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Köszöntöm Jászfényszaru város fegyelmezett, okos lakosságát!
Mindazokat, akik megértik, hogy olyan helyzet van, amelyet még 

a mi korosztályunk nem élt meg, de a legidősebbek is legfeljebb csak 
háború vagy forradalom idején. Nap mint nap küzd az egészségügy, 
a szociális feladatokat ellátó személyzet, és állandóan gondoskodnak 
a fertőtlenítésről, úgy a házak lakói, ahogyan az intézmények is egy-
aránt.

Példátlan összefogást tapasztalok településünk intézményeink dol-
gozóitól. Minden tiszta és rendezett. Elismerés jár Jászfényszaru Város 
Önkormányzata Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete dolgozóinak és 
igazgatójának is.

Arról tájékoztatott az egyik helyi kereskedő, hogy soha nem látott 
mennyiségben vásárolunk vetőmagokat, virágpalántákat és cserjéket.

Én magam is sok telefonhívást kapok és küldök ismerőseimnek, és az 
első kérdés, hogy hogy vagytok. És ez nem az udvariasságról szól. Úgy 
érzem, komolyan féltjük egymást.

Ebben a veszélyhelyzetben számtalan dolog megváltozott, már most 
is nagy a visszaesés, erre tekintettel bezárt a hulladékudvar, és külte-
rületi útjainkon egyre csak szaporodik a szemét. Mindenkinek van 
kukája, na persze nem fér bele minden tavaszi hulladék és lom, de 
higgyék el, hogy nem lesz jobb az utak mentén sem, mert azt is össze 
kell gyűjteni valakinek.

Várni és türelmesnek lenni nem könnyű, de ebben a helyzetben 
muszály! A közterület-felügyeletnek nem az az elsődleges dolga, hogy 
a külterületen elhelyezett szemeteszsákokba kotorásszanak, annak ér-
dekében, hogy hátha meglesz az elkövető.

A rengeteg csomagolómaradvány összeszedése sok munkát és pénzt 
emészt fel, melyből játszó- és sporteszközök lehetnének.

Lakosságunk javarészt kertes házban él, és szép kertet gondoz. Kül-
területeink útjai is a mieink, ezért arra kérek mindenkit, ezekre is úgy 
vigyázzon, mint az otthonára.

Szóljunk egymásnak és egymásra, hogy ne tegye! Elég, ha csak any-
nyit, és úgy tesz, mintha otthon lenne, és ez a mi jelenleg felnőtt 
lakosaink, szülők és nagyszülők kötelessége. A mi példánk az, amit 
követnek az utánunk jövők.

Bebizonyította fontosságát a számítógép és az online kapcsolat. 
Tökéletesen működik az oktatás és a kapcsolatainkat is nagyrészt így 
tartjuk, de nem pótolja az emberi érintést, a tanító- az óvónők bizta-
tó mosolyát, simogatását. Egy dolgot biztosan nem pótol: az érzelmi 
kötődést egymás irányába. Fokozódik az emberek magánya, a szülők 
terhe és a pedagógusok gyermekhiánya.

Az emberi szó az a szeretet, ami digitálisan nehezen megy át. Ezért 
kell tehát nagyon vigyázni, hogy túljussunk ezen a rendkívül nehéz 
időszakon, és újra folytathassuk szabad és szabályokat betartó korábbi 
életünket, mert félelemben élni rendkívül nehéz.

Nagy tisztelettel és szeretettel kérem lakosságunkat, hogy tartsák be 
szabályainkat, a védőtávolságot egymás irányába, hogy életünk vissza-
térhessen a megszokott medrébe.

A város a miénk, magunknak építjük, felelősek vagyunk érte!
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

„Nem tudom, mit tartogat a 
jövő, de azt tudom, hogy ki 
tartja kezében a jövőt.” 

(E. Stanley Jones)

Kedves Gyerekek!
Tudjuk, hogy otthon, csalá-

dotok körében a legjobb helyen 
vagytok, és vigyáztok egymásra. 
Mi is így teszünk, de közben 
folyamatosan érezzük a hiá-
nyotokat. Számunkra is nagyon 
fontosak vagytok, s az érzés 
nem múlik el, ha kilépünk az 
iskola ajtaján. Szeretetünk most 
a felétek áradó üzenetekben, ér-
deklődésben, biztatásban, a sok 
ellenőrzött feladatban, a játékos 
ismeretekben, a gyakorlatokhoz 

(folytatás a 2. oldalon)

Levél
a gyerekeknek 
és a szülőknek
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(folytatás az 1. oldalról)
írt kedves szavakban testesül meg. Gondoskodásunkat úgy tudjuk 
kifejezni ebben a helyzetben, hogy hozzájárulunk egészségetek meg-
őrzéséhez. Az iskolában sokszor kaptok apróbb-nagyobb ajándéko-
kat tőlünk. A szüleitek több alkalommal adakoztak iskolánk javára. 
Szeretnénk valamit visszaadni ebből. Olyan dolgot, amellyel éreztetni 
tudjuk, hogy bár kényszerűségből távol vagyunk, de így is óvunk ben-
neteket. Ezáltal egy kicsit veletek lehetünk, vigyázhatunk rátok.

Őrizzétek meg a vidámságotokat, éljétek meg ezeket a napokat 
családotok körében olyan lehetőségként, ami elcsendesedésre is 
alkalmat ad, amelyben közelebb kerülhetünk egymáshoz, önma-
gunkhoz, Istenhez. Keressétek és találjátok meg minden napotok-
ban a jót!

Kedves Szülők!
Köszönjük, hogy segítik gyermeküket az új távoktatási rend szerinti 

tanulásban. Igyekeznek a napi tananyagot saját munkájuk, a háztartás 
mellett elvégezni, és a kért feladatokat időben visszaküldeni. Higgyék 
el, nekünk, pedagógusoknak sem könnyű… 

„Nekünk tanároknak nincs rosszabb, mint az üres iskola. (…) Most 
is próbálkozunk. Értük. Azért a gyerekért, akit közösen szeretünk ve-

led. Csak most nem mi vigyázunk rá napközben. Ez nekünk nagyon 
rossz. Mi azt szeretjük, ha ott vannak velünk. Jó sokan. Nevetnek, 
sírnak, szépen teljesítenek vagy rosszalkodnak. Dumálnak órán, vagy 
lógnak kicsit. Felbosszantanak vagy megnevettetnek. Ki hogyan. Hi-
ányoznak a kicsik és hiányoznak a nagyok. Azok az édes lakli, tor-
zonborz kölykök, azok a nyiladozó, koravénnek tűnő kiscsajok. Hi-
ányoznak. Mert a pedagógus legnagyobb szuperképessége, hogy más 
gyermekét is szereti, és szeret vele lenni. Ezért lett tanár. Mert ezt a 
szupererőt megérezte, csiszolta és fejlesztette. Ezért lett egy hét alatt 
online iskola. Nem azért mert kötelező. Azért, mert nekünk fontos. 
Igen a gyermek. A tied. Hiányzik. Visszavárjuk!” (forrás/Szabolcsihir)

Minden nap öleljék át gyermekeiket, és mondják el nekik, hogy 
szeretik őket!

Az alábbi biztató gondolat adjon erőt, lendületet mindannyiunknak 
az előttünk álló időszakra!

„Isten ígéreteinek szivárványa mindig ott ragyog életünk próbái és vi-
harai fölött.” (Charles Shepson)

Jászfényszaru, 2020. 04. 02.
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI tantestülete

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

február és március hónapban megtartott ülésein hozott rendele-
teiről és határozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az 
érdeklődő olvasóknak.

2020. február 5.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:

· Egészségügyi alapellátást szolgáló „beteghívó berendezés” beszer-
zéséhez ajánlattevők kijelöléséről;

· Új ivóvízkút fúrásához szükséges tervek elkészítéséhez, engedély 
beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről;

· A közintézmények számára előírt feladatok ellátásának végrehajtá-
sára a Petőfi Sándor Művelődési Ház energia tanúsítványának 
elkészítéséhez ajánlattevők kijelöléséről;

· Az intézményi és közvilágítási energia 2020. évi beszerzéséhez 
ajánlattevők kijelöléséről;

· A „Jászfényszarui Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség 
és az infrastruktúra javításával II. ütem” című, TOP-1.1.1-
16-JN1-2017-00011 jelű projekt keretében mini körforgalom 
kialakításához szükséges telekmegosztás beszerzés nyertes aján-
lattevőjének kijelöléséről, mely szerint a vállalkozási vázrajz elké-
szítésére, záradékolására, telekalakítási dokumentáció elkészítésére, 
földhivatali ügyintézésre Szabó Imre egyéni vállalkozót bízta meg az 
árajánlatában megjelölt 424.300 Ft figyelembe vételével, mely for-
rást a város költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződés megkötésére.

· Egészségügyi alapellátást szolgáló anyagok, eszközök beszer-
zésére nyertes ajánlattevő kijelöléséről, mely szerint az árajánlat-
ban feltüntetett anyagok és eszközök megrendeléséről határozott 
a REXTRA Kft. vállalkozástól az ajánlatban megjelölt bruttó 
5.034.160 Ft értékben.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Táncdal-
fesztivál Gála megtartásához bruttó 1.200.000 Ft-ot biztosít, mely 
összeg fedezetet biztosít a hang- és fénytechnikára, élő zenei kíséretre a 
Gála fellépőinek, valamint tévé- és videófelvételre, melyet a TRIÓ TV 
és a Szolnok televízió műsorára tűz. Fenti összeget az önkormányzat 
2020. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testületet a Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyo-
náról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 
19. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek figyelembevételével 
elfogadta az Ipari Park területén található ingatlanok értékesítésé-
re vonatkozó pályázati felhívást.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az 
önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Bercsényi M. 
út 2/C számú és a Jászfényszaru, Bercsényi M. út 2/B számú ön-
kormányzati lakások tekintetében a nyertes bérlőkről és a bérleti 
szerződés – 5 év időtartamra – történő megkötéséről. Kikötötte to-
vábbá, hogy abban az esetben, ha valamely nyertes pályázó a szerződés 
megkötésétől eláll, a pontrendszer szerint elkészített táblázatban soron 
következő, legtöbb pontot elért pályázóval kell a bérleti szerződést 
megkötni.

Jóváhagyták az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, 
Szent István út 2/A számú önkormányzati lakás bérletére vonat-
kozó pályázati felhívást, valamint megbízták a polgármestert, hogy 
a nyertes pályázóra tegyen javaslatot. Határoztak a Jászfényszaru kül-
terület 05/163. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról a 
település ipari, gazdasági területeinek bővítése céljából.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta az intézményi 
és szünidei gyermekétkeztetés, valamint a bentlakásos ellátást 
nyújtó szociális intézményi étkeztetés tárgyában a VÁGÓ és Tár-
sa Bt.-vel (434/2019. (XII. 11.) Képviselő-testületi határozatával) 
kötött szerződés módosítását a 2020. évi nyersanyagnorma 2020. ja-
nuár 1-től történő 3%-os emelésével egyidejűleg. Jászfényszaru Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert és a 
GAMESZ-igazgatót a szerződés megkötésére.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta, hogy település-
fejlesztési, gazdaságfejlesztési célból meg kívánja vásárolni a Jász-
fényszaru külterület 05/16. hrsz erdő művelési ágú ingatlant az 
ingatlan szakértői értékbecslésének figyelembevételével a lefolyta-
tott áralkun kialkudott bruttó 30 millió forint értékben. A képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek érdekében a 
tulajdonos irányába eljárjon, az adás–vételi szerződést megkösse. A vé-
telár összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Zárt ülésen eltartási szerződés megkötéséről döntött, mérlegelve 
az eltartott tulajdonában lévő ingatlan településfejlesztési célú haszno-
sítási lehetőségét.

2020. február 19.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete rendkívüli ülésén elfogadta 

a Jászfényszaru, Samsung tér 3. szám alatti és a Szabadság út 143. 
szám alatt ingatlanok értékesítésére közzé teendő felhívásokat.

2020. február 26.
A munkaterv szerinti ülést megelőzően a képviselő-testület meg-

tartotta az éves közmeghallgatását, melyről a januári lapszámunk-
ban már olvashattak.
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Ezt követően a testület elfogadta a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóját, valamint a 2020. évi 
munkatervét, melynek mellékletét képezi a könyvtári részleg külön 
beszámolója és terve is.

A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület megtár-
gyalta és elfogadta a civil szervezetek 2019. évi támogatásának fel-
használásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolókat. Egyben 
hozzájárultak, hogy a 2019. évben fel nem használt támogatásokat 
az érintett civil szervezetek 2020. évre átvihessék és felhasználhassák.

Továbbá jóváhagyták a 2020. évi civil támogatásokat, melyet a tá-
mogatási szerződésekben meghatározottak szerint biztosítottak a civil 
szervezetek részére.

/A koronavírus miatti vészhelyzetre tekintettel a civil szervezetek ál-
tal vállalt feladatok ellehetetlenülése miatt a keret felhasználása vár-
hatóan felülvizsgálatot igényel majd./

A Jászfényszaru Rendőrőrs részére 2020. évre 3.000.000 Ft tá-
mogatást biztosítottak a város közbiztonsága színvonalának fenntar-
tása, javítása érdekében.

A Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem mű-
ködtetéssel összefüggő 2019. július 1. – 2019. december 31. közötti 
kiadásai fedezetére 1.170.012 Ft támogatást biztosítottak a 2020. évi 
költségvetésében.

A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszarui Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót 
az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban foglaltaknak meg-
felelően.

Megalkották Jászfényszaru Város Önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletét, melynek főbb számait a polgármes-
ter az ülést megelőzően megtartott közmeghallgatáson ismertetett.

A képviselő-testületet jóváhagyta a GAMESZ intézményvezetői 
állás betöltésére a pályázati felhívást, tekintettel arra, hogy a közel 5 
évvel korábban adott jelenlegi megbízás időtartama lejár. Jászfénysza-
ru Város Önkormányzata elfogadta a 2020. évi Közbeszerzési Ter-
vét, valamint a Közbeszerzési Szabályzatának a módosítását.

Döntöttek a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetésének mó-
dosításáról, a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, és felhatal-
mazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében 
a soron következő társulási tanácsi ülésen ezen határozatnak megfele-
lően gyakorolja a szavazati jogát.

Elfogadták a Zagyva-környéki Települési Szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás 2020. évi költségvetéséről, a közbe-
szerzési és belső ellenőrzési tervről, tiszteletdíjak megállapításáról 
szóló előterjesztéseket. Jászfényszaru Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete felhatalmazta Jászfényszaru város polgármesterét, hogy 
a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képvi-
seletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt 
ülésen ezen határozatoknak megfelelően gyakorolja a szavazati jogát.

A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester 2020. évi szabad-
ságolási tervét a szabadságolási ütemezés szerint.

Jogszabályi előírás átvezetése miatt módosították az önkormány-
zati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a ta-
nácsnoknak járó tiszteletdíjról szóló rendeletet.

Rendeleteket alkottak a romos lakóépület bontásának támoga-
tásáról, valamint a korábban hatályos otthonteremtési támogatási 
rendeletben foglaltak további biztosítása érdekében kisebb módo-
sításokkal új támogatási szabályokról.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászfény-
szaru Városi Sportegyesület 2020/21. évi TAO pályázatához ön-
rész tervezésére vonatkozó kérelmét, mely alapján a feltüntetett 
25.657.065 Ft önrészt a 2020. évi költségvetésében a céltartalék 
soron „Sportegyesület 2020/2021. évi TAO pályázat önrész”-ként 
nevesíti úgy, hogy az összegből 17.533.620 Ft a 156 m2 alapterü-
letű labdarúgó sportöltöző építésére vonatkozik. Jászfényszaru Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete rögzítette, hogy ezen határozat 
nem minősül az önerő támogatás megítélésének, arra a Sportegye-
sületnek a nyertes pályázat esetén új kérelmet kell benyújtania.

Módosították az ERGO-PRAXIMED Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal kötött bérleti szerződést.

Elfogadták Petróczy Zsuzsanna ingatlan telephely bejegyzési 
kérelemét, és hozzájárultak, hogy a DelPed-Inno Kft. javára a 
tanuszoda címe telephelyként bejegyzésre kerüljön, legfeljebb a 
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezettel kötött Bérleti 
szerződésben meghatározott időtartamig.

A testület a településszerkezeti tervvel összhangban döntött a 
Jászfényszaru külterület 05/159., 05/165., 05/164., helyrajzi szá-
mú ingatlanok belterületbe vonásáról a település ipari, gazdasági 
területeinek bővítése céljából.

Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Önkormányzata kizárólagos tulaj-
donában lévő Szent István u. 18/C számú ingatlan bérleti szerződé-
sének módosításáról szóló előterjesztést.

Határoztak a Jászfényszaru külterület 05/203. hrsz. számú ingat-
lan területrészének haszonbérbe adásáról. A képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Jászfényszaru, Gyöngyvirág 
utca 17. szám alatti ingatlan tulajdoni lapjára a bejegyzett elidege-
nítési és terhelési tilalom jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre 
kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szüksé-
ges jognyilatkozat megtételére.

Zárt ülésen felajánlott ingatlan adásvételéről tárgyaltak, és annak 
mérlegelése érdekében felhatalmazták a polgármestert értékbecslés 
elvégeztetésére. Rendeletben meghatározott támogatási feltételek hiá-
nya miatt otthonteremtési kérelem elutasításáról döntöttek.

Elfogadták az előterjesztett tartási szerződést, valamint felhatal-
mazták a polgármestert a szerződés önkormányzat nevében történő 
aláírásra. A tartási díj összegét mindenkori költségvetésében biztosítja.

2020. március 4.
A képviselő-testület ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírá-

lásáról döntött, mely szerint az FSZ/424/2020 ügyszámon, a Jász-
fényszaru külterület 05/179. (1 ha 3610 m2) és 05/183. (2 ha 9607 
m2) helyrajzi számú ingatlanok értékesítése tárgyában kiírt ajánlattételi 
felhívás nyertes ajánlattevőjének a Sangjin Micron Hungary Gyár-
tó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot választotta. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés 
részletes feltételeinek kidolgozása érdekében tárgyalás lefolytatására az 
ajánlattevővel.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru 
Város Településrendezési Eszközeinek 05/16 hrsz-ú Eg övezet te-
rületének Gip-16636 jelű övezeti besorolásra történő módosítását, 
és felhatalmazta a polgármestert a további intézkedés megtételére.

Elfogadták a Jászfényszaru 1536. hrsz.-ú ingatlant érintő telek-
alakítás árajánlatot, és a 1536 hrsz.-ú ingatlan megosztásának és a 
Földhivatalnál történő lebonyolítására felhatalmazta a polgármestert a 
földmérővel a szerződés megkötésére és aláírására.

Jóváhagyták a VÁTI Kft. bruttó 2.984.500 Ft-os árajánlatát Jász-
fényszaru Város Településrendezési Eszközeinek 05/16. hrsz-ú 
ingatlant érintő módosítására, és felhatalmazták a polgármestert a 
VÁTI Kft.-vel történő szerződés aláírására.

2020. március 18.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a koro-

navírus világjárvány elleni védekezésre és annak megelőzésével 
összefüggő intézkedésekre, eszközök beszerzésére 2020. március 
1. napjától, keret jelleggel 5.000.000 Ft-ot hagyott jóvá, melyet 
2020. évi költségvetésében biztosít.

Elfogadták a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány ké-
relmét, mely értelmében a megbízási díj összege 2020. április 1. 
napjától 200.000 /hó, továbbá felhatalmazták a jegyzőt a megbízási 
szerződés megkötésére. Jászfényszaru Város Önkormányzata a fenti 
összeget 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Döntöttek Jászfényszaru Város Gondozási Központjában a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának 
változásáról.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Jászfényszaru Város Gon-
dozási Központja, Jászfényszaru Városi Bölcsőde által alkalmazott 
térítési díj kedvezményeket a 2020. március 31. napjáig terjedő 
időszakra utólagosan jóváhagyta. (folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Megtárgyalták a bölcsődei ellátással kapcsolatos helyi szabályok mó-

dosításáról szóló előterjesztést, és jóváhagyták a Jászfényszaru Városi 
Bölcsőde szakmai programjának módosítását.

Döntöttek a Jászfényszaru belterület 1191/4. helyrajzi szám 
alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, mely 
szerint Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az FSZ/1404/2020 
ügyszámon, a Jászfényszaru belterület 1191/4. helyrajzi szám alatti 
ingatlan értékesítése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás nyertes aján-
lattevőjének a Cordys Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot választotta.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a hatályos jog-
szabályoknak és az ajánlattételi felhívásnak megfelelően adásvételi 
szerződés megkötésére azzal a kitétellel, hogy az ajánlattételi felhí-
vásban az ajánlattevő által mellőzni kért kitételek alkalmazásától 
az önkormányzat eltekint.

Döntöttek a Jászfényszaru belterület 1190/3. helyrajzi szám alat-
ti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, mely szerint 
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az FSZ/1403/2020 ügyszá-
mon, a Jászfényszaru belterület 1190/3. helyrajzi szám alatti ingatlan 
értékesítése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevő-
jének Varó István Levente és Schrádi Lóránt Mihály pályázókat 
választotta. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
hatályos jogszabályoknak és az ajánlattételi felhívásnak megfele-
lően adásvételi szerződés megkötésére.

Határoztak Jászfényszaru ivóvízkút terveinek elkészítésére, en-
gedély beszerzés nyertes pályázó kiválasztásáról, mely szerint Jász-
fényszaru Város Képviselő-testülete az ivóvízkút terveinek elkészítésé-
re, engedély beszerzésének ellátására Tóth Lászlót /Földtudományi 
Tervező Fejlesztő Kft.-t/ választotta ki az ajánlatban megjelölt 
bruttó 1.092.200 Ft. figyelembe vételével. Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata az ivóvízkút terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére 
a város költségvetéséből keretjelleggel 1.600.000 Ft összegű forrást 
biztosított. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert arra, hogy intézkedjék a szerződés megkötéséről.

Zárt ülésen a képviselő-testület önkormányzati tulajdonú in-
gatlan szociális jellegű bérbeadásáról határozott a Mező utca 35. 
szám alatti tűzeset károsultjai részére. Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata 2020. március 14-től 2020. szeptember 13-ig terjedő 6 
hónapos időtartamra biztosítja a szükséglakást úgy, hogy bérleti díjat 
nem állapít meg, azonban a közüzemi fogyasztásokból eredő költségek 
tovább számlázásra kerülnek a bérlő részére.

Elfogadták a Jászfényszaru 909/27. hrsz.-ú ingatlant érintő te-
lekalakításra vonatkozó ingatlan megosztására és a Földhivatalnál 
történő lebonyolítására szóló árajánlatot. Felhatalmazta továbbá 
a polgármestert Szabó Imre földmérővel a szerződés megkötésére és 
aláírására.

Megtárgyalták és meghatározták a Jászfényszaru 909/27. hrsz.-ú 
ingatlanból telekvásárlásra vonatkozó ajánlat feltételeit.

Döntöttek további önkormányzati tulajdonú ingatlan szociális 
jellegű bérbeadásáról, mely szerint Jászfényszaru Város Önkormány-
zata bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képező Jászfényszaru, 
Alvég újtelep 20. szám alatti ingatlant Geletei Attila 5126 Jászfény-
szaru cím alatti lakos részére szociális jelleggel 2025. március 31. nap-
jáig. A képviselő-testület felkérte Jászfényszaru Városi Önkormányzat 
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetét, hogy a bérleti 
szerződést e döntésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
kösse meg.

További napirendként ingatlanfelajánlást tárgyaltak, és felha-
talmazták a polgármestert, hogy az ingatlanra az értékbecslést 
megrendelje, valamint azt követően az ajánlattévővel egyeztetést 
folytasson.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a Jászfény-
szaru, Szent István út 2/A szám alatti bérlakásra beérkezett pályá-
zatokat a lakásrendelet szerinti feltételek figyelembe vétele mellett 
megvizsgálja, és utólagos jóváhagyás mellett elbírálja.

Megtárgyalták a közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatására 
vonatkozó javaslatot.

Dr. Voller Erika jegyző

A bezártságérzés pozitívumai
A türelem művészetének gyakorlása elengedhetetlen jelenlegi helyze-

tünkben. Elsődlegesen saját magunkkal szemben és a családunkkal. A 
család életében a gyermek a legfontosabb, ezért az elsődleges szociális 
színtérben, az otthonunkban kell megteremteni a biztonságérzetet szá-
mukra. Amennyiben magunkban is bizonytalanuk vagyunk, az nega-
tívan hat gyermekünk személyiségfejlődésére.

Életkortól függetlenül a gyermekeknek mindig maradéktalanul 
ügyelni kell pozitív élmények biztosítására. A szülő feladata a környe-
zet, a bezártság érzésének elmagyarázása, feldolgoztatása. Az idő hasz-
nos eltöltése nehéznek bizonyulhat a folyamatos otthonlét mellett, 
ezért szükséges a napirend kialakítása és alkalmazása.

Próbáljuk úgy élni a hétköznapjainkat, mintha a megszokott módon 
történne. A napi rutin talán már ki is alakult az elmúlt egy hónapban, 
azonban az újdonság érzésének megélése az, amely az emberekben 
hiányt képez. Az átgondolt, megfontolt szülő képes szépséget találni 
újra abban, hogy gyermeke, gyermekei ismét szoros szimbiózisban le-
hetnek vele, és ennek minden percét képesek boldogan és higgadtan 
megélni. A gyermekek számára is kihívásokkal teli ez az időszak. Szá-
mukra is beszűkültek a lehetőségek, megszűntek a korábban bölcső-
déhez, óvodához, iskolához kapcsolódó rutinok. A legfontosabb, hogy 
beszélgessünk a gyermekekkel, bővítsük szókincsüket, próbáljuk meg 
javítani esetleges beszédhibáikat.

A kutatások szerint a szülő–gyermek napi átlag kommunikáció 7 
perc minőségi időt mutat. Az úgynevezett karantén ideje alatt remél-
hetőleg minden szülő rá tud majd cáfolni erre az elkeserítő adatra, 
és ezek a percek magasan ívelnek majd fölfelé. Ezek a percek, órák 
pótolhatatlanok! Évekkel később nem lesz lehetőség a kompenzálásra, 
ezért ragadjuk meg a lehetőséget, és próbáljuk emlékezetessé tenni a 
család számára ezt a rendkívüli helyzetet. Azok az élmények, amelyek-
kel megajándékozzuk gyermekeinket, a korábban említett egészséges 
személyiségfejlődésük gyökerei, így válhatnak nyugodt, kiegyensúlyo-
zott kamasszá, felnőtté.

A játékhoz, a kreatív foglakozásokhoz minden intézmény megadja 
a megfelelő segítséget, ötleteket. Meséljünk, tornázzunk, zenéljünk, 
táncoljunk, a kreatív szülő tárháza kifogyhatatlan, de ha elakadunk, 
kérjünk segítséget!

Nem szabad, hogy az érzés eluralkodjon rajtunk, hogy egyedül va-
gyunk. Hiszen nem vagyunk, csak más módon és közegben tehetjük 
meg és élhetjük meg, hogy társas lények vagyunk.

Egri Zsuzsanna pszichológus

A jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezése által 
valósult meg a hátrányos helyzetű gyermekek távoktatásban való rész-

vétele. A szülők nagy örömmel fogadták 
el ezt a lehetőséget a gyermekeik érdeké-
ben. Naponta két csoportban tanulnak a 
gyermekek a Szent József szabadidőpark 
közösségi házában.

Szöveg: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi 
Rudolf (beállított kép)

Távoktatás a szabadidő parkban
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Óvoda járvány idején
A koronavírus-járvány miatt a Napfény Óvoda is bezárt. Alkalmaz-

kodnunk kellett a váratlanul kialakult helyzethez. Kapcsolatunk a 
családokkal nem szakadt meg, online felületre került. A kezdeti in-
dulás számunkra is ismeretlen volt, új kihívások elé állított bennün-
ket, hogyan és mivel töltsük meg ezt a virtuális távolságot. Próbáltunk 
minden fontos tájékoztatást megadni. A csoportok Facebook-oldalán 
az óvó nénik a napi ajánlásokat indították el a megszokott heti rend-
hez hasonlóan. Kicsit megidézve és követve az eddigi ovis napjainkat. 
Mesét, játékokat, játékos tevékenységeket, dalokat, kísérleteket, bar-
kácsolós ügyeskedni valót ajánlanak, töltöttek fel a csoportba. Amit 
otthon anyukával, apukával együtt meg tudnak valósítani. Tudnak 
együtt mesét hallgatni, játszani, közösen munkálkodni.

Érkeznek a fotók, videók az otthoni életről, játékokról, visszajelzés-
ként az általunk ajánlott témákról. Megerősítve az eddigi köteléket a 
családokkal. Segítve ezzel őket a mindennapokban.

A vészhelyzetre való tekintettel a 2020/2021. nevelési évre szóló 
óvodai beíratás szabályai is változtak. Kerülve a személyes érintke-
zést a beiratkozás online felületen vagy telefonon történt. Elindult 
óvodánk honlapja, melyet itt találhatnak meg az érdeklődők: www.
jaszfenyszaruovi.hu.

Április elejétől ügyeletet tartva nyitottunk ki a dolgozó szülőket se-
gítve ezzel, hiszen nem mindenki tudja megoldani gyermeke elhelye-
zését. A dajka nénik és segítőik folyamatosan fertőtlenítenek, takaríta-
nak, és mossák a felszereléseket. 

Nagyon hiányzik az oviból a vidám gyerekzsivaj, a nevetés, a kacagás. 
Bízunk benne, hogy mihamarabb újra együtt lehetünk.

Kitartás mindenkinek, az ölelést majd bepótoljuk, vigyázzon min-
denki magára, és vigyázzunk egymásra! Reméljük, gyorsan elmúlnak 
ezek a nehéz hónapok, és együtt lehetünk újra óvodánkban.

Szöveg: Mezeiné Folyó Angéla és Földvári Edit

Munkálkodnak a Sünik Virághagyma ültetése a Csiga-biga csoportban

Aki bújt,aki nem. Bújócska Ficánka módra Aki nem lép egyszerre. A Katica csoport

Bolondozunk, mókázunk a Pillangó csoportban Csiga futam a Maciknál

Épít a mester egy kisházat a Mazsola csoportban Mert gyurmázni jó a Méhecske csoportban
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ISKOLAI HÍREK
Izgalmas napok az iskolában,

avagy hogyan lesz az iskolaotthonból otthoniskola?
A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány „A koronavírus 

miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intéz-
ményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a 
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

„Olyan helyzetben találta magát a pedagógustársadalom, amilyen-
ben még soha nem volt.”

(Szabó Zsuzsanna a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke)
„Hihetetlen az aktivitás a pedagógustársadalomban, valóban törté-

nelmi perceket élünk. A legelső jellemző kérdés felénk az volt eddig, 
hogy „hogyan tudtok pont úgy tanítani, ahogy eddig, csak online?”

(Prievara Tibor: Hogyan tanítsunk hatékonyan a digitális iskolában?)
A megváltozott körülményekhez az intézményeknek és a pedagógu-

soknak is alkalmazkodniuk kell. Mi is így tettünk…
Mozgalmas napokon vagyunk túl, ezerrel dolgoztunk, értekeztünk 

és elindultunk az elvárt, nem mindenkinek megszokott úton, amely-
ben a felelősség közös, a szülők, tanulók és pedagógusok együttműkö-
dése elengedhetetlen. Bízva abban, hogy minden szereplő higgadtan és 
kitartással végzi a saját feladatát.

Az elénk táruló lehetőségek mérlegelése után iskolánk is elindította a 
tantermen kívüli, digitális munkarendet 2020. március 16-án. Ennek 
első lépéseként a már jól bevált és osztályszinten működő Facebook-
csoportokat használtuk. Az első héten többnyire ezen keresztül kapták 
meg a tanulók az osztályfőnököktől a tantárgyankénti tananyagokat. 
A rendelkezésre álló tankönyvek és munkafüzetek mellett interaktív 
anyagokat is küldtünk, ezzel is színesítve és élménydúsabbá téve a 
mindennapi tanulást. Folyamatosan az önálló ismeretszerzésre, kuta-
tómunkára biztatjuk tanulóinkat, amely a XXI. századi ember fontos 
kompetenciája.

Hosszú távon az alsó tagozaton a Google Classroom alkalmazást 
választottuk, azt fogjuk egységesen használni. A digitális osztályok lét-
rehozása után ezen a felületen kapják a gyermekek a heti feladatokat. 
Kicsi koruk elengedhetetlenné teszi a szülői megsegítést, irányítást, 
felügyeletet, de a könnyű használatnak köszönhetően gyorsan megta-
nulták diákjaink is a kezelését.

A felső tagozatban a digitális oktatás a tanulók által már megismert, 
megszokott „helyen” történik, az EDU felületén (jaszfenyszarusuli.
edu20.org). Minden nagyobb diákunk be tud lépni, meg tudja ke-
resni a tananyagokat, feladatokat, leckéket. Már eddig is több tan-
tárgy számtalan óráján használták ezt, nem ismeretlen számukra ez a 
platform. Most fokozatosan minden tantárgy ismeretanyaga, gyakorló 
anyaga ide kerül fel. Változatos, élményt adó interaktív feladatok, já-
tékok segítségével történik meg a tananyagok feldolgozása. Mindezek 
mellett a hagyományos tanulási segédleteket is (könyv, munkafüzet, 
füzet) használjuk, hiszen ezek a segédeszközök minden diákunk ren-
delkezésére állnak.

Fokozatosan, folyamatosan lépnek be tanulóink egy új „osztályte-
rembe” különböző online tereken. Korszerű technológia támogatásá-
val tanulnak, emellett fontos, hogy a napi néhány órás otthoni tanulás 
mellett mozogjanak a friss levegőn (kizárólag az udvaron), játsszanak, 
rajzoljanak, alkossanak!

Azon tanulók részére, akik valamiért nem tudtak kapcsolódni az on-
line oktatáshoz, nyomtatott formában hetente juttatjuk el a tananya-
got névre szólóan. Ebben nagy segítségünkre van a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat.

Iskolánk vezetősége és tantestülete nevében nagy tisztelettel és hálá-
val köszönöm meg a szülők együttműködését, amelyet a digitális okta-
tás megvalósításában nyújtottak, nyújtanak. „Tanítónénisen”: NAGY 
PIROSPONT. Mindig hangsúlyozom a tanuló-pedagógus-szülő 
hármas egység jelentőségét az oktatásban, de most igazán egymásra 
vagyunk utalva.

Az első tapasztalási, próbálkozási fázison túlvagyunk. Megcsináltuk! 
Köszönjük azoknak a szülőknek, akik gyermekeikkel, azaz a tanítvá-
nyainkkal közösen figyelik, végzik a mindennapi feladatokat. Tudjuk, 
nem könnyű!

Várjuk azon diákok aktivitását is, akiknek még nem sikerült rendsze-
resen bekapcsolódni a hagyományostól eltérő munkaformába, hogy 
a tanévet a körülményekhez képest sikerrel tudjuk befejezni. Kérem, 
bizalommal jelezzék intézményünk felé véleményüket, javaslataikat, 
kéréseiket. Folytatjuk a munkát, további aktivitást, szorgalmat, tanu-
lás, tudás utáni vágyat remélve, türelmet és támogatást feltételezve.

Dr. Maruzsa Zoltán EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkár így 
fogalmaz: „Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, 
mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan 
tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, mely-
ből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk érdekében.”

A mielőbbi viszontlátásra! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egy-
másra! A IV. Béla Katolikus Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tan-
testülete nevében: Lovászné Török Magdolna intézményvezető

Testvérosztály-találkozó

2020. február 28-án az 1. b és az 5. b osztály Tóthné Takács Ilo-
na, Pálné Pádár Anikó és Tóth Sándorné vezetésével megtartotta a 
testvérosztály-találkozót. A gyermekek már nagy izgalommal várták 
ezt az eseményt, hiszen kíváncsiak voltak egymásra és a programra, 
ami meglepetés volt számukra. A délután folyamán összegyűltünk a 
kisiskolában, majd ismerkedés után vegyes csoportokba rendeztük a 
tanulókat. Megörültek, amikor megtudták, hogy a tornateremben 
sor- és ügyességi verseny lesz. Nagyon jót mulattunk együtt, renge-
teget nevettünk. A gyerekek nagyon élvezték a sportot. Szurkoltak, 
buzdították egymást, és így kicsit jobban megismerhették a másikat. 
A játék után elfogyasztottuk a tanteremben a Vágó Bt. által kiszállított 
pizzákat, amit az iskolától kaptunk.

Egy szempillantás alatt eltelt a délután.
Mindenki nagyon jól érezte magát, és élményekkel tele hagyhatta el 

az iskolát. Kép és szöveg: Tóth Sándorné
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ISKOLAI HÍREK

Az előző hat tanév rend-
kívül kedvező tapasztala-
tai és a kiemelkedő isko-
lai érdeklődés alapján a 
2019/20. tanítási évben is-
mét megrendezésre került 
a pénzügyi és vállalkozói 
témahét egész Magyar-
országon az iskolákban. 
Iskolánk ötödik éve, hogy 
kapcsolódott a program-
hoz. Idén a Pénz7 idő-
pontja: 2020. március 2-6. 
között volt. A mi iskolánk 
ezt a projektet, annak idő-
pontját még ki is bővítet-
te, hiszen még márciusban 
a második héten is ezzel 
a programmal foglalkoz-
tunk. Külön-külön évfolyamonként technika- és matematikaórákon 
is. Matematikaórákon Balogh Zsuzsanna ismertette meg a diákokkal 
a pénzügyi alapfogalmakat példák segítségével. Technikaórákon cso-
portos foglalkozások voltak, s versenyszerűen dolgoztuk fel a témát 
Halmainé Hegedűs Mária és Tóth Sándorné vezetésével. A témahéten 
pénzügyi és vállalkozói ismeretekkel foglalkoztunk. Az 5-6. osztályo-
sok számára a tananyag pénzügyi biztonság, biztosítások témakörben, 
a 7-8. évfolyamosok számára a tananyag pénzügyi biztonság, bizto-
sítások és korszerű pénzkezelés – digitális biztonság témában voltak. 
Célunk, hogy a 2020. év pénzügyi témája, a „Pénzügyi biztonság, biz-
tosítások” mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói 
ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapjon az iskolánkban.

Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Iskolánk alsó tagozatos tanulói is részt vettek a Lázár Ervin Program 
keretében szervezett műsorokon.

A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve az első és máso-
dik évfolyam közösen utazott 2019. december 19-én Jászberénybe, 
a Lehel mozi nagytermébe, ahol a békéscsabai Napsugár Bábszínház 
Csacsifogat című bábelőadását nézték meg. Minden kis tanulónknak 
tetszett a humoros történet.

A negyedikesek 2020. 01. 22-én ugyanezen a helyszínen egy képze-
letbeli utazáson vehettek részt: a Szolnoki Szimfonikusok előadásában 
– 50 perc alatt a Föld körül – Tizenegy rézfúvós és két ütős barátjuk a 
világ körül. Szép zenei élményekkel tértek haza tanulóink.

A harmadik évfolyam a szolnoki Szigligeti Színházba készült, ez 
azonban a vírushelyzet miatt határozatlan időre felfüggesztésre került.

A programok megvalósulását koordinálta Sugár Judit és Pető Anna-
mária. Pető Annamária

Pénz7 2020 Lázár Ervin Program

A pedagógusok az iskolás 
tanulókat egy nekik szóló 
üzenettel, egy kedves levél-
lel és egy-egy szájmaszkkal 
ajándékozták meg.

Ily módon is szerettünk 
volna tanítványainkról gon-
doskodni, egészségük meg-
őrzéséhez hozzájárulni.

Ha nem is ölelhetjük 
őket, így egy kicsit velük 
lehetünk, vigyázhatunk rá-
juk!
Lovászné Török Magdolna 

intézményvezető

Gondoskodás távolról



8 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/4

ISKOLAI HÍREK
Költészet napjára

A költészet napja alkalmából sok szeretettel nyújtjuk át iskolánk 8. évfolyamos diákjainak alkotásait, melyeket Babits Mihály:
Messze... messze... című, az országokat képeslapszerűen megidéző verse ihletett.

Magyarhon. Alföld, paripák.
Puszta, pálinka, paprikák.
Ez az ország csodás és látványos,
főleg a sosem alvó főváros.

Jászfényszaruhon. Nem mindennapi nép.
Egy városon belül ritka ennyi látkép.
Habár sohasem volt egy nagy város,
a hangulata igen sajátos.
Annus Zalán

Jászhon. Kürtök, fürtök.
Táncoslábú fiatalok, összetartó magyarok.
Ételek mennyországa, népzenék Kánaánja.
Jászok vagyunk együtt,
s magyarok mindannyian.

Magyarhon. Jászok, palócok
Gulyák, pulykák, marhák.
Mennyi dús legelő,
mennyi összetartó egységes nyáj.
Hazánk, Magyarország. Otthonunk, honunk.
Majzik Petra

Jászhon. Jászfényszaru a mi kisvárosunk
Innen soha sem tűnik el a lábnyomunk.
Fitneszpark, sportpálya is vár minket,
errefelé sok gyermekszem tekinget.
Parkunkban növényből sincs hiány,
Van még itt sok gyönyörű látvány.
Aki e szép városban nő fel,
Boldog gyermekkorra lel.

Magyarhon. Mi kis országunk Európa része,
Kárpát-medence egyik népe.
Hat nagy tájjal büszkélkedünk,
sok szép helyet felépítettünk.
Magyar tengerünk a Balaton,
mindenki ide látogat nyarakon.
Csizmarik Zoé

Magyarország nem csak egy ország, 
van itt minden jóság, sportág.
Hosszú Katinkának az úszás, 
de van, akinek csupán a gulyás.
Juhász Larina

A Kárpát-medence országa.
Várak őrzik ősi múltját, Buda, Eger ostroma.
A Duna és a Tisza kanyarognak keresztül rajta.
S miközben Kölcsey Himnuszát énekli
minden magyar,
szívünk büszkeségbe borul.

A Jászságban sok gyermek otthona,
Ezek a gyerekek a jövő generációja.
Leggyorsabban fejlődő város, 
sok dolgos kéz eredménye.
Sándor Roland

Most még él, még nem halt ki,
van esély megmenteni!
Lehet talán még nagy nemzet,
s megtörjük a hosszú csendet.

Fényszaru, édes becses jó város!
Hogy mi lesz velünk, egyelőre nagy titok.
De veled leszek, míg élek.
Te csak maradj velem egészen halálig.
Kulics Mátyás

Magyarhon. Épület, várrom
Váltakozik a szép tájon.
Kék folyók és zöldes mezők, 
a gulyásleves adjon erőt!
Bálint Tibor

Magyarhon. Puszta, délibáb.
Balaton, borok, pálinkák
Evés-ivás, mi belefér.
Vígan termel a magyar rét.

Jászhon. Puszta, délibáb.
Holott sok az ipari ág.
Lehel kürtje mindig fényes, 
Ne légy mindig olyan kényes.
Petrovics Patrik

Magyarhon. Az alföld zöld.
A szomorú össze-vissza történelem.
Az elvett föld,
Amely mind már idegen.

Jászhon. A nagy alföld,
Amely szép zöld.
Gyönyörű látkép,
Mely a lelkedig ér.
Szabó Kíra

Magyarhon. Itt születtem, magyar vagyok.
Itt éltek, haltak a nagyok. 
Hungarikumaink vannak bőven, 
S magyar kézilabdázóink Győrben. 

Jászfényszaru. Drága otthonom.
Kedves emberek vannak, azt elmondhatom. 
Virágok ezre pompázik színesen.
Ez a kicsiny város ragyog fényesen. 
Boda Anna

Magyarhon, puszta, délibáb,
Balaton, borok, porcelán.
Hungarikum mindenfelé,
Így vigad a magyar nép.

Jászhon! Mennyi szép vidék!
Mennyi város, mennyi név!
Kürtnek helye itt hever,
melynek neve Jászság.
Kővágó Gergely

Magyarország!
Ó mennyi föld,
mely termőföld!
Egyenletes, gyönyörű,
mint egy bölcső.

Jászfényszaru
Jászok kapuja,
Samsung otthona.
A virágos Magyarország
első helyének birtokosa.
Klippán Richárd

Közreadta: Kotánné Kovács Tímea

Dobos Debóra jászfényszarui tanulmá-
nyai után a Lehel Vezér Gimnáziumban 
folytatta tanulmányait, jelenleg a gim-
názium 10. évfolyamos tanulója. Öt éve 
tagja a Jászberényi Gimnasztikai Sport-
egyesületnek. Rendszeres versenyzője 
a Grácia Kupának, számtalan arany- és 
ezüstéremmel öregbítette az egyesület 
hírnevét. Idén elbúcsúzik a versenyzéstől, 
de az egyesület munkáját segíti az után-
pótlás nevelésében. Jászberény városa 
2020. február 14-én oklevéllel ismerte 
el sporttevékenységét. Gratulálunk a mi 
lányunknak! Kotánné Kovács Tímea

A Napfény Óvoda 
dolgozói szájmasz-
kokat vittek a  65 év 
feletti jászfényszarui 
lakosok részére, se-
gítve ezzel az önkor-
mányzat munkáját.

Szöveg:
Földvári Edit

Fotó:
Klippán Richárd

A mi lányunk
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Jászfényszarun sok amatőr költő hallatta már hangját. Több Mi 
pódiumunk című rendezvényt szerveztünk közreműködésükkel. 
A közösségi oldalakon is olvashatjuk alkotásaikat. Április 11. Jó-
zsef Attila születésnapja, a költészet napja apropóján most két he-
lyi versírót szólaltatunk meg.

Névjegy: Kun Magdolna
Született: 1953. 09. 08.
Mindig Jászfényszarun élt és dolgozott.
Szakmája: kereskedő, boltvezető, jelenleg 
nyugdíjas.
3 fia és 2 unokája van.
Legalább 2500 verset írt, ebből 2000 verset 
publikált. Négy önálló verseskötete jelent 
meg saját kiadásban.
Hobbija az olvasás és az unokák.
„Már gyermekkoromban is írtam verseket, 
de utána valami oknál fogva ez abbamaradt. 

Szeretteim elvesztése sodort újra a versírás felé. 10 évvel ezelőtt kezd-
tem el rendszeresen írni.
Jó érzés volt megosztani a gondolataim másokkal, és jó érzés volt a 
pozitív visszajelzés, amit az emberektől kaptam.
Minden téma megérint, de leginkább a szomorúság az, ami megihlet. 
Talán mert nagyon sok fájdalmat látok a legtöbb ember szemében.
Van egy blogom, a Csillagok Vándora, de leginkább a Facebook-
oldalamon publikálok. Van 5000 ismerősöm és majdnem 24000 kö-
vetőm. Több versválogatásban is szerepelnek alkotásaim.
Egy 5. verseskötet kiadását tervezem, de mivel elég sokba kerül a ma-
gánkiadás, így még várnom kell vele.
Köszönettel tartozom minden kedves ismerősömnek, barátaimnak, ol-
vasóimnak, hogy megtisztelnek verseim olvasásával és a szeretetükkel.”

Névjegy: Harmath József
Született: Mohács, 1957. 11. 25.
Ivándárdán élt 13 éves koráig.1974-től él 
Jászfényszarun.
Szakmája: ács, állványozó.
31 éve német nyelvterületen dolgozik szak-
májában.
2 lánya, 3 unokája van.
Kb. 600 verset írt, amelyből 220 jelent meg. 
Saját erőből három önálló verseskötet adott 
ki.
Hobbija a versmondás. Számos versenyen 

ért el szép eredményt. Kábeltelevíziós felvételei is készültek. József At-
tila önálló estjét városunk közönsége is láthatta.
Feleségével, Harmathné Boros Magdolnával közösen megkapták a 
Jászfényszarun a Köz Szolgálatáért kitüntetést.
„Mint minden iskolás, én is írogattam már általánosban, énekszerű, 
rímes verseket. Aztán a versmondásban jóval sikeresebb lettem. Első 
nagy eredményemet 1973-ban a Baranya megyei arany minősítés je-
lentette. Ezen az úton két meghatározó pedagógus segített, Bonyár 
Antal a középiskolában és Kovács Andrásné Rozika néni Jászfénysza-
run. Idővel a munkám miatt a versmondás háttérbe szorult. Mivel 
azonban nagyon szerettem a verseket, az írásban próbáltam megtalálni 
az örömöt.
2007-ben a gyermekkori versek képezték első önálló, Himnusz a pá-
vának című kötetem alapját. Éreztem az olvasók visszajelzésén, hogy 
érdemes írni, így folytattam magam és mások örömére. Második köte-
tem a Hű szerelem címet viselte. 2018-ban megjelent könyvem címe: 
Minden jót. Jelenleg a negyedik verseskötetem nyomdai előkészületei 
zajlanak. Szeretném, ha karácsonyra megjelenne.
A YouTubon megzenésített verseimet publikálom. Szívesen írok a sze-
retetről, de igazából mindig az aktuális lelkiállapotom adja az ihletet. 
Anyámról, az anyákról sokat írok, hiszen ez a kötödés életünk végéig 
szól. Szeretem a természetet is, a vizet, a szelet, szóval az életet.”

Katinka

Költészet napja kapcsán

Meg kellene tanulni szeretni egymást,
hogy ne kárhozzon el végleg a világ,
s hogy megtanuljuk értékelni azt az életet,
ami Isten jóvoltából elrendeltetett.

Meg kellene tanulni nem gyűlölni egymást,
elfogadni, megérteni mások hibáját,
és vigyázni arra, hogy meg ne bántsunk senkit,
azon szavakkal, melyek szíveinket sebzik.

Segíteni kellene, s nem hátráltatni azt,
kinek dolgos két kezére sok száz ránc tapad,
mert nehéz életének kínkeserve, könnye,
fiatalos erejét már rég elfeledtette.

Másképpen kellene felfognunk az életet,
hogy értelmet nyerjen minden, ami körülvesz,
s hogy értelmet nyerjenek majd mind-mind azok is,
kik tovább viszik szeretetünk tanításait.

Jó volna újra madárként szállni
Odafent a csillagokat várni
A Zagyva fölött hídnak lenni
Jó volna a hídon újra át is menni
Szabadon suhanni, mint egy lepke
Az utcán sétálni minden este
Pici kolibriként lebegni az égen
Barátokkal üldögélni egy stégen
Jó volna ülni a Göncölszekéren
Vagy elterülni virágos réten
Gyógyszernek lenni emberek kezében
Jó volna zászlónak lenni, szélben
Csupa jó hír lenni emberek lelkében
Jó volna sétálni kéz a kézben
Jó volna kiállni városom terére
Jó volna, emlékezni erre az egészre.

A banda alapítója és lelke, a Jászfény-
szaruért kitüntetés (2017) birtokosa, 
Unger Balázs cimbalomművész. Mű-
vészeti iskolánk népzenei tanszakának 
tanára a Petőfi Rádió Év felfedezettje 
volt 2013-ban. 2017-ben megkapta a 
Pest megye népművészetéért és a Gö-
döllő kultúrájáért díjakat. Az európai 
világzenei ranglista élmezőnyében fog-
lal helyet.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövet-
sége (Mahasz) által rendezett eseményen 12+1 hazai és 6 külföldi ka-
tegóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2020-as Fonogram-
díjakat, a koronavírus-járvány miatt ezúttal virtuálisan. A győzteseket 
online videókban jelentették be. Az év hazai kortárs szórakoztatózenei 
albuma vagy hangfelvétele díjban a Cimbaliband és Danics Dóra – 
Iram (kiadó: Fonó Budai Zeneház) című album részesült.

Ingyenesen hozzáférhető a Cimbaliband legújabb lemeze, a 
Gipsy Fushion! Négynaponta feltöltenek egy dalt az új korongról a 
Cimbaliband YouTube csatornájára, ahol még a hivatalos megjelenés 
előtt meghallgathatja a banda közönsége! A videók érdekessége, hogy 
azokat a zenekar tagjai egyenként rögzítették saját otthonukban az 
online próbák folyamán. Az elsőt a nemzetközi romanap alkalmából 
töltötték fel. Forrás: Cimbaliband hírlevél és Wikipédia Katinka

Kun Magdolna:
Talán még nem késő

Harmath József: Jó volna

Fonogram-díjat nyert
a Cimbaliband
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Hírek az Idősek Otthonából
Mint már azt bizonyára tudják, március 8 óta in-

tézményünkben is látogatási tilalom lépett életbe, 
mert a bentlakásos szociális intézmények – elsősor-
ban az idősotthonok – kiemelt kockázatú helyszínek 
az új koronavírus-járványban. Kockázatot jelentenek 
önmagukban azért, mert sokan vannak egy helyen, 
és azért is, mert lakóik idős, gyakran krónikus be-
teg emberek, akikre a vírus különösen veszélyes. A 
betegség súlyos formája leginkább a 60 évnél idő-
sebbeket és a krónikus alapbetegségben (pl. magas 
vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, kró-
nikus légúti megbetegedés, rosszindulatú daganatos 
megbetegedés) szenvedőket érinti.
Ahogy a járvány terjed az országban, úgy szigorod-

nak az idősotthonokra vonatkozó előírások is. Ma, 
2020. 04. 10-én, a látogatási tilalom mellett felvételi 
zárlat (nem vehetünk fel új lakót) és kijárási tilalom 
(az idősek nem hagyhatják el az otthon területét) is 
nehezíti az életünket. A járvány miatt – hogy mi-
nimalizáljuk a vírus behurcolásának lehetőségét – 
sajnos a hozzátartozóktól nem fogadunk az idősek 
részére csomagokat. Ezeket az intézkedéseket és szi-
gorításokat az országos tisztifőorvos rendeli el az idő-
sek védelme érdekében.
Azoknak a lakóknak, akik rendelkeznek zsebpénz-

zel, jelenleg heti 1 alkalommal tudjuk az alapvető 
tisztálkodási szerek beszerzését megszervezni az ön-
kormányzat és a szociális dolgozók segítségével. A 
segítők által vásárolt dolgokat fertőtlenítés után kap-
ják meg a lakók. A közétkeztető gondoskodik a napi 
ötszöri változatos étkezésről, ebben nem szenvednek 
hiányt időseink.
Az intézményen belül is megváltozott az életünk. 

A takarító kollégák naponta többször fertőtlenítik 
a leggyakrabban használt eszközeinket, tárgyainkat, 
most még fokozottabban ügyelnek a tisztaságra. A 
bejáratnál, az ebédlőkben, a szobákhoz tartozó für-
dőkben kézfertőtlenítők, ill. kézfertőtlenítős folyé-
kony szappan került kihelyezésre, a dolgozók és az 
idősek ezeket rendszeresen használják.
A születésnapi összejöveteleket sajnos nem tarthat-

juk meg, nagycsoportos foglalkozásokat nem tartha-
tunk. Kézműveskedünk, társasjátékozunk, beszélge-
tünk kisebb csoportokban. Szerencsére jön a tavasz, 
a jó idő, így igyekszünk minél több időt tölteni a 
friss levegőn. Olyankor beszélgetünk, énekelünk, 
tornázunk, kertészkedünk. A szigorú intézkedések 
ellenére minden dolgozónk azért munkálkodik, 
hogy időseink tartalmasan töltsék napjaikat.
A látogatási tilalom komoly próbatétel elé állít 

mindannyiunkat. Szeretnénk lehetőséget biztosítani a 
kapcsolattartásra a messenger alkalmazáson keresztül.

Aki szeretne online kapcsolatot létesíteni hozzátar-
tozójával, kérem, írjon üzenetet az Idősek Otthona 
Jászfényszaru Facebook-oldalon keresztül, és felvesz-
szük vele a kapcsolatot. Éljenek ezzel a lehetőséggel!
Az érintettek már tudják, hogy kormányrendelet 

értelmében 2020. január 01-től intézményünk is 
ellátási napokra számolja a bentlakásos intézmény-
ben a személyi térítési díjat. Ez év április 01-től 100 
forinttal emelkedett a képviselő-testület rendelete 
alapján a napi térítési díj összege, így az napi 3 200 
Ft lett.
A járványhelyzetre való tekintettel a kiszállított ebé-

dekért az önkormányzat nem számít fel külön díjat, 
az időseknek csak az ebéd költségét kell fizetniük, 
ami jelenleg 480Ft/nap.

Közeledik az adóbevallások ideje. Kérjük, ha lehe-
tőségük van, adójuk 1%-át ajánlják fel a
Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány részére. 

Az itt összegyűlt összeget minden esetben az Idősek 
Otthonában élő lakók javára fordítjuk. Köszönjük!

Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány
Adószám: 18838075-1-16

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
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Kézmosás az étkezések előtt Árvácskaültetés

Tick...tack...Bumm!

Rummy Dobble

Készülnek a hímes tojások a virtuális locsolóknak
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A Covid-19 járvány miatt in-
tézményünk is bezárta kapuit 
a látogatók előtt. Hogy a kény-
szerű „üzemszünetet” kihasz-
náljuk, előrehozott faljavítással, 
festéssel és a hozzá kapcsolódó 
elektromos hálózat (plusz lám-
pa és konnektor beszerelése) 
bővítésével kezdődött volna a 
művelődési ház földszinti, je-
lenleg varróműhelynek használt 
kis termének a karbantartása. A 
kipakoláskor azonban kiderült, 
hogy a laminált padló nagyon 
rossz állapotban van, így annak a 

cseréje is szükségessé vált. A padló felszedésekor láttuk, hogy az aljzat 
vizes, a beton megsüllyedt és kong. A feltárás során tapasztaltuk, hogy 
a helyiség alá folyik a büféből a szennyvíz, mert több helyen eltörött 
a vezeték. Így lett a festési munkából a 15 m2-es szoba teljes körű 
felújítása, amely a vízszerelési munkálatok miatt még további 3 helyi-
séget is érintett bontással, betonozással, hidegburkolással, faljavítással, 
mosogatócserével. Még szerencse, hogy a GAMESZ rendelkezik ezen 
sokrétű feladat ellátáshoz szükséges szakembergárdával, akik azonnal 
hozzáláttak a nem várt faladatok elvégzéséhez. A munkálatok szépen 
haladnak. A teljesen új, szigetelt aljzatbeton szárad, és várja a parketta-
burkolatot, a festők pedig végre birtokba vehették a terepet.

Közben kihasználva az üzemszünetet a bejövő vízvezetéknél mérése-
ket végeztünk, mert indokolatlanul magas fogyasztást gyanítottunk. 
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a rendszer napi 1 m3 vizet veszít, így 
újabb komoly feladat vár a szakemberekre. A feltárás jeleit láthatják a 
ház előtti burkolatbontásnál. 

Reméljük, hogy mire újra kinyithatjuk az intézményt a látogatók 
előtt, már sikerül megoldani ezeket a váratlan problémákat. Ebben 
nagyon jó partnerünk a városgazdálkodási intézmény. Ezúton is kö-
szönjük, hogy szívükön viselik az immár 54 éves ház sorsát, és soron 
kívül elvégzik a nem tervezett munkálatokat is. 

Kép és szöveg: Bordásné Kovács Katalin igazgató

Festésnek indult...
Felújítás a művelődési házban A Petőfi Sándor Művelődési Házban és Könyvtárban nagyon ké-

szültünk az idei tavaszra. Sokféle tartalmas programot szerveztünk 
látogatóinknak, hogy mind többen találják meg kedvenc művelő-
dési lehetőségüket városunkban. Ennyi talán soha nem volt még. 
Sajnos azonban a Covid-19 világjárvány közbeszólt. Nekünk is be 
kellett zárnunk intézményünket, hogy segítsük a védekezést. Bár 
a látogatók nem jöhetnek, azért mi folytatjuk a munkát. Vannak, 
akik home office-ban, otthonról dolgoznak, vannak, akik a ház-
ban végzik munkájukat. Mit is? Erről szeretnénk tájékoztatni az 
olvasókat.

Az elején még bizakodtunk abban, hogy a májusi programok megva-
lósíthatóak, így azok szervezésével voltunk elfoglalva. Nem kis munkát 
jelent a már leszervezett programok lemondása, az abból eredő kom-
munikáció, dokumentáció, az újratervezés. Itt is tájékoztatjuk önöket, 
hogy a Táncdalfesztiválra és Star Wars napra váltott jegyeket a járvány 
lezajlása után visszaváltjuk, bár a leállás előtt már sokan éltek ezzel a 
lehetőséggel. A Fortuna Együttes A rátóti legényanya című bemutató-
jára előjegyzett jegyek az őszi előadásra érvényesek. Várhatóan májusra 
tervezett programjainkat, köztük a már leszervezett, kiemelkedő ér-
deklődésre számot tartó Városi Gyermeknapot sem tudjuk megtartani.

Nagyon fontos állandó közösségeink mentorálása, gondozása, hogy 
együtt maradjanak, és ha már lehet, örömmel találkozzanak ismét 
intézményünkben. Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, és 
menedzseljük futó pályázatainkat. Két Csoóri pályázatot (népzene és 
néptánc) nagy százalékban már megvalósítottunk, végezzük az utó-
munkálatokat, és két nyertes NKA pályázat megvalósítása (versmondó 
verseny, színházi előadás tájolása) vár ránk. Ennek előkészületi mun-
káit végezzük. Összesen közel 3 millió forintot nyertünk közösségeink 
működésére, fejlesztésére és egyedi programok megvalósítására, melyek 
így nem az önkormányzati forrásokat terhelik. A tájház időszaki kiállí-
tását készítjük elő, s a jó idő beköszöntével elkezdődik a kivitelezése is.

Napi ügyeletet tartunk, hogy mindenki számára elérhetőek legyünk 
telefonon és elektronikusan is. Segítjük és figyelemmel kísérjük a kar-
bantartási, felújítási munkákat, lebonyolítjuk a szükséges beszerzéseket. 
Bekapcsolódunk az önkormányzat által szervezett segítő akciókba.

Mint ahogy minden háztartásban, itt is vannak állandó üzemeltetési 
feladatok, amelyek akkor is jelentkeznek, ha a lakosság fizikálisan nem 
tapasztalja működésünket.

Mivel mindig arra koncentráltunk, hogy a szolgáltatásainkat élvez-
hesse a város lakossága, nálunk is, mint mindenhol, maradtak el olyan 
munkák, amelyeket csak toltunk magunk előtt, mert több időt igényel 
a végrehajtásuk, de előbb-utóbb meg kell csinálni (például: dokumen-
tációs munkák, iratrendezés papíralapon és digitálisan egyaránt, nyil-
vántartások, listák karbantartása, kommunikációs felületeink megújítá-
sa, fizikai és szakmai „nagytakarítás”, átrendezés, felülvizsgálatok stb.).

Új, korszerű digitális technológiák tanulásával, önképzéssel, online 
képzéssel, mélyebb szakmai tájékozódással készülünk feladataink 
mind színvonalasabb ellátására.

És természetesen mi is élünk a szabadság adta lehetőségekkel és kö-
telezettségekkel.

Az új helyzetben mi is elkezdtünk gondolkodni, hogyan tudunk 
megfelelni az új kihívásoknak, hogyan tudjuk segíteni városunk 
lakosságát a nehéz helyzet elviselésében. Célunk, hogy a mindenki 
számára nehéz helyzetből hozzuk ki a lehető legjobbat. Ahol lehetett, 
áttértünk a digitális üzemmódra, amelyről részben már olvashattak 
könyvtárunk cikkében. További szolgáltatásaink, amelyek online foly-
tatódnak, az itt következők:

Állandó közösségeink közül többen, még ha korlátozott módon is, 
de átköltöztek az elektronikus térbe. Folytatódik az angol középfo-
kú nyelvtanfolyam, s az alapokú csoport is kap emlékeztető, gyakorló 
feladatokat. Szerveződik a német nyelvtanfolyam online képzéssé ala-
kulása. A Dúdoló és Csicsergő csoportban dalokat oszt meg a vezető, 
a hagyományőrző csoportban folyik az online táncoktatás és dalta-
nulás, az énekkarban is új dalokat osztanak meg egymással, a jógások 
oktatója online vezeti csoportját. A luminásoknak magától értetődő 
az e-kapcsolattartás, a versmondók felkészítésére keressük a megfelelő 
lehetőséget. Egy elmaradt kiállítás anyagai részben a virtuális térben 
kerültek megosztásra. Közösségi oldalunkon osztjuk az elérhető kultu-

Folytatjuk a munkát
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rális tartalmakat és fontos információkat. Egy teljesen virtuális térbe 
tervezett fotó és videópályázatot hirdettünk, amelynek plakátját ebben 
a számban láthatják. Örömmel veszünk ötleteket, kezdeményezése-
ket, amelyekkel az új helyzethez igazodó további lakossági kulturális 
igényeket szolgálhatunk. S már szervezzük nyári programjainkat, a 
Művésztelepet, a Fény tábort, a Fény napokat, az őszi rendezvényeket, 
hogy ha ismét találkozhatunk, örömmel és tartalmasan teljék az együtt 
töltött idő, nemcsak a művelődési házban és a külső helyszíneken, 
hanem a városi rendezvényeken is.

Augusztus 19-én a Neoton Együttes Szolnoki Szimfonikus Zene-
karral közös szuperkocertjét reméljük, már megtarthatjuk, és együtt 

élvezhetjük. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy színvo-
nalas kulturális szolgáltatásokkal városunk lakossága lelki egészségben 
élhessen.

Kérjük, figyeljék honlapjainkat (www.jaszfenymuvhaz.hu, www.
jaszfenykonyvtar.hu ), közösségi oldalainkat! Ebben a nehéz időszak-
ban is forduljanak hozzánk bizalommal! Ha tudunk, segítünk. Kö-
szönjük együttműködésüket és bizalmukat!

Kollégáimmal együtt kívánjuk, hogy mihamarabb egészségben, sze-
retetben, teljes lélekszámmal, az új tapasztalatoktól megerősödve talál-
kozzunk a kulturális eseményeken!

Bordásné Kovács Katalin igazgató

Kapcsolatban maradunk – könyvtár az online térben
Hogyan dolgoznak a könyvtárosok járvány idején?

A látogatók előtti zárt ajtók természetesen nem jelentik a munka 
leállását. Hasonlóan a tavalyi selejtezési, leltározási időszakhoz, most 
is az úgymond „láthatatlan”, ám annál fontosabb szakmai feldolgozó 
munkát végezzük, ami ennek az évnek a munkatervében is szerepelt, 
csak kisebb volumenben. Az otthoni munka nem könnyű, sokszor 
monoton, hiányoznak nekünk az olvasóink, a mindennapi kontaktok, 
a beszélgetések és a könyvekkel és egymással való napi kapcsolat.

Ahhoz, hogy a kölcsönzők, látogatók 
számára szakszerű szolgáltatást tudjunk 
nyújtani a vészhelyzet feloldásakor, sok-
sok tevékenységet végzünk a könyvek-
kel, a könyvtári foglalkozásokkal most is.

Reményeink szerint ősszel már cso-
portokat is fogadhatunk, foglalkozáso-
kat is tarthatunk. Nem fog elmaradni a 
tematikus napunk, ami ezúttal Orosz-
országot célozza meg. Ezek előkészítése 
is folyamatosan napirenden van, gyűjt-
jük hozzá az anyagokat.

Home office tevékenységeink:
· Dokumentumok felvitele a TextLib integrált könyvtári rendszerbe 

a cédulák alapján. Állományunk rendszerszerű elektronikus feldol-
gozottsága a vírushelyzet előtt 80%- os volt, köszönhetően a 2019. 
évi selejtezésnek és a nagyszámú friss (10 évesnél nem régebbi) do-
kumentumnak, amelyek a könyvtárba érkezésük után rögtön be-
kerültek a TextLib rendszerbe. Azonban vannak olyan régi kötetek 
a polcokon, melyek még nem voltak az online katalógus részei. A 
vészhelyzet után teljes online katalógussal állunk az olvasóink ren-
delkezésére.

· Helytörténeti dokumentumok feldolgozása, digitalizálása és publi-
kálása a könyvtári honlapon. Az évek során nagyszámú kézzel vagy 
régi írógéppel írott anyag, régi fotó, apró nyomtatvány halmozó-
dott fel a helytörténeti polcokon. Ezek most egyrészt állagmegóvás 
szempontjából, másrészt kutatható, online elérhetőségi szempontok 
miatt is digitalizálásra kerülnek.

· Nyilvános adatbázisokból helytörténeti adatgyűjtés.
· Folyamatosan új könyv rendelése, hogy újranyitáskor friss könyvek-

kel várhassuk az olvasóinkat.
· Gyermekkönyvtári csoportfoglalkozások tevékenységterveinek elké-

szítése.
· Tematikus/orosz napra való előkészület, feladatok elkészítése.
· Önképzési lehetőségek keresése.
Online tevékenységeink:
 A könyvtár átköltözött az online térbe, ami persze csak félig-meddig 

igaz, hisz eddig is folyamatosan jelen volt ott.
· Könyvet online sajnos nem tudunk kölcsönözni, de e-book olvasóval 

rendelkező olvasóinknak ajánlásokat tudunk tenni, honnan tudják 
jogtisztán elérni a tartalmakat, az olvasmányokat letölteni.

· Programajánlókat készítünk hétről hétre, összegyűjtve az érdekes 
kulturális lehetőségeket.

· Saját, ünnepekhez kötődő tartalmakat is készítünk, melyekkel sze-
retnénk kommunikációt generálni.

· A könyvtár Facebook-oldalán a hozzá kötődő csoportoknak online 
csoportokat is létrehoztunk még az elmúlt években, illetve a már 

meglévő csoportokhoz csatlakoztunk intézményként. Ez talán iste-
ni sugallat is volt, hiszen most bejáratott csatornákon tudjuk tartani 
velük a kapcsolatot, mentoráljuk tevékenységüket.

Klubjaink, melyek online is működnek:
· Könyves kihívás 2020 – az immár hagyományossá vált olvasási ki-

hívás interaktív csoportjában naponta 3-4 szerkesztett posztban 
osztjuk meg véleményeinket, ajánlásainkat egymással. A csoport 
nyilvános, bárki láthatja a könyvajánlókat, és ötleteket meríthet.

· Hímzőkör – az együtt megkezdett munkák folytatása és bemutatása, 
a félév témája az úrihímzés. A csoport nyilvános, bárki bekapcso-
lódhat.

· Horgolókör – az együtt megkezdett munkák folytatása és bemutatá-
sa. A csoport nyilvános, bárki bekapcsolódhat.

· Házunk tája klub – a csoport online kertészkedési, háztartási és kör-
nyezettudatos posztokban osztja meg egymással az otthonlét ideje 
alatti elfoglaltságait, bemutatva, ki mit csinál.

· Irodalomterápiás kör – zárt csoport, melyben a kör szabályainak 
megfelelően folyik az eszmecsere.

· Csetresz Betti workshop – You Tube csatornáján online vezeti a fog-
lalkozásokat, így visszanézhető a poszt, és bármikor elkészíthető a 
tárgy.

· Manóműhely – havi egy alkalommal Ritter Szilvia otthonról tartja 
meg videoposztban a foglalkozást.

A könyvtárak világszerte, így Magyarországon is korán és jól reagál-
tak a megváltozott munkarendre. Gyorsan és jól tájékoztatták már a 
vészhelyzet első napjától az érdeklődőket. A munkánk egyik alappil-
lére a hatékony, informatív és hiteles tájékoztatás. A szociális médiafelü-
leteken folyamatosan osztjuk meg a fontos és mindenkire vonatkozó 
vírusinformációkat.

A www.konyvtarak.hu oldalon 
folyamatosan frissülő tartalmakat 
találnak a kedves látogatók, hogy 
ki mit és hogyan szolgáltat lehető-
ségei szerint ma Magyarországon.

Ha személyesen most nem is, de 
online megszólíthatóak vagyunk 
munkaidőben. A Facebook-oldalunk üzenetfunkciójában, emailben 
konyvtar.fenyszaru@gmail.com és hangouts csevegőn keresztül is. 
Kérdezzenek bátran, igyekszünk megkeresni és rendszerezni az infor-
mációkat, eligazítást adunk, bármilyen témában.

Az egyik legkedvesebb megkeresés eddig Vágner Keve karantén új-
ságja, a Kisvárosi Fecsegő volt, mely a könyvtári Facebook-oldalon 
nyomon követhető. Köszönjük, Keve, a munkádat!

Várjuk a hasonló ötleteket, nyitottak vagyunk az online együttmű-
ködésre!

Olvassák honlapunkon a helytörténeti témájú bejegyzéseket (http://
www.jaszfenykonyvtar.hu/blog), ha egy-egy poszthoz van informáci-
ójuk, ötletük, várjuk az elérhetőségeinken.

Kövessenek minket Facebookon (https://www.facebook.com/konyvtar.
fenyszaru/) és Instagramon (https://www.instagram.com/konyvtar.
fenyszaru/?hl=hu) ahol kulturális tartalmakat, olvasnivalót, színházi elő-
adásokat, érdekes cikkeket, saját gyártású tartalmakat ajánlunk önöknek.

Sok lelki támogatást adtunk és kaptunk az utóbbi időben, köszön-
jük! A mielőbbi viszontlátásra! Nagy Ildikó könyvtáros
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A koronavírussal járó 
bezártságot mindannyian 
nehezen viseljük, klubunk 
tagjai online felületen, kü-
lön Facebook-csoportban 
tartják egymással a kapcso-
latot, és beszámolnak hogyan telik az idő, mivel foglalkoznak ezalatt. 
Szerencsére ez az időszak több olyan tevékenységnek is teret adhat, 
ami nemcsak hasznos, hanem örömet is nyújt, például ilyen a saját 
zöldségeskert létrehozása, virágok gondozása a lakásban és a ház körül, 
kézimunkák készítése, kötés, horgolás, hímzés, és még számtalan dol-
got tudnánk felsorolni.

A csoport tagjai beszámoltak arról, hogy igyekeztek minél nagyobb 
területen megművelni a kertjeiket, hiszen jólesik a friss zöldséget az 
asztalra tenni, amiről ráadásul tudjuk is, hogy egészséges, hiszen mi 
neveltük környezetbarát módon.

Mire kell különösen ügyelni, amikor zöldségeskertet tervezünk?
Mindenképpen a lehető legtökéletesebb helyszín kiválasztása kulcs-

fontosságú, már csak a termények szempontjából is: ha rosszul dön-
tünk, a következményei bizony meglátszanak majd a növényeinken is. 
És mik lehetnek a megfelelő hely ismérvei?

Az első a fény mennyisége: a cseperedő növényeknek ugyanis minél 
több napsugarat kell magukba szívniuk a fejlődéshez. A legtöbbjük 
minimum 6 órányi direkt napfényt igényel ahhoz, hogy megfelelően 
növekedhessen.

A második követelmény, aminek meg kell felelni, az a talaj, és az is, 
hogy jó legyen a vízelvezetése. Utóbbi nem is olyan könnyű feladat. A 
talajban lévő tápanyagokat fel lehet turbózni organikus komposzttal, 
a köveket, gyomokat viszonylag könnyen el lehet távolítani, de a föld 
porózussá tétele eggyel bonyolultabb. Fontos még, hogy a kertészke-
désre kiválasztott hely szélvédett legyen.

A fő szabály az, hogy olyan zöldségeket termeljünk, amiket a család 
is jóízűen elfogyaszt. A legjobb, ha írunk egy listát a leggyakrabban 
fogyasztott zöldségekből, és ennek alapján válogatjuk ki a magokat, 
amelyeket elvetünk. A legtöbbünknél már szépen fejlődik a korai bor-
só, de az se keseredjen el, aki még el sem vetette, mert folyamatosan 
lehet vetni, s így legalább mindig jut a fazékba.

A mi kertjeinkbe a borsó mellett saláta, spenót, sóska, paradicsom, 
sárgarépa, paprika, fehérrépa, bokorbab, cukkini, krumpli, uborka, 
patiszon, cékla, néhol mángold is kerül a földbe. Talán ezek a leggyak-
rabban vetett növények.

Idén egy kis fűszerkertet is készítettünk többen is, ahol helyet kapott 
a bazsalikom, a rozmaring, a menta, a lestyán, a metélőpetrezselyem is.

Az éjszakai fagyok miatt sajnos az érzékeny növényeket melegebb 
helyre kellett betenni.

A magokat idén is több helyről tudtuk begyűjteni:
Tápiószeléről a Nemzeti Génbankból is igényeltünk néhányan, az-

után amikor Zsámbokon jártunk a magbörzén, onnan is hoztunk ma-
gokat – ezekre jellemző, hogy többnyire tájfajta magok – épp ezért 
kíváncsian várjuk milyen növények fejlődnek ki belőlük.

Sajnos az elmúlt időszakban egyáltalán nem esett eső, ezt bizony 
erőteljesen számításba kell venni, már a kert tervezésénél is, hogy tud-
junk folyamatosan locsolni. A sok praktikus tanács mellett azt is el kell 
mondanunk, hogy nagyon sok örömöt ad számunkra a kert, az abban 
végzett munka. A növénytermesztés, a virágok gondozása sok kreati-
vitást igényel, jó, ha hagyunk időt a kísérletezésre, ha megfigyeljük a 
kertünk életét, a benne lakó madarakat, kis állatokat.

Számomra megnyugtató, ha reggeli ébredés után ki tudok szimatol-
ni a kertbe, körüljárom az ágyásokat, gyönyörködöm a fejlődésükben.

Végezetül álljon itt, hogy 8 sor borsó mit is jelenthet a kertben, egy 
kis számolás és szép eredmény! Egy sorocska, egy 4 fős családnak, kb. 
10 főzet borsólevesnyit tud teremni. 8 sor, 80 főzetet. Tehát mondhat-
juk, 8 sor borsó 320 adag borsólevest jelent.

Egy átlagos kifőzdében, egy egyszerű leves kb. 400 Ft-ba kerül. Nyil-
ván vannak egyéb költségek is, tehát egy adagot csak 100 Ft-tal szá-
moljunk. Vagyis 8 sor borsó (320 x 100) 32 000 Ft-ot jelent.

Mindenkinek hasznos időtöltést, jó kertészkedést kívánok! Megéri!
Kép és szöveg: Nagyné Kiss Mária, a Házunk tája klub vezetője

Kedves Barátaink, Követőink, 
Játékostársaink!

A Lumina Cornu Klub 2020-
ban ünnepli fennállásának 15. 
évfordulóját. Ezt méltó módon 
szerettük volna veletek együtt 
eltölteni május 9-én, amikor 
a jubileumi ünnepség napjára 
időzítettük a Kalandozok.hu 
csapatával közösen rendezett XIV. Lumina Cornu Asztali Torna és 
VI. Kalandozok Napja MAGUS versenyt és a CONsensus Worldcafé, 
LARP rendezvényünket, sok más meglepetéssel együtt, amit már 
2019 októbere óta szervezünk.

A remélhetőleg inkább elhúzódó, új koronavírus (COVID-19) jár-
vány miatt ennek ma már nem látjuk esélyét! A MÁJUS 9-I REN-
DEZVÉNYEINKET ELHALASZTJUK! Igyekeztünk a legtovább 
kivárni a bejelentéssel, de látható, hogy a májusi és vélhetően júniusi 
programok is elestek a vírus elleni védekezési harcban.

Azért igyekeztünk kivárni, mert a közben felmerülő pályázati lehe-
tőségek és vésztervek káoszában tisztán kellett látnunk, hogy milyen 
opcióink maradtak. Ma is csak bizonytalanul tudjuk azt mondani, 
hogy még mindig tervezzük a közös ünneplést és a tábort (eddig még 
változatlanul) augusztus utolsó hétvégéjén. A „B” tervünk az, hogy 
a nyári táborban idén nemcsak az élő szerepjátékosoknak, hanem az 
asztali torna játékosainak is lehetőséget biztosítunk egy versenynapon, 
ami vélhetően a (08. 29.) szombat lesz. Ha ez is elbukik, akkor (a 
„C” terv) az ősz lehet a mentsvárunk, amikor megvalósulhat az idei 
találkozó/verseny.

Kedves Barátaink! Mindenkinek az életében nehéz, bizonytalan idő-
szak következik, de bízzunk a közösség erejében és abban, hogy eb-
ből a bizonytalan, nehéz élethelyzetből valami új, valami más, valami 
jó fog a végén megszületni… Valami, amit most még talán el sem 
tudunk képzelni... Vigyázzatok magatokra és egymásra! Maradjatok 
otthon, és játsszatok sokat!

Baráti kézszorítással a Lumina Cornu szervezői
#maradjotthon #jatszotthon #együttkönnyebb

#tulleszünkrajta #egymasert Erdei Gábor
Alapító és klubvezető, Lumina Cornu Klub · Mobil: (20) 250-1158

Hivatalos email: luminacornu@gmail.com
Facebook – Blog – Lumina Larp – Twitter – You Tube – Picasa – Soundcloud

Mi újság a Házunk táján? Lumina Home Office
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Csaba utca (Jászfényszaru 2013-ban ki-
adott térképén megtalálható: E4)

Az ősi utca feltehetően már a 18. század 
végén létezett. Nevet viszont csak 1951-
ben kapott. Korábban ezt az utcát is csak 
Alvégként emlegették. Meglehetősen 
furcsa (igaz a városban nem egyedüli 
eset), hogy a Csaba utca valójában nem 
csak egy, hanem két szakaszból áll, és 
mintegy V betű alakot vesz fel. (Célszerű 
lenne ezeket az elnevezésbeli szabálytalanságokat orvosolni.) Az utca 
neve a XX. századtól gyakori férfinevet idézi. A hagyomány szerint 
Attila hun uralkodó fia volt Csaba, akit Csaba királyfiként is emleget-
nek. Életéről pontos adatok nem ismertek. Legendás alakja talán több 
személy egybemosásából keletkezhetett. Legendája szerint Attila király 
halálát követően vereséget szenvedett, és visszavonult a Don folyó tá-
jékára. A székely nép Csaba királyfit tekinti ősének. Mondájuk szerint 
a Hadak útján (Tejút) fog visszatérni Csaba. (Erre utalnak a Székely 
himnusz sorai is: „Vezesd még egyszer győzelemre néped, Csaba királyfi 
csillagösvényen.”)

Csalogány utca (Jászfényszaru 2013-ban 
kiadott térképén megtalálható: C2)

A kis utca a 20. század elején alakulha-
tott ki. Nevét 1951-ben kapta egy kedves 
énekesmadárról, a fülemüléről, vagy másik 
nevén csalogányról (latin neve: Luscinia 
megarhynchos). A fülemüle költöző madár. 
Hazánkba áprilisban érkezik, és szeptem-
ber közepe táján indul vissza téli szállásaira 
Nyugat- és Közép-Afrikába. Fészkét az erdők 
talajára rakja. Rovarokkal, férgekkel táplál-
kozik, ezért a kertek kártevő mentesítésében 

is segít. A madár mindössze 17-24 gramm tömegű és 16 cm hosszú. 
Kedves hangja miatt több költőt, így például Arany Jánost, Petőfi Sán-
dort vagy Weöres Sándort is megihlette.

Hangját az alábbi oldalon is meghallgathatják:
https://www.youtube.com/watch?v=BeiWUZ5tDIA

Csokonai út (Jászfényszaru 2013-
ban kiadott térképén megtalálható: 
C2–D2 között)

Az utca az 1984-es osztással jött 
létre, és a felszabadulásról nevezték 
el. A felszabadulás a korabeli kom-
munista értelmezésben az 1944-ben 
bekövetkezett német megszállást fel-
váltó szovjet megszállást jelentette. 
(A kommunista rendszerben szinte 
minden településen volt egy Fel-
szabadulás utca.) Mai nevét 1992-
ben kapta. Csokonai Vitéz Mihály 
(1773–1805) Debrecen város híres 
szülöttje. Csokonai tanulmányait a 
debreceni Református Kollégiumban és a sárospataki Református Kol-
légiumban folytatta. Már az iskolai években foglalkozott költészettel. 
Többek között barátságot ápolt Kazinczy Ferenccel és a szintén debre-
ceni Fazekas Mihállyal is. Csokonaira, mint a felvilágosodás korának 
egyik legjelesebb úttörő magyar költőjeként tekintünk.

Dr. Farkas Kristóf Vince

Képek nevei és forrásai:
Blaskó János: Csaba királyfi szobra https://magyartudat.com/csaba-

kiralyfi-tortenete/
Csalogány https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Lusci
 nia_megarhynchos_Istria_01.jpg
Izsó Miklós: Csokonai Vitéz Mihály szobra (Kotricz Tünde fotója): https://

www.kozterkep.hu/2685/csokonai-vitez-mihaly#vetito=42035

Utcaneveink nyomában (11. rész)

Danassy Mária tanító 30 évet töl-
tött el a jászfényszarui katolikus ele-
mi iskolában. Nevével Jászfénysza-
run először az 1911/12-es tanévben 
találkozunk, ekkor II. osztályban 97 
fő leánygyermeket tanított.  Honnan 
érkezett ide, nem tudjuk. Az illet-
ményjegyzék szerint az 1940/41-es 
tanévben találkozunk utoljára nevé-
vel, ekkor nyugdíjba vonult. Néhány 
tanítványaival készült csoportkép is 
fennmaradt. Tanítványai közül, aki-
ket a 1940/41-es tanévben tanított, 
aki még köztünk él, legalább 86 
éves. Mélyen vallásos volt, katolikus 
közösségeket vezetett, előfizetője 
volt a Jászsági Katolikus Híradónak. 

Ismert csoportkép tanulsága sze-
rint vezetésével Szent István halá-
lának 900. évfordulója alkalmából 
jászfényszarui hölgyek is részt vet-
tek a XXXIV. Eucharisztikus világ-
kongresszuson. A két világháború 
közötti legnagyobb eseményt több 
helyszínen, többségében a Hősök 
terén, Budapesten 1938. május 25-
29. között tartották meg. A Hősök 
terén felépítették a Szent Péter-ba-
zilika főoltárának pontos mását. A 
szentszéket Eugenio Pacelli bíboros, 
pápai legátus (aki közel egy év múlva 
XII. Pius néven pápa lett) képviselte.

A Városi Értéktárban található egy 
emlékkép, melynek hátlapjára saját kezűleg (sajnos dátum nélkül) a 
következőt írta: „25 éves tanítói működésem emlékére Danassy Mária 
tanítónő”.

A tanítónő idős napjait hol töltötte, nem tudjuk, elhunyta a Jász-
fényszarui anyakönyvben nem szerepel.

A FÉBE és alapítványa által 2002. május 1-jén felavatott Tanítók 
Emlékművén lévő halhatatlanok olvasókönyvében neve „Danassy 
Mária” és a tanítással eltöltött idő jelzése „1911–1941” örökre megőr-
zi munkásságát. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Értéktári érdekesség
– Danassy Mária tanító

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében közös 
összefogással valósult meg a krízis-
helyzetre való tekintettel saját készí-
tésű, mosható egészségügyi szájmasz-
kok varrása, melyeket szétosztottak az 
idősebb korosztály részére.

Szöveg: Dávid Ildikó
Kép: Glonczi Rudolf (beállított kép)

Maszkok varrása és osztása

Emléklap elő- és hátlap
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Népfőiskolai hírek
• Rendkívüli szabályozás a közgyűlések,

kuratóriumi ülések elektronikus megtartására
Új szabályozás jelent meg ma reggel a Magyar Közlönyben, mely 

megoldja az alapítványok, egyesületek időszerű problémáját, és új sza-
bályokat vezet be, hogy személyes jelenlét nélkül is tudjanak határoza-
tokat hozni, működni a nonprofit szervezetek.

Megjelent az új, rendkívüli szabályozás, melynek segítségével meg-
tarthatóak a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus táv-
közlési eszközök segítségével ott is, ahol a létesítő okirat erről ko-
rábban nem rendelkezett. Részben eltérő szabályokat vezettek be az 
5 fő vagy annál kisebb, 6-10 fős vezetőséggel, és 10 főnél nagyobb ve-
zetőséggel rendelkező szervezetekre. Az ügyvezetők is többletjogokhoz 
jutnak, de továbbra is mindent meg kell tenni, hogy a napirendről, 
a szavazási lehetőségről, az elektronikus eszközök fajtájáról, szavazás 
módjáról mindenki értesülhessen, és a szavazáson részt vehessen. 

A rendelet megtekinthető: Magyar Közlöny 71. szám (2020. ápri-
lis 10.) 1931. oldaltól vagy a net.jogtar.hu portálon.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság köszönettel kéri min-
den tagját, hogy az aktuális elérhetőségeit (levélcím, telefon, e-mail) 
szíveskedjen eljuttatni az info@bedekovich.hu címre, sms vagy a kö-
zösségi média messenger üzenetén (aktív Facebook-oldalak: Korhatár-
talan Akadémia; Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság; Kovács Béláné 
Pető Magdolna).

• Magyar Népfőiskolai Társaság levelei
A Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) elnöksége a technika segít-

ségével online megbeszélést tartott az elmúlt napokban, és több min-
denben fogadtak el javaslatokat, hoztak döntéseket, amelyek közül a 
legfontosabb talán az, hogy az elnökség szeretne folyamatosan kapcso-
latot tartani az MNT tagszervezeteivel. Ennek ma, a karanténba zárt 
országban egyetlen módja van: e-mailben jelentkeznek az elnökség 
tagjai, hetente küldenek levelet a tagság számára. Örömmel fogadná 
az elnökség, ha válaszokat, reagálásokat kapnának, ha kölcsönösen élő 
lenne a kapcsolat, mint ahogy azt is örömmel köszöni meg, ha az egyes 
tagszervezetek saját tagjaik körében tovább terjesztik a kapott levele-
ket. A válaszokat az mntelnokseg@lev-lista.hu  címre kérjük.

Elsőként Bardócz-Tódor András, az MNT elnöke, majd az alelnök, 
Porkoláb Lajos levele érkezett, s ezt követően dr. Beer Miklós, a Váci 
Egyházmegye nyugdíjas megyéspüspöke osztotta meg velünk húsvéti 
gondolatait. Bár az ünnep már elmúlt, s mire az olvasó kezébe veszi 
e lapszámot, talán már távolabb leszünk a koronavírusos helyzettől, 
de hisszük, nem múlik el nyomtalanul … így aktuálisak a gondola-
tok továbbra is. Az MNT elnöke és Beer Miklós püspök atya levelét 
megosztjuk az olvasókkal. A továbbiakat kérjük, kísérjék figyelemmel 
a népfőiskola közösségi média oldalán és honlapján.

• Népfőiskolai Társaság programjai
A Bedekovich Népfőiskola meghirdetett pályázatai, tervezett prog-

ramjai megvalósulnak, de azok új időpontjáról az újság lapzártáig 
még nem tudunk pontos tájékoztatást adni.

Kérjük az érintettek szíves türelmét. A meghirdetett pályázatok 
munkái megérkeztek, azok elbírálása elektronikusan zajlik. Hosz-
szabb kijárási korlátozás esetén virtuális kiállítást is tervezünk, amely-
ről értesíteni fogjuk az érintetteket.

• Javaslat
A népfőiskolai társaság elkészítette és beadta javaslatát IDŐSEBB 

KOMORI BEDEKOVICH LŐRINC, A JÁSZKUN KERÜLET 
ELSŐ FÖLDMÉRŐ ÉS VÍZÉPÍTŐ MÉRNÖK MUNKÁSSÁGA 
nemzeti érték megyei értéktárba történő felvételéhez. A dokumentáci-
ós anyag összeállítása több hónapos munka eredményeként készült el, 
amelyben nagy szakmai segítséget nyújtottak a Magyar Nemzeti Le-
véltár Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Levéltárak munkatár-
sai, illetve konferencia anyagai, előadásai és dr. Farkas Kristóf Vince, 
akinek kutató munkája s az általa írt s a népfőiskola kiadásában megje-
lentetett Tájak-Korok-Múzeumok kiadványokban leírtak útmutatást 
adtak. A javaslatot - 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint – a 
népfőiskolai társaság nevében az épített környezet és kulturális örökség 
szakterületre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökéhez 

nyújtottuk be. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a javaslatunk a Me-
gyei Értéktár Bizottság (MÉB) következő ülésén napirendre kerül. 

• Tegyünk egymásért
Ebben a furcsa tavaszban, a vírusos és virtuális cunamiban* az első 

megdöbbenés és kétségbeesés állapotából kilábalva egyre többen tesz-
nek jót egymásért, a családért, a barátaikért. Nem mehetünk el mi 
sem az események mellett a köszönet és hála szavai nélkül! Nagyon 
megható volt, és jólesett számunkra is, amikor egy baráti házaspártól 
az itthon lévő családtagjaink számára szájmaszkot s néhány jó szót, 
figyelmet, törődést kaptunk (mai napig sem tudják talán, hogy a 
könnycseppek…). Egy távoli kézműves ismerősünktől pedig futár-
szolgálattal érkezett a textil, mosható szájmaszk. Ezek után (bátorsá-
gunkat összeszedve így már a hatvanöt és hatvanhatodik évünkben) 
már mi is „útnak indultunk”, természetesen csak telefonon, e-mailben 
felkerestük a rokonainkat, ismerőseinket, hogy hogyan vannak, s vi-
gyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Közben megrendeltünk jó 
néhány textil szájmaszkot, s elpostáztuk olyan ismerősünknek, akik 
addig nem tudtak beszerezni ilyen terméket. S a telefon, amely ezt 
követően utolért bennünket – felejthetetlen volt.

A népfőiskolai és magán közösségi oldalakon megosztjuk mindazt az 
ismeretet, tudást, amelyhez mi is hozzájutottunk – s ezért is tettük nyi-
tottá a Korhatártalan Akadémia Facebook-csoportunkat – kérjük, hasz-
nosítsák, adják tovább ismerőseiknek, köszönjük, hogy figyelemmel kí-
sérik. Hitvallásunk, amelyet még a kezdetekben megfogalmaztunk: „A 
mai Magyarországon a népfőiskola nem csupán egy a felnőtt neveléssel 
foglalkozó intézményforma, nemcsak egy célorientált közösség, hanem 
a demokrácia műhelye (…) a Társaság azzal az elhivatottsággal jött 
létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, teret biztosítson a 
művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Valamennyi népfőisko-
lai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, szemléletformálás. Igény-
keltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenységében, 
életminősége javítása tekintetében eredményesen tud hasznosítani.”
 Kovács Béláné Pető Magdolna

* óriáshullám, az egyik legpusztítóbb természeti katasztrófa

Hozzávalók (16 szeletes tortaforma=21-22 cm átmérő)
Brownie alap: 100 g étcsokoládé, 

120 g vaj, 240 g cukor, 3 tojás, 
90 g liszt, 30 g kakaó (keserű)

Krém: 250 g mascarpone, 375 g 
natúr joghurt, 80 g cukor, 200 
g oreo keksz (töltelékkel együtt), 
3 dl hulala habtejszín, 10 g zse-
latin, 0,5 dl víz

Díszítés: 50 g oreo keksz (töltelék nélkül), 2 dl hulala habtejszín, fél 
csomag habfixáló, 6 db oreo keksz

Elkészítés: gőz fölött a vajat és a csokit olvasszuk meg. A tojásokat és 
a cukrot habverővel verjük fehéredésig. Adjuk hozzá a lisztet és a 
kakaót, majd keverjük jól el. Végül adjuk hozzá az olvasztott csokit.

 Öntsük a tortaformába, és előmelegített sütőben, 180°C-on süssük 
30-40 percig. Az oreo kekszet törjük össze úgy, hogy maradjanak 
benne nagyobb darabok. A mascarponét, joghurtot és a cukrot ke-
verjük össze. A habtejszínt verjük kemény habbá, majd forgassuk 
a joghurtos krémhez. (Tipp: A habtejszín mindenképp hűtve le-
gyen.) A zselatint a vízzel olvasszuk össze, majd keverjük a krémhez. 
(Tipp: A felmelegített zselatinhoz apránként keverjünk 1-2 ek. kré-
met, és ezt öntsük vissza a kikevert krémhez. Így biztos nem lesznek 
megdermedt zselatindarabok a krémben.) Végül forgassuk hozzá a 
kekszet, és öntsük a kihűlt tésztára. Egy éjszakára tegyük hűtőbe. 
A töltelék nélküli kekszet daráljuk össze, majd szórjuk a megder-
medt krém tetejére. (Tipp: a krém szélén hagyjunk ki egy kis sávot, 
így a darált kekszhez nem ragad hozzá a következő lépésben leírt 
díszítés.) A habtejszínt a habfixálóval verjük kemény habbá, majd 
töltsük habzsákba, és csillagcsővel díszítsük a torta tetejét. A kekszet 
vágjuk ketté, és tegyük a kinyomott tejszín közepébe. Sebők Ivett

Oreo torta, ahogy Ivett készíti
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Nehéz ma bármit is – közérdekűt – mondani, leírni. Prófétának kéne 
lennem hozzá, de nem vagyok az. Már ennek a levélnek az elejéről hi-
ányzó kötelező megszólításnál elbizonytalanodtam. Hogyan szólítsam 
meg a címzetteket? A Kedves Testvéreim túl patetikus lenne, a Bará-
taim kissé semmitmondó, a Tagok ridegen csengett volna. Ráadásul 
most, mikor ezeket a sorokat írni kezdem, még fogalmam sincs, hová 
fogok kilyukadni, mi lesz a levél mondandója, milyen lesz a hangulata.

Én – talán nem vagyok vele egyedül – ezekben a napokban eleinte 
pánikszerű tevékenykedésbe kezdtem. A kényszerűen megváltozott 
életre próbáltam előkészülni. Aktív óraadó tanárként két nap alatt 
belekóstoltam a távoktatás technikai feltételét jelentő számítógépes al-
kalmazások használatába. Hetente két-három napon tartok távórákat, 
az órarendem még nem stabil. A maradék időben meg rendezkedem, 
a körülöttem összegyűlt rengeteg holmi ezt indokolja.

Esténként azonban már nem vetem magam a régi hévvel könyvre, 
Internetre, hiszen most már ráér, kényszer-időmilliomos lettem. Az es-
téim így meghosszabbodtak, és miközben megpróbáltam kívülről néz-
ni magam, egyszer csak rám szakadt az elhagyatottság érzése. Abban a 
pillanatban, hogy az élet sodrából kiestem. (Esetemben: lecsuktam a 
laptopomat, elnémítottam a telefonomat.)

Igen, én is keresem magamon a halálos kór jegyeit, minden aprósá-
got túlreagálok, egyszóval félek. Közben azon töprengek, hogy miért 
történik ez velem, velünk. Vallásos ember vagyok, naponta olvasom a 
Bibliát, a Facebookon a https://www.facebook.com/protestans/ oldal-
ra fel is szoktam tenni az aznapi „adagot”, bár néha csak pár nap ké-
séssel. (Most ez is rendszeresebbé vált, a nyugodtabb, kapkodásmentes 
reggeli szertartásrendben.)

A mai részben Jézus kitér a provokatív kérdésre adandó válasz elől. 
Olyan kérdésről van szó, ami nem őszinte kíváncsiságból ered, hanem 
hátsó szándékkal tették fel. Rá kellett jönnöm, az én kérdésem, a „mi-
ért történik ez velünk” is ilyen. Mert ha Isten akaratába belenyugodva 
kérdezném, az más volna. De ez én kérdésem arra irányul, hogyan 
úszhatnám meg ezt a bajt, nem arra, hogyan vehetném tudomásul. Az 
ilyen kérdésre viszont nincs válasz. Nem úszom meg, mert már meg-
kaptam. Nem a koronavírust, hanem azt a feladatot, hogy elviseljem 
a következményeit. A változást magam körül és persze magamban. 
Akár megbetegszem, akár nem, ezután semmi nem fog úgy folytatód-
ni, ahogy korábban volt.

Még nem látom, nem értem mi a teendőm, de érzem, hogy nem sza-
bad egyedül maradnom, és másokat sem hagyhatok egyedül maradni. 
Kinyújtom a kezem (képletesen persze). A kérő kezem, a bizalmat kel-
tő kezem, a segítő kezem. És keresem a többiekét…

Amikor „helyzet van” – pestiesen szólva, ahogy ezt mondani szok-
ták – mindig a gondolat jut elsődleges szerephez. A gondolat bölcsői 
az iskolák, és persze a népfőiskolák, amelyek gondozói, ápolói is a 
közösségi gondolkodásnak. Ezért nekünk felelősségünk van abban, 
hogyan történnek a dolgok az elkövetkezendő nehéz napokban, he-
tekben, esetleg hónapokban. Keressük a kapcsolatfelvétel lehetőségeit, 
meghányjuk-vetjük a helyzetünket, teendőinket, felkészülünk jobb és 
rosszabb napokra. Tagjaink sok tapasztalatot, ismeretet tudnak meg-
osztani a környezetükkel. Ez a környezet most hirtelen megváltozott. 
Távol kerültünk az idős szomszéd nénitől, akinek nincs mobiltelefon-
ja, sem internetelérése, és közel az Amerikába szakadt rokonokhoz. 
Két napja az Elnökség tagjaival tartottunk egy próba-videókonferen-
ciát. Beszéljünk egymással, „beszéljük el”, mit tettünk, mit tehetünk 
szűkebb-tágabb családunkért, másokért.

Az elkövetkező időben rendszeresen – ha nem is túl gyakran – jelent-
keznek az elnökség tagjai egy-egy gondolatsorral, és örömmel vesszük 
a tagságtól is közösségerősítő megnyilvánulásait. 

Istentől megáldott, békés böjti időszakot kívánok mindnyájunknak:

Bardócz-Tódor András
Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke

Közreadta: Kovács Béláné Pető Magdolna
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke,

az MNT elnökségi tagja

Üzenet a Magyar
Népfőiskolai Társaság tagjainak Ülök a kis udvarom sarká-

ban. Napozom. Körben falak. 
Előttem csupán egy ágyásnyi 
zöld sziget. Gyönyörű kék az 
ég, és ragyog a napfény. Akár 
egy börtönudvaron is lehet-
nék. Láttam többször ilyet. 
Furcsa húsvéti készület. Nem 
vagyunk hozzászokva. Na-
gyon sokan be vagyunk zárva. 
Egyedül vagyunk.

Csodálom a napfényt, és 
érdekes módon szabad va-
gyok. Szabadok a gondolata-
im. Gondolok másokra, akik 
ugyanígy bezárva, egyedül 
ünnepre készülnek. Ők nem 

tudhatják, hogy rájuk gondolok. Látatlanul, de sorsunk szerint össze-
tartozunk. Fölfelé nézve ugyanúgy fényben vagyunk.

Különleges az idei Nagyhét. Virágvasárnap nem osztunk barkaágat, 
az énekkar nem énekli a Máté-passiót. Meghallgathatjuk lemezről ta-
lán, de mégis más. Nagycsütörtökön is üres lesz a templomunk. Nem 
tudom, hogy „elmennek-e egyáltalán Rómába a harangok?” Nem lesz 
lábmosás-szertatás, oltárfosztás. Nagypénteken nem megyünk „Ke-
resztutat járni” és a János-passió is csak egyénileg. A szombat este? 
Talán ez fog legjobban hiányozni. A húsvéti vigília. A húsvéti gyer-
tya meggyújtása, az ünnepi „Alleluja”. Csak egyedül itthon. Fel lesz-e 
díszítve a templom? Ugyan kinek? Az ünnepi fények? Harangzúgás?

Csodálom a csendet, bámulom a fényes eget. Gondolataim vissza-
visznek a gyerekkorba, a családomhoz, mindazokhoz, akik már nin-
csenek a falak között. De gondolok azokra is, akik a világon bárhol 
kórházban vannak, betegen vagy gyógyító orvosként, ápolóként, azok-
ra, akik aggódnak, félnek, azokra, akik bárhol gyászolnak, kik most is 
éheznek, akik meghalnak. Gondolatban végigfutok hitemnek útján, a 
mögöttem lévő évtizedeken, és valami különös béke tölt el. Nincsenek 
véletlenek. Utólag mindennek értelme lesz.

Húsvétra készülünk. Igen, tudjuk, ismerjük a bibliai történeteket. 
Annyiszor hallottuk, annyi szép ünnepi emlék kapcsolódik mindeh-
hez. De engem elért-e a jézusi szó: Békesség veletek!?

Most falak vesznek körül, de észreveszem az eget, a Napot. Nincs 
semmi, ami elterelné a figyelmemet. Igen, Ő a mi Fényes Napunk, Ő 
a Feltámadott. Béke van a lelkemben. Talán most jobban értem, hogy 
minden róla szól, mindennek Ő ad értelmet, reményt. Ő az Élet. Isten 
hatalmas Fia. „Et resurrexit tertia die!”* Beer Miklós

„És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”

(Pilinszky János: Harmadnapon)

* „És harmadnapon feltámadott”
Beer Miklós püspök atya a Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) 

Tanácsadó Testületének tagja, levelét közreadta: Kovács Béláné Pető 
Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke, az 
MNT elnökségi tagja

Előző lapszámunk 11. oldalán az Egészségdélután című cikkben té-
vesen szerepel Kollárné Dobák Marianna neve.

Előző lapszámunk 15. oldalának 4. bekezdésében nem vettük észre a 
gépelési hibát, természetesen Mauthausenről van szó.

Elnézést kérünk! (A szerk.)

Nagyheti levél

Helyesbítés

Beer Miklós · Fotó: Reviczky Zsolt
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

id. TÓTH ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együttéreztek velünk.
Szerető családja

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik

PÁL BÉLA
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.

Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PETŐ SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban együttéreztek velünk.
A gyászoló család

Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZALAI VENDEL
temetésén megjelentek, és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak,

sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, EMLÉKEZÉS
Búcsúzunk…

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)-70/943-6708
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 TELEFONSZÁMOK

Anyakönyvi hírek – MÁRCIUS
SZÜLETTEK:
 Kátai Benjámin (Radics Amanda), Mácsai Natasa Emma (Szitás Vanda 

Erika), Kocsis Emma (Szécsi Éva), Juhász Tamás (Buzás Csilla), Kolom-
pár Bence (Czuczu Dóra), Kerti Ferenc János (Szűcs Zsuzsanna).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
 Móra Fanni és Benes Krisztián, Baranyi Nikoletta és Kis Norbert, Orbán 

Orsolya és Palla Zsolt.

ELHUNYTAK:
 Berényi István (47), ifj. Cserháti László (54), Johancsik László (78), Pető 

Sándor (90), Szalai Vendel (75), Tóth István (81).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Búcsúzunk egy becsületes, hiteles, köztiszteletben álló személytől. 
2020. április 9-én vettünk végső búcsút Pál Bélától, akit még 95. szü-
letésnapján teljes szellemi frissességében köszönthettem. Töretlenül 
hitt Istenben, a családjában, és békében élt! 

A családnak jó ismerője vagyok, így az 50. házassági évfordulójukat 
is köszönthettem. Béla bácsi a csodálatosan jó képességű mestervarró-
nő felelesége oldalán élhette életét. Később pedig Jászfényszarun élő 
lánya ápolta őt. 

Naprakész volt a település életéről, szerette szülőhelyét, és tisztelettel 
volt saját és mások munkája iránt egyformán.

Évtizedekig volt a helyi egyház világi elnöke. Pontosan értette és élte 
Szent Pál apostol gondolatait és tanítását: „Istenszeretet nincs ember-
szeretet nélkül”.

Csak nagyon kevesen ismertük már, és a koronavírus sokakat távol 
tartott attól, hogy utolsó útján elkísérjék.

Drága Béla bácsi, köszönjük példaértékű életedet!
Győriné dr. Czeglédi Márta

KIS SÁNDOR
emlékére

 

Fájó szívvel emlékezünk

BARNA GÉZA
halálának 1. évfordulójára

„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
egy áldott kéz, mely dolgozni is imádott.

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön örök álmod felett.”

Szerető felesége, gyermekei és családjuk

Emlékezés

GERGELY EMÁNUEL
halálának 3. évfordulójára,
és felesége,

ERDÉLYI
ROZÁLIA

halálának 2. évfordulójára.
„Szívünkben emléketek nem pótolja semmi,

Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”
Szerető családjuk



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/4 19

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.
Tel.: 70/224-4179 · 30/293-3834

Kedves Vásárlóink!
Május hónapban újra megnyitjuk üzletünket!

Nyitva tartunk:
kedden, szerdán és csütörtökön 9.30-tól 15 óráig.

A szemvizsgálatot is újra indítjuk
szerdai napokon, nyitvatartási időben!

Első szemvizsgálat: május 6-án (szerdán).

A járvány miatt a szigorú fertőtlenítést betartjuk.
Kérjük, Önök is maszkban érkezzenek üzletünkbe!

AKCIÓKKAL
várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Szerkesztőségi infók

Kisvárosi Fecsegő

A szerkesztőségi fogadóóra a koronavírus-fertőzés miatt határozatlan ideig 
szünetel a művelődési házban.

Az olvasóinkkal való kapcsolattartás csak telefonon vagy emailben lehetséges.
Telefonszámunk: 70/673-7618, mely hívható hétfőtől péntekig napközben.

Email címünk: miujsagfenyszarun@gmail.com

Lapok Vágner Keve karantén újságjából, mely a városi könyvtár Facebook-
oldalán nyomon követhető.
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata · A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea · Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna · Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Címfotó: Vadalma · 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

Egyszer ez is elmúlik. A megváltozott és számunkra is nagy kihívást jelentő körülmények között is dolgozunk. Szigorú szabályozás mentén át-
szerveztük belső életünket, átgondoltuk, mi az, amit feltétlenül szükséges elvégeznünk, hogy a lehető legkevesebb kockázattal tudjunk tevékeny-
kedni. Ápoljuk a zöldfelületeket, erdőt, ürítjük a szemeteseket, végezzük a néptelen játszóterek javítását, karbantartását, festünk, betonozunk, 
javítjuk a hibákat, legyen az csőtörés vagy zárlat.

Segítjük kollégáinkkal, eszközeinkkel a helyzet kívánta rendkívüli feladatok ellátását. Szurkolunk, és hálásak vagyunk azoknak, akik az egész-
ségügyben, közszolgáltatásokban, boltokban és rendfenntartásban értünk is dolgoznak. Segítünk egymásnak, vigyázunk egymásra. Maradjon 
otthon, aki tud, vigyázzunk az idősekre, rászorultakra! Zsámboki Sándor igazgató, GAMESZ

Forrás: GAMESZ Jászfényszaru Facebook-oldal 2020. 03. 25

A GAMESZ hírei


