgy, mint az életben, Fényszaru és a Jászság településein.

Szeretni való könyv – ezt tudom róla mondani. Olyan, amely megőrzi 
ennek a sorozatnak minden értékét, de ugyanakkor újat is teremt. Olyan 
körülményekkel, olyan feltételekkel, hogy nemcsak annak támad kedve 
kezébe venni a könyvet, aki tudja, sejti, hogy mit találhat benne, tudja mi 
az, hogy Fényszaru, hanem azoknak is tud újat mondani vagy ráirányí-
tani a szemét a településre, akiknek Fényszarut eddig csak egy kis pontnak 
látta a térképen.

Ami ezt az egész kiadványt még a lehetőségek fölé emeli, azok a próza- és 
versrészletek, amelyeknek a válogatása az elnök asszony és segítői nevéhez 
kapcsolódik. Nos, ezeket részleteket az idő már megmérte. Olyan irodalmi 
alkotások, amelyek maradandóak, amelyeknek üzenetük van s amelyek 
rímben kapcsolódnak, felelgetnek a fényképekkel. Mesteri módon van ez 
összeállítva – olyan, mintha egy hivatásos kiadó végezte volna.

Mi ez a könyv végül is? Lehet azt mondani, hogy Jászfényszaru képes-
könyve? Azt hiszem, hogy nem. Aki annak gondolja, azt fogja mondani, 
hogy ez sincs benne, az is hiányzik, amazt sem találom. Ez egy hangulat-
nak, egy fényszarusi nyárnak a képeskönyve. Annak a néhány hétnek, amit 
ez a közösség itt töltött, és amit ebből kiemelt, mintegy esszenciaként meg-
jelentetett, és amit ilyen módon a legfontosabbnak, legértékesebbnek tart.

Hogyan is mondja Márai? „S nemcsak a naptárnak van piros betűs 
napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el 
mindent, figyelj az ünnepre. Köszönöm a türelmüket.”

Akkor is és most is köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az 
augusztusi alkotóműhely megvalósítá-
sában közreműködtek és a fotózásokra 
lehetőséget adtak. A DUFLEX Foto-
gráfiai Stúdió munkatársai: Ádám Gi-
zella, Bakóné Rusznák Rózsa, Herbai 
Judit, Kerényi Zoltán, Kondor Edit, 
Mészáros Annarózsa, Mészáros Attila, 
Mosonyi Zoltán, Réber Anikó, Samu 
Kriszta Fanni, Samuné Tusor Mária, 
Szokob Edit, Takács Gábor, Tóth Péter, 
Winkler Csaba.

Ajánljuk figyelmükbe a népfőiskolai 
társaság kiállítását, honlapját, Facebook 
közösségi oldalát és csoportjait.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Temetői búcsú · Fotó: Mészáros Attila

Párkapcsolataink stabilitása megkérdőjeleződhet a jelenlegi helyzet-
ben. Kapcsolataink alapvetően a tiszteletre kell, hogy épüljenek, ezzel 
szemben az érzelmek, a szenvedély amelynek inkább utat engedünk. 
Amennyiben a tisztelet nem elsődleges a párok között, nehezebb le-
het a túlélés a krízishelyzetekben. Azoknál a pároknál, akik hirtelen 
érzelmi felindulásból kötnek bizonyos jellegű kapcsolatokat, és nem 
megfontolt, előre mutató képet helyeznek előtérbe, zavar keletkezhet 
párkapcsolatukban. Abban az estben, ha rövid távú elképzelésekre 
építkeznek, esetleg gyermek is születik a kapcsolatban, korábban vál-
tozhat a kapcsolat minősége. Megváltozik, felcserélődik a fontossági 
sorrend. Az a személy, aki ebben a helyzetben mellőzötté válik, más 
érzelmi alapon működik, funkcionálisan váltakozik, a próbálkozásai a 
figyelem elnyerése érdekében történnek.

A mellőzöttség különböző pótcselekvésekbe hajszolhatja az embert. 
Ezen cselekedetek rombolhatják vagy tönkre is tehetnek egy kapcsola-
tot. Azonban az ellenkezője is előfordulhat, nyitott szemekre és fülekre 
találnak próbálkozásai, és ezek új utakat nyithatnak meg a pár életé-
ben. A mindennapi életünk részévé válhat ez a viselkedésforma, amely 
nehezen változtatható, gondoljunk itt negatív szokásainkra. A munka, 
a család más jelentőséget adnak az életünknek. Már nem a vágyott 
partnerért, hanem a családunkért a megélhetésünkért kell küzdeni. 
Az eltávolodás lehetősége megsokszorozódik, ha nem fordítunk kellő 
figyelmet a párunkra. A megváltozott életkörülmények, mint a jelen-
legi helyzet is ide sorolható, más alapokra helyezheti a család és a pár-
kapcsolat minőségét. Amennyiben anyagilag nem kerülnek rosszabb 
helyzetbe a korábban megszokottaktól, akkor újra építhető, más ala-
pokra helyezhető a párkapcsolat. Ha az egyik vagy esetleg a másik fél 
életében sem történt munka fronton intenzív változás, krízisről nem 
beszélhetünk. Talán a félelem, az összetartás, összetartozás bizonyulhat 
pozitívnak a kapcsolatban, amennyiben megértő, toleráns párkapcso-
latról beszélünk. Ha az egyik fél maradt csak a megszokott életvitelé-
nél, de a másik kényszerhelyzetbe került, felmerülhetnek különböző 
problémák. Az a fél, aki válságba került, annak meg kell birkóznia a 
veszteség élményével, az anyagi veszteséggel, az értéktelenség érzésével. 
Ezen személyeknek pontos tervre, megértő társra van szükségük a to-
vábblépéshez, ill. az úgynevezett túléléshez. Nem beszélve a kórokozó-
tól való félelemről, amely némely személyeknél hipochondriát növelő 
tényező lehet. Abban az esetben, ha a párok új helyzetbe kerülnek, 
és a mindennapjaikat együtt, esetleg a gyermekekkel kell tölteniük, 
nehézségekbe ütköznek. Az együttélés szabályait meg kell tanulni, al-
kalmazkodási készségeinket, türelmünket is próbára teszi.

Tisztelet, odaadás, megértés és empátia nélkül egyetlen kapcsolat 
sem működhet maradéktalanul hosszú távon. Egri Zsuzsanna

pszichológus

Párkapcsolati krízis

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

PIGY
2 éves
staff

szuka

PEDRÓ
1 éves

kistestű
keverék kan

WHISKY
1 éves

nagytestű
keverék kan
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A jászfényszarui Szabó Mónika 2010 óta indul versenyeken, és szerez 
dobogós helyezéseket roncsderby pályákon. Legutóbb 2020 júniusá-
ban első helyezést ért el a szigetszentmiklósi pályán.

Honnan az érdeklődés az autók, a versenyek iránt?
Vezetni mindig is szerettem és szeretek is. A párom, Sultis Gábor 

2006 óta versenyzik, először csak nézőként voltam jelen, aztán adó-
dott a lehetőség, hogy lehet indulni női futamban. Kipróbáltam, na-
gyon megtetszett, mivel teljesen más, mint az utcai közlekedés. Azóta 
minden versenyen indulok, amikor csak lehet.

Milyen kategóriájú futamokon indulsz?
Gyorsasági női futamban, ütközéses szerelő futamban.
Hogyan történik a futamok, versenyek értékelése?
Pontozásos értékelés van, ütközéses futam alatt. Minden autót egy 

bíró figyel. Minden kifordítás, felborulás más-más pontot ér. Ezek ösz-
szege adja meg, hogy ki milyen helyezést ér el. Gyorsasági futam alatt 
az a lényeg, hogy ki teszi meg először a 10 kört. Itt nem pontoznak.

Milyen eredményeid vannak?
Dobogós helyezéseim vannak, több 

első hely is.
A futamokon nem ritka a borulás, 

ütközés. Milyen élményeid vannak ez-
zel kapcsolatban?

Nehéz megfogalmazni, milyen érzés, 
mikor fejtetőn áll az autó, és csak a biz-
tonsági öv tart. Addig kell így várakoz-

ni, míg a borító személyzet oda nem siet visszaborítani. Jó élményeim 
vannak, mikor sikerül magam felborítani, sajnos ilyen ritkán van, 
mert inkább csak borítottak. Gyorsasági futamban direkt nem lehet 
borulni, az kizárással jár. Ütközéses futam utolsó pár percében lehet 
önborítani, ha sikerül, mert van, hogy mire sorra kerülnék, előttem 
már borultak, és akkor leintik a futamot, míg visszaborítják, de biz-
tonságos, mert 4 pontos biztonsági öv, bukósisak, bukócső, kagylóülés 
kötelező. A borításnak, ütközésnek is megvannak a szabályai, vezető 
oldalt nem lehet támadni. Az ütközés is egyfajta adrenalint ad, mikor 
utolérem az autót és kifordítom. Teljesen más kívülről látni, mint bent 
ülve megtapasztalni.

Legközelebb melyik versenyen találkozhatunk?
2020. szeptember 19-21., Szigetszentmiklós Földvári Edit

A képet Szabó Mónikától kaptuk

Roncsderby

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011-ben indította útjára a Kiss 
József Helytörténeti Gyűjteménynél az akkor elkészült közösségi ke-
mence tiszteletére – államalapító Szent István király ünnepéhez kap-
csolódóan – a Kemence ünnepét. A kezdeményezésből hagyomány 
lett, a délután társrendezője kezdetektől a Jászfényszaruért Alapít-
vány, támogatója Jászfényszaru Város Önkormányzata.

Gyorsan halad az idő, az idén már a 10. rendezvényre várjuk az ér-
deklődőket.

A tizedik alkalommal rendhagyóan nem a Kiss József Helytörténeti 
Gyűjteményhez invitáljuk és várjuk a programra érkezőket augusztus 
20-án (csütörtök) délután 16 óra 30 perckor, hanem a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár színháztermébe.

Változatlanul, mint eddig a KJHGY udvarán lévő kemencében Né-
meth Ákos pékmester új lisztből kovásszal készült – a fűtők segítségé-
vel – megsütött kenyeret kóstolhatják meg, zsírral, vajjal, zöldségekkel 
és szomjukat üdítővel olthatják.

A szellemi táplálékot 17 órakor a Jászsági Hagyományőrző Egylet 
legújabb darabja biztosítja. A Hogyé adja gazduram? – Életképek 
az apáti vásárból című népi vígjátékot egy felvonásban 60 perc-
ben láthatjuk. Jászfényszaru 1845-ben négy országos vásártartási jo-
got kapott V. Ferdinándtól, minden bizonnyal 145 évvel ezelőtt egy 
jászfényszarui vásár is hasonlóan zajlott.

A darab jellege, a szereplők sokasága miatt az előadás csak színpadon 
érvényesül, ezért kellett a helyszínt megváltoztatni. A szövegköny-
vet írta és színpadra rendezte Hortiné dr. Bathó Edit, akinek ez irá-
nyú múltidéző, a jászsági hagyományokat, a szokásokat dramatizálva, 
népi színjátékként bemutató tevékenysége a Jászságban egyedül álló. 
A 37 fős szereplő gárdát összehozni, megtartani a 10 évestől a 80 éve-
sig, igazi kihívás és óriási eredmény.

A cselekmény 1875-ben, egy évvel a Jászkun Hármas Kerület meg-
szüntetése előtt játszódik, és a régi apáti vásárok hangulatát eleveníti 
fel. Az évente négy alkalommal megrendezésre kerülő állat- és kira-
kodóvásár a helyi társadalom fontos eseménye volt. Egyrészt a gazdák 
felesleges termékeiket, szárnyas és lábas jószágaikat, a mesteremberek 
saját kezűleg készített portékáikat hozták eladni, másrészt a családok 
részére szükséges állatokat és termékeket tudták ekkor megvásárolni. 
A társasélet egyik jeles alkalmát is jelentette.

A fényszarui egyleti tagok játékát a következő szerepekben láthat-
juk: Menyhárt Márton gazda feleségét, Deli Márit Palócz Erzsébet, 
Bagi Miska gazdát Sós Zsolt, a cserépárust Menczel Lászlóné, Mámit 
Görbe Jánosné alakítja.

Az előadás szép, korhű ruháit Tajti Erzsébet, Demeterné Czakó 
Zsuzsanna és Gazsi Andrásné készítették, a díszlet Sárközi Norbert 
munkáját dicséri.

Kb. 18:30-tól Szajkó Róbert, Spenát Tibor és népi zenekaruk egy-
órás koncertje zárja a rendhagyó Kemence Ünnepét, amennyiben a 
járványhelyzet megengedi a megtartását.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy kellemes koraesti 
programra.

Tóth Tibor · Fotó: Gémesi Balázs

Jubileumi Kemence ünnepe
másképpen

BOGYISZLÓ-GEMENCI ERDŐ –BAJA - KALOCSA
Program: indulás Jászfényszaruról a később meghatározott helyszín-

ről és időpontban. Első állomásként Bogyiszló településre utazunk, 
ahol a Tájházban az egyik alapítótól hallhatunk ismertetőt.

Utunkat folytatva a Pörbölyi Ökoturisztikai Központhoz érkezünk, 
a természetvédelmi oltalom alatt álló Gemenci erdőbe, mely az Al-
só-Duna völgy csodálatos ártéri erdeje. Lehetőség lesz a nagyrezéti 
vadmegfigyelő helyet megnézni, ahol gímszarvast és vaddisznót fi-
gyelhetnek meg az érdeklődők. Majd a kisvasúttal Pörböly állomástól 
utazunk Lassi állomásig és vissza.

Finom ebédünket elfogyasztani Bajára utazunk, majd rövid sétát 
követően indulunk tovább Kalocsára, ahol megtekintjük a Viski Ká-
roly múzeumot, majd séta keretében ismerkedünk meg a várossal, ezt 
követően pedig haza utazunk. A programot és az autóbuszt a Credo 
biztosítja. Időpont: 2020. augusztus 29. Részvételi díj: 13.000 Ft/fő

A részvételi díjban szerepel az autóbusz utazási költsége, a csoport-
kísérő idegenvezető díja, a háromfogásos ebéd ára, a bogyiszlói Tájház 
belépődíja, a Gemenci erdei vasút retúrjegye, a Visi Károly Múzeum 
belépődíja és 1 órás tárlatvezetői díj.

Jelentkezni Tóth Tibornál mobilon: +36-30-337-3336 vagy 06-57-
660-800, illetve tothtibor5193@gmail.hu vagy febejfsz@gmail.com 
folyamatosan 8000 Ft/fő előleg befizetésével augusztus 10-ig.

Tóth Tibor  

FÉBE önköltséges,
egynapos kirándulása
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Utcaneveink nyomában (14. rész)
Dugonics utca

(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén 
megtalálható: E4)

Az egykori Válykos-tó és az Alsó temető 
között az utca házhelyeit 1912 körül kezd-
ték kiosztani. Ekkor még a területnek va-
lódi neve nem volt, csak Alvég újtelepnek 
nevezték. Nevét 1951-ben kapta. Dugonics 
András (1740–1818) Szegeden született 
horvát gyökerű családban. Édesapja idősebb 
Dugonits András módos kereskedő és városi 

tanácsos volt. Édesanyja Imre Katalin volt. Ifjabb Dugonics András te-
hetsége már a szegedi piarista gimnáziumban is megnyilvánult. Tanul-
mányait elvégezve maga is piarista (más néven: kegyesrendi) szerzetes 
lett. Pappá szentelése után Erdélyben szónoklatot tanított. Az itt látott 
és hallott római emlékek, hun legendák és magyar hagyományok fel-
keltették a történelem iránti érdeklődését. 1774-ben a nagyszombati 
egyetemen tanított matematikát, majd 1788-ban a Budára telepített 
egyetem rektora lett egészen 1808-ig. Ekkor nyugalomba vonult, és 
szülővárosában élt egészen a haláláig. Dugonicsot viszont elsősorban 
nem tanári pályafutása miatt értékelték halála után is, hanem szép-
írói munkásságáért. Művei közül legsikeresebb az Etelka című regény, 
melynek első kiadása 1788-ban jelent meg. A történet a honfoglalás 
korát eleveníti meg, de mai szemmel a történet, valamint a szöveg is 
elavult és történelmietlen. A maga korában viszont az Etelka valódi 
könyvsiker lett. A túlbonyolított történetben Lehel kürtje is hangsú-
lyosan megjelenik, ezért aztán a könyv megjelenése után a jászberényi 
kürt iránti érdeklődés is jelentősen megnőtt.

Eötvös Loránd
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térké-

pén megtalálható: E1)
Az utca az 1974-es osztással jött létre 

az egykori Ószőlő területéből, és nevét 
is ekkor kapta. Báró vásárosnaményi 
Eötvös Loránd Ágoston (1848–1919) 
jeles magyar nemesi családban született. 
Édesapja báró Eötvös József író és po-
litikus, az első felelős magyar kormány 
vallás- és közoktatásügyi minisztere, édesanyja barkóczi Rosty Ágnes. 
Eötvös Loránd gimnáziumi tanulmányait a pesti piaristáknál végezte. 
A pesti egyetemen jogi tanulmányokba kezdett, illetve természettu-
dományokat is hallgatott, de hamarosan a reál tudományok mellett 
köteleződött el. 1867-ben már a Heidelbergi Egyetemen tanult, ahol 
1870-ben fizikai tanulmányait doktori címmel fejezte be. 1875-ben 
házasságot kötött Horvát Gizellával, akitől három gyermeke született. 

1889 és 1905 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztsé-
gét is betöltötte. 1894 és 1895 között vallás- és közoktatásügyi minisz-
terként is működött. Párizsi mintára megalapította a szegény sorsú, de 
tehetséges fiatalok részére a báró Eötvös József Collegiumot. Nevéhez 
fűződik az Eötvös-féle törvény és az Eötvös-effektus. Feltalálta az Eöt-
vös-ingát, melyet például a kőolaj és földgáz kutatásához használnak. 
1950 óta nevét viseli az egykori pesti Magyar Királyi Tudományegye-
tem (ma: Eötvös Loránd Tudományegyetem /ELTE/). 1970 óta nevét 
a Hold egyik krátere is őrzi.

Erkel Ferenc
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott tér-

képén megtalálható: E2)
Az utca az 1957-es osztással jött lét-

re, és Marx Károlyról (1818–1883), 
a marxizmus névadójáról nevezték el. 
Mai nevét 2013-ban kapta. Erkel Fe-
renc (1810–1893) zeneszerző Gyulán 
született, és a család tagjai már több 

generáció óta zenéléssel foglalkoztak. Erkel Ferenc már gyermekkora 
óta zenei tanulmányokat folytatott, és zenei tehetsége is már ekkor 
megmutatkozott. Első operája, a Bátori Mária 1840-ben jelent meg. 
A szövegkönyvet Dugonics András színdarabja után Egressy Béni írta. 
1843-ban jelent meg Egressy szövegkönyvével és Erkel zenéjével a 
Hunyadi László című opera, ami nagy sikert aratott. 1844-ben Erkel 
Ferenc nyerte meg Kölcsey Ferenc Himnusz című művének megzené-
sítésére kiírt pályázatot. 1853-ban létrejött bécsi mintára a Filharmó-
niai Társaság, aminek Erkel lett az első elnök-karnagya. 1861-ben mu-
tatták be a Bánk bán című operáját, melynek szövegkönyvét szintén 
Egressy Béni írta. A mű hatalmas sikert aratott, és még ma is népszerű. 
Ezt jelzi, hogy 2002-ben az operából film is készült. Erkel nevéhez 
több opera is fűződik (Sarolta (1862), Dózsa György (1867), István 
király (1885)). Utolsó hangversenyét Erkel 1890-ben 80 éves korában 
adta. Gyermekei tovább folytatták a család zenei hagyományát. Erkel 
Ferenc nevét több közintézmény is őrzi. Születésének 200. évfordu-
lójára a Magyar Nemzeti Bank arany emlékérmet adott ki. Életéről 
1952-ben film is készült.

(Megtekinthető itt: https://videa.hu/videok/film-animacio/erkel.avi-
XpZjjTanlNRIY9UD)

Dr. Farkas Kristóf Vince
Képek címei és forrásai:
Dugonics András https://muzsa.sk/irodalom/a-matematikaprofesszor-aki-

szepiro-lett-200-eve-hunyt-el-dugonics-andras
Eötvös Loránd https://www.elte.hu/content/baro-eotvos-lorand.e.10897
Erkel Ferenc https://www.gyulaihirlap.hu/125900-erkel-ferenc-szobrat-

avatjak-fel-a-gyulai-varfurdo

A Városi Értéktár fotótárában találtam rá a közelmúltban erre a régi 
fényképre. Számomra egy személyen kívül mindenki ismerős volt. 
A bal oldali idős hölgynek öltözött szereplőt meglátva Kiss Manyi 
(1911–1971) színművész képe a Kurázsi mamából jutott eszembe, de 
tudtam, hogy ő nem lehet. Sok embernek megmutattam, többen a 
jobb szélen lévő bajuszos fiatalembert sem ismerték fel. Nekem köny-
nyű volt, hiszen mikor kikerült a tanítóképzőből az 1958/59-es tanév-
ben a tanító bácsi, vagyis Mészáros Tivadar, a Vasút-tanyai iskolában 
tanított az első osztályban, majd a 3. osztályban is. Vele fiatalon és ké-
sőbb idősebb korban több területen találkoztunk, így az önkormány-
zatban képviselőként is együtt dolgoztunk.

A darabot 1960-ban vagy 1961-ben Koltai Józsefné rendezésében 
mutatták be. A 23 fős szereplőgárdából a négy főszereplőt örökítette 
meg a fotó: balról jobbra Plichta Mária, Papp Lászlóné, Morvai Fe-
rencné és Mészáros Tivadar.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
A Mézeskalács című színdarab főszereplői
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HÍRLEVÉL
Környezeti szemléletformálási workshopok a klímaváltozás körében
oktatási és önkormányzati szereplők részére
2020/07/15

A „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 kódszá-
mú pályázat szakmai megvalósítása keretében települési klímastratégia kerül kidolgozásra, illetve a klímavál-
tozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudás-
megosztás, széleskörű szemléletformálási programok kerülnek megvalósításra. Azaz a Klímabarát Települések 
Szövetsége által elkészített módszertani útmutató alapján készülő települési klímastratégiával párhuzamosan 
megalakul egy települési éghajlatváltozási kerekasztal, mely mellett a szemléletformálás erősítése érdekében 
többek közt 2 konferencia, 5 workshop, 2 térségi figyelemfelkeltő akció, több tanulmányi verseny és tanulmányút 
kerül megvalósításra.
A globális klímaváltozást – a klímával foglalkozó kutatók többségének véleménye szerint – nagyobbrészt mi 
emberek okozzuk. Az ipari forradalom óta egyre gyorsuló ütemben kerül sor az évmilliók alatt a Föld mélyén 
keletkezett szén, majd a 20. századtól a kőolaj, földgáz elégetésére. A mai, fogyasztói társadalmunk fő jellem-
zője a nagyarányú anyag- és energiafogyasztás. A fosszilis energiahordozók elégetése során energia szabadul 
fel, melyet otthonaink fűtésére, az elektromos gépek üzemeltetésére, világításra, közlekedésre, áruszállításra 
használunk, ugyanakkor melléktermékként széndioxid keletkezik, mely a légkörbe jutva üvegházgázként (ÜHG) 
jelentősen hozzájárul az üvegházhatás fokozásához, ezáltal a Föld éghajlatának változásához.
Jászfényszaru Város Önkormányzatának álláspontja, hogy a globális klímaváltozáshoz az emberiség, és annak 
részeként Jászfényszaru város lakossága, vállalkozásai és intézményei is hozzájárulnak. Ebből fakadóan közös 
települési célunk a további üvegházgáz kibocsátások csökkentése, közös települési érdekünk pedig a változá-
sokhoz való alkalmazkodás.
A jelenlegi ismeretek és a személyes tapasztalatok szerint a klímaváltozás következményei és hatásai Jász-
fényszaru várost és annak lakosságát is érintik. Részben a jelen generációk, részben a jövő generációk iránti 
felelősségtől vezérelve Jászfényszaru Város Önkormányzata aktívan részt kíván venni az üvegházgázok növek-
vő kibocsátásának csökkentésében, amely a további, még súlyosabb éghajlati hatások megelőzését szolgálja. 
Mivel a klímaváltozás már elkezdődött, ezért a változásokhoz, a rendkívüli időjárási eseményekhez történő alkal-
mazkodás is kiemelt feladat, a jászfényszarui lakosok életének, testi épségének, és vagyontárgyai károsodásá-
nak megelőzése, a károk csökkentése érdekében.
Azaz a klímastratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az érintett célcsoportok tájékoztatása és sze-
repvállalása, ezért a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás helyi feltételeinek kialakítása, erősítése 
érdekében különböző célcsoportok (önkormányzati-, gazdasági-, civil-, oktatási szereplők és a lakosság) részére 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálási workshopok kerülnek megrendezésre, melynek helyszínei és idő-
pontjai augusztus hónapban az alábbiak szerint alakulnak:
A pályázatokról bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak.
https://jaszfenyszaru.hu/jaszfenyszaru-eu-2020-projektek/
További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36 57 520126)

Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145
Projekt címe: „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun”

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban sike-
resen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban kiírás-
ra került KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás” c. pályázati felhívásra. 
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A jászágói temetőben június 11-én 
11 órakor a ravatalozóhoz tanítványok, 
volt kollégák és tisztelőinek sokasága ér-
kezett egy-egy szál virággal, hogy végső 
búcsút vegyenek Macsi Sándortól.

A búcsúztató szertartás a Jászberényi 
Református Egyházközség lelkésze, 
Mező István beszédével vette kezde-
tét. A volt tanítványok nevében dr. 
Szécsényi István főorvos búcsúzott a 
tanítótól, az igazgatótól, az embertől. 
A tudás mellett emberséget, a természet 
szeretetét, egymás megbecsülését adta át 
tanítványainak. Megtudtuk, hogy már a 
főorvos édesanyját is tanította. Sokakat 

bátorított a továbbtanulásra, melyhez jó alapokat biztosított. Neki is kö-
szönhető, hogy a kistelepülés méretéhez képest sok képzett elmét adott a 
hazának. Örömmel találkozott elkerült volt diákjaival, figyelemmel kísérte 
pályájukat. Kezdeményezésére alakult meg az elszármazottakat is tömörítő 
1992-ben létrehozott Ágóiak Baráti Egyesülete. Az elszármazottak és he-
lyiek találkozóját, augusztus hónapban az állami ünnephez igazítva, min-
den évben megszervezte. Igazi lámpása volt a településnek, foglalkozott a 
szülőkkel is, közösen sokat tettek Jászágó fejlődéséért.

Fellner Ferenc nyugalmazott tanár meghatódva idézte fel, mint volt kol-
léga, az együtt töltött éveket, a tőle tanultakat, a mindenkor derűs, bölcs 
és mosolygós igazgató képét.

A búcsúztatók sorát Mozsár Lászlóné polgármester zárta. Macsi Sándor 
élete és munkássága összeforrt Jászágó létezésével, hiszen 1951-ben ér-
kezett ide a tanyasi iskolába, mert Jászágó önálló település 1952-ben 
lett. Személyét nem csak Jászágó fogadta be, hanem a Jászság is. A nyír-
ségi „jöttmentből” az itt töltött 69 év alatt igazi jász lokálpatriótává vált. 
A polgármester asszony beszédében felidézte életútjának főbb állomásait.

Elemi iskoláit Nyírmártonfalván végezte, ahol 5 osztályt járt, majd négy-
éves polgári iskolával folytatta a Debreceni Református Kollégiumban. Ez-
után beíratták az öt éves tanítóképzőbe. Felsőfokú tanulmányait levelező 
tagozaton folytatta a Szegedi Tanárképző Főiskolán, és szerzett földrajz-
biológia tanári oklevelet. Felsőfokú rajztanári diplomáját Budapesten, a 
Képzőművészeti Főiskolán Balog Jenő festőművész keze alatt szerezte.

Három évet Pusztamonostoron igazgatóként dolgozott, majd 1954-től 
visszakerült igazgatónak Jászágóra, mely beosztást 1977-ig töltötte be. 
1975-ben a községi tanács címzetes igazgatónak nevezte ki. A közigazgatá-
si átszervezés során 1977-ben körzetesítették az általános iskolát, Jászárok-
szálláshoz csatolták, így ott helyettesként dolgozott 1986-ig, nyugdíjba 
vonulásáig.

1976-ban Jászágóért emlékéremmel ismerte el a községi tanács a tele-
pülésért végzett önzetlen munkáját. Neki köszönhető, hogy a Jászságban 
egyedül Jászágón van három muzeális értékű látnivaló: a Helytörténeti és 
Iskolatörténeti Gyűjtemény, valamit az „Öregház”.

Számtalan elismerést kapott, többek között 1993-ban a Jászságért díjat 
vehette át, 2002-ben Jászágó Díszpolgára címet adományoztak számára, 
2003-ban a „Kultúra Lovagja”, 2006-ban Bél Mátyás-emlékplakett kitün-
tetésben részesült.

Néhány személyes gondolat: Sanyi bácsit régről ismertem, a szüleim 
testvérei éltek Jászágón, búcsúk, rokoni látogatások alkalmával találkoz-
tunk, de közelebbi kapcsolatba 1993-tól kerültünk. A FÉBE megalakí-
tásával kapcsolatos tanácsait, útmutatásait hasznosítottam, hiszen ő már 
akkor két közösség megalakításában bábáskodott, az Árokszállásiak Baráti 
Köre (1986) és a Jászágóiak Baráti Egyesülete létrejöttében, az utóbbinak 
örökös elnöke volt. A FÉBE honismereti és helytörténeti táborának részt-
vevőivel sokszor jártunk a három „múzeumban” kalauzolásával. Együtt 
dolgoztunk a Jászsági Honismereti Egyletben, számtalan közös kirándu-
láson, szakmai konferencián vettünk részt. Köszöntöttük 90. születésnap-
ján, készültünk a 95-re, de itt hagyott bennünket. Köszönöm őszinte, 
biztató, segítő szavaidat, hiányozni fognak!

Kívánságának megfelelően hamvait szülei sírjában, Nyírmártonfalván, a 
temetőben helyezték örök nyugalomra július 3-án. Tóth Tibor

Fotó: Macsi Sándor (archívum)

In memoriam
Macsi Sándor (1926–2020)
címzetes iskolaigazgató,

Jászságért díjjal kitüntetett
helytörténész

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS,
EMLÉKEZÉS

Anyakönyvi hírek – JÚNIUS
SZÜLETETT: Pap Brigitta (Csontos Krisztina), Bognár Zétény 

Ábrahám (Balogh Marianna), Varga Vivien (Horváth Anita), Suba 
Letícia (Csergev Éva), Hajnal Mira (Nagy Mónika), Radics Dorina 
(Sibalin Tamara).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Farkas Mónika és Tóth Péter, Pin-
tér Nikoletta és Vámos Gergő, Horváth Krisztina és Füle Richárd.

ELHUNYTAK: Berze János (77), Faragó Imréné Zsólyomi Margit 
(87), Farkas Lászlóné Baranyi Hajnal (69), Gyila Ferenc (96), Hor-
nyák Antalné Cserháti Margit (83), Molnár Ferenc (70), Tóth István 
(59).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÉZSIÁS NÁNDORNÉ
SÁNDOR IRÉN
PIROSKA
végső búcsúztatásán megjelentek,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

MOLNÁR FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, küldtek.
Köszönjük a részvétnyilvánítást,

mellyel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés

CSORBA FERENC
halálának 2. évfordulójára.

„Elmentél tőlem, egy végtelen útra,
Soha nem feledlek, mindig velem maradsz.

Halálod, míg élek, fájó emlék marad.
Elfeledni Téged nem lehet soha.”
Szerető feleséged és családja

Emlékezés

SÓS ALAJOS
halálának 3. évfordulójára.

„Csak az hal meg, akit elfelednek.
Bánatos szívünkben örökké élsz.”

Szerető családod

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldal  ................ 40.000 Ft Fél oldal  ......... 20.000 Ft

 Negyed oldal  ............. 15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés  ............  30 Ft/szó

 Keretes  ....................  szöveg  ............ 30 Ft/szó
   illusztráció  ..... 500 Ft/db
 Hagyományostól eltérő megjelenés +1.000 Ft
 Családi esemény  ......  szöveg  ............ 30 Ft/szó

   fotó  ................ 1.000 Ft/db
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Júniusban már
teljes nyitvatartással várjuk vásárlóinkat!

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

AKCIÓINK:
Dioptriás napszemüveglencse: -20%

Fényre sötétedő lencse: -20%
Keretek: -40%

Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Starlite

Faragott diófa, 10 db-os ebédlőbútor kitűnő állapotban eladó.
Érdeklődni: 06-30/233-9857

Apróhirdetés

Szerkesztőségi 
információk

A szerkesztőségi fogadóóra
a koronavírus-fertőzés

miatt határozatlan ideig
szünetel

a művelődési házban.

Az olvasóinkkal való
kapcsolattartás

csak telefonon vagy
e-mailben lehetséges.

Telefonszámunk:
70/673-7618,
mely hívható

hétfőtől péntekig
napközben.

E-mail címünk: 
miujsagfenyszarun

@gmail.com

HÁZ ELADÓ!
A Jászfényszaru, Damjanich u. 21. sz. alatti

2 és fél szobás családi ház nagy udvarral eladó.
Érdeklődni a +36-20/580-1230-as telefonszámon lehet.



28 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/7

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ...............  (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-70/400-9377
Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .....................................  (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............  950-191, vagy 
                                                                        .....  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ..........................  522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ..................................  (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................ (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: ............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOKMi újság Fényszarun?

Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea

Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Címfotó: Főtér · Fotó: BZS · Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,

5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. · Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.

Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

IdőszakI kIállítások:
· VII. Jászfényszarui Művésztelep zárókiállítása
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· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
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Bővebb információ
a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és

a Facebook-on. Katinka

az augusztus 10-20-Ig tervezett Fény napok programjáról

a koronavírus-járvány okozta bIzonytalan helyzet mIatt érdeklődjenek közösségI oldalaInkon.

Lezárult a nyári diákmunka első üteme

Programajánló

Az önkormányzat idén két program keretében biztosít nyári munkát a 
diákoknak. Az egyik programhoz a járási hivatal foglalkoztatási osztályán 
keresztül, központi keretből nyertek el több mint 1,8 millió forint támo-
gatást. Ebből július 6-tól augusztus 31-ig tizennégy diákot foglalkoztatnak 
egy-egy hónapra, napi hat órában.

A diákok szakképzettséghez nem kötött, kifejezetten kisegítő jellegű 
munkákat végeznek, melyek nagyon hasznosak, hiszen ez által bekerülnek 
a munka világába, megtanulják annak rendszerét.

A diákok a település közterületeit szépítik, padokat, utcabútorokat fes-
tenek, kertészkednek, néhányan pedig az önkormányzat intézményeinél 
kapnak munkát. A teljes hónapban dolgozók nettó nyolcvanezer forintra, 
a három hétig foglalkoztatottak pedig nettó hatvanezer forint jövedelemre 
számíthatnak.

A nyári diákmunka első ütemének zárásaként az önkormányzat a táj-
házban mondott köszönetet a programvezetőknek és valamennyi diáknak.

Kép és szöveg: Baranyi Anita


