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Október 23.
Az 1956-os forradalom napján felavatták 

a Városháza dísztermében városunk újabb 
műalkotását.

A megjelenteket Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszony köszöntötte, el-
mondva, hogy az idei évben minden ünnep 
városunk 20. születésnapjának jegyében telt, 
így október 23-a is méltó alkalom az új kép-
zőművészeti mű felavatására.

Sisa József Időszalag című ötvöszománc 
faliképét – mely Sisa Balázs iparművész és 
Sisa Bence ötvös közreműködésével a Jászsági 

Művésztelepen készült – Feledy Balázs művé-
szetkritikus mutatta be a jelenlévőknek. Be-
szédében először a mű különlegességére hívta 
fel a figyelmet, elmondva, hogy bár maga a 
technika 2000 éves, mégis az ilyenfajta ösz-
szetett, többszöri égetéssel készült, egész falat 
betöltő rekeszzománc kép nemhogy Magyar-
országon, de az egész világon ritka.

További különlegessége, hogy egy olyan 
összegző, szintetizáló mű, amely történések 
tömegét vonultatja fel, századokon átívelő, 

szuverén, mély, bonyolult mondanivalóval a 
magyar történelemről, a magyarságról, amit 
nem elég nézni, nem elég benne gyönyör-
ködni, hanem olvasni is kell. A kép részletei a 
magyar történelem fontos pillanatait emelik 
ki a kiegyezésig, középpontban a jászok tör-
ténetével.

A méltatás után dr. Lakatos Béla pohárkö-
szöntőjében Bach Máté passiójának emelke-
dettségével jellemezte az alkotást. Az ünnep-
séget Fekete Csilla nagyszerű zongorajátéka 
kísérte.

Az 1956-os forradalom hőseiért tartott 
szentmisét Kiss Gábor esperes a római katoli-
kus templomban, ami után ünnepi megemlé-
kezés következett, melyen a művészeti iskola, 
az egyházközség és a város művészeti csoport-
jai, valamint középiskolások szerepeltek, és 
gyújtottak gyertyát a forradalom emlékére a 
következő mottó jegyében:

„ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc, 
és ötvenhat: egyszer minden száz évben talpra 
állunk kínzóink ellen.” (Faludy György)

Kotánné Kovács Tímea

Dr. Lakatos Béla, Jászfényszaru díszpolgára 
pohárköszöntőt mond. · Fotó: Menyhárt Éva

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
asszony köszönti az ünnepség résztvevőit

Fotó: Pál Alíz

Gyertyagyújtás a hősökért. Az ünnepi műsort Kotánné Kovács Tímea rendezte
Fotó: Menyhárt Éva
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Időszalag a magyar történelem fontos pillanataival

Mit rejt a ládafia? XIV.
A képen a vasút-tanyai kápolna látható. 

A fotó 1966 márciusában készült.

Bár a Mit rejt a ládafia? 3. részében a vasút -
tanyai Szent Mihály kápolnáról már egy kép 
közölve lett, a 2013. szeptember 28-ai em-
lékkő avatás mégis aktuálissá teszi, hogy az 
egykori kápolnáról megemlékezzünk. A ká-
polna a vasút-tanyai iskolához közel, a csányi 
út mellett, a helyi lakosság részére 1936-ban 
épült fel vályogból és Szent Mihály arkangyal 
tiszteletére lett felszentelve. A búcsú napja a 
Szent Mihály naphoz (szeptember 29.) leg-
közelebbi vasárnap lett. A kápolnát sajnos az 
1970-es években lebontották. Az épület több 
berendezési tárgya azonban megmaradt.

A kápolnáról bővebben olvashatnak az egy-
házközség által kiadott Katolikus Fény 3. lap-
számában.

A képet Karizs Pálné bocsátotta rendelkezé-
sünkre. Köszönjük szívességét.

Helyesbítés:
Az augusztusi lapszámban bemutatott Ho-

mok-tanyán készült képen téves információ 
jelent meg, hiszen az 1953-ban készült felvé-
telen még a régi iskola épülete látható, melyet 
az 1970-es években lebontottak.

A ma Vadászházként ismert egykori új is-
kola épülete pedig 1954-ben épült és ma is 
látható. 

Farkas Kristóf Vince

Az Időszalag. Sisa József iparművész alkotása a Városháza Dísztermében került elhelyezésre.
Az ötvös-zománc falikép elkészítésében technikai segítséget nyújtottak a művész fiai, Sisa Balázs iparművész és Sisa Bence ötvös.

Jászfényszaru legújabb ékességét Dr. Feledy Balázs művészettörténész mutatta be a jelenlévőknek az október 23-ai városi ünnepségen.
Fotó: Menyhárt Éva
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Projektnyitó rendezvény – Beszámoló

Jászfényszarun 2013. szeptember 27-én ke-
rült megrendezésre a TÁMOP-5.3.6-11/1 

„Utánunk a közösség – komplex telep-prog-
ram Fényszarun” című program projektnyitó 
rendezvénye. A program helyszínéül a város-
ban kialakított közösségi ház szolgált, amely 
a Tompa Mihály utca 7. szám alatt található. 
A város életében nem ritkák az ehhez hasonló 
események, hiszen az uniós források megnyí-
lásától a város vezetése és az önkormányzat 
szakemberei, külső szakértők folyamatosan 
keresik azokat a lehetőségeket, amelyek a te-
lepülés komplex fejlesztését valósítják meg, s 
amelyek így szemléletükben illeszkednek az 
uniós településfejlesztési elképzelésekhez. 

Ezt a szemléletet bizonyítják a településen 
történt beruházások is, amelyek nem csupán 
az oly népszerű infrastrukturális beruházá-
sokra helyezték a hangsúlyt, hanem azokra 
a humán fejlesztésekre is, amelyek egy te-
lepülés életében a fenntartható fejlődés és 
a helyi közösség fennmaradásának biztosí-
tékai lehetnek. Ezek a társadalomfilozófiai 
alapok is motiválták az önkormányzatot 
akkor, amikor a település egészére kiterjedő 
fejlesztésbe fogtak 2010-ben, és nem csupán 
a főtéri rehabilitációs beruházásokat kezdték 
el, hanem a település Alvég nevű település-
részén is komoly beruházásokat eszközöltek, 
amelyek a szegregátum helyzetének javulását 
eredményezték. Ebbe a fejlesztési sorba il-
leszkedik a komplex telep-program, amely a 
szegregátumban élők helyzetének közvetlen 
javítását és a település teljes lakosságának elér-
hető szolgáltatások biztosítását tűzte ki célul. 

A projektnyitó rendezvényen Kocsis Péter 
Csaba projektmenedzser áttekintette a tele-
pek kialakulásának előzményeit és magyar-
országi jellemzőit. Rámutatva arra a tényre, 
hogy az eddigi gyakorlat – leszámítva az 
utóbbi 10 év gyakorlatát – rendre a telepek 
újratermelődését hozta eredményül. Kiemel-
te, hogy a jelenlegi program keretei között 
elsősorban a humán fejlesztések kerülnek tá-
mogatásra, így jelen program keretei között 

a szociális, egészségügyi, oktatási, közösségi 
szolgáltatások kerülnek előtérbe. Rámutatott 
arra is, hogy a település 2010-ben egyedüli-
ként pályázott az akkori kiírásra, s felkészülve 
várta a telepes program indítását, de akkor 
sajnálatos módon a pályázati kiírás felfüg-
gesztésre került. A programot a település 
annak ellenére elindította, hogy a nyertes pá-
lyázatról történő júniusi értesítés óta a szer-
ződéskötés még várat magára, de a települé-
sen jelentkező igény és a projekt biztonságos 
megvalósítása megkövetelte, hogy erőn felüli 
önkormányzati támogatással is a program 
elindításra kerüljön, és a programban részt-
vevő és ettől segítséget váró emberek számára 
a szolgáltatások elérhetőek legyenek. Nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy az ön-
kormányzati szerepvállalás nélkül a program 
nem kezdődhetett volna el, és a közösségi ház 
nem adhatott volna otthont a projektnyitó 
rendezvénynek. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
asszony köszöntő beszédében kiemelte, hogy 
a szegénység nem csak a település roma lakói 
között tapasztalható. Személyes élményeken 
keresztül mutatott rá arra, hogy szegény pa-
raszti családból is, szorgos munkával, segít-
séggel, kitartással és némi szerencsével el lehet 
jutni olyan körülmények közé, amelyek az 
élethelyzet valós változását hozzák magukkal, 
létezhet az úgynevezett társadalmi mobilitás, 
de ezért szükséges is tenni. Az interaktív kö-
szöntő beszédben ezt a véleményt a jelenlévő 
célcsoporttagok is megerősítették, kimondva 
azt a lehetőséget, hogy „nem az a lényeg, az 
ember honnan jön, hanem az, hogy mivé 
válik”. Ebben a folyamatban a családnak, 
az otthonról hozott normáknak, értékeknek 
kiemelt szerepe van – hangsúlyozta a polgár-
mester asszony –, ezért a Teaházban biztosíta-
ni kell az „arisztokrata nevelés” alapjait, és ezt 
mindenki számára elérhetővé kell tenni. Fon-
tos, hogy mindenki számára elérhetőek legye-
nek azok a tartalmak, amelyek a mindennapi 
életben való boldoguláshoz szükségesek.

Pócs János országgyűlési képviselő hozzá-
szólásában elismerését fejezte ki a település 
részére amiatt, hogy Jászfényszarura gyakran 
jön hasonló eseményre, amely a település ak-
tivitását, szorgalmát és szakmai hozzáértését 
jelzi, amelyet bármelyik más település meg-
irigyelhetne. Jelen pályázat szakmai prog-

ramjával kapcsolatban elismerését fejezte ki, 
kiemelte, hogy az egyes programelemek azon 
túlmenően, hogy a helyi közösség, valamint 
településfejlesztés szempontjából univerzális, 
örök értékű értéket közvetítenek (család, he-
lyi közösség, közösségi tervezés stb.), képesek 
a speciális igényekre is reflektálni. A program 
megvalósításához, a közösségi ház kialakítá-
sához gratulált, és sikeres programmegvalósí-
tást kívánt.

Csóka János, az Országos Roma Önkor-
mányzat képviselője, a Területi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjé-
ben elmondta, hogy a „roma programok” 
esetében most először fordul elő az Magyar-
országon, hogy a magyarországi cigányság 
képviseletét az Országos Roma Önkormány-
zatot (ORÖ) kötelező együttműködőként a 
cigányságot érintő programokba bevonják. 

Jelezte a jelenlévőknek, hogy az ORÖ több 
nagyszabású programot is elindított, amely 
további együttműködés lehetőségét vetíti 
előre a település és az itt élő szegény emberek 
számára. Ilyen például a téli közfoglalkoz-
tatási program, amely keretein belül Jász-
Nagykun-Szolnok megyében is több ezer fő 
foglalkoztatása és képzése valósulhat meg. Ki-
jelentette, hogy minden eszközzel támogatja 
majd a program megvalósulását, és segíti az 
egyéb programokkal történő szinergia meg-
teremtését. 

Farkas Lajos a Települési Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy az 
elmúlt 20 év óriási változást hozott a telepü-
lés és az itt élő cigányság életében.

(folytatás a 4. oldalon)

Kocsis Péter Csaba projektmenedzser

Győriné dr. Czeglédi Márta,
valamint Pócs János polgármesterek

Csóka János ORÖ képviselő

Farkas Lajos RNO elnök
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Projektnyitó rendezvény – Beszámoló
(folytatás a 3. oldalról)
A város idén ünnepelte 20 éves évforduló-

ját, amely alkalmával az áttekintett eredmé-
nyek méltón mutatják az elvégzett munkát. 
Kiemelte, hogy az eddigiekért is elismerés 
illeti a város vezetését. Ugyanakkor el-
mondta, hogy jelen program keretein belül 
a szegregátumban élők számára olyan lehe-
tőségek nyílnak meg, amelyek ténylegesen 
segíthetik az emberek életét, mindennapi 
boldogulását.

Illés Péter a projekt szakmai vezetője meg-
nyitó beszédében a program néhány fő ele-
mét ragadta ki. Rámutatott arra, hogy a 
program tervezése során már nagy hangsúlyt 
fektettek a szakértőkkel arra, hogy olyan he-
lyi program tervezésére kerüljön sor, amely 
valós helyi igényekre koncentrál. A gondol-
kodást jól segítette a Pályázati útmutató is, 
amely a közösségi ház kialakítását jelölte meg 
az egyik kötelező elemként.

Hangsúlyozta, hogy ez a közösségi ház, bár 
hivatalosan az a neve, hogy Csillagház, már a 
projekt tervezési időszakában új nevet kapott, 
és Teaház néven került be a köztudatba oly-
annyira, hogy a keresztségben a komplex te-
lep-program ma már Teaház program néven 
ismeretes a településen. Úgy vélte, hogy en-
nek a keresztségnek a hozadéka lehet az, hogy 
mindenki számára világossá válhat, hogy bár 
a projekt elsődlegesen a szegregátumban élők 
helyzetét hivatott javítani, mégis a közösségi 
tervezés, közösségfejlesztés programelemei, 
s így a Teaházban elérhető szolgáltatások a 
település minden lakója számára elérhetőek. 

A konzorciumi partnerek közül elsőként a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Ma-
gyar Egyesület alelnöke, Csáky László ismer-
tette a szervezet tevékenységét és a program-
ban betöltött szerepét. 

Elmondta, hogy a szervezet 1990 óta fo-
lyamatosan végzi azt az áldozatkész munkát, 
amely a szegény sorsú gyerekek megsegítését, 
esetenként megmentését jelenti. Az eddigi 
tevékenységek során rendre kialakultak azok 
a rutinok, amelyek a különböző orvosi szol-
gáltatásokhoz és szűrésekhez kapcsolódnak. 
Ezt a gyakorlatot, a szűrővizsgálatok bizton-
ságos bonyolítását hozzák ebbe a programba 
is. Elmondta, hogy a közelmúltban került sor 
Fóton az első szűrővizsgálatok és az ahhoz 
kapcsolódó előadások megtartására, amelyek 
során fogászati és gyermek-nőgyógyászati 
szűréseket és ehhez kapcsolódó előadásokat 
tartottak. A program során kiemelt figyelmet 
kívánnak fordítani a mentális szűrésekre is, 
amelyek ténylegesen segíthetik a célcsoport 
munkavállalási potenciáljának javulását. Ki-
emelte, hogy a szűrések mellett megvalósít-
ják majd azokat a prevenciós programokat, 
amelyek elsősorban a drog, a dohányzás és 
az alkohol fiatalkori terjedését igyekeznek 
megakadályozni. Ezen túlmenően felhívta a 
figyelmet az egyéb szenvedélybetegségekre is, 
mint pl. a játék- vagy internetfüggőség.

A projekt kötelező konzorciumi partnere a 
Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), 
amely képviseletében Bereczkiné Szarvas Esz-
ter jelent meg a rendezvényen. 

Előadásában bemutatta a TKKI létrejöttét, 
valamint ismertetésre kerültek a szervezet re-
gionális telephelyei. Ezen túlmenően beszá-
molt a TKKI képviselője arról, hogy milyen 
egyéb programokat valósít meg az intézmény, 
amelyek a társadalmi felzárkózást szolgálják. 

Elmondta, hogy a programban a TKKI 
elsősorban a képzéseket és az ehhez kapcso-
lódó kompetenciaméréseket biztosítja majd, 
valamint a kompetenciamérések menetét is-
mertette. 

Elmondta, hogy a képzések a tervezett ok-
tóber helyett legkorábban csak januárban in-
dulhatnak el.

A program során ezen túlmenően a TKKI 
szervezésében kerülnek majd megrendezésre 

azok a workshopok, amelyek az egyes szerep-
lők közötti módszertani tudásmegosztásra 
épülnek. 

Mezei Zsolt a program koordinációs és 
monitoring munkatársa hozzászólásában ki-
fejtette, hogy ez a program a tervezés korai 
szakaszától kezdődően a bizalomra épül. 

Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a 
konzorciumi partnerek közötti megfelelő in-
formációcsere, valamint a célcsoport pontos 
és időben történő tájékoztatása elengedhe-
tetlen a célcsoporttagok felé. Kiemelte azt is, 
hogy elvárások fogalmazódnak meg a célcso-
porttagok és a megvalósítók részéről egyaránt 
a másik irányába. Ezek az elvárások teljesít-
hetők, de ennek alapja a már kiépített biza-
lom megőrzése, amelyben a partnereknek is 
komoly felelőssége van.

Kocsis Edina, a Teaház vezetője rövid elő-
adásában ismertette a házban megrendezés-
re kerülő programokat. Több, a célcsoport 
tagjait aktívan megszólító program kerül 
megrendezésre, amelyek közül kiemelhető 
az asszonyok számára szervezett „Csak csa-
jok klub”, vagy „Gasztro klub”, amely az in-
formális tanulás lehetőségeit és a jelentkező 
igények összhangját megteremtve támogatja 
a célcsoporttagokat. A Teaház néhány szol-
gáltatása közül inkább a férfiakat érinti majd 
a „Csináld magad klub”, valamint a „Jövőter-
vezők csapata”.

Utóbbi a célcsoporttagokat kívánja aktivi-
zálni és bevonni a helyi közösségi tervezésbe, 

Illés Péter projektvezető

Csáky László NGYSZME alelnök

Kocsis Edina Teaház vezető

Mezei Zsolt,
koordinációs és monitoring munkatárs

Bereczkiné Szarvas Eszter TKKI képviselő
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rámutatva arra, hogy mindenki képes és tud 
tenni maga és a közösség érdekében, s azok 
a gondolatok is értékek, amelyeket ők fogal-
maznak meg a boldogulás reményében. 

A Teaház egyik legfontosabb jellemzője 
azonban az – hangsúlyozta a vezetője, hogy 
„nyitott”, tehát a település minden lakója 
számára nyitva áll, és szolgáltatásaival, az itt 
dolgozó szakemberek segítségével igyekszik 
megoldást találni az esetleges problémáikra, 
valamint elérhetővé tesz bizonyos szolgáltatá-
sokat. Ilyen pl. az „Álláskereső klub”, amely 
mindenki számára elérhetővé teszi a környező 
települések álláslehetőségeit, álláskeresési taná-
csokat ad, és a tagok egymás tapasztalataiból 
építkezve válhatnak sikeres munkavállalókká.

Kiemelte a „Szarui Tálentum” tehetségku-
tató és tehetséggondozó programot, amely 
keretein belül a Jászfényszarun jelen lévő ci-
gányzenéhez köthető hagyományok felélesz-
tése történik meg. 

A programon a helyi tehetségek is megmu-
tatkoztak, hiszen Csikós Dzsenifer Farkas La-
jos roma költő két versét szavalta el, valamint 
felléptek Unger Balázs és a művészeti iskola 
tanítványai is. 

A program a tervek szerint 2015. november 
30-áig tart. Szöveg: Kocsis Péter Csaba 

projektmenedzser
Fotó: Mezei Tamás

Az Együttműködés erősítése tanórán kívü-
li tevékenységekkel Jászfényszaru térségében 
elnevezésű, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-
0191-es számú projekt megvalósítási idő-
szaka 2013. június 30-án lezárult.

A projekt kiemelte a települések közötti 
együttműködés fontosságát, egymás ha-
gyományairól és jövőjéről szólt.

A projekt ideje alatt 7 intézmény műkö-
dött együtt bizonyos programokban, illet-
ve valósított meg tanórán kívüli tevékeny-
ségeket intézményi szinten.

Így sikerült az óvodásokat és iskolásokat 
egyaránt részvételre csábítani sokszínű és 
több irányú, a szabadidejük felhasználásá-
val járó programokban.

Így esett meg, hogy olyan, nem min-
dennapi programban tudtak részt venni 
a gyerekek, mint az állatkerti látogatások, 
színházlátogatások, múzeumlátogatások, 
művészeti napok és Ki mit tud vetélkedők, 
könyvtári foglalkozások, tájház- és helytör-

téneti gyűjtemények látogatása, játszóhá-
zak, zenetábor, továbbtanulási ankét, kü-
lönféle tárborok és szakkörök, vetélkedők, 
tanulmányi kirándulások.

Minden oktatási, nevelési intézmény be-
számolójában elhangzott a pályázati lehe-
tőségek megragadásának a fontossága, az 
együttműködés ideje alatt szerzett pozitív 
tapasztalatok továbbvitele a jövőben is. 
Személyes emberi kapcsolatok alakultak 
ki, a közös szakmai munka további lehető-
ségeket teremt a jövőre nézve. 

Az Európai Unió és az Európai Szociá-
lis Alap, valamint a Magyar Állam által 
nyújtott támogatás összege: 12.899.825 Ft 
volt, melyet 100%-os támogatással valósí-
tottunk meg.

Ezúton is szeretnénk megköszönni min-
den kedves résztvevőnek, gyerekeknek, 
szülőknek, nevelőknek a részvételt. 

Urbán Csaba
projektmenedzser

Jászfényszaru városban ismét házhoz 
menő lomtalanítással oldjuk meg a házak-
nál felgyülemlett lomok elszállítását. 

Lényege, hogy nem konténeres, hanem 
„házhoz menő” lomtalanítás lesz. Mit is 
jelent ez? Azt, hogy a lakos a megadott na-
pon a háza elé – a kukája mellé, hiszen egy 
napra esik a hulladékszállítással, azaz hét-
főre – teszi ki a lomot (is), és onnan szál-
lítja el a Hatvan és Térsége Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft., azaz a város hulladékszál-
lítást végző közszolgáltatója.

A lomtalanítás időpontja:
2013. november 18. (hétfő)

Fontos tudnivalók a lomtalanításról:
· 2013-ban a lomtalanítás november 18-i 

hétfői napra esik, azaz a heti hulladékszál-
lítás napjára van időzítve.

· Menete: A lakosok kiteszik a kukájukat 
a szokásos hulladékkal, mely mellé kipa-
kolják a lom hulladékot is. Így egyszerre 
lesz kitéve a kuka és a lom hulladék, melyet 
az érkező gyűjtőjármű egyszerre fog felpa-
kolni és elszállítani. 

· Hulladékféleségek, melyeket nem 
lehet kitenni, nem szállítanak el: Alap-
vetően négyféle hulladéktípust nem lehet 
kitenni: veszélyes hulladékot, sittet, elekt-
ronikai hulladékot és használt autógumit/

abroncsot. (Használt autógumik és elekt-
ronikai hulladékok terén külön gyűjtés 
történt októberben.) el nem szállítható 
hulladékok részletezve: akkumulátor, 
szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő 
szerek és azok csomagolása, használt hűtőbe-
rendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek 
és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt 
étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, 
gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, au-
tógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulladé-
kok. Nem szállítható el háztartási hulladék, 
építési törmelék, autóalkatrészek, állati tete-
mek, zöldhulladék.

Ezeket minden esetben ott fogják hagyni 
a lomot szállítók. Az egyéb hulladékfélesé-
geket elszállítják lomtalanításkor.

Tehát ami fontos: 2013. november 18-án 
kora reggel (lehetőleg még 7 óra előtt) a 
kukák mellé kell kihelyezni a lom hulladé-
kokat is, s aznap meg is történik az össze-
gyűjtésük és elszállításuk.

Amennyiben bárkinek bármiféle kérdése 
merül fel a lomtalanítással kapcsolatosan, 
kérem, forduljon hozzám bizalommal a 
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hi-
vatal épületében.

Urbán Csaba
Jászfényszarui

Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens,

projektmenedzser

Lezárult projekt

Lomtalanítás

Csikós Dzsenifer

Unger Balázs és a művészeti iskola tanítványai
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Október 2. hetében két népszerű írót, köl-
tőt láttunk vendégül az Országos Könyvtári 
Napok illetve a TÁMOP 3.2.4. A-11/1-
2012-0068-as pályázat keretében, jóvoltából. 

8-án Bán János, (írói álnevén Bán Mór), a 
Hunyadi regényfolyam íróját láttuk vendé-
gül, aki nagy népszerűségnek örvend a törté-
nelmi regényeket kedvelő olvasóink körében. 

Könyvei, témái hiányt igyekeznek betölteni, 
hiszen a nagy romantikus íróink óta kevesen 
fogtak bele történelmi témájú regények meg-
írásába. A magyar történelemben pedig na-
gyon sok potenciál, lehetőség rejtőzik, vagy 
sokszor kiabál, megírásra várva. Ilyen például 
a Hunyadiak kora, a törökkel való harcos év-

századok ideje, mely időszak jócskán ad büsz-
keségre okot minden magyar olvasó számára. 
Ez a korszak a témája az eddig már 6 kötetes 
regénysorozatnak. Bán János, aki civilben a 
megyei lap főszerkesztője, plasztikusan, hu-
morosan, nagyon meggyőzően beszélt hob-
by tevékenységéről, az írásról, a történelem 
iránti szeretetéről. Jelenléte nyomott hagyott 
bennünk hazaszeretetből azon a szép októbe-
ri délutánon.

Október 11-én Lackfi Jánost látogatott el 
hozzánk. Az író, költő, műfordító 2 évvel 
ezelőtt már járt városunkban, akkor gyere-
keknek adott elő műveiből, illetve gyerekiro-
dalmi munkáiról beszélgettünk vele. A mos-
tani találkozó inkább a felnőtteknek szólt, a 
beszélgetés fő sodrását a kreatív írás témája 
adta. Az előadást eredetileg 2013 márciusára 
terveztük, Az írás hónapja program kereté-
ben. Így ez a tematika, vagyis az írás műfa-
jainak bemutatása, megmaradt és elsősorban 
erről kérdeztük előadónkat, aki a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen Vörös István 
költő kollégájával együtt létrehozta a kreatív 
írás kurzust diplomásoknak. Mint megtud-
tuk jelenleg már máshol is van lehetőség az 
írással foglalkozóknak gyakorolni, fejleszteni 
ezen készségüket, tehetségüket. Lackfi János 
lehengerlő humora, vitalitása, optimizmusa 
és nem utolsósorban kiváló előadó képessé-
ge vonzóvá tette minden résztvevő számára a 
kortárs magyar irodalmat. (Részletek hang-
zottak el az Élő hal, a Milyenek a magyarok? 
kötetekből, valamint készülő munkáiból, 
vázlataiból.)

Az est végén vásárlásra és dedikálásra is sor 
került, minden megvásárolt könyvbe más-
más szellemes dedikáció került. Nagy Ildikó

könyvtáros, projektmenedzser

A könyvtár idén is szervezett nagycsoporto-
soknak a Magyar Népmese Napja alkalmából 
október 1-jén és 3-án meseolvasást, könyvtári 
foglalkozást. Két csoportot láttunk vendégül, 
mesével és kézműveskedéssel készültünk, a 
foglalkozás után mesebeli útravalóval bocsáj-
tottuk útnak őket.

Október 17-én két ovis csoport, a Maci és 
a Csigabiga jött hozzánk könyvtárat látogat-
ni, illetve egymással ismerkedni. Ez a kérés 
számunkra is újdonság volt, de örültünk a 
kihívásnak. Mivel a könyvtár célja, hogy ol-
vasókat neveljen, lehetőségeket mutasson a 

szabadidő hasznos és építő eltöltésére, öröm-
mel választottuk ki a felolvasandó meséket és 
gondoltuk ki a feladatokat. Szeretnénk, ha a 
városban lakó gyermekek minél hamarabb 
pozitív élményként élnék meg a könyvtári 
látogatást, szeretnénk, ha visszatérnének ide, 
ha használnák a helyet, és kéréseikkel formál-
nák a gyerekpolcok kínálatát. Valamint isko-
lába kerülve felkeresnék az iskolai könyvtárat 
is, hiszen ahogy mi valljuk, az olvasás öröm 
és élmény, segítség, lelki töltődés és egyéniség 
építő elfoglaltság is egyben.

Az délelőtt közel 50 kisgyermekkel remek 
hangulatban zajlott, csend és zsivaj, figyelem 
és mozgás váltogatták egymást.

Köszönjük a kedves óvónéniknek az ötletet 
és a gyerekeknek az idehozott vidámságot!

Nagy Ildikó könyvtáros

Miért vesződne a jegyvásárlással, ha ked-
vezményesen egyszerre is megveheti!

A Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és 
Könyvtár a Fénysza-
ruiak Baráti Egyesüle-
tével és a Színjátszók 
Baráti Körével kö-
zösen a 2013–14-es 
évadra színházbérle-

tet hirdet. A 4 előadásból álló bérlet előadá-
sai amatőr együttesek sikeres produkcióiból 
állnak. Fellép többek között december 21-én, 
szombaton 17 órakor a Fortuna Együttes vi-
dám darabjaival, január 18-án a Görbe János 
Színkör Jászárokszállásról a Kaviár és lencse 
című zenés produkciójával. 

HelyárAk:
I. rendű bérlet 6.000 Ft (fsz. 1–7. sor),
II. rendű bérlet 5.000 Ft (fsz. 8–14. sor, 

boxok, a galéria 1. sor és oldalpáholy),
III. rendű bérlet 4.000 Ft (fsz. 15. sortól és 

a galéria 2. sortól).

Két havi részletfizetési kedvezmény! Az 
első részletet a bérlet átvételekor, a másodikat 
legkésőbb január 18-ig kell kifizetni. 

HelyárAk neM bérleteseknek: 
I. rendű: 1.800 Ft,
II. rendű: 1.500 Ft,
III. rendű: 1.200 Ft.

Bérletet az első előadás napjáig adunk ki! A 
további produkciók időpontjairól az újság ha-
sábjain és a városi honlapon tájékozódhatnak.

A bérletek megvásárolhatók a művelő-
dési házban, valamint Lukács Pál, Basa 
Éva, Hangosiné Réz Mária, Görbe Jánosné 
Amálka és Kővágó Jánosné szervezőknél. 
Használja ki a lehetőséget és spóroljon! Ha 
jó helyet akar, már most foglalja le és egész 
évben nem lesz rá gondja!  Katinka

Bán János. Fotó: Menyhárt Éva

Lackfi János. Fotó: Menyhárt Éva

Kortárs írók
a könyvtárban, avagy 
lehet szórakoztató (is) 

a szépirodalom

Október
– a mese hónapja

Most vegye Meg!
színházbérlet helyben
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület szeptember hónap-

ban egy soros ülést és egy soron kívüli 
ülést tartott, melyek során rendeletet al-
kotott, és több határozatot hozott. néhány 
közérdeklődésre számot tartó fontosabb 
döntést az újság hasábjain is szeretnénk 
megosztani az érdeklődő olvasókkal.

2013. szeptember 11.
Jászfényszaru Város Önkormányzata soros 

ülésén elfogadta a 2013. évi pénzügyi ter-
vének I. félévi végrehajtásáról szóló jelen-
tést. Egyben elrendelte, hogy a gazdálkodást 
továbbra is fokozott hatékonysággal kell 
folytatni, biztosítva a bevételek II. félévi 
realizálását.

A Képviselő-testület megtárgyalta Jászfény-
szaru város településrendezési eszközeinek 
különböző részterületeire vonatkozó mó-
dosításaira irányuló környezeti vizsgálat 
szükségességének kérdését, és megállapítot-
ta, hogy a tárgyban érintett területek tekin-
tetében nem szükséges környezeti vizsgálat 
lefolytatása.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy a saját 
részjegy-tulajdonú Jászfényszarui ÖkO 
szociális szövetkezet a Jászfényszaru Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képe-
ző, 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. szám 
alatti ingatlan kijelölt irodahelyiségét, szí-
vességi használat jogcímen, határozatlan 
ideig székhelyként használja, illetve a szö-
vetkezet azt akként megjelölhesse, bejelentse.

A Képviselő-testület a pályázati eljárást 
lefolytatva a Dózsa György úti átvezetés 
és iskola-parkoló kandeláberes közvilágí-
tását, a 0,4 kV-os szabadvezeték rendezett 
terepszint alá való helyezését, a felnőtt ját-
szótér megvilágítását, a bacsó béla utca 
szabadság úti végének közvilágítását, 
valamint a Vörösmarty utcára plusz egy 
lámpatest felszerelését, a névtelen utca 
(benzinkút) közvilágítási terv szerinti ki-
vitelezési munkáira kiválasztotta a legala-
csonyabb ellenszolgáltatást kérő ajánlatte-
vőt, azaz a Fabricom electrical-PVV kft.-t 
bruttó: 12.383.770 forint ajánlatával.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

A képviselők a tanyavillamosítás II. üte-
mére, 35 db ingatlan villamosítására költ-
ségvetésében bruttó 31.546.800 Ft összeget 
biztosított, egyúttal felhatalmazta a polgár-
mestert a Hálózat létesítési Megállapodás 
aláírására. Egyidejűleg úgy döntöttek, hogy 
a tanyavillamosítás II. ütemének megvaló-
sításával befejezetté nyilvánítják a tanya-
villamosítást Jászfényszaru városban.

A testület a szent István úti CAtV hálózat 
kiváltása tervezésével a Pr-telecom Zrt.-t 
bízta meg, erre költségvetésében 420.000 Ft 
+áfa összeget biztosított. Egyben felhatal-
mazták a polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására.

Döntöttek a település búcsú rendezvény 
mutatványos részének támogatásáról, mely-
nek alapján az évek óta nem emelt bérleti 
díjat az idén 200.000 Ft-ban állapította meg.

Határozatot hoztak a Petőfi sándor Mű-
velődési Ház és könyvtár Jászfényszaru 
intézmény alapító okiratának módosítása 
tárgyában.

A Képviselő-testület a szabadság és szent-
család terek környezetében a földalatti op-
tikai kábel védőcsőhálózat bővítése kivite-
lezési munkáinak elvégzésével a Fabricom 
electrical-PVV kft.-t bízta meg, a nettó 
1.789.005 Ft ajánlati ár figyelembevételével.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

A képviselők a tisza bross Audit kft. 
könyvvizsgálóival végzendő, az Önkor-
mányzat gazdálkodási szabályszerűségének, 
vizsgálatának munkadíjára bruttó 2.000.000 
forint keretösszeget hagyott jóvá a 2013. 
évi költségvetésének terhére.

Elfogadták a Jászsági többcélú társulás 
által elnyert éAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 
kódszámú „közösségi közlekedés fejlesz-
tése a Jászságban” c. pályázatra vonatko-
zó, a Jászsági Többcélú Társulás megszűnését 
követően Jászberény Város Önkormányzata 
konzorciumvezetése mellett előkészített va-
gyonrendezési megállapodást, és felhatal-
mazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert annak aláírására.

A Képviselő-testület 240.000 forintot el-
különített az önkormányzat 2013-as költ-
ségvetése terhére, a Jász Múzeum kulturá-
lis Alapítvány számára, az általuk korábban 
megelőlegezett, Jász- és Kuntelepülések lapjá-
val kapcsolatos működési költségek kiegyen-
lítésére.

A testület úgy döntött, hogy a települési ad-
venti koszorú méltó módon való elhelyezését 
lehetővé tevő szabadság téri szökőkút téli 
fedésének feladatát a GAMesZ-ra bízza, 
e feladatra az Önkormányzat 2013. költség-
vetése terhére az intézmény költségvetésének 
előirányzatában keretjelleggel, mindösszesen 
2.000.000 forintot biztosított.

Elfogadták a Jászfényszarui IV. béla álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
szakiskola pedagógusai továbbképzésének 
800.000 forinttal történő támogatását a 
2013. évi költségvetés terhére.

Rendeletet alkottak az önkormányzat 
tulajdonában lévő önkormányzati laká-
sok bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 
24/2011.(XII. 15.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Döntöttek az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Jászfényszaru, szabadság 
út 5. szám alatti lakás hasznosításáról, me-
lyet – szolgálati jelleggel – a hozzá tartozó 
garázzsal együtt bérbe adja a település III. 
számú háziorvosi körzetét ellátó dr. sáfár 
Csilla háziorvosnak. A Képviselő-testület 
hozzájárult, hogy a bérlővel együtt élő szemé-
lyek a bérleménybe beköltözzenek. Továbbá 
felhatal mazást adtak a lakásbérleti szerződés 
megkötésére.

Elfogadták a jászfényszarui okmányiro-
da új fotobox kialakítása költségének sa-
ját költségvetési forrásból történő bizto-
sítását.

Egyben felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala felé 
írásbeli költségátvállalási nyilatkozatot te-
gyen a munkálat elvégzésére ajánlatot tevő 
Idomsoft Zrt. részére nettó 83.500 Ft+áfa, 
azaz bruttó 106.045 Ft összegben saját for-
rásból történő kifizetésére.

Egyben felhatalmazták a polgármestert az 
áthelyezéssel várhatóan felmerülő további 
költségek kötelezettségvállalására.

Döntöttek a Városháza parkolójának ki-
viteli ajánlattevőiről, mely alapján beszerzé-
si eljárást indítottak a Városháza udvarában 
megvalósuló parkoló és területrendezés 
munkálatai tárgyában, kiviteli terv szerinti 
tartalommal. Meghatározták mely cégektől 
kérnek ajánlatot.

A képviselők megemelték az önkormány-
zati hivatal személyi állományát egy fő, 
közterület felügyelői álláshellyel 2013. 
szeptember 1-jétől határozatlan időre.

Felhatalmazást adtak a Fekete ház felújí-
tásának várható költségei felmérésére.

Zárt ülésen döntöttek a Jászfényszaru, 
szent István 18. A. és b. szám alatti la-
kások hasznosításáról, mely szerint a 

(folytatás a 8. oldalon)

A város hatékonyabb közrendvédelme és köztisztasága érdekében Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester rendkívüli megbeszélést tartott a Városházán a közterület felügyelők,

a Vadásztársaságok, és a Horgász egyesület vezetői bevonásával. Fotó: Menyhárt Éva
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Megkezdődött Jász-Nagykun-Szolnok megye felkészülése
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési ciklusra

(folytatás a 7. oldalról)
képviselő-testület a kizárólagos tulajdo-

nát képező Jászfényszaru, szent István út 
18/A szám alatti lakást bérbe adja Szabó 
Zoltánnak (Jászjákóhalma). A Képviselő-tes-
tület hozzájárult, hogy a bérlővel együtt élő 
személy a bérleménybe beköltözzön.

A szent István út 18/b szám alatti lakást 
bérbe adja török Máriának (Jászfénysza-
ru) alatti lakos. A Képviselő-testület hozzá-
járult, hogy a bérlővel együtt élő személy a 
bérleménybe beköltözzön.

A zárt ülésen több ingatlan vonatkozásá-
ban is döntöttek a felajánlott különböző 
helyrajzi számú ingatlanok adásvételének 
elutasításáról.

2013. szeptember 25.
A Képviselő-testület soron kívüli ülésén 

elsőként elfogadták a Jászfényszaru Vá-
rosfejlesztő kft. Városfejlesztési társasági 
feladatok 2013. évi ellátására kötött alap-
szerződésben foglaltak teljesítéséről szó-
ló beszámolóját, valamint a Jászfényszaru 
Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzlettervét is 
jóváhagyták.

Döntöttek a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata mint a Kft. egyetlen üzletrészének 
kizárólagos tulajdonosa a Jászfényszaru 
Városfejlesztő kft. (székhelye: 5126 Jász-
fényszaru, szabadság tér 1.) törzstőkéjé-
nek, alaptőkéjének a jelenlegi 50.000.000 
(ötvenmillió) forintról 80.000.000 
(nyolcvanmillió) forint pénzbetéttel, 
130.000.000 (egyszázharminc-millió) fo-
rintra történő felemeléséről.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Jászfényszaru, tompa Mihály út 7. szám 
alatt lévő közösségi házhoz kapcsolódó, 

Jászfényszaru, bajcsy Zs. úton és tompa 
M. úton megvalósuló járdaépítésre benyúj-
tott árajánlatok közül nyertes ajánlattevő-
ként az Afzélia kft.-t jelölte ki 1.181.100 
Ft bruttó összeggel.

A Képviselő-testület az éAOP-5.1.1/A-
09-2f-2011-0002 azonosítószámú, „szo-
ciális városrehabilitáció és lakossági in-
tegráció Jászfényszaru fejlődéséért” című 
projekt keretében könyvvizsgálat szolgál-
tatásra nyertes ajánlattevőként krajcsné 
Dezsőfi katalin könyvvizsgálót jelölte ki 
1.250.950 Ft bruttó összegek figyelembe 
vételével.

A Képviselő-testület az éAOP-5.1.1/A-09-
2f-2011-0002 azonosítószámú, „szociális 
városrehabilitáció és lakossági integráció 
Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt 
keretében „D” típusú tábla elkészítésére 
nyertes ajánlattevőként a rADIUs signage 
kft.-t jelölte ki az árajánlatban szereplő 
bruttó 44.958 Ft költséggel.

Az Önkormányzat a táMOP-2.4.3.D-
2 -13/1 szociális gazdaság fejlesz tése a 

konvergencia régiókban című pályázat pá-
lyázati dokumentáció elkészítésére beszerzett 
árajánlatok közül a nyertes ajánlattevőnek 
az eDU-FIlM kft. bruttó 1.270.000 Ft 
összegű ajánlatával jelölte ki.

A Képviselő-testület 300.000 Ft összegű 
támogatást biztosított 2013. évi költségve-
tésében a Fényszaruiak baráti egyesülete 
és a „Jászfényszaruért” Alapítvány által 
szervezett jubileumi ünnepség lebonyolí-
tásához.

A Képviselő-testület 300.000 Ft összegű 
támogatást biztosított 2013. évi költségveté-
sében a Fogatosok által szervezett II. baráti 
találkozó lebonyolításához.

Döntöttek a „táMOP-5.3.611/1-2012-
0062  jelű, „Utánunk a közösség – komplex 
telep-program Fényszarun” című projekt 
keretében az 5126 Jászfényszaru, tompa 
M. u. 7. szám alatti teAHáZ felújításához 
többletforrás biztosításáról.

A képviselők a klebelsberg Intézmény-
fenntartó központ Jászberényi tankerület 
által létrehozott intézményi tanácsba lo-
vászné török Magdolna képviselőt dele-
gálták a Jászfényszarui IV. Béla Általános Is-
kola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 
vonatkozásában.

A Képviselő-testület pályázati felhívással 
meghirdette bérleti jogviszony létesítése 
céljából a Jászfényszaru, szent István út 
18/b szám alatti lakást.

Zárt ülésen ingatlanfelajánlást tárgyaltak 
meg, melyet elutasítottak, míg egy önkor-
mányzati tulajdonhányaddal bíró ingatlan 
vonatkozásában hozzájárultak az ingatlan 
elidegenítéséhez.

Dr. Voller Erika
jegyző

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat ehhez partnerül hívja a települé-
seket, az állami intézményfenntartó szerve-
zeteket és a foglalkoztatásban meghatározó 
szerepű vállalkozásokat – mondta Lakatos 
István, a megyei önkormányzati hivatal Tér-
ségfejlesztési és Külügyi Irodájának vezetője.

A most induló tervezési szakaszban a pro-
jektgyűjtés mellett többfordulós térségi 
egyeztetések is lesznek. A munkába a megyei 
önkormányzati hivatal szakemberei mellett 
a megyei területfejlesztési ügynökség és kis-
térségi központ városok polgármesteri hiva-
talainak munkatársai vesznek részt, továbbá 
minden településen kijelölésre kerül egy ter-
vezésért felelős személy.

A 2014–2020 közötti időszakban ren-
delkezésre kerülő uniós források nagyobb 
hányada az ágazati operatív programoknál 
áll rendelkezésre. A megyei problémák meg-
oldása így döntően ezekből lesz finanszíroz-
ható. A megyei önkormányzat napokban 
elindított egyik projektgyűjtési felhívása azt 

a célt szolgálja, hogy elősegítse a fejlesztései 
igények teljes körű feltárását a legnagyobb 
helyi foglalkoztatók körében – mondta el 
Lakatos István. Fentiek egyik állomásaként a 
közelmúltban Jászfényszarun, a megújult Vá-
rosháza tanácskozótermében tartották meg a 

2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési 
ciklust megalapozó megyei tervező munka II. 
ütemeként a programozás keretében szerve-
zett projektgyűjtésekhez kapcsolódó térségi 
konzultációt. Dr. Voller Erika

jegyző

Fotó: Menyhárt Éva

Aszfaltozás a Széchenyi utcában.
Fotó: Sugár Istvánné

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
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Új utakon az iskolai nevelés-oktatás
Megtiszteltetés volt számomra, hogy a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Jászberényi Tankerület nevében köszönt-
hettem a Jászfényszarui IV. Béla Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakiskola tanulóit, szülőket és pedagógu-
sait a tanévnyitó ünnepség alkalmából, és 
hogy az ünnep perceit, az új tanév indítását 
Jászfényszarun töltöttem.

Az új esztendő új utakat jelölt ki a ma-
gyar köznevelés számára. Ez egyrészt azt je-
lenti, hogy régebben használt szavak, fogal-
mak kerültek a köztudatba új vagy újszerű 
tartalommal. A tankerület háború előtt és 
után használatos volt, és most megújulva 
keresi helyét az iskolai nevelés-oktatás kö-
zegében. 198 ilyen nevelési-oktatási egység 
született, és a főváros kerületei is megjelöl-
tettek ezzel a terminusz technikusszal.

Az egykori járások jelentik nálunk – a 
Jászságban – az új irányítási rendszer kere-
teit, határait. A jászberényi tankerület alap-
vetően az egykori jászsági felsőjárás helyén 
van, így a következő településeket foglalja 
magába: Jászberény, Jászágó, Jászárokszál-
lás, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, 
Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor. 
Azonban a tankerület intézményei a járási 
határokon is átnyúlnak Jászdózsa, Alaty-
tyán, Jánoshida, Visznek vonatkozásában. 
A jászapáti tankerület pedig az egykori 
jászsági alsójárás helyén keres jobb megol-
dást az iskolai tevékenység számára.

Az egyes tankerületek élén a tankerületi 
igazgató áll, aki a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) révén váltja 
valóra azokat a célokat, elképzeléseket, 
amelyeket az oktatásirányítás célul tűzött 
ki a rendszer reformjának kigondolásakor 
és bevezetésekor. Mindenekelőtt azt, hogy 
a rendelkezésre álló erőforrásokat a meglé-
vő sikerek, eredmények megtartása mellett 
minden egyes településen elérhetővé tegye.

Mi a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ?

Olyan országos szervezet, amely arra hi-
vatott, hogy az önkormányzati fenntartás 
helyét felváltsa, és az állami finanszírozás 
révén hatékonyabbá tegye valamennyi ok-
tatási egység ellátását, és annak következté-
ben munkáját hatékonyabbá tegye. Az ál-
lami szerepvállalás növelése révén lehetővé 
válik, hogy a nevelést-képzést anyagi ellátás 
szempontjából egységesítse. Mód nyílik 
arra is, hogy az infrastruktúra tekintetében 
érzékelhető széttagoltságot megszüntesse. 
Ennek következtében esélyegyenlőséget 
teremt függetlenül attól, hogy melyik ta-
nuló hová született. Lehetővé válik, hogy a 
jelenleg lemaradókat lényegesen magasabb 
szintre emelje. Mindennek következtében 
okkal remélhető, hogy oktatásunk színvo-
nala jelentősen emelkedik. Törekednünk 

kell arra is, hogy a jelenlegi magas szint 
továbbra is emelkedjék, de legalább meg-
őriztessék. Mindez persze csak akkor való-
sítható meg, ha kiegyensúlyozott fejlődést 
tudunk produkálni.

Hogyan működik a jászberényi tankerület?
Jászberényben a KLIK a Lehel Vezér 

Gimnázium, a Palotásy János Zeneiskola, 
továbbá a Gróf Apponyi Albert Általános 
Iskola, a Belvárosi Általános Iskola, és a 
Székely Mihály Általános Iskola intézmé-
nyeinek fenntartását végzi. Jászberény vá-
ros önkormányzata szorosan kapcsolódik 
az oktatási feladatokhoz, hiszen az intéz-
mények működtetői feladatait magára 
vállalta. Mindemellett segítőkészen bizto-
sította a tankerület elhelyezését is.

A tankerület a jászberényi intézménye-
ken felül fenntartói kapcsolatban van a 
Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskolával, 
ahol szintén elmondható, hogy jó kapcso-
latot ápolunk az önkormányzattal. 9 tele-
pülésen pedig egyszerre fenntartói és mű-
ködtetői feladatot is ellátunk.

A tankerület több mint 400 dolgozója – 
amiből 350 pedagógus – igyekszik 4120 
tanuló minél magasabb szintű neveléséről-
oktatásáról gondoskodni.

A 2013/2014 –es tanév újdonságai
A pedagógusok új munkarendje
A nagyobb anyagi elismerés mellett a 

pedagógusok új munkaszervezésének be-
vezetésére is sor kerül. Az új munkarend 
nem a kötelező óraszámra, hanem a mun-
kavállalók heti 40 órás munkaidejére épül. 
A pedagógusok heti 32 órát a jogszabá-
lyokban meghatározott pedagógia jellegű 
feladatokkal töltenek, ezen belül pedig a 
neveléssel, oktatással lekötött munkaidő, 
amely döntően tanítási órákat jelent 22 és 
26 óra között alakult, ez heti két órával ke-
vesebb, mint amennyit a korábbi szabályok 
maximálisan lehetővé tettek. Szabályozza a 
pedagógusok terhelhetőségét, felszámolja a 
minőség rovására menő önkéntesen vagy 
kényszerűségből vállalt túlmunkát. 

Ezzel párhuzamosan bevezetésre került a 
pedagógusok előmeneteli rendszere, ami-
nek eredményeként jelentős béremelésre 
került sor szeptember elsejétől. Ezt min-
den évben további emelések követik majd, 
így végre a tanárok anyagi megbecsülését is 
biztosítani tudja a kormányzat.

A 16:00 óráig tartó iskola
A törvény szerint szeptembertől az álta-

lános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 
17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. 
A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szer-
vezett egyéb foglalkozásokon részt venni, 
azonban a szülők kérésére az igazgatók fel-
mentést adhattak a foglalkozások alól.

A kötelező délutáni foglalkozások célja 
részben az esélyek kiegyenlítése, részben 
pedig a diákok számára értékes, új élmé-
nyeket nyújtó, tartalmas, színes progra-
mok biztosítása. Ez nem a napközi meg-
hosszabbítása, nem gyermekfelügyelet, 
hanem olyan tartalmas programokat kell 
szervezni 16 óráig, ami élménnyé teszi az 
iskolában tartózkodást a gyerekeknek.

A mindennapos testnevelés bevezetéséről
A gyerekek egészségügyi mutatói már sok 

éve aggodalomra adnak okot, ezért jelentős 
lépés, hogy a tavalyi tanévtől az 1., 5. és 9. 
évfolyamra járó tanulók, idén pedig – fel-
menő rendszerben – már a 2., 6. és 10. osz-
tályos diákok életének is részévé vált a min-
dennapos testnevelésóra. A kezdeményezés 
nem infrastruktúrafüggő, célja a sport és a 
mozgás megszerettetése a gyerekekkel.

Új tantárgy a hit és erkölcstan
Országos adatok:
A hit- és erkölcstan, illetve erkölcstan 

tantárgyakat az alábbi arányban választot-
ták a szülők:

1. osztályban:
48% erkölcstan, 52% hit- és erkölcstan

5. osztályban:
58% erkölcstan, 42% hit- és erkölcstan

Amennyiben a szülők nem találnak a 
gyermekük számára elfogadható hit- és 
erkölcstan oktatást az iskolában, akkor a 
másik tantárgyat, az erkölcstant kellett vá-
lasztaniuk. Tehát nem lett lyukasórája az 
elsős gyereknek.

Kérem a pedagógus kollégákat, a szülő-
ket, hogy kérdéseikkel forduljanak hozzánk 
bizalommal, mindannyian azon vagyunk, 
hogy az oktatás színvonalát emeljük, a 
gyerekek számára biztonságos, eredményes 
oktatást, nevelést biztosítsunk.

Birinyi János 
tankerületi igazgató

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Jászberényi Tankerülete

5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

Birinyi János tankerületi igazgató
Fotó: Pál Alíz
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Az általános iskola egyik új pedagógusa 
mutatkozik be az olvasóknak: bugyi Ist-
ván, rajz szakos tanár.

1986-ban születtem Hatvanban, Boldo-
gon élek. Szolnokon érettségiztem a Széche-
nyi István Gimnázium és Általános Iskola 
rajz szakosaként 2004-ben, majd az egri 
Eventusban tanultam két évig, ahol sikeresen 
megszereztem az alkalmazott- és képgrafikusi 
képesítést.

Ezen idő alatt ismerkedtem meg mélyeb-
ben a klasszikus képzőművészeti műfajok 
rejtelmeivel.

A Nyíregyházi Főiskola falai között szerez-
tem meg diplomáim (2010, 2011). 

Alapvetően a grafikai technikák érdekelnek, 
de a művészet egyéb műfajaiban is aktívan 
tevékenykedem.

Ez idáig egy egri középiskolában tanítottam 
rajzot, művészettörténetet, grafikát.

Remélem, hogy sok vidám és eredményes 
pillanatot fogok e falak között eltölteni.

Bugyi István József

2013. október 5-én iskolánk sakkozói 
részt vettek a VIII. Jász Kupa Nemzetközi 
Ifjúsági Sakkversenyen, melyet a jászberényi 
Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus 
Általános Iskola rendezett meg. Hat kor-
csoportban 112 versenyző szállt versenybe a 
győzelemért, az erős mezőnyben több NB II-
es versenyző is részt vett. A szombati napon 
az egyéni megmérettetésen vettünk részt 10 
tanulónkkal.

A verseny 7 fordulós, svájci rendszerben, a 
2X15 perc a rapid szabályok szerint zajlott. 
Csapatunkból több tanulónk idén nagyobb 
korcsoportba került, így 1-2 évvel idősebb 
versenyzőkkel is össze kellett mérniük a te-
hetségüket, így is 2 ezüstéremmel gazdagab-
ban tértünk haza. 

Iskolánkat az alábbi tanulók képviselték:
I. kcs.: Nyers Lili (2.a) – 2. helyezés,
 Füle Viktória (3.a)
II. kcs.: Kovács Lilla (5.a) – 2. helyezés,
 Balázs Léna (3.b), Kotán Eszter (3.b),
 Polatschek Péter (3.a),
 Novodomszky Tibor (3.a) 
III. kcs.: Berényi Levente (7.a),
 Nyers Dániel (5.a)
IV. kcs.: Szücs Levente (7.c)

Gáspár Imre egészségi állapota miatt Mu-
hari István vette át szeptembertől a kis csapa-
tot. Az új edzőt az újság következő számában 
mutatjuk be. Jelenleg sakkozóink készülnek a 
IV. Jászfény Országos Gyermek Sakkverseny-
re, melyet Jászfényszarun rendezünk idén is.
Kép, szöveg: Fáczán Izabella iskolai sakkfelelős

Hétfőn és csütörtökön 19 órakor folyta-
tódik a ZUMBA – táncos fitness tréning a 
Kisiskola színháztermében. Szerdánként 
18.30-kor tartja foglakozásait a művelődési 
házban a főleg néptáncot tanuló felnőttek-
ből megalakult hagyományőrző kör, melynek 
vezetője Péter Szilárd. Csütörtökönként 17 
órától fejlesztő foglalkozások gyermekeknek 
a művelődési házban. Péntekenként 10 óra 
30-kor Helen Doron módszerrel 3 hónapos 
kortól 3 éves korig angol foglalkozásokat tart 
a gyöngyösi nyelviskola a művelődési házban. 
Jelentkezés és bővebb információ a művelő-
dési házban vagy a www.gyongyos-hatvan.
helendoron.hu honlapon. 

Péntekenként 17 órától angol nyelvi fog-
lalkozások kisiskolásoknak a művelődési 
házban. Péntekenként 16 órától kézimunka 
körbe várunk minden érdeklődőt. Azt is, aki 
meglévő tudását osztaná meg másokkal, és 
azt is, aki szeretné megtanulni a számára új 
technikákat. Jelentkezés és bővebb informá-
ció Nagy Ildikónál a könyvtárban. Vasárna-
ponként 17 órától társastánc kicsiknek Mol-
nár József vezetésével a művelődési házban. 

Figyeljék továbbá a Teaház és a sport-
egyesület programjait, az újság, a www.
jaszfenyszaru.hu honlap és facebook híreit. 

Katinka

SZüLETTEK: Berényi Bence (Bálint 
Gabriella), Deák Janka (Farkas Dominika), 
Tóth Gergő (Illés Anita).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
Helyreigazítás: előző lapszámunk házasság-

kötés rovatában helytelenül jelent meg Róbel 
Gábor neve. Elnézést kérünk.

ELHUNYTAK: Görbe Károlyné Juhász 
Erzsébet (86), Langó Imréné Farkas Klá-
ra (86), Radics Rudolf (52), Szabó Jánosné 
Bukó Katalin (80), Szántai-Kis Csaba (47), 
Vancsik Sándorné Borbély Anna (83), Vitai 
József (87), Zsámboki József (77), Zsámboki 
Nándor (63).

Bugyi István

Kontraszt – Bugyi István munkája

Visszatérés
az iskola falai közé

Nemzetközi sakkversenyen jártunk

Új és újra induló művelődési, szabadidős lehe-
tőségek városunkban – a teljesség igénye nélkül

Szeptemberi anyakönyvi hírek



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2013/10 11

Mesterségek nyomában – A kádár
A bányászat után a hordókészítést tartják 

a legkeményebb szakmának. nem véletlen 
tehát, hogy a fiatalokat nem vonzza ez a 
pálya, és mára a kádárság a lassan kihaló 
kézműves mesterségek közé tartozik. Jász-
fényszarun is csak egy szakmabeli él, aki 
immár a kilencedik ikszet tapossa. Ő Vas 
Imre bácsi, a kossuth lajos utcában. Vele 
beszélgettem.

Kitől tanulta a mesterséget?
Néhai apósom, Varga József napszámba hí-

vott magához. Ő már akkor hordókészítéssel 
foglalkozott, és kért, hogy segítsek, mert igen 
sok a dolga. Később egyre sűrűbben kellett 
mennem, napi 30–40 forintért. 

Gondolom, időközben megszerette és elhi-
vatott lett a szakma iránt…

Igen, a szakmát is megszerettem, meg 
Mancikát is, szegény feleségemet. Manci-
ka Budapesten a szövőgyárban dolgozott, 
munkaadóm pedig hazarendelte, mert látta 
bennem a munka iránti elkötelezettséget és 
lánya megélhetésének biztosítását. Egymásba 
szerettünk a tanítóm lányával 1947-ben.

Tehát a későbbiekben családi összefogással 
gyártották a hordókat?

Mikor már több munkát is rám bíztak, fe-
leségem segédkezett. Csáki Béla hozott egy 
nagy hordót, kisebbet kellett belőle készíteni. 
Önállóan megcsináltam és haza is gurítot-
tam, apósom megelégedésére.

Milyen fából dolgoztak?
Tölgyfa, eperfa és akácfa.
Fel tudná idézni a hordókészítés munka-

menetét? (Felcsillan a szeme és kezei hordó 
alakot körvonalaznak.)

Először megvásároltuk a rönkfát, aminek 
kifogástalan alapanyagúnak kellett lennie.

Összefűrészeltük és két-három évig a sza-
badban tartottuk. Amikor ezek a dongafák 
megérettek rá, méretre vágtuk (a hordó nagy-
ságától függően), majd közepeltük azokat. A 
továbbiakban kétfajta gyaluval alakítottuk, 
formáztuk.

A dongák összeállítása módla segítségével 
történt. A hordóformát abroncsokkal rögzí-
tettük, és az így összeerősített forma közé tüzet 
raktunk. A hő és gőz hatására a dongák hajlít-
hatóvá váltak, és tökéletesen ki tudtuk alakí-
tani a hordót (amit még gyalultunk, mielőtt 
a végleges abroncsot ráhelyeztük). Bemértük 
a fenék kerületét, és rozsliszttel beragasztot-
tuk a gyékényt. Behelyezésre került a fenék. 

A hordó másik vége is hasonlóan készült. A 
dugó készítése esztergályozással, a hordóba 
helyezése fúrással történt. Két végét piros 
színnel festettük. Ide került még az elkészülés 
időpontja és a készítő monogramja. 

A hordón kívül milyen termékeket készítet-
tek még?

Köpülőt, káposztás kádat, dézsát, léhót, 
kármentőt.

A léhó az tulajdonképpen kifolyóval ellátott 
öblös faedény. A tölcsérhez tudnám hasonlí-
tani. A kármentő kisebb faedény, a csap alá 
használják. 

Az elkészített termékeket hogyan értékesí-
tették? Jártak vásárba?

Vásárba nem jártunk, de a környező telepü-
lésekről jöttek a megrendelők, a vevők, főleg 
a szüretek idején.

Úgy látom, hogy a hátsó kamra muzeális 
szerszámokat őriz. Katonás rendben a gyalu, 
a körző, a szorító, a módla, a véső. Nem gon-
dolta, hogy megválik tőlük? Aranyat érnek 
napjainkban ezek a szerszámok.

Foglalkozom a gondolattal, de értékesíteni 
nem fogom, a későbbiekben felajánlom a 
helytörténeti múzeumnak.

Ennyi év távlatából fiatalon újra ezt a mes-
terséget választaná?

Természetesen. Hálás vagyok apósomnak, 
mert mindent megtanított, amit a hordókról 
tudni lehet, a termékek szeretetétől kezdve a 
szakmai fogásokig, és ez a mesterség nagyon 
fontossá vált számomra.

A tudásom továbbadni sajnos nem tudtam, 
a következő generációból nem volt jelentke-
ző, aki szívesen betanult volna.

Imre bácsi, köszönöm, hogy lehetővé tette 
egy ilyen kihaló szakma felelevenítését és meg-
osztását az olvasókkal. Jó egészséget kívánok! 

Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

Vas Imre

Por lepi az egykor sokat látott szerszámokat
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Óvodai hírcsokor
a két óvoda együtt

Ebben az évben kiemelt feladatként határoztuk meg intézményünk-
ben a két óvoda testvér csoportjainak találkozását. A Maci és a Csiga-
biga csoport a játszótéren találkoztak. Énekeltek, mondókáztak, kör-
játékokat játszottak.

A Ficánka csoportot a Katicák látták vendégül a Szivárvány Óvodá-
ban, ahol drámás játékokat játszottak és megismerkedhettek az óvoda 
udvarával.

Földvári Edit

A sZIVárVány ÓVODA FelHíVásA
A szülők és a gyermekek kreativitásában bízva ismét meg szeretnénk 

rendezni farsang tájékán a lassan hagyománnyá váló kiállításunkat. 
Témánk most: Mire használható a pet-palack kupakja? Kis lelemény-
nyel, ötlettel számtalan játék, alkotás készülhet belőle. Egyre kell csak 
figyelni, hogy az adott munkához megfelelő mennyiségű kupak álljon 
rendelkezésre. Január végéig van még idő a szükséges mennyiség ösz-
szegyűjtésére. Arról, hogy mikor nyílik a kiállítás, meddig kell leadni a 
munkákat, a későbbiekben tájékoztatni fogunk Titeket.

Földvári Edit

Alkossunk együtt gyermekeinkkel!

Ebben az évben is megrendezésre került az állatok világnapja a Nap-
sugár Óvodában október 4-én.

Ez alkalomból gyűjtést szerveztünk a Jászberényi Gyepmesteri Telep 
lakói számára. Főleg kutyaeledelt, macskaeledelt vártunk. Rengeteg 
adomány érkezett, melyet ezúttal is köszönünk! 

Gyűjtöttünk még otthon szülőkkel közösen készített rajzokat, állatos 
képeket. A nap folyamán a Méhecske csoportos gyermekek Gárdonyi 
Géza: Ugri meg Bugri című meséjét dramatizálták el a többi gyermek-
nek. Az óvoda udvarán állatsimogatót alakítottunk ki. A nyulakat és a 
törpe kecskét Pethő Ferencnek köszönhetjük.

Lehetett állatokat ábrázoló képekből kirakózni, valamint megvizs-
gálhatták a különböző állatok lábnyomait.

Kép és szöveg: Földvári Dorottya

Állatok világnapja
a Napsugár Óvodában

„Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.”
Takács Gyula: Szüreti vers

Szüret
a Szivárvány Oviban

Fo
tó

: S
za

ka
lin

é H
esz

 K
at

al
in

Fo
tó

: C
su

zz
né

 L
ov

ás
z 

M
ár

ia
Fotó: Jarábikné Sinkovics Andrea
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Óvodai hírcsokor
Futottunk Pista bácsival

A Süni csoport és a Méhecske csoport idei 
első találkozására vendégül hívtuk városunk 
ismert sportolóját, Maróti Istvánt. Pista bácsi 
egy jól megrakott táskával érkezett közénk, 
benne érmek, oklevelek. Rövid beszélgetés 
után megtapogathattuk, nyakunkba akaszt-
hattuk az érmeket.

Közösen kisétáltunk a sportpályára, ahol 
megnézhettük az öltözőket, amiben Penczner 
László segített nekünk. Megmutatta, hol öl-
tözik a vendég csapat, hol a mi focistáink. 
Megnézhettük, mit rejtenek a szekrények, 
milyen mezben lépnek pályára a „mieink”. 
Bemelegítés után vendégünk vezetésével elő-
ször a focipályát futottuk körbe, majd a futó-
pályán folytattuk. Három kört teljesítettünk. 
Ki gyorsabban, ki lassabban, lemaradva, sétát 
beiktatva.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Ovis rendezvények

Szépkorú köszöntése Esztergomba kirándultunk

MeGHíVÓ
A NAPSUGÁR ÓVODA

apraja és nagyja

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2013. november 30-án du. 15 órától 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartandó

ŐsZbÚCsÚZtAtÓ bálJárA!
Gyermekek és felnőttek műsora,

zene, tánc, tombola várja
a kedves vendégeket.

2013. szeptember 20-án ünnepelte
90. születésnapját

DOBÁK PÁLNÉ Török Ilona

Esztergomba kirándult a nyugdíjas klub augusztus 29-én.
Bár az eső nem engedte a dobogókői látványosságok megtekintését, mégis szép élményekkel tértek

Fotó: Csépány Miklós

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA
gyermekei és dolgozói

OVIbUlIrA HíVnAk
minden érdeklődőt a művelődési házba 

2013. november 9-én, szombaton 17 órától.

Óvodások, szülők, óvónénik műsora,
büfé, zene vár mindenkit.

Meghívó
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Agrár-környezetgazdálkodók figyelmébe!

Idősek világnapja a Gondozási Központban

Tájékoztatom az agrár-környezetgazdál-
kodási programban résztevő gazdálkodókat, 
hogy az idén is be kell küldeniük az előző 
gazdálkodási évre vonatkozó (2012/2013) 
Gazdálkodási naplót, illetve Tápanyag-gaz-
dálkodási tervet elektronikus formában 
(web-GN; TAGT).

Az adatszolgáltatást szeptember 1. és nov-
ember 30. között lehet beküldeni, elektro-
nikus úton, ügyfélkapun keresztül. Az ehhez 
szükséges nyomtatvány, illetve keretprog-
ram letölthető a http://www.nebih.gov.hu/
nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok webol-
dalról. 

A web-GN benyújtásának elmulasztása 
esetén 15%-kal csökkenhet az adott évi ki-
fizetés, illetve a tápanyag-gazdálkodási terv 
beküldésének elmaradásával további 15%-os 
levonás jár.

AkG-s kötelezettségek az utolsó évben:
A szántóföldi növénytermesztés és az ültet-

vénygazdálkodás célprogramban résztvevő 
gazdálkodóknak az 5 éves agrár-környezet-
gazdálkodási program (AKG) támogatási 
időszaka alatti második (záró) bővített talaj-
vizsgálatot 2013. szeptember 1. és 2014. 
augusztus 31. között szükséges elvégeztetni 

a program elején lemért kötelezettségvállalás-
sal érintett egybefüggő területeken. A minták 
leadásáról az akkreditált laboratórium átvé-
teli igazolást állít ki, amelyet az eredmények 
kiadásáig a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesz-
tési Hivatal teljesítésként fogad el. Az utolsó 
talajvizsgálatnál a mintákat ugyanarról a he-
lyekről kell venni, mint legelőször. 

Egy átlagminta legfeljebb 5 hektárt jelle-
mez. A mintavételi mélység a szántóföldi 
kultúrákban 30 cm, míg az almatermésű, 
csonthéjas és héjas gyümölcs, valamint szőlő 
ültetvényeknél 0–30 cm és 30–60 cm közöt-
ti. Bogyós ültetvényeknél szintén két mély-
ségből – 0–20 cm és 20–40 cm. A mintavétel 
optimális időpontja a termés betakarítása 
utáni, de még a trágyázást megelőző időszak, 
ha a talaj művelhető, tehát nem túl nedves és 
nem túl száraz. Később is lehet adatokat be-
gyűjteni, de műtrágyázott területekről legfel-
jebb 100 nap után, szervestrágyázás esetében 
pedig csak 6 hónap elteltével. Ahhoz, hogy 
megfelelően értékelhető, az adott terület ta-
laját ténylegesen jellemző információt kap-
junk, nem szabad mintát begyűjteni például 
a szántóföldi kultúra esetén a táblaszél 20 
m-es sávjában, a szalmakazlak, mű- és szer-

ves trágya depók helyén, valamint az állatok 
delelő helyén. 

A talajmintavétel elmulasztása esetén a 
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 
területre jutó éves támogatás 15–30%-kal 
csökken.

A szántóföldi célprogramban gazdálkodók-
nak a fővetésű növényeknél az 5 év vonatko-
zásában teljesíteniük kell a célprogramban 
elvárt vetésszerkezeti előírásokat. Vetésszer-
kezeti hiba esetén a szankció akár a 60% is 
elérheti. Az említett szankció elkerülése ér-
dekében a szántóföldi növények esetében a 
vetésszerkezeti előírások betartására is külön 
figyelmet kell fordítaniuk a gazdálkodóknak. 
Még az utolsó év tervezésénél korrigálni lehet 
az esetleges eltéréseket. Ebben jelentős segít-
séget nyújthat az elektronikus „Vetésszerkezet 
kalkulátor”. Az ingyenes szolgáltatás a kama-
ra www.nak.hu weboldalán érhető el.

Törőcsik Anikó tanácsadó
06 30/325-7807

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az idősek világnapjává.

Gondozási Központunk dolgozói idős bent-
lakóikat és klubtagjaikat is ünnepelték ebből 
az alkalomból. Műsort állítottunk össze. 
Kiss Jánosné intézményvezető köszöntővel, 

Reichenbergerné Földvári Anita és Fricz Erzsé-
bet verssel készült az idősek köszöntésére. Az 
ünnepség megható pillanatokat szerzett, annál 
is inkább, mivel meglepetés volt számukra. 

Édességekkel (süteménnyel, pogácsával, üdítő-
vel, stb…) és saját kezűleg készített ajándékkal 
kedveskedtünk az időseknek. A megemléke-
zést zenével és közös énekléssel zártuk, ami a 
megható pillanatok után vidám hangulatot 
hozott. 

A mai rohanó, anyagi javakat hajszoló vi-
lágban az emberek hajlamosak megfeledkezni 
az idős emberekről, akik pedig fontos tagjai a 
társadalmunknak.

Tőlük kapjuk a hagyományainkat, csalá-
di mintáinkat, ők neveltek fel bennünket. 
Áldozatos „munkájukért” nem kérnek mást, 
csak egy kis odafigyelést és szeretetet. Az in-
tézményünk dolgozói igyekeznek ezt megad-
ni részükre.

Próbáljuk a család szerepét betölteni, sok-
sok odafigyeléssel, törődéssel, betegség esetén 
ápolással, gondozással.

Minden nap, minden órában velük va-
gyunk, ha problémájuk van, tudnak kihez 
fordulni.

Bár a család szerepét természetesen mara-
déktalanul nem tudjuk betölteni, de lakóink 
nincsenek egyedül a hétköznapokban, min-
dig van egy segítő kéz számukra. 

Azokat az idős embereket is szeretnénk kö-
szönteni, akik nap, mint nap egyedül, magá-
nyosan, segítség nélkül élnek otthonaikban. 
Számukra talán az egyetlen segítség a házior-
vos, a házi gondozónő éppen időben odaérő 
segítsége, odafigyelése.

Ezen kívül még minden idős embernek bé-
kés, hosszú, betegségmentes életet kívánunk.

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Kép és szöveg: Fricz Erzsébet

Lakóink nincsenek egyedül a hétköznapokban, mindig van egy segítő kéz számukra
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40 éves színjátszó találkozó
lebilincselő színházi élménnyel!

Több mint 100 
résztvevő ünnepelte 
a Napsugár Gyer-
mekszínpad és a 
Fortuna Együttes 
40 éves jubileu-
mát a színjátszó 

találkozón október 12-én, szombaton a 
jászfényszarui művelődési házban. 

Lukács Pál beköszöntője után a kis nap-
sugarak Mörrenmorcogi Micó jelenetével 
(rendező: Kovács Tímea) mutatták meg 
a jelenlévőknek, hogy van utánpótlás. 
Kovács Andrásné alapító, rendező em-
lékezett az eltelt 40 évre, majd Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester nem-
csak tisztéből eredően, de mint alapító 
fortunás is köszöntötte résztvevőket. 

Czibolya Gábor és Tóth Julianna villan-
tották fel a csoport versmondó hagyomá-
nyait, majd a felnőtt színjátszók Kovács 
Tímea rendezésében előadták Mrozek: 
Szerenád című groteszk játékát. Tóth 
Tibor elnöki tisztéből eredően átadta a 
FÉBE kitüntetéseit a jelenlévő színját-
szóknak. A színjátszás 40 éve Jászfény-
szarun – kiállítás egyedi módon, a régi 
képek vetítésével és közös emlékezéssel 
nyílt meg. A megszokott kiállító terek ke-
vésnek bizonyultak a sok-sok kép és tárgyi 
relikvia bemutatására, így jutott belőle az 
előtérbe és a nagyterembe is. November 
12-ig nézhetik meg azok, akik kíváncsiak 
városunk kulturális életének eme szegle-
tére. A jelenlevőket és a csoport vezetőjét 
Hortiné Bathó Edit, a Jász Múzeum igaz-

gatója és Erdei Gábor színész, a Trió Tv 
munkatársa, volt színjátszónk köszöntöt-
te, majd az ünnepi torta mellett a színpa-
don énekeltük el az immár himnuszunk-
ká vált színészdalt. A zsíroskenyér-parti 
közepette lehetőség nyílt a kiscsoportos 
beszélgetésekre, a képek megtekintése so-
rán felelevenedtek az izgalmas történetek, 
emlékezetes előadások.

Csomor Csilla A nemzet csalogánya 
című előadásán szembesülhettünk azzal, 
hogy a közülünk elkerült tehetséges fény-
szarui színjátszóból érett művésznő vált, 
aki 2 felvonás alatt is képes volt egyedül 
helyt állni a színpadon. Dalait Darvas Fe-
renc zeneszerző kísérte.

Megszületett a csoda, amit SZÍNHÁZ-
NAK hívnak. Csilla ebben a legnehezebb 

műfajban hiteles előadásmódjával, lebi-
lincselő játékával bizonyította nagyszerű 
művészi kvalitásait. Az értő csend is iga-
zolta: mindvégig fenntartotta a mintegy 
150 néző figyelmét, akik bepillantást kap-
tak Blaha Lujza életének rejtett titkaiba. 
S akinek ez kevés volt, a közönségtalálko-
zón minden kérdésére választ kaphatott, 
így kirajzolódott előttünk a mi a mű-
vésznőnk pályafutása is. Bordás Zoltán és 
Sándor Ákos sikeresen debütáltak a profi 
világban Csilla technikusaiként. 

Az emlékidézés folytatódott a retro 
diszkó alatt is. Nagy kivetítőn nézhet-
tük, Fekete Imre és Tanczikó-Ruis Beat-
rix képválogatásait. A találkozó kapcsán 
sok képet osztottak meg a színjátszók a 
facebookon is.

Örülünk, hogy találkozhattunk! Kö-
szönjük a SZIBAKÖ Egyesület tagjainak 
a sok szervezési, rendezési segítséget. S 
ha valaki most nem tudott eljönni, küld-
je el elérhetőségét a szibako.egyesulet@
freemail.hu címre, vagy vegye fel a kap-
csolatot a facebookon, hogy további ren-
dezvényeinkről tájékoztathassuk.

Szöveg: Katinka
Fotók: Menyhárt Éva

Blaha Lujza szerepében Csomor Csilla

Kovács Andrásné átveszi
a FÉBE által adományozott kitüntetést

Szerenád
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Mit kaptam a színjátszástól?
Üdvözlöm kedves Olvasó!
Egy kis sétára hívom Önöket, Titeket a 

színjátszás világába!
Talán sokan ismernek, sokan már nem, 

Ladányi Judit vagyok, egykori Fortunás szín-
játszó! Sok-sok évvel ezelőtt a szerelem ho-
zott ebbe a szép kis városba, ami már akkor 
is hangulatos város volt kedves emberekkel! 
Boldogan, nagy reményekkel érkeztem fér-
jem oldalára, hogy megkezdjük közös boldog 
életünket! A rengeteg újdonság mellett, amit 
új életemben felfedezni véltem, találkoztam 
egy csodálatos dologgal, a színjátszással, ami 
meghatározó volt későbbi életemben! Nagy 
örömömre szolgált, hogy amit szülőfalumban 
megkezdtem gyermekfejjel, itt felnőttként 
kicsit komolyabban folytathattam.

Amikor megtudtam férjemtől, hogy tagja 
volt a Napsugár gyermek színpadnak és ké-
sőbb a Fortuna színjátszó csoportnak nagyon 
megörültem! Alig vártam, hogy megismer-
jem a csoport tagjait, életét, és megismertem 
a csoport vezetőjét, mindenki Rozika nénijét, 
akinek azóta is hálás vagyok!

Egy olyan életközösségbe csöppentem, ami 
egy új világba hívott, ahol új emberekkel, új 
tanulnivalóval, új kihívásokkal találkoztam! 
Egy működő színjátszó csapat, ahová be kel-
lett illeszkedni, de boldogan tettem!

Megkezdődött az ismerkedés, a tanulás, a 
munka, a próbák, a fellépések, a fesztiválok!

Megcsináltuk a műlagzit, amit követtek 
igazi lagzik is, ahol bolondozásokat, felhőtlen 
pillanatokat éltünk át.

Életre hívtuk a Mikulás szolgálatot, ahol a 
színjátszók gyermekeinek szereztünk feledhe-
tetlen perceket, szerepeltünk a tv-ben, s él-
tünk meg életre szóló pillanatokat!

S ezek ismétlődtek újra és újra, közben min-
denki élte saját életét felnőttként, ki iskolá-
ban, ki munkában, ki már önálló családként!

Megéltünk együtt fergeteges bulikat, kirán-
dulást, láttunk gyönyörű tájakat. Túráztunk, 
ahol esőben, erdőben, hegyeken éhen szom-
jan, de jókedvűen, vidáman, kacagva kerestük  

a hazautat, s tudtuk baj nem lehet, mert 
együtt a csapat! S bizony, ma jó érzés arra 
gondolni, hogy akkor ott abban az időben 
bizony más volt minden, más volt gyerek-
nek, tininek lenni, más volt pályakezdőnek, 
más friss házasnak vagy akár dolgozó nőnek 
vagy férfinak.

Amikor tartozhattunk valahová, valakik-
hez, amikor számíthattunk egymásra, ahol 
fontos volt az Ember, fontos a szeretet az 
emberi érték, s boldogan töltöttük egymással 
délutánjainkat estéinket, hétvégéinket.

Ahol sokat bolondozhattunk, örültünk egy-
más poénjainak, s nem sajnáltuk egymástól 
az együtt töltött időt sem. Boldogan készül-
tünk a darabokra, szerepekre, fesztiválokra, 
hogy örömet, nevetést vagy épp könnyeket 
csaljunk az emberek szemébe.

Küzdöttünk együtt egymásért, hogy bot-
lások nélkül, jól sikerüljenek a szerepeink, 
hogy megnyerjünk egy-egy versenyt.

S később felhőtlenül kacagva emlékeztünk 
vissza egy-egy elfelejtett szóra, egy díszlet bo-
rulására, egy kihagyott jelenetre.

Még a próbák viharai, vitái, civódásai, a 
Rozika nénivel való vitáink is csak erősítettek 
bennünket, hogy egységben az erő, s jó, hogy 
együtt a csapat!

Ha megkérdeznék tőlem, mit adott nekem 
a színjátszás, azt válaszolnám, amit részben 
már fent leírtam, és azon túl: adott útravalót 
az életre való felkészüléshez, adott kiállást, 
kitartást az élet kihívásaihoz, adott beszéd-
technikát, stílust az élethez való kommuni-
kációhoz, hogy tudjam képviselni önmagam, 
hogy meg tudjam állni a helyemet ebben a 
zűrös világban.

Hogy szeressem és tiszteljem embertársai-
mat, hogy segítsek másokon, ha szükség van 
rá, hogy példát mutatva élhessem az életem.

Boldog vagyok, hogy megismerhettem 
nagyszerű embereket, akikkel együtt játszhat-
tunk, bolondozhattunk. A teljesség igénye 
nélkül néhány név: Csomor Csilla, Basa Évi, 
Tóth Karcsi, Ocskó Soós Imi, Tamus Angéla, 

Both Béla, Ézsiás Venci, Kubala Tóni, Kovács 
Kati, Bordás Gyula, Bordás Erzsi, Kovács 
Timi, Takács Évi, Tűzkő Era, Lukács Pali és 
még sorolhatnám a neveket. Persze ki nem 
hagyva Rozika nénit sem!

S végül, de nem utolsó sorban hálás szívvel 
gondolok férjemre, Ladányi Istvánra, aki már 
nem lehet velünk, hisz nélküle nem ismer-
hetnélek Titeket!

Az évek közben elteltek, a tinikből felnőtté 
lettünk! Van, aki ma is aktívan szerepel a fel-
nőtt színjátszásban, de sokan vagyunk, akik 
csak néha találkozunk. Nagyon hálás vagyok 
ezekért a ritka pillanatokért.

Azt hiszem, azokból az érzésekből, amit 
próbáltam soraimban átadni, ugye, megér-
tik, megértitek, jó érzés újra együtt lenni, 
megtudni kivel mi történt, örülni egymás 
sikerének, boldogságának, vagy vele érezni 
szomorúságában, s látni ki mennyit változott.

Jó újra együtt beszélgetni, táncolni, bulizni, 
egymás szavaiban elmerülni,visszapörgetni a 
régi szép emlékeket, az együtt töltött perce-
ket, órákat.

Remélem, gondolataim a nosztalgia útjára 
indítják egykori társaimat, azokat akik velünk 
voltak, vagy követték a színjátszók életét.

S azok, akik mai fiatalként olvassák sorai-
mat, elgondolkodnak azon, hogy ma ebben 
a rideg világban is jó lenne valahová tartozni!

Ma, amikor nem értjük mi zajlik körülöt-
tünk, amikor a számítógép s a TV világában 
nem jut idő egymásra, amikor nem tudjuk, a 
szomszéd él-e, hal-e.

Ebben a szeretet nélküli világban jó lenne 
egy csapat, egy baráti tanács, ahol van összetar-
tás, van szeretet, móka és kacagás, ahol megta-
nulhat az Ember embernek lenni és annak is 
maradni, s megtanulja az emberi értéket!

A színjátszás maradandó értéket ad fiatal-
nak s szülőnek egyaránt!

Éljetek hát a lehetőséggel, hogy kicsi kis 
városunknak elismert színjátszó múltja van, s 
oly nagyszerű emberektől lehet tanulni útra-
valót az élethez, mint Rozika néni, Katinka, 
Timike!

Vigyétek ezt a stafétát tovább a következő 
nemzedéknek, ahogy mi is továbbadtuk!

Megköszönöm, hogy része lehettem a szín-
játszó életnek Jászfényszarun, s hogy ma is 
tiszteletbeli tagja lehetek a közösségnek.

Buzdítom a volt társaimat is, hogy ne hagy-
ják ki a következőkben ezeket a ritka, soha 
vissza nem térő és megismételhetetlen pilla-
natokat! Mert az élet rohan, szállnak az évek 
s amit megélünk, megtapasztalunk nem ve-
hetik el soha!

Köszönöm, hogy megoszthattam érzése-
imet, gondolataimat egy számomra fontos 
időszakról, ami meghatározta az életem, s azt 
hiszem, még sok társamét is!

Kívánok a Napsugár színpadnak, a Fortu-
nának sok lelkes színjátszót, szép eredményt s 
vezetőinek jó egészséget, hosszú életet!

Áldott ünnepeket Fényszaru minden polgá-
rának! Mély tisztelettel: Ladányi Judit

A taps ezúttal Kovács Andrásnénak szól. Fotó: Menyhárt Éva
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„Jászkunsági gyerek vagyok…”
Pávaköri-népdalköri találkozó Jászfényszarun

ki ne ismerné ezt a dalt? Fogadni mer-
nék, ha a pikáns vagy summásdalokról 
lenne szó… ezeket már biztos kevesebben 
tudnák eldalolni. A Pávaköri – népdalköri 
találkozó nemcsak kikapcsolódásnak volt 
nagyszerű, de aki akart, új népdalokat is 
tanulhatott.

Összesen kilenc népdalkör érkezett októ-
ber 5-én a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárba, ahol a több mint két évtizedes 
hagyománynak megfelelve, regionális nép-
dalköri találkozót tartottak. Fényszaru min-
den második évben hívja egybe egy jókedvű, 
dalos napra a régió népdalköreit, ezért nem-
csak „jászkunsági gyerekek” érkeztek.

A fellépések sorát a fényszarui Fehér Akác 
Népdalkör nyitotta. A tagok, Horváthné 
Gerőcs Gabriella szakmai irányításával a je-
les alkalomra, pikáns népdalcsokrot hoztak. 
Majd sorrendben léptek színpadra a hol ke-
vesebb, hol több tagot számláló dalkörök. A 
házigazdák után a felsőszentgyörgyi Kékne-
felejcs, a Jászberény-Portelki, a pásztói Roz-
maring és egy kis csapat Csécséről, szintén 
Kéknefelejcs névvel. A szünet után a Jászka-
rajenői Dalkör, a szentandrási Kunráth Sán-
dor Pávakör, az apáti Muskátli Népdalkör, a 
felsőszentgyörgyi Rozmaring Pávakör, majd 
végül ismét a házigazdák léptek színpadra. A 
repertoár színes volt: többek között az apáti-
ak saját gyűjtésű summásdalokat, a berényiek 
pedig balatonberényből származó csokrot 
hoztak. A nóták mellett az előadásmód is vál-
tozatos volt: egyes dalkörök csak énekeltek, 
másokban citera, köcsögduda, gitár vagy ép-
pen harmonika szólalt meg. A találkozó egyik 

legékesebb műsorszáma Szőke Sándor citera-
művész – a találkozó díszvendége – előadása 
volt, aki Verdi Nabucco-jából játszott el egy 
ismert részt. A nézőtéren és a színpadon mo-
solygó arcok: egyszerű magyar dalok, nép- és 
műdalok, amik szívvel-lélekkel énekelve va-
lóban szívhez szóltak.

Az október 5-ei népdalköri találkozó a 
korábbiakhoz hasonló sikerrel: több száz fő 
részvételével zárult. A méltó ünneplés mel-
lé kiváló falatok járultak: Csaba János és 
Johancsik István gulyást készítettek; Rácz 
Edit, Szerencs Gyuláné Valika, Lukácsiné 
Vadász Erzsi, Csontos Ferencné Juci, Sós La-
josné Ilonka, Zsólyomi Jánosné Kati, Mihics 
Ágnes, Agócsné Veres Brigitta süteményeik-
kel az édesszájúaknak kedveztek. Pető László-
né mézeskalács szelencéjével – amit minden 
csoport ajándékba kapott – pedig méltó mó-

don állított emléket a 2013. évi fényszarui 
népdalköri találkozónak.

A fényszarui Fehér Akác Népdalkör 1976. 
november 1-jén alakult, Keresztesi József veze-
tésével. Tagjaik létszáma jelenleg 15 fő, a cso-
portot már 3 éve Horváthné Gerőcs Gabriella 

vezeti. Sikerrel szerepelnek városi és jászsági 
rendezvényeken, így a Jász Világtalálkozón, de 
felléptek már Rómában és Párizsban is. Fönn-
állása óta többször minősítő elismerést kaptak 
a fényszaruiak: bronz, ezüst, arany fokozattal 
rendelkeznek, és az Arany Páva díjat is kiér-
demelték.

2008-ban a „JÁSZFÉNYSZARUÉRT” ki-
tüntetésben részesült a népdalkör.

2010-ben az abádszalóki térségi népzenei mi-
nősítő hangversenyen dicséretes fokozatot értek el.

Kép és szöveg: Pál Alíz

FÉBE-kitüntetések az ünneplő színjátszóknak
A Fényszaruiak baráti egyesülete által 

1996 és 1998 években alapított kitünte-
téseket a Fortuna együttes és napsugár 
Gyermekszínpad megalakulásának 40 éves 
jubileumi ünnepségén tóth tibor a Fébe 
elnöke, és akadályoztatása miatt távollévő 
Mészáros lászló titkár helyett lovászné 
török Magdolna titkárhelyettes adta át.

A Fényszaruiak baráti egyesületének el-
nöksége 2013. szeptember 8-i ülésen egy-
hangú döntéssel az egyesület segítéséért, az 
egyesületben végzett áldozatkész munkájáért 
elismerő Oklevelet adományozott:

· bordás Gyula úrnak a Fortuna Együt-
tesben végzet több évtizedes közösségi, 
átlagon felüli színjátszós tevékenységéért, 
szerepek megformálásának elismeréséért. 

· Ocskó-sós Imre úrnak a Fortuna Együt-
tesben végzett több évtizedes közösségi, el-
ismerésre méltó színjátszós tevékenységéért, 
szerepek megformálásának elismeréséért. 

· tanczikó Attila úrnak a SZIBAKŐ 
Egyesület elnökének, a Fortuna Együt-
tesben végzett több évtizedes eredményes 

színjátszói tevékenységéért, a SZIBAKŐ 
és a FÉBE közötti eredményes együttmű-
ködésének elismeréséért. 

A Fényszaruiak baráti egyesületének el-
nöksége 2013. szeptember 8-i ülésen egyhan-
gú döntéssel az egyesületben az egyesületért, 
városért végzett több éves kiemelkedő munká-
jáért kitüntető Plakettet adományozott: 

· kovács tímea úrhölgynek a Napsugár 
Gyermekszínpadban, a Fortuna Együt-
tesben hosszúidőn át végzett kiemelke-
dő színjátszói tevékenységéért, sokrétű 
közösségi munkájáért az utóbbi években 
végzett színjátszó rendezői tevékenysé-
géért. 

A Fényszaruiak baráti egyesületének el-
nöksége 2013. szeptember 8-i ülésén egy-
hangú döntésével a városért az egyesületért, 
az alapítványért hosszú időn át végzett kiváló 
munkáját elismerve ezüst kitűzőt adomá-
nyozott: 

· Csomor Csilla színművész úrhölgynek 
több éves Napsugár Gyermekszínpad, 

majd Fortuna Együttes tagjaként végzett 
kiemelkedő színjátszói tevékenységéért, a 
település és a FÉBE rendezvényein nyúj-
tott művészi szerepléséért, a nagy színházi 
elődök életének művészi bemutatásáért, 
Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért. 

A Fényszaruiak baráti egyesületének 
elnöksége 2013. szeptember 8-i ülésén 
egyhangú döntésével több évtizedes munkás-
ságának elismeréseként Örökös egyesületi 
tag címet és az egyesület címerét ábrázoló 
bronzplakett, és díszoklevelet adományo-
zott: 

· kovács Andrásné színjátszó rendező, 
Életműdíjas drámapedagógus, a Magyar 
Kultúra Lovagja úrhölgynek, a Fortuna 
Együttes alapítójának, negyven éven át 
folytatott szakmai vezetői munkájáért, 
kimagasló kulturális közösségi tevékeny-
ségéért, a színjátszás területén végzett 
életművéért, Jászfényszaru hazai és nem-
zetközi hírnevének öregbítéséért.

A kitüntetések átadására október 12-én, a 
szín játszók jubileumi rendezvényén került sor.
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Új külterületi emlékhelyek létesültek
Az ünnepség szeptember 28-án délután fél 

2 órakor a Himnusz hangjaival vette kezde-
tét. Tóth Tibor a FÉBE elnöke, önkormány-
zati képviselő, az ünnepség egyik rendezője 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fény-
szaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért 
Alapítvány nevében köszöntötte a szerte e ha-
zából és Jászfényszaruról összesereglett mint-
egy 250 fős ünneplő közönséget.

„Kedves polgármester asszony, jegyző asz-
szony, helyi emeritus jászkapitány, plébános 
és önkormányzati képviselő urak!

Kedves tanítóink, öregdiákok, volt osztály-
társak! Kedves Vendégeink!

Nincs kerek évforduló, nincs jubileum, a 
környezet sem valami kellemes látvány, mégis 
az ittlévők többségének életében ez a mai dél-
után piros betűs ünnepnap. Emlékezetünk-
ben, szívünkben e környék élményekben és 

emlékekben gazdag, gyermekéveink, fiatalko-
runk legszebb napjai kötődnek ide.

Több éve vetődött fel, hogy a vasúton túli 
tanyavilágban, amely az 1880-as évektől fo-
lyamatosan alakult ki a múlt század közepéig, 
az itt élt embereknek állítsunk emléket, me-
lyet konkrétan Dr. Harangozó Imre nyu-
galmazott sebész főorvos, a FÉBE elnökségi 
tagja vetett fel.

A 20 éves a város, a FÉBE, a Jászfénysza-
ruért Alapítvány ünnepségsorozat alkalmat 
adott arra, hogy 2013-ban a Fényszaruiak 
Baráti Egyesület kezdeményezésére, a Jász-
fényszaruért Alapítvány támogatásával az 
emlékhely megvalósuljon. Nemcsak a tanyán 
élt embereknek, hanem a tudást, műveltsé-
get adó 1927-ben megépült Vasút-tanyai is-
kolának, majd a tanyán élt katolikus vallású 
emberek adakozásából 1936-ban megépült 

Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt 
kápolnának is állítsunk örök emléket.” 

Erre legalkalmasabbnak bizonyult az a hely, 
ahol közel 40 évig állt a megszentelt kápol-
na. A kápolna bejáratának helyén felállítan-
dó Vasút-tanyai emlékmű az erre járókat és 
utódainkat is, amikor már mi nem leszünk, 
évtizedek múltával is emlékezteti e tényekre. 

Az iskola 1927-ben egy tanteremmel és 
tanítói lakással téglából épült meg, melynek 
első tanítója Geng Márton volt. Az ötvenes 
években a gyereklétszám növekedése és az ál-
landó délelőtti tanítás biztosítása érdekében 
1+1 tanteremmel bővült.

Az itt dolgozó tanítók létszáma kettőre, 
majd háromra emelkedett. A jászfényszarui 
Fónagy testvérek 20 évet tanítottak itt, Laci 
bácsi 15 évig igazgató-tanítója volt az isko-
lának.

Az épületben 1927–1939 között 1–6. osz-
tályos elemi, majd a 8 elemi, illetve általános 
bevezetésével 1940-től 1963-ig 1–7. osztály, 
ezt követően 1970 júniusáig 1–4. osztály 
oktatása folyt. 1970-ben nagy Antalné Al-
mássy kornélia tanított itt utoljára, aki Bu-
dapesten él, és gondolatban velünk van, de 
fontos elfoglaltsága miatt jelezte, nem tud 
velünk emlékezni.

A kápolna kovács József plébánossága alatt 
1936-ban minden bizonnyal Szent Mihály 
napjára épült fel, 77 évvel ezelőtt. Ettől kezd-
ve minden évben a tanyai búcsúkat szeptem-
ber negyedik vasárnapján tartották. 

A tanyai lakosság folyamatosan csökkent 
a fiatalok elvándorlásával, az itt élők elöre-
gedésével, így a tanyák a 70–80-as években 
kiürültek, felszámolódtak.

Az elmúlt évben a február havi helyi új-
ságban, a Jász tévében az új emlékhely léte-
sítéséről hírt adtunk. A volt diákok közül az 
emlékhely megvalósítását kezdeményezték, 
támogatták: Csajkás lajos Jászágó, Cserháti 
Imre Várpalota, Dr. Harangozó Imre Buda-
pest, szabó lajosné kiss kornélia Hatvan, 
nagy lajosné tóth Anna Jászfényszaru, szil-
ágyi Jánosné bordás Mária Jászfényszaru, 
tóth tibor Jászfényszaru, Zsámboki Ferenc-
né rácz katalin Jászfényszaru. Jeleztük, hogy 
várjuk további öregdiákok csatlakozását, hogy 
adományukkal elsősorban a közös összefo-
gást, akaratot szimbolizálva szüleinkre, nagy-
szüleinkre emlékezve, mint ahogy ők adako-
zásból felépítették a kápolnát, most mi közös 
összefogással állítsunk nekik, az adakozóknak, 
az iskolának, a kápolnának örök emléket.

Az ünnepséget szervező bizottság a tanítóin-
kat és néhány tanítványt kért fel a visszaem-
lékezésre. Az ünnepségen az idő korlátozott, 
természetesen a Homok-tanyán kötetlen for-
mában tovább folyhat az emlékezés.

Elsőként a legmesszebbről, Kecskemétről 
ideérkezett volt tanító kapott szót, nagy 
lászlóné sztojkov erzsébet**, aki 1954 és 
1960 között tanított itt.

Sztojkov Erzsébetnek visszaemlékezését 
megköszönve nagyon boldog további éveket 

A Vasút-tanyai emlékhely

Kiss Gábor plébános címzetes esperes érseki tanácsos megszentelte az emlékművet.
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kívánva bordás Ferenc, volt tanítványa virág-
csokor adott át. 

Dr. Harangozó Imre nyugalmazott sebész 
főorvos, a FÉBE elnökségi tagja, az első kez-
deményező kapott szót. Ő az iskolába ide 
nem járt, de a közelben lévő tanyán élt, a 
tanyai életet, embereket ismerte, és a tanyai 
kápolnában istentiszteleteken rendszeresen 
részt vett. Mészáros tivadar** a Jászberényi 
Tanítóképző elvégzése után gyakorló évét itt 
végezte, a tanítói pályája innen indult.

A visszaemlékezést követően szabó ru-
dolfné kővágó klára, volt tanítványa adta 
át hálánk jeléül a virágcsokrot Mészáros Tiva-
darnak, kívánva jó egészséget, hosszú életet.

szilágyi Jánosné bordás Mária, aki két 
öccsével és egy húgával innen 4 km-re levő 
Peres-tanyáról járt nap mint nap, télen-
nyáron egyaránt ebbe az iskolába, ezekre az 
évekre emlékezett. Ezután berzéné Magyar 
krisztina következett egy prózával, Horváth 
Tibor írását a Kavicsdobáló prózát hallhattuk 
tőle, ezzel adóztunk a magyar irodalomnak, 
a magyar nyelvnek. Krisztinának a közremű-
ködésért blaskó József adta át a köszönet 
virágcsokrát. 

Gebura Istvánné kiss b katalin, aki nő-
vérével együtt ide járt iskolába, megosztot-
ta emlékeit a jelenlévőkkel. Dr. borbényi 
Zoltánné bodnár klára, aki Jászberényből 
járt ide tanítani, most is Jászberényben él, 
emlékezett az itt töltött időszakra. Bodnár 
Klára kedves szavait egyik volt tanítványa, 
bognár sándor virágcsokorral köszönte 
meg. Demény Józsefné Pethes rozália 
Pusztamonostoron élő volt diák osztotta meg 
gondolatait az ünnepség résztvevőivel. A visz-
szaemlékezés sorát szlávik lászló villamos 
üzemmérnök, volt diák, hatvani lakos zárta.

Tóth Tibor összegezve a hallottakat megál-
lapította, büszkék lehetünk arra, hogy az itt 
tanítók magas szintű oktató, nevelő munká-
ja – az esetleg szerényebb körülmények elle-
nére – becsületes, az élet minden területén 
megálló gyerekeket indítottak útnak, hiszen 

innen ugyanolyan arányban kerültek ki or-
vosok, mérnökök, tanítók, tanárok, szak-
munkások, vállalkozók, mint Jászfényszaru 
benti iskolájából.

Talán a tanyai emberek egymásra utaltsága, 
tisztelete, megbecsülése, egymás kölcsönös 
segítése a közösségi embertípus teljesebb ki-
alakulását nagyban segítette, és az itt tanítók 
Czholnoki Viktor gondolati szerint csele-
kedtek: „Ne akarjon a tanító az emberből más 
embert faragni, hanem tanítsa meg a maga 

megismerésére, a maga tehetségeivel, s akkor 
áldott és gyönyörűséggel teljes lesz a munkája”

A visszaemlékezéseket követően Győriné 
Dr. Czeglédi Márta polgármester, Dr. Voller 
erika jegyző, Mészáros lászló Jászfénysza-
ruért Alapítvány Kuratórium elnök, a FÉBE 
titkára, Dr. borbényi Zoltánné bodnár 
klára, Mészáros tivadar, nagy lászlóné 
sztojkov erzsébet ny. tanítók, Csajkás la-
jos Jászágó, Cserháti Imre Várpalota, szabó 
lajosné kiss kornélia Hatvan, nagy lajos-

né tóth Anna, Zsámboki Ferencné rácz 
katalin, jászfényszarui öregdiákok közremű-
ködésével megtörtént a Vasút-tanyai emlék-
mű leleplezése.

Az emlékmű alapját a környezet rendbe-
tételét török Imre és Mészáros sándor 
irányítása mellett Jáger Attila, Farkas Mik-
lós, Geletei Attila, Gajdics Gyula, kovács 
Imre, Mészáros József, borbély János és 
lovász Dénes végezték, melyet tisztelettel 
köszönünk.

Az alaphoz felhasznált bontott anyagot a 
város önkormányzatának, az alapon fekvő 
dolomit-mészkő sziklatömböt az adományo-
zó jászapáti Úr-FA kft., Urbán Miklós ügy-
vezetőnek, az emlékművet megtervező szabó 
Imrefia béla szobrászművésznek, Jászfény-
szaru díszpolgárának köszönjük, akinek mi-
előbbi teljes gyógyulást kívánunk. Köszönjük 
tóásó tibor kőszobrász által Jura német 
keménymészkőből készült könyvkivitelezést.

A leleplezett könyv lapjain ez olvasható: Is-
kola és kápolna volt ezen a helyen 

1927–1970-ig a tanyai emberek hálás 
emlékezetéül állíttatta a Fébe 2013-ban.

Sándorné Tóth Éva kántor, hitoktató éne-
kével emlékezetéssé tette e pillanatot, aki 
a Hozsanna énekkönyv 209-es éneke után 
kérte a jelenlévőket, hogy együttesen énekel-
jük el a 195-ös éneket: „Te vagy földi éltünk 
vezércsillaga”.

A két szép énekért Csajkás lajos öregdi-
ák adta át a köszönet virágcsokrát, nemes 
gesztusként a csokor az emlékmű talapzatá-
ra került.

kiss Gábor az egyházközség plébánosa, 
címzetes esperes, érseki tanácsos szép és meg-
ható gondolatai fejezték ki az ünnepség igazi 
jelentőségét: „…az igazi templom az a lelkek-
ből épül fel…mert kétségtelen igaz, hogy nincs 
itt már a kápolna, de az élő kövek, a lelkek, 
azok az emberek, akik itt születtek, itt nőttek 
fel, és ide kötődik az első Istenélményük is, Ők 
itt vannak, jelen vannak, együtt vannak.

(folytatás a 20. oldalon)

Kohári András emlékezik
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(folytatás a 19. oldalról)
Tulajdonképpen én úgy látom lelki szemeim-

mel, hogy áll, áll ez a kápolna, mindannyiunk 
jóakaratából és Istent dicsőíti. Nem üres falak-
ra, üres épületekre van szükség, hanem lelki 
összefogásra és arra, ami ebből épül...” – majd 
megszentelte az emlékművet.

Munkáját segítette Zsámboki sándor nyu-
galmazott harangozó-sekrestyés.

A megszentelt Vasút-tanyai emlékműre 
emlékezve a tanyán élt emberekre, hívőkre az 
itt tanítókra, az ide járt diákokra, akik már 
nem lehetnek közöttünk tiszteletükre az itt-
lévők nevében Petőné kapalyag éva jászasz-
szony koszorút helyezett el.

Az ünnepség méltóságát emelte a tisztelgő 
huszárok, ézsiás István és Pető Ottó köz-
reműködése. Az emlékezés első állomása itt 
véget ért, buszokba, kocsikba beszállva az 
ünnepség a Szabadság téren, a volt Leányis-
kola helyén a tanítók emlékművénél egy 
negyedóra múlva folytatódott.

Tóth Tibor a Tanítók emlékművénél kö-
szöntötte a megjelenteket és ismertette a 
Vasút-tanyai iskola tanítóit, akiknek a neve 
már a halhatatlanok olvasókönyvének lapjai-
ra bevésésre került: Geng Márton, Horváth 
erzsébet, rácz sándor, kolb Győzőné 
bíró erzsébet, kolb Győző, Miklósi Ist-
ván, Thury Anna, kispál sándor, Molnár 
István, Görbe emánuel, Ficzere Istvánné, 
Fónagy sándor, sebestyén lászlóné nagy 
Vilma, benke Imréné Horváth terézia 
Margit, és Fónagy lászló.

A Homok-tanyai iskola tanítói, akiknek 
a neve már a halhatatlanok olvasókönyvé-
nek lapjainak bevésésére került: Haffner 
Dezsőné, Horváth Mária, kolb Győző, 
Zingai béla, kispál István, Vastag Mária, 
Probocskai Zoltán, Probocskai Zoltánné, 
Görbe emánuel, rigó Mária, Gábris Anna, 
sebestyén lászlóné nagy Vilma és ballagó 
Gyula.

Jáger János gitárral kísért énekszáma alatt 
az emlékműre, tiszteletükre, az emlékezés, 
a köszönet koszorúját nagy lajosné tóth 
Anna Vasút tanyai öregdiák, nyugalmazott 
tanító helyezte el.

A jelenlévők járművekre, buszokra szállva a 
harmadik helyszínre, a Homok-tanyai iskolá-
hoz indultak.

Tóth Tibor ismét köszöntötte az ünnep-
ség résztvevőit, közölte, most ott vagyunk, 
ahol Jászfényszaru község első tanyai iskolája 
1925-ben, jelentős közösségi összefogással 
megépült. Tisztelettel felkérte kohári And-
rás** urat, aki fiatal tanítóként itt 10 évet 
töltött el, az iskola történetét kutatta, hogy 
ennek eredményét ossza meg a jelenlévőkkel. 

sulyok Zoltánné bódis nelli homok tanyai 
volt diák adta át Kohári Andrásnak a köszönet 
virágcsokrát, további jó egészséget és hosszú 
életet kívánva szerető családja körében.

tóth Julianna 8. osztályos tanuló a jelenle-
gi diákok nevében Kárpáti Tibor: Gyöngyöt 
az embernek című dalát énekelte el. Julikának  

Győri Gábor homok-tanyai öregdiák köszö-
netképpen virágcsokrot adott át. 

kónyáné kolozs katalin homok-tanyai 
volt diák osztotta meg a jelenlévőkkel iskolai 
emlékeit.

Kolozs Katalin emlékezése után bordásné 
kovács katalin, a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatója, a most 40 éves 
Napsugár Gyermekszínpad alapító tagja, a 
Fortuna Együttes tagja Váci Mihály: Jegenye 
fényben című versét mondta el.

Katinkának a közreműködésért Pál berta-
lan öregdiák virágcsokrot nyújtott át.

Varga Jánosné Varga Mária nyugalmazott 
tanítónő, aki 18 évet tanított Jászfényszarun, 
és a Homok-tanyai iskola most is álló épü-
letében az 1970/71-es utolsó tanév tanítója 
volt, emlékezett az itt eltöltött időre. Varga 
Jánosnét virágcsokorral Varga lászló volt 
homok-tanyai diák köszöntötte és kérte, 
hogy még nagyon sokáig jó egészségben lá-
togasson el Jászfényszarura családjával, ahol 
fiatalságának egy korszakát töltötte.

Győri Gábor homok-tanyai öregdiák, aki 
nagyban segítette a találkozó technikai elő-
készítését, az iskolában töltött évekről szólt.

nagy károlyné rékasi erzsébet családjá-
val itt élt az iskolához közel, itt volt diák, és a 
tanítói hivatást választotta. Nyolc tanévet ta-
nított Jászfényszarun a belterületi iskolában, 
és Hatvan városában igazgatóként vonult 
nyugdíjba. Elmondta, ez a hely, az iskola egy 
életre szóló útravalót, az itt tanítók példát ad-
tak számára. Tóth Tibor bejelentette, hogy az 
1954-ben megépült iskola falán emléktábla 
hirdeti az épület eredeti funkcióját, emlékez-
tetve a tanítókra és sok száz diákra.

Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter asszony, Dr. Voller erika jegyző asszony, 
Mészáros lászló, a Jászfényszarui Alapít-
vány Kuratóriumának elnöke, a FÉBE titká-
ra, kohári András és Varga Jánosné tanítók, 

Győri Gábor, kónyáné kolozs katalin, 
nagy károlyné rékasi erzsébet öregdiákok 
leleplezték az emléktáblát.

A Homok-tanyai emléktáblán ez olvasha-
tó: e Hely 1925-től AZ éPÜlet 1954–
1971 kÖZÖtt A tAnyAI GyerMekek 
OktAtását sZOlGáltA állíttAt-
ták AZ ÖreGDIákOk 2013.

Az egyházközség plébánosa kiss Gábor 
érdemes esperes, érseki tanácsos néhány szép 
gondolat után megáldotta az emléktáblát 
Zsámboki sándor nyugalmazott harangozó 
és sekrestyés közreműködésével.

szabó krisztina énekművész – akinek 
édesanyja szabó lajosné kiss kornélia a 
Vasút-tanyai iskola melletti tanyán töltötte 
gyermekkorát (az épület jelenleg is áll) és a 
szomszédos iskola diákja volt – A szeretet az 
egyetlen című Kormorán-dalt énekelte el az 
ünnepség zárásként. Szabó Krisztina énekét 
Varga Zoltán öregdiák egy virágcsokorral 
köszönte meg.

Győri Gábor a jenlévők nevében az emlék-
táblához elhelyezte az emlékezet és köszönet 
koszorúját az itt tanítók és a diákok tiszteleté-
re, akik már nem lehetnek közöttünk. 

Tóth Tibor megköszönte a meleg uzson-
nát az elkészítőknek: Agócs Ferencnek és 
feleségének Zsuzsának, rusai lászlónak és 
feleségének terikének, továbbá Fekete ká-
rolynak mindkét helyszínen az erősítést és a 
GAMESZ néhány dolgozójának a munkáját, 
valamint Csépány Miklósnak az autóbuszá-
val a szállításban való közreműködését.

Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 
a város vendégeinek jó étvágyat kívánt.

A következő személyek adománya járult 
hozzá a két emlékhely megvalósulásához: 
Agócs Ferenc*, Bagi János Budapest, Balla-
gó Béláné Hatvan, Dr. Ballagó Katalin Hat-
van, Basa Éva, Basa Lászlóné, Berényi Fe-
renc, Blaskó József Jászágó, Bordásné Kovács 

A Homok-tanyai iskolánál
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Az Ars Sacra kapcsán…

 Katalin, Bognár Sándor Pusztamonostor, Dr. 
Borbényi Zoltánné Bodnár Klára Jászberény, 
Brencsák Károlyné Török Anna, Dobák Já-
nosné Cserháti Emília, Csajkás Lajos Jászágó, 
Cserháti Imre Várpalota, Csépány Miklós, 
Csuka Sándor, Dugonics Sándorné, Fodor 
István Ferenc Jászjákóhalma, Folyó Ferencné 
Sós Mária, Gebura Istvánné Kiss B Katalin, 
Győri Ernő, Győriné dr. Czeglédi Márta, 
Győri Gábor, Dr. Harangozó Imre Buda-
pest, Holló Imréné, Horváthné Csuka Gizella 
Hatvan, Juhász Istvánné Sós Julianna Hatvan, 
Kiss László Jászberény, Kohári András, Kol-
lár Ferenc, Koncsik Béláné, Koós Sándorné 
Kiss Mária, Kónyáné Kolozs Katalin, Kővá-
gó József, Kurunczi Sándorné Csuka Gizella, 
Ladányi Erzsébet, Ladányi László Debrecen, 
Lajkóné Tanczikó Tünde, Langó Tiborné 
Horváth Judit, Lovászné Török Magdolna, 
Magyarné Horváth Gizella Budapest, Mé-
száros András, Mészáros László, Mészáros 
Mihályné, Mészáros Tivadar, Nagy Károly-
né Rékasi Erzsébet Hatvan, Nagy Lajosné 
Tóth Anna, Nagy Lászlóné Szojkov Erzsébet 
Kecskemét, Nagy Pálné Balogh Ida, Ocskó 
Sós Miklósné, Osváth Attiláné Langó Éva 
Budapest, Ördögné Czeglédi Mária, Pál Ber-
talan, Pál Károly, Pál László Jászágó, Peredi 
Zoltánné Langó Nóra Jászágó, Pethes Rudolf 
Jászágó, Pethő Ferenc Budapest, Pető Ottó, 
Pető Zoltán, Rékasi Károlyné, Rusai Antalné 
Horváth Mária Hatvan, Rusai László, Sán-
dor Gyula Vecsés, Sándor Miklósné, Sándor 
Tamásné Szlávik Erika, Sós Alajos, Sós Ala-
josné Kiss B. Ilona, Szabó Lajosné Kiss Kor-
nélia Hatvan, Szabó Rudolfné Kővágó Klára, 
Szeder László Sárospatak, Szeder Lászlóné, 
Szilágyi Jánosné Bordás Mária, Szlávik László 
Hatvan, Szlávik Mihály Hatvan, Tamus Imre, 
Tóth Tibor, Tóth Zoltánné Balogh Mária, 
Újvári Sándorné Rimóczi Mária, Dr. Voller 
Erika, Zsámboki Ferencné Rácz Katalin, 
Zsámboki Sándor.

A FÉBE számlájára október 18-ig 83 főtől 
402.500 Ft adomány érkezett, illetve került 
befizetésre. 

A Vasút-tanyai emlékmű és Homok-ta-
nyai emléktábla együttes szakipari költsége: 
480.000 Ft összegbe került, ehhez jöttek 
egyéb járulékos költségek. A Jászfényszaruért 
Alapítvány 100.000 Ft összeggel járult hozzá 
a két emlékhely és a rendezvény költségéhez.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Győ-
riné dr. Czeglédi Márta polgármester asszo-
nyunk meghívása alapján mintegy 200 fő ré-
szére egy tányér gulyásleves alapanyagának és 
40 palack ásványvíz költségét vállalta fel.

*Azon adományozók, akik után település-
név nem szerepel, jászfényszarui lakosok.

**A beszédet teljes terjedelemben később a 
helyi lapban közöljük.

Szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Farkas Kristóf

„… a szertartás, áhítat, könyörgés, bűn-
bánat, erény – ha teljes szívvel végzed és 
nem akarsz földi javakat koldulni az égi 
hatalmaktól – mind Istenhez vezet: általuk 
Isten hozzád hajol, érzed az ő csókját és 
mindinkább eggyé válsz vele.”

(Weöres Sándor: Út a teljességhez)

Jászfényszarun az I. templomok éjsza-
káján, szeptember 14-én a Magyar költők 
Istenkeresése című verses összeállítás egy 
órája a fenti szellemiségben indult. 

A magyar irodalom, költészet kibontakozá-
sával egyidős a vallásos irodalom.

Először imák, majd katolikus papköltők és 
más hittel, vagy istenkereséssel átitatott köl-
tők versei is napvilágot láttak, látnak napja-
inkban is. 

Egy nagyon kicsi szeletkéjéből kapott ízelí-
tőt, aki eljött aznap este.

XVI. Benedek pápa 2011-ben is ráirá-
nyította figyelmünket a művészetekre. Azt 
mondta, hogy az Istenhez vezető utunkat 
és a vele való kapcsolatunkat segíti. Tudjuk, 
hiszen a művészeti alkotások látványa, zenés, 
vagy szöveges megjelenítése érzelmeket vált 
ki, megpendíti a lélek húrjait, és akkor már 
helyben is vagyunk.

Arra láttunk példákat, hogy a bennünk 
nyiladozó gondolatokat, kételyeket, önvallo-
másokat mennyire másképp tudja megfogal-
mazni egy költő.

Hogy az értékes, szép gondolatok bizto-
sabban célba érjenek, minden vers után volt 
egy kis csend, ami biztosan állíthatom, hogy 

kegyelmi pillanattá vált többeknél. 7 vers-
mondó tolmácsolásában 8 költő – Dsida 
Jenő, Reményik Sándor, Weöres Sándor, Ba-
bits Mihály, Ady Endre, Sík Sándor, Katona 
István, Wass Albert – 12 verse hangzott el. 
Köztük vannak Baumgarten- és Kossuth-dí-
jasok, nyugatosok, tanárok, műfordítók. Ady 
Endre például a politikai újságírásunk egyik 
legnagyobbja, Wass Albert Magyar Köztársa-
sági Érdemérem Középkeresztjével kitünte-
tett emigráns. 

Végül az elhangzott költeményekből készült 
egy kis „szőttes”, amely a szerkesztő által leg-
értékesebbnek tartott gondolatok ismétlésé-
vel – mintegy esszencia – összegezte az eltelt 
órát, emelte a hallgatóság lelkét, szellemét.

A versmondók mindegyike a lehető leg-
szebben tolmácsolta a verset. A visszajelzé-
sekben sok dicséretet kaptak ezért.

Az oltáron minden újabb költőért, az elő-
adókért, a hallgatóságért meggyulladt egy-
egy mécses, hogy bensőnkben is egyre na-
gyobb legyen a Fény.

Köszönet illeti meg azokat, akik közremű-
ködtek e felejthetetlen óra létrehozásában: 
Czibolya Gábor, Czibolya Zoltán, Berzéné 
Magyar Krisztina, Bordásné Kovács Katalin, 
Ézsiás Vencel, Kovács Tímea, Lovászné Török 
Magdolna.

Nem titkolt célja volt ennek a 60 percnek, 
hogy kedvet csináljunk a további kereséshez, 
hogy ezekben a nehéz időkben támpontot 
kapjunk. Egy-egy vers olvasása közben válto-
zunk, megnyugszunk, más megvilágításban 
láthatjuk a mindennapi feszítő gondjainkat.

Basa Éva

Történelmi vetélkedővel emlékeztünk meg 
az aradi vértanúkról a Szt. József szabadidő 
parkban 2013 okt. 6-án, vasárnap.

A legnehezebb feladat a „masírozás” szó je-
lentése és annak végrehajtása volt.

A győztes csapat ajándéka: 2014 tavaszán 
kirándulás a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik 
csatájára az önkormányzat jóvoltából.

Fotó: Pál Alíz

Történelmi vetélkedő
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Fájó szívvel emlékezünk

MeleGH MIklÓs
halálának 3. évfordulójára.

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég.

És bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet.”
szerető felesége, lánya, veje, unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

kOVáCs lásZlÓ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezésA Jászberényi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség felhívása

A kéMénytÜZek MeGelŐZHetŐek!

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben megjelentek 
a kéménytüzes, füstmérgezéses és szénmonoxidos esetek. A gyak-
ran tragikus kimenetelű események, robbanások és szénmonoxid-
mérgezések többsége megelőzhető lenne. 

Jászberényi katasztrófavédelmi kirendeltség az alábbiak közlé-
sével hívja fel a figyelmet a megelőzés érdekében:

A szénmonoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb be-
rendezések, úgy mint páraelszívó, kandalló helytelen használatára, a 
karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő 
szellőztetésére vezethető vissza. A tragédia elkerülése érdekében kü-
lönösen fontos a kémények rendszeres ellenőrzése. A szén-monoxid 
színtelen és szagtalan, így jelenléte nehezen észlelhető. Jellemzően a tü-
zelőberendezésen, vagy a nem megfelelően működő kéményből, nem 
kellően tömített kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az 
elszennyeződött fürdőszobai vízmelegítőből áramlik vissza a légtérbe.

A kémények ellenőrzését a jászsági kistérségben a Fűtéstechnika Kft., 
mint szerződött szolgáltató végzi, aki féléves ütemterv szerint járja be a 
kistérség településeit, sormunka keretében ellenőrzik a kémények álla-
potát, és szükség esetén végrehajtják a kémények tisztítását. Kémények 
esetében két fűtési módot különböztetünk meg: gázzal, illetve szilárd 
tüzelőanyaggal (fával, szénnel) történő fűtést.

A kémények ellenőrzése azért fontos, hogy a bennük lerakódott ko-
romtól, szennyeződéstől megtisztítsák. Fontos, hogy a kémény, füstel-
vezető olyan állapotban legyen, hogy az megfelelően be tudja tölteni a 
rendeltetését. Gázkészülékek és gázkazánok esetén fontos a műszaki 
felülvizsgálat és a csatlakozó vezetékek tömítettségének ellenőrzése is.

nyitott égésterű gázkazánok esetén kiemelt szerepe van a megfe-
lelő levegő-utánpótlás biztosításának, ezért ajánlott fűtés ideje alatt is 
a szellőztetés. A lakásokban most oly divatos modern nyílászárók be-
építését követően, a tökéletes égéshez szükséges levegőmennyiség nem 
minden esetben biztosított, ezért tökéletlen égés jöhet létre, belőle 
pedig szén-monoxid szabadul fel. Modern nyílászárók cseréje esetén 
ajánlatos a helyiségek levegőcseréjének akár ablakon elhelyezett szellő-
ző nyílások, vagy ventilátor beépítésével biztosítása.

Fontos, hogy engedjük be a kéményseprőt, és biztosítsuk számára a 
kémény tisztítását, ellenőrzését! Szilárd tüzelésű kémények esetében 
évente két alkalommal, gáztüzelésű készülékek esetén pedig évente egy 
alkalommal kötelező a kéményseprő általi felülvizsgálat! Az ingatlan 
tulajdonosa köteles a gázkészülékeket ötévente, csatlakozóvezetékeit 
pedig tízévente szakemberrel ellenőriztetni!

Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(Szakmai forrás: kemeny.hu)

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 42/B. § (1) bekezdése alapján Jászfényszaru Város Önkormány-
zata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi előírásaira tekintettel 2013. október 24-től 
december 31-ig terjedő időszakban Jászfényszaru Város közigazgatási 
területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírást arcképes igazolvánnyal ellátott összeíró biztosok vég-
zik az állatok tartási helyén.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeírás során köteles az összeíró 
lapon lévő adatokat rendelkezésre bocsátani.

Az adatszolgáltatás megtagadása esetén állatvédelmi bírság szabható 
ki, melynek alapösszege 15.000 forint.

Kérjük az ebtartókat, hogy az ebösszeírásra vonatkozó törvényben 
előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Ebösszeírás 2013

Emlékezés édesapánk,

PAlÓCZ lásZlÓ
halálának 32. évfordulójára és édesanyánk,

PAlÓCZ lásZlÓné
Veres MárIA

halálának 1. évfordulójára.

„Jó édesapát, édesanyát feledni nem lehet, a síron túl is ott él a szeretet.
A jó szívüket, dolgos két kezüket áldd meg Atyánk!

S mi megköszönjük, hogy ők voltak az édesapánk és édesanyánk.”
szerető két lányuk és családjaik

éZsIás DánIel eMlékére

„Gondolatban sírodnál suttogom a neved.
Gondolatban sírodnál megfogom a kezed.

Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt nekem,
És Te itt vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.”

A gyászoló család

EmlékEzés szülEinkrE

HArAnGOZÓ IMre
„Jászfényszaruért” kitüntetett halálának 14. évfordulóján.

Elmentek, de emlékük bennünk él. Ma is fájdalmas a múlt, de ma is van remény.
Harangozó család

ZsáMbOkI JÓZseF
Élt 77 évet.

„Jó férj volt, szerető édesapa,
Legyél a Te családodnak őrző angyala!”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérték.

Felesége és családja
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ÜGyVéDI teVékenyséGet FOlytAtOk.

Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Segítséget kérek!
Narancssárga Chevrolet Spark kisautó árokba csúszott Jászfényszarun 

2013. szeptember 23-án délután. Keresem azt a nőt és férfit,

akik kisegítettek az árokból. Tel.: 70/332-1577

Karácsonyra fenyőfák kiválaszthatók.
Jászfényszaru, Széchenyi u. 69.

Takarítónőt keresünk Jászfényszaruból
napi 4 órás alkalmazásban.

Érdeklődni: 06-70/388-4007-es telefonszámon.
*

Jászfényszaruból nyugdíjas sofőrt C-kategóriás
jogosítvánnyal napi 1-2 órás elfoglaltsággal alkalmaznánk.

Érdeklődni: 06-70/388-4007-es telefonszámon.

Komplett

magánfogászati
rendelés
Jászfényszaru,

dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés

rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

Orvosi ügyelet: ......................................................  (+36)-37/341-040

Mentők:  .......................................................................................  104

Tűzoltóság:  .................................................................................  105

Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107

Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,

                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626

Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc):  ..................  (+36)-30/324-5688

TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300

Falugazdász:  ......................................................  (+36)-30/3922-602

Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411

Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412

ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36)-40/28-28-28

Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............. 424-046, 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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

táncos fitness tréning
hétfőn és csütörtökön 19 órakor

a Kisiskola színháztermében.

Csere-bere, olcsó vásárlási lehetőség!
November 10-én, vasárnap 8-12 óráig

bababörze a művelődési házban.
Asztalfoglalás: Matányiné Farkas Juliannánál

a 70/2581137-es telefonszámon.

Zumba

Kisgyermekesek figyelmébe!
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AZ IFJÚsáGI HAnGVerseny sOrOZAt
nOVeMberI elŐADásárA

Petőfi Művelődési Ház és könyvtár Jászfényszaru
2013. november 19. kedd 12 óra 45 perc

W. A. Mozart: A Varázsfuvola 
– opera keresztmetszet jelmezekkel –

szolnoki szimfonikus Zenekar
Közreműködnek: Énekművészek

A zenekar karmesterei: bánfi balázs/Hámori Máté

A Varázsfuvola története valóban egy mese, telis-tele varázslatos elemek-
kel, titokzatos vidékekkel, gonosz és jó erőkkel. Mindezek mellett még a 
zenéje is csodálatosan szép – nem csoda, hogy az egyik legnépszerűbb ope-
ra lett a világon! A mű valójában egyszerre nagyopera, vígopera és daljáték 
is. Ebből kaphatunk ízelítőt – közel tanórányi idő alatt – a Zenekar és a 
fiatal énekesek előadásában.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ebben az évben ünnepli 
fennállásának 20. évfordulóját. Ennek alkalmából hagyományőrző Erzsé-
bet-napi népművészeti és kézműves kiállítást, vásárt szervezünk, melyre 
tisztelettel és szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 2013. november 
15-én, pénteken de. 9.00 és du. 18.00 között. 

Helyszíne a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (Jászfényszaru, 
Szent István út 1.) nagyterme. Most is lehetőséget biztosítunk a helyi kéz-
műves termékek bemutatására. A rendezvény kísérő programjairól részle-
tesebben a honlapokon és a közösségi oldalakon tájékozódhatnak. (www.
jaszfenyszaru.hu; bedekovich.hu) Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken 
lehet: telefon: (30) 579-0164, e-mail: info@bedekovich.hu.

Kovács Béla Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

November 6. 17 óra Pályaválasztási ankét a művelődési házban
November 9. Szivárvány óvoda bálja a művelődési házban
November 14. 11 óra Iszkiri együttes gyermekkoncertje
  a művelődési házban
November 15. 9 órától Erzsébet-napi kiállítás és vásár
  a művelődési házban
 20 éves a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
November 16. Horgászbál a művelődési házban
November 19. 12:45 Varázsfuvola – ifjúsági hangverseny
  a művelődési házban
November 23. 20 óra Katalin-bál a művelődési házban 
November 30. Napsugár óvoda bálja a művelődési házban
December 2. Pitti Katalin rendhagyó előadása az opera nagykövete 
  programban a művelődési házban
December 5. 11 óra Hattyúk tava – a művelődési ház mikulási 
  ajándékműsora kisiskolásoknak és óvodásoknak 
  a Nektár Színház előadásában
December 6. 17 óra Gondolatolvasó kör felolvasóestje
  a könyvtárban
December 7. Fogathajtó bál a művelődési házban
December 11. 17 óra Fábián Janka író-olvasó találkozó
  a könyvtárban
December 14. 16 óra Idősek karácsonya a művelődési házban Katinka

Komplex, ügyességet és mozgáskoordinációt 
fejlesztő gyakorlatok, gimnasztika, szocializációs 
játékok, képességfejlesztések fiúk és lányok részére. 

Fegyelem, figyelem fejlesztése!
Tagfelvétel folyamatosan!
A nagy iskola tornatermében KEDDEN és 

CSüTÖRTÖKÖN,  ...ovisoknak: 16:00-tól,
 ...iskolásoknak 16:45-től!
Az edzéseket Fülöp Roland 1. KYU vezeti.

Info: www.yakuzakse.hu alapítva: 1990’
Tel.: 30/367-2168

2013. november 16-án 19 órai kezdettel
a jászfényszarui művelődési házban.

A vacsorát a Vágó Bt biztosítja. · Zene: Mogyoródi zenekar.
Belépődíj: 4.000 Ft · Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Érdeklődni: ifj. Csaba János (30/358-3759)

az IsZkIrI ZenekAr
gyermekkoncertjére

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
2013 november 14. csütörtök 11 óra

Minden gyermeket, érdeklődőt szeretettel várunk!
Belépődíj: 500 Ft.

2013. december 11-én, szerdán 17 órától a fényszarui könyvtár vendége
FábIán JAnkA (1973- ) magyar író.

Egy Pest megyei községben nőtt fel, de gyermekként sok időt töltött Kis-
némediben is, ahol nagymamája született. Az érettségi vizsgát követően a 
Miskolci Egyetem angol-történelem szakát végezte el, majd pár évvel ké-
sőbb az Eötvös Loránd Tudományegyetem francia szakán szerzett oklevelet. 
Az írás mellett angol-francia nyelvtanárként és fordítóként munkálkodik.

A szép, érett birsalmát négyfelé vágom, kiveszem a magházát. Héjával 
együtt puhára főzöm, leszűröm, összeturmixolom és minden 1 kg birsal-
mához minimum 80 dkg cukrot számítok.

Az áttört gyümölcsöt egy nagy lábasban addig kavargatom, míg a víz el 
nem párolog belőle. Jó úton járunk, ha a kavargatás közben látjuk a lábas 
alját. Hozzáöntöm a cukrot és állandó kavarás mellett 10–15 percig főzöm. 
Tetszőleges formába lehet önteni, és felaprított diót vagy mandulát is lehet 
közé szórni. Zsírpapíron tartom, míg megszikkad. Időnként meg kell for-
dítani, hogy levegőhöz jusson mindkét fele. Karácsonyra igazi csemege, ha 
addig el nem fogy. Szilágyiné Marika

kAtAlIn bál

A GOlF és a brInGA rOll együttesekkel

Petőfi Művelődési Ház és könyvtár Jászfényszaru
2013. november 23. szombat 20 óra

Belépődíj: 1.000 Ft/fő, Erzsébetek és Katalinok részére díjtalan.
Jegyek válthatók, rendelhetők személyesen a művelődési házban,

vagy az 57/422-137; 06-30/463-0121 telefonszámokon.
24 órakor a sAMIyAH csoport hastánc bemutatója

A bál ideje alatt BüFÉ áll a vendégek rendelkezésére, illetve mindenki 
kínálhatja asztaltársaságát az otthonról hozott ételekből és italokból.

A rendezvényre szeretettel várja a retro zenét kedvelő
és táncolni vágyó közönséget: a Rendezőség

Meghívó

A 20 éves népfőiskola
Erzsébet-napi programja

Programajánló

Kyokushin karate Jászfényszarun!

Horgászbál

Meghívó

Meghívó

Meghívó

Birsalmasajt, ahogy én készítem

Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: bordásné kovács katalin
Felelős szerkesztő: sugár Istvánné Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Címfotó: Pető Noémi – Őszi levelek
Lapzárta minden hónap második hétfője
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