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„ A szeretet olyan, mint a nap,
 Boldog az, ki belőle kap.
 Meleget adó és szívgyógyító,
 A kemény lelket puhává lágyító”

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Szociális, Egészségügyi, Oktatási,

Idős- és Vallásügyi Bizottsága
szeretettel meghívja településünk

minden kedves nyugdíjas és idős lakóját
2014. december 13-án

(szombaton) 16.00 órára
a Petőfi Művelődi Ház és Könyvtár

nagytermében tartandó
műsoros karácsonyi délutánra.

A műsorban fellépő művészek:
Csikós Márta

Szeredy Krisztina
Csák József
Egri József

Közreműködik:
Horváth Gyula és zenekara

A rendezvény fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Tisztelettel:
Lovászné Török Magdolna

Szociális, Egészségügyi, Oktatási,
Idős- és Vallásügyi Bizottság elnöke

Várjuk azoknak a házaspároknak a jelent-
kezését, akik 2014. évben ünneplik 50. vagy 
60. házassági évfordulójukat és nem Jászfény-
szarun kötöttek házasságot.

Kérjük, hogy a karácsonyi délutánon való 
részvételi szándékukat személyesen a szociális 
irodában vagy telefonon az 520-111-es szá-
mon jelezzék december 10-ig.

Egészségház-avatás Jászfényszarun

A cél egy olyan modern egészségügyi léte-
sítmény kialakítása volt, mely a lehető legma-
gasabb szinten szolgálja – településünkhöz 
mérten – a betegek alapellátását, az egészség 
fenntartását, s amely jól illeszthető a közeli 
városokban, Jászberényben és Hatvanban 
megvalósuló egészségügyi fejlesztésekhez, az 
ott beszerzésre került és kerülő informatikai 
és diagnosztikai eszközök meglétéhez.

Jászfényszaru felújított, kibővített egészség-
központját október 6-án avatták fel.

Képünkön a szalag átvágás szereplői:
Dr. Palencsár Csaba háziorvos, Pócs János 

országgyűlési képviselő, dr. Lengyel Györgyi 
államtitkár, dr. Facskó István Samsung igaz-
gató és Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mester.

Fotó: Menyhárt Éva

Alapkőletétel

Szántó József c, apát, c. kononok, főesperes megáldja az urnát, melyet november 19-én,
szerény ünnepség keretében helyzetek el a Jászfényszaru főterén épülő új közösségi ház alapkövébe.

Az eseményről és a beruházás megvalósulásának részleteiről bővebben a 2. oldal olvashatnak.
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50. házassági évforduló

Idősek világnapja
a Gondozási Központban

Alapkőletétel
Nagyon jó érzés most itt állni. Az egyház és az önkormányzat jó 

kapcsolatának köszönhető, hogy az elmúlt ciklus számos egyházi 
vonatkozású beruházásai után most e tekintetben a legnagyobb 
építkezés kezdőlépéseként alapkövet tehetünk le a város főterének 
kialakításához kedvezően kapcsolódó beruházás kapcsán. Az előz-
mény, a gondolat megszületése messzire nyúlik vissza. Az elmúlt 
ciklusban tettünk ígéretet az idősek otthonának építésére. Több 
lehetőség mérlegelése után az egyház tulajdonában álló, most már 
az önkormányzat tulajdonába került Szent Erzsébet Ház udvara is 
szükséges volt ahhoz, hogy ott majdan elhelyezésre kerüljön egy 
új Gondozási Központ. Cserébe az önkormányzat vállalta, hogy 
a plébánia mellett lévő Fekete ház helyén felépít a hitélet gyakor-
lására, szabadidős programok megvalósítására alkalmas közösségi 
házat, játszóudvarral, sportolásra alkalmas térrel együtt.

A képviselő-testület 2012 decemberében jóváhagyta az önkor-
mányzat ciklusbeli ígéreteinek a megfeleltetést, mely szerint a Fe-
kete ház lebontása, annak helyén épülő út, kerékpárút, közösségi 
tér, parókia, illetve cserkészház megvalósítását tartalmazza. Ennek 
megvalósításához 100 millió forintot biztosít költségvetésében, 
egyben felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, hogy a műszaki és jogi szakemberek elvégezzék az 
előkészítést.

2013 áprilisában további 100 millió forinttal egészült ki a plé-
bánia tervezési, kivitelezési munkálatainak előkészítése. Egyben 
felhatalmazást kapott polgármesterasszony és Kiss Gábor esperes 
plébános az érseki audencián való részvételre a plébánia terveinek 
bemutatása kapcsán, melynek megvalósításához szükséges anyagi 
hátteret az önkormányzat biztosítja. 

Ezután a beruházó önkormányzat megbízást adott a tervező ré-
szére, hogy az építési telken elhelyezkedő plébánia épületet alakítsa 
át a mai kor igényeinek megfelelő, mind a belső térkapcsolatok, 
mind a külső megjelenés tekintetében.

A tervek folyamatosan egyeztetésre kerültek érsek atyával és az 
Érseki Hivatallal. Míg végül kialakulhatott az a változat, amely 
minden érintett fél kölcsönösen elfogadott elképzelését tükrözi. 
2014 júliusában kijelölésre került a kivitelező cég az Afzélia Fa- és 
Építőipari Kft. 2014 szeptemberében még egy módosítás, a pro-
jekt többletköltségéről szóló tájékoztató elfogadása után, sor került 
a megállapodás aláírására és ennek köszönhetően most itt állha-
tunk a Mindenszentek Plébánia felújítás, bővítés és Szent Erzsébet 
Közösségi Ház létesítési projekt ünnepélyes alapkőletételénél.

Az alapkőletétellel tulajdonképpen levelet küldünk az utódaink-
nak, az utókornak, ami a néhány generációval később élők szá-
mára fog üzenetet mondani a ma élőkről, azaz rólunk a közös-
séghez, az egyházhoz, valláshoz való viszonyunkról. A kapszula a 
Mi újság Fényszarun? egy példányát, az egyházközség lapját, az 
érseki megállapodást és a terveket, érméket, Jászfényszaru Város 
Önkormányzat képviselőinek és az Egyháztestület képviselőinek 
névsorát tartalmazza. Reméljük, hogy utódaink büszkék lesznek 
ránk és példaként tekintve, hasonlóan fogják Isten és egymás iránti 
szeretetüket kifejezni a majdan őket követő számára.

Nem véletlen, és külön öröm, hogy éppen Erzsébet napon van 
lehetőségünk e nagyon szép és nemes eseményt megvalósítani. Az 
egyik legkedvesebb szentünk Erzsébet minden olyan erény birto-
kában volt, amely napjainkban hiánycikk: szerénység, okosság, 
hűség, anyaság, engedelmesség, alázatosság, önfegyelem, erkölcsi 
tartás, önfeláldozás, türelem – és mindenekfelett szeretet, igazi, 
odaadó szeretet Isten és emberek iránt. Kérjük a Jóistent, hogy az 
elnevezéshez méltóan mind az építkezés folyamán, mind a hasz-
nálatbavétel után ezek az erények segítsék, irányítsák majd az itt 
folyó életet. (Elhangzott 2014. november 19-én.)

Lovászné Török Magdolna
Szociális, Egészségügyi, Oktatási,

Idős- és Vallásügyi Bizottság Elnöke

Az idősek világnapja alkalmából a Gondozási Központ időseit egy 
jó hangulatú bográcsolással lepték meg a dolgozók. A finom gulyás 
mindenkinek nagyon ízlett.

Az önkormányzat nevében Lovászné Török Magdolna gyümöl-
csökkel, Zsámboki Sándor és Tóth Norbert képviselők frissen sült 
házirétessel, Kővágó Jánosné pedig a Vöröskereszt nevében két 
csokitortával köszöntötte időseinket. Köszönjük hogy gondoltak 
rájuk! 

Rigó Krisztina,
Fotó: Fricz Erzsébet

Bódis Józsefet és feleségét, Győri Máriát 50. házassági évfordulójuk 
alkalmából szeretettel köszönti családja.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A 2014. október 12-i helyi önkormányzati 

választáson a település választópolgáraitól 
bizalmat kapott, megválasztott képviselők 
által létrehozott új képviselő-testület októ-
ber 22-én tartotta meg az alakuló ülését. 

Az alakuló ülésen résztvevők a Himnusz el-
éneklését követően Kotán Csenge előadásá-
ban a Szózat szavalatát hallgatták meg majd 
Berényi Ferenc korelnök képviselő megkö-
szönte a szavalatot. Elmondta, hogy az előzetes 
egyeztetések alapján és a polgármester asszony 
kérésére azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy 
az alakuló ülést megnyissa.

Az ünnepélyes alakuló ülés napirendje Varga 
Ferencné Helyi Választási Bizottság Elnö-
kének a választás eredményeiről szóló tájé-
koztatójával kezdődött, és a megbízólevelek 
átadását követően a képviselő-testület tag-
jainak és a polgármesternek az eskütételével 
folytatódott.

Ezután Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester ismertette programját, melyben 
kifejtette, hogy fontosnak tartja, hogy a meg-
kezdett úton haladjon, de meg kell találni az 
új kihívásokra is a válaszokat. 5 év hosszú idő a 
technika és tudomány fejlődése igényli a gyors 
reakciót. A helyzetet fel kell ismerni, melyet 
személy szerint intelligenciának hív, és nagyon 
szeretné, ha Jászfényszaru város intelligens 
lenne. A képviselők egyhangúlag elfogadták 
a polgármesteri programot, melyről határo-
zatot is hoztak.

Következő napirendként az alpolgármes-
ter titkos szavazással történő választásának 
lebonyolítása érdekében létrehozták a Sza-
vazatszámláló Bizottságot. Egyhangúlag el-
fogadták, hogy a Szavazatszámláló Bizottság 
Elnöke Lovászné Török Magdolna legyen, 
míg tagjai Sándor Sándor és Tóth Norbert 
képviselők. A titkos szavazás lebonyolítása 
után a Szavazatszámláló Bizottság megállapí-
totta a szavazás eredményét, melyet Lovászné 
Török Magdolna ismertetett. Bejelentette, 
hogy az alpolgármester megválasztására ki-
osztásra került 9 db szavazólap, melyből 9 db 
érvényes, érvénytelen nem volt, a leadott igen 
szavazatok száma 9 db. Bejelentette, hogy a 
képviselő-testület egyhangúlag Győri János 
Bertalant megválasztotta alpolgármester-
nek. Az alpolgármesteri tisztségét társadalmi 
megbízatásban látja el.

Győri János Bertalan megköszönte a bi-
zalmat és elmondta, hogy erejéhez és tudásá-
hoz képest a legtisztességesebben fogja ellátni 
feladatát Jászfényszaru fejlődése, és az itt élő 
emberek boldogulása érdekében. Majd letette 

az alpolgármesteri esküt.
Győriné dr. Czeglédi Márta a Szervezeti és 

Működési Szabályzat felülvizsgálatának na-
pirendi pontjával kapcsolatosan elmondta, 
hogy munkaértekezletek keretein belül kerül-
tek felosztásra a feladatok annak érdekében, 
hogy mindenki a legjobb tudásának megfele-
lően végezhesse bizottsági feladatát. Javasolta 
az alábbi bizottságok létrehozását, melyet a 
képviselők egyhangúlag támogattak.

Szociális, Egészségügyi, Oktatási,
Idős- és Vallásügyi Bizottság
Lovászné Török Magdolna – elnök
Sándor Sándor – tag
Tóth Norbert – tag
Radics Flórián – külsős
Fózer Tiborné – külsős

Pénzügyi, Ügyrendi-
és Civilfinanszírozási Bizottság
Berényi Ferenc – elnök
Sándor Sándor – tag
Szabó László – tag
Varga Ferencné – külsős
Bója-Kovács Andrea – külsős

Sport, Kulturális, Ifjúsági-
és Közrendi Bizottság
Szakali János – elnök
Berényi Ferenc – tag
Szabó László – tag
Tóth Norbert – külsős
Gere Ferenc – külsős
Matécsa László – külsős
Mezei Zsolt – külsős

Koordinációs, Stratégiai Bizottság
Zsámboki Sándor – elnök
Lovászné Török Magdolna – tag
Berényi Ferenc – tag
Szakali János – tag
Sándor Sándor – tag

A képviselő-testület Sándor Sándor képviselőt 
közbiztonsági tanácsnoknak választotta meg.

A külsős bizottsági tagok eskütételét kö-
vetően a polgármester illetményét és költség-
átalányát, majd az alpolgármester illetményét 
és költségátalányát állapította meg a képviselő-
testület.

A képviselő-testülete 9 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogadta Dr. Voller Erika jegyzői 
tájékoztatását a képviselők és a polgármes-
ter vagyonnyilatkozat tételi és a köztarto-
zásmentes adózói adatbázisba történő felvé-
teli kötelezettségeiről.

Dr. Sándor Mátyás a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése 
alapján meghozott polgármesteri döntések 
utólagos képviselő-testületi tájékoztatásáról 
adott számot a képviselő-testületnek, melyet a 
képviselők jóváhagytak.

Győriné dr. Czeglédi Márta végül megkö-
szönte a jelenlétet, majd bezárta az ülést.

Dr. Voller Erika jegyző

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhiva-
tal illetékességi területén működő kormányablakok nyitva tartása 2014. december 1-jétől 
az alábbiak szerint változik:

Kormányablakok nyitva tartása
2014. december 1-jétől

  Jászárokszállás Jászfényszaru Szolnok, Kossuth tér 5/A
Hétfő (egységes) 7.00–17.00
Kedd 

8.00–16.30 8.00–20.00
Szerda
Csütörtök (egységes) 8.00–18.00
Péntek 8.00–15.00 8.00–20.00

A fűtési szezon kezdetével fontos annak 
tudatosítása, hogy családunk és vagyo-
nunk védelmében elsősorban a megelőzés 
a fontos. A tüzelőberendezések, illetve 
kémények (égéstermék-elvezetők) rend-
szeres ellenőrzésével és karbantartásával, 
valamint a lakások levegő-utánpótlásának 
megfelelő biztosításával csökkenthetők 
jelentős mértékben az épület-gépészeti 
berendezések használatából fakadó koc-
kázatok. 

Komoly kockázati tényezőt jelentenek 
az olyan, az ingatlanban uralkodó nyo-
másviszonyokat megváltoztatni tudó ké-
szülékek, mint pl. a konyhai szagelszívó. 
Ezek a berendezések képesek visszaszívni 
a kéményből a füstgázt, ami mérgezéshez, 
súlyosabb esetben halálhoz vezethet. Kor-
szerű, fokozott záródású nyílászárók ese-
tében mindenképpen gondoskodni kell a 
lakás megfelelő levegő-utánpótlásáról. 

A szén-monoxid érzékelők nem a 
szén-monoxid-mérgezések megelőzését 
szolgálják, hanem kiegészítő biztonsági 
felszerelésként a szén-monoxid vissza-
áramlás okozta balesetek minimalizálását 
segíthetik elő. A háztartásban használt 
szén-monoxid érzékelő kiválasztásánál – 
legyen szó bármilyen technológiával mű-
ködőről – mindenképpen azt javasoljuk, 
hogy neves, a területen jelentős múlttal 
rendelkező gyártó készülékét válassza. 

Minden esetben szakember szerelje fel 
a műszert, ám ha mégis saját magunk 
vállalkozunk a feladatra, az elhelyezés és 
használata előtt figyelmesen olvassuk el 
a csatolt tájékoztatókat, útmutatókat. A 
szén-monoxid igazi veszélye, hogy színte-
len, szagtalan, íztelen, nem irritáló, a le-
vegőnél könnyebb gáz, így gyakorlatilag 
észrevehetetlen. Ezért sokszor már csak 
akkor gyanakodunk a jelenlétére, amikor 
baj van, pedig nagyon fontos, hogy ha 
fejfájás, szédülés, hányinger lép fel, ve-
gyük komolyan a mérgezés lehetőségét. 
Nyissuk ki az ablakokat, menjünk friss 
levegőre, szellőztessük ki a lakást.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófa-
védelem műveletirányítási központját

a 105-ös segélyhívó számon!

Kéménytűz, füst-
mérgezés, robbanás
és szén-monoxid -

mérgezés!
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2014. november 07-én egészségügyi szű-
rővizsgálatot szervezett a védőnői szolgálat. 
A lakosság már megszokta és nagy örömmel 
fogadja, hogy évente két alkalommal május 
1-jén és november első hetében lehetőség 
nyílik az egészségi állapotuk felmérésére. A 
lappangó, tünetet még nem okozó elválto-
zásokat lehet ilyenkor kiszűrni. Elsősorban 
magasvérnyomás, emelkedett koleszterin, 
magas vércukor szint, csontritkulás, megrom-
lott légzés funkció, vizeletbeni eltérésekre, 
túlsúlyra hívhatjuk fel a figyelmet. A kiszűrt 
lakosoknak javasoljuk, hogy eredményeikkel 

keressék fel a háziorvosukat, aki, ha szüksé-
gesnek látja, további vizsgálatokat javasolhat. 
Minden alkalommal életmód tanácsokkal, 
ételkóstolóval színesítjük a rendezvényt.

November 7-én 58 főt regisztráltunk. A 
szűrővizsgálatok költségét az önkormányzat 
biztosítja évek óta.

Védőnők · Fotók: Karizs Evelin

2014. november 15-én tizedik alkalommal 
rendezték meg Tápiószentmártonban a Nem-
zetközi Hurkatöltő Fesztivált, melyen 40 csa-
pat mérte össze tudását. Negyedik éve részese 
ezen eseménynek Csizmarik Gyula és csapata 
– Olasz Zoltán, Horváth László, ifj. Horváth 
László, Vincze Ottó és Szénási Sándor –, 
akiket a szervezők „Gyula és az Aranyásók” 
néven ismerhettek meg.

A jól összeszokott csapat már a korábbi 
években is szép teljesítményt ért el, ám az 
idei évben különösen büszkék lehetünk rá-
juk. Fehér hurka kategóriában Arany Dip-
loma fokozatot értek el, mellyel megnyerték 
a fesztivál fődíját. Ez nem más, mint a csa-
pat legnehezebb tagja súlyával azonos súlyú 
disznó (142 kg), amit 2015. január 24-én a 
Kakucsi Böllér Fesztiválon kell feldolgozni. 
Ezen felül elnyerték a Tóalmási Húsüzem és 
Nagykereskedés különdíját is.

A csapat tagjai sok szép élménnyel, ajándék-
kal és a Hurkatöltő Fesztivál vándorserlegével 
tértek haza. Gratulálunk!  Karizs Evelin

2014. 11. 13-án (csütörtökön) 
45 önkéntes véradó vett részt
a véradáson.

Köszönjük önzetlenségüket!

A rangos háromnapos XVIII. Országos Fa-
lusi Színjátszó Találkozó és VI. Kárpát-me-
dencei Színjátszó Találkozón Adácson a For-

tuna Együttes Viaszkvirág című produkcióját 
november 23-án a legjobbak közé sorolta a 
zsűri. Fotó: Tanczikó-Ruis Beáta

Egészségnap Jászfényszarun Arany diploma

Véradás volt

Ez évi utolsó lapzárta
időpontja: december 8.Ismét arany minősítés a Fortuna Együttesnek

Fényszaruiak vendégszereplése Az Erzsébet-napi vásárról

Hírek innen-onnan

2014. november 22-én Jászkarajenőn lépett fel a Fehér Akác Népdalkör.
Fotó: Dávid Ildikó Pető Lászlóné mézeskalács figurái. Fotó: Sugár Istvánné
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Folytatódnak
a „zöld” órák

Samsung komfortszoba nyílt
a jászberényi Szent Erzsébet Kórház gyermekosztályán

A Samsung az új tanévben folytatja a „zöld” 
órákat a jászfényszarui általános iskolában. 
Szakemberek az általános iskolai tananyagra 
támaszkodva mutatják be, hogyan kell meg-
felelően kezelni és tárolni az ipari és otthon 
keletkező hulladékot. Az egyes ismeretter-
jesztő előadásokon a gyerekek betekintést 
kapnak a Samsung jászfényszarui gyárának 
hulladékgazdálkodási folyamataiba is. 

Az interaktív előadások végén a diákoknak 
lehetőségük van az elhangzott témákkal kap-
csolatos teszt kitöltésére, melynek fődíja egy 
Samsung digitális fotókeret.

Jászberény, 2014. október 29. – Az idén 25 éves jubileumát ünnep-
lő Samsung Electronics Magyar Zrt. a jászberényi Szent Erzsébet 
Kórházzal együttműködve komfortszobát hozott létre a gyermek-
osztályon. 

A Samsung 2012 óta működik együtt a jászberényi kórházzal, a 
komfortszoba ötlete pedig 2014 tavaszán született meg. A közel 3 
millió forintból megvalósuló projekt keretében egy már meglévő kór-
termet alakítottak át egyágyas pihenővé. A gyermekek (és a kórházban 
velük tartózkodó szüleik) kényelme érdekében külön bejáratú fürdő 
és konyhasarok is helyet kapott a kórház higiéniai előírásainak maxi-
málisan megfelelő, új burkolattal és bútorokkal is felszerelt szobában. 
A szobát a legmodernebb Samsung elektronikai berendezésekkel (tv, 
hűtő, mikrohullámú sütő, légkondicionáló) látták el.

„Vállalatunk elkötelezett az egészségügy támogatása, fejlesztése mellett, 
ezért komfortszoba létrehozásával segíti a jászberényi kórházat. Mind-
ez egyrészről könnyebbé teszi a gyermekek és szüleik részére a kórházban 
töltött időt, másrészről folyamatos, passzív jövedelemhez juttatja a Szent 
Erzsébet Kórházat. A Samsung pedig az egészségügy támogatása mellett 
a munkavállalóinak is kedvez, hiszen megtéríti a szoba igénybevételének 
teljes költségét, ezzel pedig egy plusz egészségügyi hozzájárulást nyújt. Ez a 
szoba a Samsung jubileumi ajándéka a régióban élők számára” – mondta 
el Kju-Jin Lee, a Samsung Zrt. elnöke.

A Samsung komfortszobát október 29-én adták át. A szoba napi 
használati díja 10 000 Ft, a jászfényszarui Samsung gyár dolgozói 
azonban ingyenesen vehetik igénybe annak szolgáltatásait.

A Samsung Electronics
A Samsung Electronics világelső a technológia terén: a televíziók, 

okostelefonok, személyi számítógépek, nyomtatók, fényképezőgépek, 
háztartási eszközök, LTE rendszerek, orvosi eszközök, félvezetők és 
LED megoldások folyamatos megújítója. A vállalat a világ 79 országá-
ban 236 000 embert foglalkoztat, éves forgalma meghaladja a 187,8 
milliárd USD-t. További információ: www.samsung.com

Sajtókapcsolat
Oláh Tamás
Samsung Electronics Magyar Zrt.
Mobil: 30/91-29-614
Tel: +36 57 818 081
tamas.olah@samsung.com
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Kalapgyári találkozó

„A Jászsággal van a legkevesebb probléma”

2014. szeptember 20-án egykori kalapgyári 
dolgozók találkozója volt Jászfényszarun. Az 
együtt töltött ebéd és beszélgetés után a részt-
vevők megtekintették az új városházát.

Köszönjük Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszonynak a támogatást, dr. Nagy 
László igazgatónknak az ebédhez biztosított 
nyersanyagot, a Vágó Bt-nek a helyszín bizto-
sítását és az ebéd elkészítését, Dobák Zoltán-
nénak a találkozó megszervezését, valamint 
Menyhárt Évának a fotózást.

Résztvevők: Győriné dr. Czeglédi Márta, 
dr. Nagy László, Csongrádi András, Turú 
István, Dobák Zoltánné, Szászi Józsefné, Tö-
rök Imréné, Pál Mária, Bakos Rudolf, Barna 
Géza, Szilágyi Dezső, Tóth Károly, Dugonics 

Sándorné, Turjányi Józsefné, Kovács Sándor-
né, Kovács Sándor, Ézsiás Sándorné, André 
Zoltánné, Luklider Jánosné, Keskeny Ferenc, 
Szerdahelyi Ferenc, Boros Károlyné, Pájer 
Árpádné, Kiss Mária, Nagy József, Pető Ot-

tóné, Palócz Imre, Kiss József. A nagy érdek-
lődés miatt legközelebb egy szélesebb körű 
találkozót kívánunk megszervezni.

Turú István
Fotók: Menyhárt Éva

Jó volt ezt ismét hallani a Jász-Nagykun 
Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályának vezetője szájából, ezúttal Jász-
fényszarun, a jászsági települések adóügyi 
munkatársai részére rendezett konzultációs 
fórumon.

A fórumot Győriné dr. Czeglédi Márta 
Jászfényszaru város polgármester asszonya 
nyitotta meg köszöntve a meghívottakat. 

Örömét fejezte ki, hogy ismét városa adhat 
helyt egy ilyen szakmai értekezletnek, hiszen 
a jól felkészült és naprakész kollégákkal lehet 
igazán hatékonyan dolgozni.

Köszöntőjében többek között bemutatta az 
önkormányzat előtt álló feladatokat, elképze-
léseket és terveket is.

A fórum – melynek ötlete alig két hónappal 
ezelőtt fogalmazódott meg a Jászsági Jegyző-

klub jászalsószentgyörgyi foglalkozásán – ez-
úttal a települési önkormányzatok adóügyes 
ügyintézőinek munkáját segítette.

Miért pont az adóüggyel foglalkozó kollé-
gák részére szervezték? – erről kérdeztük dr. 
Voller Erikát, a Jászsági Jegyzőklub vezetőjét.

„A tapasztalat azt mutatja, hogy a több 
mint két évtizede működő Jászsági Jegyző-
klub jelentős segítséget nyújt a jegyzőkollé-
gák számára az önkormányzati és hatósági 
munka jogszerű és szakszerű ellátásában. 
Talán az adóügyi feladatok jelentik az egyik 
legdominánsabb közigazgatási területet, mely 
egyrészt az önkormányzat bevételi forrását hi-
vatott biztosítani, másrészt a legkényesebb és 
talán a lakosság körében legnépszerűtlenebb 
terület. Az adóhatósági eljárás legkellemetle-
nebb szakasza az adóbehajtási munka, mely 
sokszor végrehajtással végződik.

A jegyzőkollégákkal beszélgetve úgy gon-
doltuk, hogy ezen munkaterület hatéko-
nyabb ellátása érdekében nagy segítség lenne 
a köztisztviselő kollégák számára egy ilyen 
konzultációs fórum, melyen szakszerű és 
jogszerű válaszokat kapnának a mindennapi 
munkájuk során felmerülő kérdéseikre.

A kezdeményezésben azonnal együttműkö-
dő partner volt a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya, 
melynek képviseletében dr. Németh Mónika 
főosztályvezető és munkatársai, Laboda Klá-
ra, valamint Sipos Anikó nyújtottak hasznos 
szakmai iránymutatást, melyet ezúton is sze-
retnék megköszönni kollégáim nevében is.

Forrás: Jászságonline
Fotó: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Dr. Nagy László és Győriné dr. Czeglédi Márta

A találkozó résztvevői
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Versenyek és versenyzők Jászfényszarun
Június 1-jén Jászfényszarun immár hatodik 

alkalommal került megrendezésre a fogathaj-
tó verseny, melyet a város önkormányzata és 
a Jászfényszaruiak Lovas Baráti Köre szerve-
zett. A versenyt Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester asszony nyitotta meg, aki az ön-
kormányzat és a város lakói nevében köszön-
tötte a fogatosokat és a szép számban megje-
lent közönséget. Ezt követően a versenyzők 
póni, egyes és kettes fogatok akadályhajtásá-
ban mérhették össze tudásukat. Mindössze-
sen 48 fogat érkezett a versenyre, zömében 
a Jászságból, de az ország más településeiről 
is. Az akadályhajtás szünetében a Budapesti 
Lovas Klub tanítványainak látványos műsora 
szórakoztatta a nézőket.

Június 29-én került sor Jászfényszarun a III. 
díjugrató versenyre, mely egyben a Platthy 
József regionális díjugrató bajnokság megyei 
versenye volt. Platthy József lovagló tanár 
nyolc alkalommal volt a díjugratás magyar 
bajnoka, és ő volt az, aki az 1936. évi berli-
ni olimpián megszerezte a magyar lovassport 
egyetlen olimpiai érmét. A regionális bajnok-
ságot a tavalyi évben szervezték újra Heves, 
Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye ösz-
szefogásával, a díjugrató versenyt pedig elő-
ször 2012-ben rendezték meg Jászfényszarun 
Nagy Tibor emlékére. A vasárnapi bajnoksá-
gon kezdő lovak, kezdő lovasok, ifjúsági lova-
sok, amatőr lovasok és felnőtt bajnokság ver-
senyszámokban mérhették össze tudásukat a 

versenysorozatban a szép számban megjelent 
résztvevők.

Október 4-én a CAN-C kategória kettes 
fogat országos fogathajtó döntőjére került 
sor városunkban. Ez nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hiszen ilyen verseny még nem volt 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Négy te-
lepülés – Balatonlelle, Hortobágy, Orosháza 
és Jászfényszaru – pályázott a verseny meg-
rendezésének jogára. Színvonalas pályázatun-
kat a Fogathajtó Szakbizottság a legjobbnak 
ítélte, így már tavasz óta tudta a fogathajtó 

megyei szint, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei település az idei házigazda. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy városunk pályája az 
egyetlen pálya a megyében, melynek minő-
sége megfelel az előírásoknak, és alkalmas 
országos verseny megrendezésére. Városunk 
nevét biztosan megtanulták a fogathajtók és 
szurkolótáboraik, hiszen az ország minden 
szegletéből érkezők rendkívül kedves fogad-

tatással, udvarias és gyors intézkedéssel talál-
koztak, akár előző nap, akár aznap hajnalban. 
A versenynapon tizenhét megye 52 hajtója 
érkezett a döntőre. A verseny korrekt módon 
folyt, az első forduló pályáját 24-en teljesí-
tették nulla hibaponttal. Lázas számolgatás 
kezdődött a csapatok háza táján, ki hogyan 
zárta a délelőttöt. Ebéd után új pálya került 
kialakításra benne egy csökkentett távolsá-
gú selybapár és a délelőtti szalon helyett egy 
cikk-cakk akadály. A második pályát 12-en 
teljesítették nulla hibaponttal, közülük 8-an 

mindkét fordulót. Rendkívül izgalmas, utol-
só pillanatig nyitott verseny volt. Az egyéni 
helyezések az összevetésben dőltek el. Matúz 
Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok megye) egye-
düli hibátlanként nyerte meg a versenyt, ő 
lett a 2014. év C kategóriás országos bajnoka. 
A döntő összességében baráti hangulatban, 
egymás sikerének őszintén örülve, a helyi 
szervezők munkájának dicséretével zárult.

A Jászfényszaruiak Lovas Baráti Köre ez-
úton is köszöni Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának támogatását, mely nagyban 
hozzájárult ezen színvonalas versenyek meg-
rendezéséhez, és lehetőséget biztosít további 
célkitűzéseink megvalósításához. Nem utol-
só sorban szeretnénk köszönetet mondani 
mind azon segítőinknek és támogatóinknak, 
akik önzetlen munkájukkal és támogatásuk-
kal segítették versenyeink színvonalas lebo-
nyolítását. Ifj. Pál János

Fotó: Menyhárt Éva

Fogathajtó verseny június 1-jén

Az országos fogathajtó verseny döntőjén
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Egyházi hírek – Sorsok, életek

Farkas Ferenc (ragadványnevük: Kapu-
si) 1937. március 10-én született harmadik 
gyermekként a családban. Édesapja, Farkas 
Ferenc 1911-ben, édesanyja, Radics Anna 
1912-ben született. Összesen 12-en voltak 
testvérek, de már csak hatan élnek. A csa-
lád szegény volt, amit jól jelez, hogy egy 
körülbelül 12 m2-es kicsiny házban laktak a 
Válykos-tó mellett, amiben egyébként régen 
vadkacsák is voltak. Jelenleg az épület helyén 
a Szent József Szabadidőpark hintája áll.

A II. világháború során 1944-ben a Szálasi-
diktatúra idején az életük is veszélyben for-
gott, hiszen az édesanyjával együtt Ausztriába 
hurcolták el, ahol kényszermunkát kellett vé-
geznie, és kazánfűtőként dolgozott.

A nagymama, Horváth Franciska nevelt 
lány volt, és 27 évig volt takarító a templom-
ban (Réz Dezső plébános idejében). Utána 
Radics Anna vette át a takarítást, és a kis 
Ferenc is vele ment. Amit a templomban a 
hívek elhullajtottak perselypénzt, azt ő szedte 
össze és tette el. Iskolába 10 évesen kezdett 
el járni, és 4 osztályt végzett el. Szabadidejé-
ben Farkas Ferenc a fényszarui focicsapatban 
focizott Maróti István és Mészáros Tivadar 
mellett, mint középcsatár. 1956-ban házaso-
dott össze Mezei Ilonával. Három gyermekük 
született: Ilona, Feri és Márta. 7 unokájuk és 
9 dédunokájuk van. A szépen karbantartott 
házukat szobánként építették fel. Bár Török 
Imre vb-elnökhelyettes nagy portát ajánlott 
az akkori Újtelepen és kamatmentes köl-
csönt, ezt nem fogadták el.

Farkas Ferenc már gyermekkora óta sokat 
dolgozott. Később a Mezőkertnél dolgozott, 
ahol az árut a vasúthoz vitték ki.

Ezt követően a Mélyépítő vállalatnál dol-
gozott, és például csatornát építettek. A 
budapesti 23-as építőipari vállalatnál pedig 

csoportvezető lett.
Eztán Vácszentlászlóra került a tsz-be, ahol 

építkezéseket folytattak. Például a tejüzemet 
és istállókat építettek. Munkája elismeré-
seként kétszer tüntették ki kiváló dolgozó 
címmel, és miniszteri kitüntetést is kapott. 
Otthon pedig négy disznót, baromfikat, sőt 
még pulykát is tartottak.

Ma is aktívan kertészkednek, hiszen a vi-
rágok mellett a kertben uborka, zöldség, pa-
radicsom és krumpli is megtalálható. Amint 
elmondták: „Erősen hiszünk Istenben.” Min-
den reggel és este három Miatyánkot és há-
rom Üdvözlégy Máriát imádkoznak el.

Megkérdeztem Feri bácsitól, hogy mit üzen 
a fiataloknak. Úgy gondolom, válasza fontos 
mindannyiunknak: „Azt üzenem, hogy a fi-
atalok figyeljenek oda az öregekre. Minden-
kinek meg kell adni a tiszteletet és köszönni 
kell.”

Kiss Lászlóné Dányi Etelka 1926. novem-
ber 18-án született a család második gyer-
mekeként. Édesapja, Dányi Antal 1902-ben, 
édesanyja, Sándor Klára pedig 1907-ben 
született.

A Zagyván túli Borjújárás tanyán éltek, és 
hatvan hold földet haszonbéreltek dr. Dobsa 
Ferenc gyöngyösi törvényszéki tanácsostól. A 
tanyán természetesen sokféle állatot is tartot-
tak. Érdekesség, hogy még pávájuk is volt.

Etelka néni az akkori oktatási rendszernek 
megfelelően hat osztályt végzett, és 12 éves 
koráig tanult, majd a teheneket őrizte, és már 
fiatalon nagyon sokat dolgozott.

Az iskola után kissé meglepő módon édes-
apja rábízta két lovuk hajtását, amit nagyon 
szeretett. Eközben a tanyán a nagyobb testvé-
re, Ilona otthon a főzésben segített.

A sok munka mellett azonban a szomszé-
dos települések búcsúira is eljártak. Így voltak 
Tura, Zsámbok, Pusztamonostor, Boldog bú-
csúiban is, de az esti fejésre már haza kellett 
érni. Különleges élménye volt, amikor a ház-
szentelésre érkező Réz Dezső plébános lovas 
kocsival jött.

Bár Etelka fodrász szeretett volna lenni, a 
nővére pedig varrónő, mégis másként alakult, 
hiszen a családnak nem volt pénze a tanít-
tatásra. A Rákosi-rendszerben az 1950-es 
években a beadások során a tehenet is maga 
vitte be.

A család életét a termelőszövetkezetesítés 
változtatta meg. A tsz szervezése során ösz-
szehívták a gazdálkodókat, hogy álljanak be 
a tsz-be. Etelka néni apja azonban nem akart 
beállni, de végül is belátta, hogy a központi 
hatalommal szemben nem tud mit tenni, és 
be kell állnia.

Etelka néni 1950-ben házasodott össze a 
turai Tóth Jánossal. A férjével tíz és fél évig él-

tek együtt. Jó szakember volt, de ivott. Egyre 
várt, hogy majd megjavul a férje. Végül nem 
bírta tovább, és Etelka néni megmondta, 
hogy ide többet nem jöhet csak a ruhájáért. 
Rá egy évre beadta a válópert és elváltak.

Később Etelka is tsz-tag lett, a határban 
dolgozott, majd Bugacon iskolába járt, és ha-
zatérve takarítónő lett a tsz-irodában.

Második férjével, Kiss Lászlóval úgy ismer-
kedett meg, hogy Etelka lánykorában a Kiss 
malomba járt a lovakkal lisztért. Jó barátság-
ban voltak a malmos fiával, Lacival, majd 
sok-sok esztendő múlva 1963-ban váratlanul 
összejöttek, megházasodtak és egy gyerme-
kük született. A férje továbbvitte a családi 
hagyományokat, és molnárként dolgozott, a 
szabadidejében pedig focizott. Majd Pesten 
dolgozott, később pedig Penczner Károly 
boltjában. Utána a ktsz-ben volt éjjeliőr. Ké-
sőbb Etelka is elment a ktsz-be dolgozni, ahol 
előkészítő segédmunkás volt. Otthon pedig 
állatokat tartottak. Megtalálható volt a portá-
jukon a pulyka, kacsa, liba és disznó is.

Etelka néni már gyerekkora óta nagyon sze-
retett dolgozni az állatokkal. Annyira szereti 
őket, hogy még most is elmenne dolgozni, de 
csak az állatkertbe, mint gondozó. 

Otthonában a rádión keresztül reggel és 
este a misét és a litániát hallgatja.

Így vélekedik: „A fiatalokkal nagyon el van 
szaladva a ló, nem köszönnek, nem fogadnak 
szót és nem dolgoznak.”

Útravaló bölcsességei pedig mindannyiunk 
számára nagyon megszívlelendőek: „Dolgoz-
zon mindenki, és akkor neki is lesz.” „A ku-
tyát azért tartjuk, hogy adjunk neki enni, az 
irigyeket meg azért, hogy ugassanak.”

Búcsúzásul jó egészséget kívántunk, melyre ő 
ezt válaszolta: „Nagyon vigyázok arra, hogy ne 
süllyedjek el.” Szöveg: Farkas Kristóf Vince

Kép: Pető István

Farkas Ferenc

Kiss Lászlóné

„Erősen hiszünk
Istenben”

„A kutyát azért tartjuk,
hogy adjunk neki enni,
az irigyeket meg azért,

hogy ugassanak”
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140 éVES A JÁSz MúzEuM
Nagyszabású ünnepség a Déryné Rendezvényházban

Helyi értéktár konferencia Rákóczifalván
Hagyomány-értékőrzés-találkozás címmel

2014. november 14-én 10 órától méltó ünneplésben részesült a 
Jászság múzeuma. Illusztris vendégek, megható méltatások és eredmé-
nyekről beszámoló szakmai előadások tarkították a napot.

A köszöntő sorokban kiemelték a múzeum mögötti nagyon erős tár-
sadalmi hátteret, valódi jász jelenségnek nevezték. Dr. Szabó Tamás 
polgármester várospolitikai feladatnak nevezte, hogy a múzeumnak a 
múltjához méltó helyre kell kerülnie, így akár nemzeti zarándokhellyé 
is válhatna, valamint helyi szinten a legintenzívebb közvetítője legyen 
továbbra is a kultúrának.

A minisztériumból dr. Vígh Annamária köszöntő levelében a helyi 
identitás legfőbb hordozójának nevezte a múzeumot, mely a lokális 
kulturális szerveződésnek egyszerre eredménye és szervezője.

A jászkun főkapitány a közös emlékezet és társadalmi önismeret 
helyének nevezte a múzeumot, a hagyományok újrateremtésében is 
óriási szerepet vállalt az intézmény (pl. jászkapitányság intézménye). 
Reméli, hogy a digitális-virtuális hármas kerület létrehozása is az ő 
nevükhöz fog fűződni.

Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke azt emelte ki, hogy a mú-
zeumnak küldetése van, a fiataloknak adja át azt az erkölcsi muníciót, 
ami a megújulást adhatja.

Pócs János szerint az intézmény a gyökereket is jelenti, a születésnap 
az összetartozás napja is, akárcsak május 6-a, ami immár a redemptio 
emléknapja is. Két nevet említett képviselő úr: Sipos Orbánét, aki 
elhelyezte Lehel kürtjét a múzeumban, és Hortiné dr. Bathó Editet, 
akinek hivatása és élete a múzeum. Igazgatóasszony 1994 óta áll a 
múzeum élén. A nevéhez rengeteg pozitív dolog kötődik: alapítvány 
létrehozása, helytörténeti kiadványok szerkesztése és kiadása, múze-
umi rendezvények sokasága, a Redemtio újság megjelentetése, a Jász 
Világtalálkozó elindításában való közreműködés.

Borbás Ferenc regnáló jászkapitány pedig a hagyományőrzés fontos-
ságát, az összetartozás érzését emelte ki a múzeumi feladatok közül.

A köszöntések után Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató tartot-
ta meg előadását 140 éve a közművelődés és tudomány szolgálatában 
címmel. Nagy ívekben szólt a múzeum születéséről, az elmúlt másfél 

évszázadról, a múlt nagy fordulópontjairól, a nagy elődökről, minde-
nekelőtt Sipos Orbánról. Érdekességeket osztott meg a hallgatósággal, 
például arról, hogy mekkora szerepe van a múzeumnak a jász viselet 
és a jász szűcshímzés megőrzésében és újra megmutatásában és szé-
les körben való elterjesztésében. Editke a jász viselet elkötelezett híve, 
tudományos munkáinak ez is az egyik legfőbb bázisa. Az elmúlt 20 
esztendőben a múzeum igazi közösségi térré vált, mely a munkatársak-
nak, az elkötelezett lokálpatriótáknak és önkénteseknek is köszönhető, 
és példamutató munkát folytat.

Majd Papp Izabella megyei levéltáros a Redemtio honismereti lapot 
ismertette és méltatta a nagyközönségnek, mely fennállásának 20. évét 
ünnepelte tavaly. Ez alkalomból készült el az újság repertóriuma, me-
lyet Gulyás Erzsébet nyugalmazott helytörténeti könyvtáros készített. 

Ezután az emléklapok átadása, majd a köszöntések sora következett. 
Az ünnepség egy finom ünnepi ebéddel – marhapörkölt galuskával – 
zárult az Ifjúsági Házban. 

Boldog születésnapot, kedves Jász Múzeum! Kívánjuk, hogy a követ-
kező kerek évfordulón is ennyi múzeumot és kultúrát szerető, mozga-
tó ember köszöntse a Jászság egyik jelképét, a Jász Múzeumot!

Nagy Ildikó könyvtáros

A Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája és a Varsány Közössé-
gi Ház és Könyvtár értéktár konferenciát szervezett 2014. november 
7-én Rákóczifalván.

A szakmai nap egy hagyományos falusi disznóvágással kezdődött, 
majd előadásokkal folytatódott:

Rákóczifalva helyi értékeinek jelene és jövője. Előadó: Kósa Lajos 
polgármester. A polgármester úr a helyi termékek útját mutatta be a 
termelőtől a fogyasztóig.

Falusi értékek megjelenítése az iskolai életben. Előadó: Tímárné 
Fischer Magdolna iskolaigazgató. Előadásában elhangzott: az iskolai 

nevelés egyik legfontosabb alappillére a lokálpatriotizmus, az iskola 
élen jár a különböző szervezetekkel való együttműködésben, a helyi 
értékek beemelésében az iskolai tananyagba a témahetek alkalmával.

Helyi értékek gyűjtése a gyakorlatban: a kérdőíves módszer. Előadó: 
Császiné Csáti Réka intézményvezető. Réka elmondta, hogy a helyi 
értéktár bizottság megalakulása után megkezdődhetett a valódi mun-
ka, kérdőíves módszerrel felmérték, hogy a lakosoknak valójában mi a 
helyi érték.  Ennek kiértékelése került bemutatásra. Elhangzott, hogy 
a munka itt még nem ér véget, a kérdőívezés eredményét ellenőrizni 
kell, illetve rendszerezni, majd egy digitális adattárban lehet hozzá-
férni, mint közösségi tulajdonhoz a városi honlapon. Azt, hogy mi 
kerül a helyi értéktárba, azt a bizottság hivatott eldönteni, erről hatá-
rozatot hoz. A helyi érték, ha megalapozottan került be az értéktárba 
és kellően különleges, akár hungarikum is válhat belőle (ld. karcagi 
birkapörkölt).

Az előadások után eszmecserére és kerekasztal-beszélgetésre is volt 
lehetőség, majd a reggeli disznóvágás eredményét tálalták fel ebédre, 
ami nagyon stílusosan keretezte ezt a remekül megszervezett szakmai 
összejövetelt.

Az előadók hasznos, praktikus, szakmailag jól felépített gondolatai 
a Jászfényszarun most induló helyi érték klub számára is értékesek 
lehetnek. Ugyanis a helyi értéktár bizottság munkáját helyben a klub 
tagjai fogják segíteni.

A klub összejöveteleiről a www.jaszfenykonyvtar.hu és a városi 
könyvtár Facebook oldalán adunk tájékoztatást. 

Nagy Ildikó könyvtáros

Fotó: Nagy Ildikó

Fotó: Nagy Ildikó
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Ovi buli – A gyermekekről a gyermekeknek

Bemutatkozás Boldogon – óvodai fellépés

A jászfényszarui Szivárvány ovisok 2014. 
november 8-án felvették kedvenc táncos 
cipellőiket, és ovibuliba indultak.

A Süni csoport állatok jelmezeit vette 
magára, a Pillangó csoportosok krokodil 
táncot jártak, a Csiga csoportos lányok 
pomponokkal a kezükben telefonáló ko-
moly „úriembereket” táncoltak körbe 

fergeteges lépésekkel. A legnagyobbak, a 
Katicások az egerek és macskák örök har-
cát táncolták el. A remek produkciók után 
tapsokkal bátorítottuk a fellépőket, mert 
bátortalanok mindig akadnak, nem egy-
szerű ennyi ember elé kiállni.

Mindig sok kedves vendégünk tiszteli 
meg jelenlétével bulinkat, ami különleges, 

hiszen nem sok helyen lehet találni az or-
szágban olyan óvodát, ahol minden gyer-
mekcsoport mellett az anyukák és apukák 
is megcsillogtatják táncos tehetségüket. 
Egyszeri, pótolhatatlan alkalom nagyszü-
lőknek, dédiknek látni a fiatalokat a szín-
padon, újra elkísérni őket, mint 30-40 év-
vel ezelőtt, az ovis programokra.

A műsor minden évben komoly fejtörést 
okoz, hogy mivel is lépjünk fel, ami újdon-
ság, még nem látták senkitől sem és meg-
valósítható, látványos.

Köszönjük, hogy ebben az évben is part-
nerek voltak a szülők a gyermekek és saját 
fellépő ruháiknak elkészítésében, jöttek 
munka után próbálni, kiálltak a színpad-
ra, ami felnőttként sem mindenkinek egy-
szerű.

A buli gyermekekről, a gyermekekért 
szól, különleges pillanat, megállás a hét-
köznapi „rohanásban”, rácsodálkozás a 
mellettünk élőkre. Ilyen pillanat volt, mi-
kor Jáger János és baráti zenekara kísére-
tével énekelt Csiga csoportos anyukánk, 
köszönjük a dalokat.

Köszönet Glonczi Rudolfnak és ifj. Pócs 
Jánosnak a buli fotózásáért, nézegetve a ké-
peket újra átélhetjük az estét. A rendezvény 
bevételéből játékokkal lepjük meg ovisain-
kat, hasonlóan az előző évekhez.

Mezeiné Folyó Angéla

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság szervezésében megvalósuló projekt 
keretén belül Boldogra látogattak a Nap-
sugár Óvoda Maci csoportjának gyermekei 
október 17-én. Vendéglátóink, a boldogi 
óvoda gyermekei tartalmas műsorral ké-

szültek, valamint a pusztamonostori és a 
jászágói óvodások is felléptek műsorukkal, 
erősítve kapcsolatukat, bemutatva egymás-
nak az ősz folyamán tanultakat. Az őszi 
témához kapcsolódó műsorral léptek fel 
a jászfényszarui Maci csoportosok, az ősz 

folyamán tanult versekkel, körjátékokkal 
készültek. A helyszínen finom házi pogá-
csával, almával, teával vendégeltek meg 
bennünket. Vendéglátóink az ajándé-
kunknak, a jászfényszarui START mun-
kaprogram dolgozói által termelt finom 
és egészséges zöldségekkel teli hatalmas 
kosaraknak nagyon örültek, amit ezúton is 
nagyon köszönünk.

Az ovis csoportok figyelmesen végignéz-
ték egymás műsorát, élvezettel figyelték és 
hallgatták a vendég gyerekek produkcióit. 
Mihály-napi vásáros játékfüzért, körjáté-
kokat, mondókákat, verseket hallhattunk 
a fellépések során. A gyerekek által az ősz 
folyamán készített rajzokat, különféle al-
kotásokat magunkkal vittük.

Mind a négy település elhozta az általuk 
készített őszi témájú munkákat, amelyeket 
a helyszínen kiállítottak. A műsorok után 
a gyerekeknek lehetősége volt a kiállítást 
megtekinteni, egymás munkáiban gyö-
nyörködni, és további ötleteket meríteni 
belőle.

A délelőtt lezárásaképpen búcsúzóul 
közös játékban vettek részt a gyermekek, 
ezzel is erősítve a szomszéd települések ösz-
szetartozását.

Készítette: Dobák Ágota Zsuzsanna

Fotó: Móczó Krisztina

Fotó: Glonczi Rudolf
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ÓVODAI HíREK
Budapesti kirándulás

Óvodai intézményünk két nagycsoportja, a 
Ficánkák és a Katicák közös kiránduláson ve-
hettek részt. A nap első felében egy nagyszerű 
játszótéren szórakoztunk a budai vár tövében, 
majd délben lesétáltunk a Batthyány térre, 
ahonnan megcsodáltuk a Parlament épületét 
és a dunai hajóközlekedést, majd elvillamo-
soztunk a múzeumhoz.

A múzeum nem nagy területen fekszik, de 
minden zugában mese rejtőzik. Az első te-

remben képek segítségével három történetet 
meséltek el a gyerekek. Az érdekesség az volt, 
hogy a képek a székek ülőlapjának hátolda-
lára voltak erősítve. A második szoba ajtaja 
varázsigék szavaira nyílt ki, ahol félhomály 
fogadott minket, és a plafonra vetítettek 
egy stilizált mesét, amit a foglalkozásvezető 
szöveggel kísért. A következő helyiségben 
próbák elé állították a gyerekeket. A király-
lányt egy útvesztőből vezethették ki, üveg-

cséket szagoltak, és ki kellett találni melyik 
rózsaillatú. Egy fa odvába kellett belenyúlni, 
és kitalálni, mit rejt a rés, és a sarokban lévő 
kútnál hallgatózva egy állat hangját lehetett 
felfedezni. Majd egy létrán felkapaszkodtak 
az „égig érő fára”, ahol egy tojást találtak, 
amit ha megérintettek, megváltozott a színe.

A legutolsó teremben, ha legyőzték a sár-
kányt, beöltözhettek királynak, királylánynak 
és a bátrabbak sárkánynak.

A múzeum nemcsak az óvodásoknak érde-
kes, de bátran ajánljuk az iskolás korosztály-
nak is. S. A. és L. M.

Fotó: Jarábikné Sinkovics Andrea

Novemberi jeles napunkon a gyerekek megismerkedtek az e naphoz 
tartozó legendával, szólásokkal, időjóslással. A megelőző napokban 
több libás játékot, mondókát mondogattak, több tucat kisliba eleve-
nedett meg különböző technikával a rajzlapokon. Márton napján nem 
maradt el a libazsíros kenyér kóstolása sem lila hagymával. Hiszen 
tartjuk a mondást: aki Márton napján libát nem eszik, egész évben 
éhezik. A nagycsoportosok Szent Márton életét idéző játékával vált 
emlékezetessé ez a délelőtt. Földvári Edit

A Tarisznyás Műhely tagjait már ismerősként, visszatérő vendégként 
üdvözölhetjük óvodáinkban. 2014. október 22-én a Szivárvány Óvo-
da nagycsoportjába, a Katica csoportba látogattak el.

Énekeltek, népi játékokat játszottak. Bevezették a gyerekeket a hang-
szerkészítés rejtelmeibe. A foglalkozás után a gyerekek megmutatták 
frissen szerzett hangszeres tudásukat a többi csoportban.

Földvári Edit

Márton napja A Tarisznyás Műhely a Katicáknál

Csoporttalálkozó a Teaházban
Október 7-én, egy szép, napsütéses őszi délutánon került sor a Maci 

és a Csigabiga csoport találkozójára a Teaházban. A két óvoda azo-
nos korcsoportú gyermekeinek közös programjai az összeismerkedést, 
illetve az összebarátkozást szolgálja a gyermekek és szülők között. A 
tanköteles kor elérése után egymás osztálytársai lesznek, együtt fogják 
tölteni napjaik nagy részét. Október 4-én ünnepeljük az állatok világ-
napját, melyről a találkozónkon is megemlékeztünk. Diafilmvetítéssel 
kezdtük a programot, ami azért is érdekes volt a gyermekek számára, 
mert nagy részük nem látott még ilyet, a felnőttek pedig kicsit nosztal-
giázhattak a diavetítős estékre emlékezve. A vadon élő állatok és Sün 
Balázs után „medvevadászatra” indultak a gyerekek egy utánzós játék 

segítségével. A színes őszi versek, melyekkel a két csoport kedveskedett 
egymásnak, megfelelő hangulatot teremtettek a közös barkácsoláshoz. 
Az ősz színeiben pompázó levelek közt megbújó maci és csigabiga for-
mákból ajtóra, ablakra akasztható dísz készült. A szülők is örömmel 
vettek részt az alkotásban, észre sem vettük, hogy besötétedett. A Tea-
házban dolgozó fiatalok kis lakomával kedveskedtek nekünk, aminek 
nagyon megörültünk, és mindenki jóízűen falatozott. A menü: friss, 
ropogós vajas kenyér paprikával, finom, citromos gyümölcsteával és 
piros almával. Sok fénykép készült a közös délutánon, amit azóta is 
vidáman nézegetünk, és várjuk a következő közös programot. 

Szakaliné Hesz Katalin
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Sport délelőtt Felhívás

Óvodai hírek
„Macik a tanyán!”

Az állatok világnapja alkalmából a Napsugár Óvoda Maci csoportja 
meghívást kapott az Ördög-tanyára. A gyermekek nagy izgalommal 
várták a látogatást, mivel sokan a csoportból még soha nem jártak 
tanyán! Ördögné Marika néni és családja már az udvaron vártak 
bennünket nagy szeretettel. Mielőtt elkezdtük volna a tanya bejárá-
sát, Marika néni néhány fontos információt osztott meg velünk az 
állatokról és a tanyán lévő szabályokról. Első utunk a tehénistállóba 
vezetett, ahol a finom tejet adó tehenek simogatása után alkalmunk 
volt megnézni az éppen egynapos kis bocit, Misikét.

Tanyalátogatásunkat folytatva a disznóólhoz értünk, ahol ismét 
alkalom nyílt a simogatásra és egy kis hátvakargatásra a röfik nagy 
örömére! Itt már mindenki nagy lázba jött, mert megláttuk a lovakat. 
A kis „macikák” már sorakoztak is, hogy minél előbb felülhessenek a 
pacik hátára. Akik nem voltak olyan bátrak, hogy lovagoljanak, addig 

a vizsla kutyust simogatták. Következő „megálló” a bárányoknál volt. 
Megnézhettük, hogyan legelésznek az udvaron. Majd nagy izgalom-
mal követtük Marika nénit a boci „óvodába”, ahol megtudhattunk 
mindent a kicsi bocikról, és még meg is etethettük őket! Miután a 
bocik jóllaktak, egy meglepetésben volt részünk. Egy tanyasi játszóté-
ren mászkálhattunk, ugrálhattunk és csúszkálhattunk! A sok-sok bála 
jó lehetőség volt a fogócskára is. Vendéglátóink tudták, hogy ennyi 
új információ és izgalom után biztosan megéheztünk és megszomjaz-
tunk. Egy „terülj, terülj asztalkám” várt bennünket, amin házi tej, va-
jas, túrós és körözöttes kenyér volt. Élményekben gazdagon, kifáradva, 
jóllakottan indultunk vissza a mi saját óvodánkba!

Köszönjük Ördögné Marika néninek és családjának a vendéglátást, a 
szülőknek pedig a segítséget! 

Maci csoport

A Szivárvány Óvoda néhány éve farsang tá-
jékán kiállítást szervez a művelődési házban. 
Így lesz ez 2015 februárjában is. Most farsan-
gi álarcokat várunk különböző technikákkal 
készítve. Készülhet papírból, rongyból, do-
bozból, fémből, gipszből, papírmaséból.

Lehet kicsi, nagy, szomorú, mosolygós, sa-
ját elképzeléseitek alapján alakítva, díszítve.

(F. E.)

Misike, az egynapos boci

Fotó: Internet

Nagyon finom!

2014. október 9-én a Szivárvány Óvodában sport délelőttre került sor.
Zenés bemelegítés után különböző akadályokat kellett legyőzni a gyerekeknek.

Volt célba rúgás, tök gurítás akadály pálya, kerékpáros ügyességi verseny.
Kép és szöveg: Földvári Edit
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Őszi beszámoló a Teaházból

Idén ősszel is akadt bőven válogatni való 
számos programjaink közül, melyek elérhe-
tőek voltak a település egésze számára.

Legutóbbi Családi napunk során, előzetes 
felmérések alapján, virágoskertek kialakításá-
hoz biztosítottunk növényeket a programon 

résztvevőknek. A futónövények, facsemeték, 
tuják elültetését közösen, csapatokban végez-
tük a családok otthonában. Rendezvényünk 
egy közös ebéddel zárult, melyet bográcsban 
készítettek el a Teaház munkatársai.

A Szarui Tálentum zenei tehetségkutató- 
és gondozó program keretein belül 2014. 
szeptember 15-én 7 darab hegedűt adtunk át 
a tanulni vágyó gyermekek számára, 1 diák 

tanítása pedig cimbalmon történik. A prog-
ram keretén belül elkezdődött a zenei oktatás 
Unger Balázs közreműködésével.

Eddigi legsikeresebb Sportnapunkra 2014. 
szeptember 27-én került sor, mellyel párhu-
zamosan valósult meg konzorciumi partne-
rünk, a Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat Melanoma Malignum szűrővizsgálata 
is. A szűrővizsgálat során 33 emberből 8-nál 
találtak olyan bőrelváltozást, amely a közel-
jövőben ismételt vizsgálatot vagy sebészeti 
beavatkozást igényel majd. Sportnapunkat 
követően még számos esemény várta a nap 
folyamán a település lakóit, hiszen délután 
kezdődtek a „Itthon vagy – Magyarország 
szeretlek” című projekt keretein belül meg-
rendezett programok is.

Az Együtt az új óvodáért című programele-
münk 2014. október 7-én immár negyedik 
alkalommal valósult meg. A helyi óvoda két 
tagintézményének párhuzamos csoportjaiból 
40 fő látogatott el a rendezvényre.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
szervezetével együttműködésben 2014. októ-
ber 10-én egész napon át tartó programsoro-
zattal vártuk a település lakóit. A rendezvény 
során 3 „Netezz biztonságosan” című előadás 
hangzott el a Samsung Smart Schoolban, me-
lyek közül a délelőtt folyamán 2 prezentáci-
ót a helyi általános iskola diákjai tekintettek 
meg, míg a délutáni etap a felnőttek számára 
szólt. A Teaház Gasztro Klubjában ezalatt 
egész nap sültek a különféle ízesítésű, házilag 
készített rétesek, továbbá délután megvaló-
sult egy játszóház, valamint táncház is.

Az ősz a projekt keretein belül tervezett 
képzésekkel kapcsolatban is újdonságokkal 
szolgált, hiszen októberben 2 tanfolyamot 
is elindítottunk. 2014. október 15-én ült 
elsőként iskolapadba a Hulladékválogató- 

és feldolgozó című képzés 12 résztvevője. A 
tanfolyam december 3-ig tart majd. 2014. 
október 16-án indult el a Betanított konyhai 
kisegítő képzésünk 20 fő részvételével, másik 
konzorciumi partnerünk, a Türr István Kép-
ző és Kutató Intézet szervezésében. Tapasz-

talatként elmondható, hogy aktívan, érdek-
lődéssel vesznek részt az órákon a hallgatók, 
lemorzsolódás még nem történt.

Decemberben is számos program várja 
majd az érdeklődőket. A téli szünet idejére 
pedig külön rendezvényekkel is készülünk, 
hogy a diákok és szüleik hasznosan tölthessék 
el együtt felszabaduló idejüket.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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V. Jászfény Kupa Országos Gyermek Sakkverseny
Gáspár Imre-emlékverseny

Ötödik alkalommal rendeztük meg isko-
lánkban a Jászfény Kupa Gyermek Országos 
Sakkversenyt, amit az idén elhunyt Gáspár 
Imre emlékének szenteltük. Imre bácsiról az 
iskola bejáratánál egy kiállítást lehetett meg-
tekinteni, és a verseny előtt vendégeinkkel 
együtt megnéztük a jászfényszarui munkás-

ságáról készített megható, rövid emlékfilmet.
Gáspár Imre kezdte el oktatni iskolánk di-

ákjait sakkra, akik vezetésével később szép 
sikereket értek el különböző versenyeken. 
Az ő kezdeményezésére rendeztük meg az 
első versenyünket, és az általa megteremtett 
hagyományokra alapozva folytatjuk a sakk 
népszerűsítését városunkban.

Az idei kiírás annyiban módosult az eddi-
giekhez képest, hogy most a középiskolai ta-
nulókat is magában foglaló V. korcsoportban 
is meghirdettük a versenyt, így a régebben 
elballagott diákjainkkal is találkozhattunk. 

Idén igen erős mezőny gyűlt össze, a megmé-
rettetésen közel 100 versenyző mérte össze 
tudását, akik környékbeli településekről, to-
vábbá Egerből, Budapestről, Salgótarjánból, 
Martfűről, Szolnokról érkeztek.

A versenyt Győri János alpolgármester 
nyitotta meg, rajta kívül jelenlétével tisztelt 

meg bennünket Szakali János iskolaigazgató, 
Szabó Lászlóné igazgatóhelyettes, Berényi 
Ferenc önkormányzati képviselő. Rajtuk kí-
vül volt egy különleges vendégünk is, Gáspár 
Imre fia, Gáspár Csaba, aki később a díjak 
átadásánál is segédkezett. A kupákat Nagy 
Krisztián adta át az Artis Kft. képviseletében, 
a verseny előtt pedig Kovács Lillát díjazta ab-
ból az alkalomból, hogy Lilla sok éve egyéni 
megyebajnokunk.

A megnyitó után Egyed Zsolt, a verseny 
főbírája ismertette a versenyzőkkel a szabá-
lyokat. A lebonyolítás 7 fordulós svájci rend-

szerben, a játékidő 2X15 perc, a rapid szerint 
zajlott. Díjazásnál az első helyezettek kupát is 
kaptak, I-III. helyezettek érmet, I-VI. helye-
zettek ajándékot és oklevelet, minden részt-
vevő emléklapot kapott és egy kis ,,túlélő 
csomagot”, amit a büfében lehetett beváltani. 
Jászfényszarut az alábbi gyerekek képviselték:

 I. kcs.: Rácz Ádám 6. hely
  Kiss Gergely
  Baráth Konor Péter
  Rácz Áron
  Polatschek Dominik

 II. kcs.: Kotán Eszter 2. hely
  Tóth Anna 3. hely
  Nyers Lili 4. hely
  Balázs Léna 5. hely
  Ézsiás Réka Napsugár 6. hely
  Novodomszky Tibor
  Polatschek Péter
  Farmosi Valentin

 III. kcs.: Kovács Lilla 2. hely
  Nyers Dániel 2. hely

 IV. kcs.: Berényi Levente 6. hely
  Szücs Levente

 V. kcs.: Czakó Patrik 3. hely
  Kovács Dániel

Ajándékban részesült a mezőny legfiatalabb 
versenyzője is, aki amikor megkapta a díjat 
meghökkenve ezt kérdezte: ,,Csak én vagyok 
itt egyedül 7 éves?” Persze csak napok vagy 
hónapok döntöttek, hogy ki a mezőnyben a 
legfiatalabb, de ez is jól mutatja, hogy míg 
a legfiatalabb 7, addig a legidősebb verseny-
zőnk 19 éves volt.

Iskolánk tanulóit Muhari István készítette 
fel. Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat 
támogatóinknak és segítőinknek, akik nélkül 
ez a verseny nem jöhetett volna létre:

Jászfényszaru Város Önkormányzata, 
Gamesz, IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Szakiskola, Jászfényszaru 
VSE, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Jászberényi Tankerület, Artis Kft., Kleopát-
ra Gyógyszertár, É+J Kft, Telepolc, Szilvesz-
ter Julianna – Állateledel bolt, Silver Butik, 
Dajkóker, Dr. Róbel Sándor, Lívia Virágbolt, 
Vaszicsku Gergő, aki egy focilabdát ajánlott 
fel a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
focistáinak aláírásával, mely hasonlóan az 
elmúlt év sakkversenyéhez, nagy örömet vál-
tott ki a sakkozó fiúkból.

A legfőbb segítők idén is, mint minden év-
ben a sakkosaink szülei, hozzátartozói voltak, 
akik pénteken és szombaton is kitettek ma-
gukért a szervezésben, rendezésben, lebonyo-
lításban, büfé üzemeltetésben.

Kívánok a továbbiakban minden diáknak 
jó sakkozást, szép erdeményeket.

Kép és szöveg: Fáczán IzabellaVerseny után

Verseny közben



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/11 15

ISKOlAI HíREK

57 évvel ezelőtt Cegléden születtem munkásszülők gyermekeként, 
akik a Gulyás Imre nevet adták nekem. 1960 óta élek – kisebb megsza-
kításokkal – Jászberényben. Tanulmányaimat a Gyetvai (ma a Nagy-
boldog Asszony) Általános Iskolában kezdtem el, a Lehel Vezér Gim-

náziumban folytattam. 
Első diplomámat Eger-
ben szereztem matema-
tika-kémia szakon.  

Tanítottam főállású 
tanárként Tiszaburán, 
Alattyánon, Jászberény-
ben, dolgoztam tanul-
mányi főelőadóként 
a közigazgatásban. 25 
évig vezető beosztás-
ban tevékenykedtem, 
1995-től a Székely Mi-
hály, az Eltérő Tantervű 
Tagozat, majd – mint 
jogutód intézmény – a 
Belvárosi Általános Is-
kola igazgatója voltam. 

2009-ben elhagytam 
a pályát, marketinggel 
fog lalkoztam. 17 év óta 
egyéni vál lal kozó  va-
gyok, fel ső fokú képzés-
ben ok ta tok szocio lógiát, 
pe da gógiát, gyer mek vé -
del met, veze tés elméletet.

Feleségem a Belvárosi 
Általános Iskola földrajz-orosz-testnevelés szakos tanára. Három gyer-
mekem közül a két fiú Szegeden illetve Budapesten tanul egyetemen. 
A lányom, aki a 20 évével a legfiatalabb, az óvónői pályát választotta, 
a jövő évben kezdi meg tanulmányait.

Imádom a labdarúgást (magam is fociztam), a Jászság Népi Együttes 
alapító tagja vagyok. Szeretem a zenét, a természetet és az intelligens, 
korrekt embereket.

Tisztelem a gyermekeket, amennyiben ők is tisztelnek engem.
Nagyszerűen érzem magam Jászfényszarun, remélem, néhány év 

múlva ugyanilyen érzésekkel a szívemben megyek innen nyugdíjba.
Mottóm:
„Az ember addig igazán ember, amíg gyermek tud maradni!”

2014. november 5-én iskolánk megtartotta a pályaválasztási ankétot 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. Ezzel is 
segíteni akarunk a tanítványainknak a pályaválasztásban.

Mi, nyolcadikos osztályfőnökök felmértük, hogy a tanulók mely 
középiskolában szeretnének továbbtanulni, s ezeket az iskolákat hív-
tuk meg. Tizenkét iskola fogadta el a meghívást, melyek képviselői 
részletesen ismertették az intézményükben fennálló lehetőségeket a 
diákok számára. A tájékoztató után a gyermekek és szüleik kérdéseket 
tehettek fel. Az ankétot szervezte és vezette: Szabó Lászlóné és a nyol-
cadikos osztályfőnökök. Szöveg: Tóth Sándorné

Kép: Mészárosné Dobák Ildikó

Az őszi szünetben Fehér Jancsi bácsival – aki nemcsak sofőr, de ide-
genvezető is – indultunk a főváros felé. Utasai a 3. a osztály és ven-
dégeik voltak. A Fővárosi Nagycirkusz Zéró gravitáció című műsorát 
jótékony céllal rendezték meg: a magyar cirkuszművészet egykori csil-
lagait támogatta. Az előadás lélegzetelállító volt! A fellépők bebizonyí-
tották: valóban legyőzhető a gravitáció! A modern cirkuszi attrakciók 
között láthattunk marokkói talajakrobatákat, olasz kutyarevüt, egyke-
rekű biciklis kínai zsonglőröket. Mindenki arcán csak a csodálkozást 
láttam, s valóban akadozott a lélegzetünk. Legjobban a kanadai gumi-
asztal artisták tetszettek, valamint a gyerekek arcára mindig mosolyt 
csaló bohóc. Hazafelé a busz a cirkuszi élményektől volt hangos. Azt 
gondolom, ezt az élményt mindenki elteheti a Soha nem fogom elfe-
lejteni fiókjába. Köszönet a szervezésért és a részvételért! tantünter

Mint minden év szeptemberében nálunk is elkezdődött a tanítás. 
A diákok búcsút intve a nyárnak beültek az iskolapadba. Mindenki 
nagyon kíváncsi volt, mik lesznek az idei év programjai. Annak érde-
kében, hogy mindenkihez eljussanak az információk, megtartottuk az 
év első DÖK-gyűlését, ahol az osztályokat két-két diák képviselte, ve-
lük beszéltük meg a 2014-15-ös tanév diákprogramjait. Az első - amit 
már meg is tartottunk – egy új kezdeményezés, a Beavató volt, amin 
a nyolcadikosok játékos feladatokat adtak a negyedikeseknek: lekvá-
ros kenyér evés, múmia csavarás… így a kicsik tiszteletbeli felsősökké 
váltak. 2014. 10. 08-án rendezték meg Szolnokon a megyei Diákpar-
lamentet, ahol iskolánkat Jarábik Maja Laura (képünkön) diákpolgár-
mester képviselte. Itt a különböző iskolák programjairól folyt eszme-
csere. Az őszi hulladékgyűjtést nagyon vártuk, ahol a rossz idő ellenére 
sok fémet és papírt gyűjtöttünk. Az őszi szünet előtti három tanítási 
napon Halloween hetet tartottunk. Az első napon lehetett kifaragott 
tököt vinni, a második nap különféle rémes díszeket, a harmadik nap 
pedig rémsütiket. A legkreatívabb alkotók jutalmat kaptak. Szünet-
ről visszatérve pénteken délután megtartottuk az idei első Suli bulit. 
A hangulat nagyon jó volt, mindenki remekül érezte magát.

A következő feladat a Ki Mit Tud? szervezése, melynek jutalmaként 
a tehetséges diákok felléphetnek a Jótékonysági bálon.

Szöveg: Kotán Csenge és Jarábik Maja Laura diákpolgármester

Bemutatkozás

Diákhírek

Pályaválasztási ankét

zéró gravitáció
a Fővárosi Nagycirkuszban

Gulyás Imre
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Ünnepi könyvbemutató
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014. 

október 19-én a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár nagytermében megjelent 
érdeklődőknek mutatta be legújabb, sor-
rendben a tizenkettedik kiadványát, Gyen-
ge Péter: Andris című kisregényét.

A FÉBE elnöke tisztelettel és szeretettel 
köszöntötte Gyenge Péter: ANDRIS című 
könyvének hetven év után az újrakiadása 
alkalmából rendezett ünnepségén megjelent 
valamennyi résztvevőt. Külön is köszöntötte: 
Győriné dr. Czeglédi Mártát, Jászfényszaru 
város újraválasztott polgármesterét, a FÉBE 
Örökös tagját, prof. dr. Dobák Miklóst, a 
Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudo-
mányi Intézet intézetigazgató egyetemi taná-
rát, Jászfényszaru város díszpolgárát, a FÉBE 
Örökös tagját, a bemutatásra kerülő könyv 
ajánlóját. Berényi Ferenc, Győri János, Lo-
vászné Török Magdolna, Zsámboki Sándor 

újraválasztott önkormányzati képviselőket, 
dr. Voller Erikát, Jászfényszaru város jegyző-
jét, Mészáros Lászlót, nyugalmazott címzetes 
főjegyzőt, a Jászfényszaruért Alapítvány kura-
tóriumának elnökét, a FÉBE titkárát, a most 
bemutatásra kerülő könyv egyik technikai 
segítőjét, és Hortiné dr. Bathó Editet, a Jász 
Múzeum igazgatóját.

Egy település életében a hozzá kötődő vagy 
róla, az itt élőkről szóló könyv megjelenteté-
se mindig különös jelentőséggel bír, és ün-
nepnapnak számít. Nem túl gyakran fordult, 
illetve fordul elő ilyen ünnepnap települé-
sünk történelmében. 1945 előtt Jászfény-
szaruról mai ismereteink szerint önálló kötet 
kettő jelent meg. Az egyik 1892-ben Szűcs 
Mihály tollából Életleírása és 1944-ben, het-
ven évvel ezelőtt Gyenge Péter: Andris című 
kisregénye. 

1945 után is eltelt 44 év, amikor a nagyköz-
ségi közös tanács megjelentette Kiss József két 
írását a Földreform és agrárfejlődés Jászfény-
szarun 1945-1948, valamint Jászfényszarui 
telepesek a Dunántúlon 1946-1950 közötti 
időszakról szóló könyvet 400 példányban.

Ezt követően négy év elteltével 1993-ban 
Lantos Péter tanár főszerkesztésében Jász-
fényszaru várossá nyilvánítási pályázata 
alapján készült Jászfényszaru – a legrégebbi 
időktől napjainkig címet viselő 59 oldalas ki-
adványt Jászfényszaru Város Önkormányzata 
150, majd 1994. évben 2. kiadását 300 pél-
dányban adta ki.

Két év múlva, 1996. augusztus 20-án a 
FÉBE kiadásában jelent meg a rendszervál-
tás utáni második, egyben Jászfényszaru első, 
Szűcs Mihály 1892. kiadású könyvének ha-
sonmás kiadása, a szerzőről és a családról szó-
ló kutatási eredményekkel, családfával kiegé-
szítve, 650 példányban. Tizennyolc év után 
már ez is könyvritkaságnak számít, mert öt év 
alatt valamennyi példány elfogyott. Az 1996 
utáni években összesen a 18 év alatt mintegy 
húsz kiadvány látott napvilágot, átlagban 

évente egy, az utóbbi két évben kettő-kettő 
a FÉBE és az általa létrehozott Jászfényszaru-
ért Alapítvány jóvoltából. A kiadott könyvek, 
kiadványok közel kétharmadát a FÉBE, egy 
harmadát a BL Népfőiskolai Társaság, egyet-
egyet Jászfényszaru Város Önkormányzata és 
a Jászfényszaruért Alapítvány jelentetett meg. 
A mai virtuális világban legmaradandóbb ér-
ték az utánunk jövő nemzedéknek is a könyv 
lesz és marad. 

A kiadványok sorozatát ma is egy könyv-
ritkaság újbóli kiadásával gyarapítjuk. Közel 
30 éve, hogy Czeglédi Marikától kaptam egy 
érdekes könyvet – amely édesanyja, Czeglédi 
Lászlóné Hajnika néni tulajdonát képzi – ol-
vasásra. A könyvet 1944-ben a Dobó Könyv-
kiadó adta ki, a kisregény írója, Gyenge Péter 
Jászfényszarun született, és a könyv fejezetei-
ben jászfényszarui történeteket írt le.

Virágcsokor átadásával megköszöni a fele-
lős kiadó Hajnika néninek, hogy megőrizte 
és kölcsönadta a szerző által dedikált pél-
dányt. Ez tette lehetővé, hogy a mai napon 
közkinccsé vált a kiadvány.

A könyv írójáról amit tudni lehet, a könyv 
függelékében leírásra került, melyhez sok 
segítséget nyújtott a Kanadában elő Gyenge 
Valéria, a szerző testvérének leánya. 

A szerző emlékére egy óriás gyertya került 
meggyújtásra, majd Tóth Tibor felolvasta a 
szerző leányának, Nagy Ferencné Gyenge 
Ibolyának levelét, aki idős kora miatt nem 
vállalkozott a könyvbemutatón való részvé-
telre. (folytatás a 17. oldalon)

Könyvek

A közönség

Finálé
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„Jó tanuló – felkészült túrázó” – pályázat meghirdetése

Ünnepi könyvbemutató

A FÉBE szervezésében szeptember 20-án 
a városháza dísztermében megtartott első 
kulturális örökség napja alkalmából dr. Palla 
Gábor közgazdász, a FÉBE tagja, ötletadó és 
főszponzor a helyi 7-8. osztályos diákoknak 
pályázati lehetőséget hirdetett meg.

Feltételek:
1. A pályázatra nevezhet minden Jászfény-

szarun tanuló 7. és 8. osztályos diák.

2. A pályázat a tanulmányi átlageredmény 
javítására vagy kitűnő eredmény tartására 
és egy 4-5 gépelt oldalnyi írott dolgozat 
elkészítésére irányul, két feltétellel, így:

  · Az egyik feltétel, hogy a pályázó 7. 
és 8. osztályos diák tanulmányi át-
lageredménye mennyit javult az elő-
ző év végéhez képest a 2014/2015-ös 
tanévben. Kitűnő tanulónál az ered-
mény tartása a cél. 10 pont adható 
az előző félévi érdemjegy 0,1-del 
való javítása esetén, a kitűnő ered-
mény tartása esetén 50 pont adható. 
A tanulmányi eredmény javítása, 
illetve a kitűnő eredmény tartása 
önmagában a továbbtanuláshoz segí-
ti a diákot.

  · A másik feladat során Fényszaru 
és a Jászság turisztika i értékéről, 
vonzásáról, látnivalóiról kell egy 
dolgozatot  írni, amiből az derüljön 
ki, hogy miért is érdemes túrázni, 
kirándulni Fényszarura, és a Jászság-
ba jönni.

   A dolgozat leadási határideje, helye: 
2015. május 15. a Jászfényszaruért 
Alapítvány kurátorának, Kotánné 
Kovács Tímea tanárnőnek az általá-
nos iskolában.

3. Értékelő bizottság:
  · 3 fő, az adott év 1. díjazottjának tá-

mogatója, dr. Palla Gábor, a IV. Béla 
Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatója által kijelölt tanár és 
a Jászfényszaruért Alapítvány kuráto-
ra, Kotánné Kovács Tímea.

4. Az értékelés:
  · a pályázók tanulmányi átlageredmé-

nyét az általános iskola igazgatósága 
bocsátja a bizottság számára, ennek 
alapján a kapható pontszám megál-
lapítható;

  · a turisztikai dolgozatok kiértékelését 
a bizottság végzi, és dönt a három he-
lyezettről;

  · a végleges három helyezésről (tanul-
mányi eredmény javítása, szinten 
tartása + a legjobb dolgozatok) a bi-
zottság dönt.

5. Díjazás:
  · 1. helyezett: 25 e Ft-os sportolást, 

turisztikát elősegítő csomag (pl. 
hátizsák, térkép, turisztikai könyv, 
tájoló, labda, pingpongkészlet stb.), 
a csomagot az adott év támogatója/
szponzora biztosítja és adja át.

  · 2. helyezett: 15 e Ft-os csomag, az 
önkormányzat felajánlása, melyet a 
polgármester asszony vagy megbí-
zottja ad át.

  · 3. helyezett: 10 e Ft-os csomag, a 
Jászfényszaruért Alapítvány felaján-
lása, a kuratórium elnöke vagy általa 
megbízott kurátora adja át.

A díjakat a 2014/15-ös tanévzáró ünnepsé-
gen kapják kézhez a helyezettek.

6. Folyományok:
  · a legjobb dolgozat folytatásban meg-

jelenik a helyi újságban;
  · a jászberényi Tourinform iroda pro-

móciós anyagaihoz is felhasználhatja 
a legjobb dolgozatokat;

  · a Jászsági évkönyv szerkesztőjének 
is felajánljuk a legjobb dolgozatot a 
2015. évi évkönyvben való publiká-
lásra.

Tóth Tibor

(folytatás a 16. oldalról)
A FÉBE meghívására december hónapban 

Jászfényszarura várjuk a Kanadából haza lá-
togató Garai Jánosné Gyenge Valéria olim-
piai bajnokot, aki gyermekként többször járt 
nagyszüleinél Jászfényszarun. Prof. dr. Dobák 
Miklós a következő gondolatokkal ajánlotta 
a könyvet az olvasóknak: „…Gyenge Péter: 
Andris – Egy parasztfiú története – korrajz 
és helyrajz egy időben, a kornak és a helynek 
megfelelő szépirodalmi betétekkel.

Korrajz olyan értelemben, hogy az I. és II. 
világháború közötti felkapaszkodó paraszt-
ság, illetve a keveseknek megadatott egyéni 
karrier (a kis cselédből „csizmás képviselő”) 
szemszögéből bemutatja a Trianon utáni 
Horthy-korszak ma már sokszor nehezen ért-
hető világát.

Helyrajzi munka is olyan értelemben 
Gyenge Péter kisregénye, hogy abban olyan 
Jászfényszaruhoz, a Jászsághoz köthető szo-
ciológiai, geográfiai hivatkozások vannak 
(még akkor is, ha esetleg egy-egy személy 
képzeletbeli szereplő), amelyek napjainkban 
az utódok számára kézzelfogható kötődést 

teremtenek az elődökhöz. A regény a fentiek-
kel együtt sem csak egy dokumentarista mű, 
mert a kor és a körülmények láttatása egy rit-
ka karriert megélt parasztfiú szemszögén ke-
resztül történik. A történetekben szépirodal-
mi elemek, képzetek, asszociációk egyaránt 
jelen vannak…”

A könyv másik ajánlója Ézsiás László – el-
foglaltsága miatt nem tudott jelen lenni –, 
akinek személyes élménye is volt a könyvvel 
kapcsolatban. Gyermekként neki édesapja 
mesélte, hogy egy a nagyapja házában lezaj-
lott eseményt is leírt a szerző a könyv egyik 
fejezetében.

A könyv szerkesztője megköszönte Kotánné 
Kovács Tímeának, a függelék anyanyelvi lek-
torának segítő közreműködését. A technikai 
segítőknek, így Basa Évának, Bognár Ág-
nesnek, Lajkóné Tanczikó Tündének, Lajkó 
Edinának, Mészáros Lászlónak, Mészáros 
Lászlónénak a gépelési, javítási, egyeztetési 
és Szabados Tamás nyomdai előkészítő mun-
káját, valamint a jászfényszarui származású 
Molnár Andreának, a gödöllői nyomda ke-
reskedelmi vezetőjének segítő közreműködé-

sét. A könyv megjelenését a következő jogi és 
magánszemélyek támogatták: Jászfényszaru-
ért Alapítvány, Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata, Berényi Ferenc (Jászfényszaru), 
prof. dr. Dobák Miklós (Budaörs), Ézsiás 
László (Budapest), Fekete Imre (Jászfénysza-
ru), Garai Jánosné Gyenge Valéria (Kanada), 
Gyila Ferenc (Svájc), Pál Károly (Jászfénysza-
ru), Pál Károlyné (Jászfényszaru), Pál László 
(Jászfényszaru), Pál Tamás (Jászfényszaru), 
Zielbauer János (Budapest).

A segítők és támogatók egy-egy tiszte-
letpéldányt vettek át. Rövid szünet után a 
Berényi Színjátékos Társaság és a Jászsági 
Hagyományőrző Egylet tagjai nagy sikerrel 
mutatták be a Zacc – Jelenetek egy békebeli 
kávéház életéből című zenés darabot. A múlt 
század elejének hangulata jelent meg díszlet-
ben, jelmezben és zenében a színpadon. A 
közönség az ismert dallamokat az énekesek-
kel közösen dúdolta a nézőtéren. 

A könyvbemutatóhoz kapcsolódó kulturá-
lis műsor költségeit a FÉBE önkormányzati 
pályázati forrásból biztosította.

Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

Dr. Palla Gábor
Fotó: Menyhárt Éva
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Szeptember 20-án (szombaton) Jászszentandráson lépett fel a Fehér Akác Népdalkör
a Jászapáti és Vidéke Áfész Kunráth Sándor Pávakör fennállásának 55. évfordulója alkalmából.

Fotó: Dávid Ildikó

November 16-án a Nagyabonyi Színkör vendégszerepelt nálunk. Nagy sikert arattak.
Kép: Dávid Ildikó

Október 16-án több száz gyermek nagyszerűen érezte magát a Buborék Együttes koncertjén a művelődési házban.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Bababörze
és kincsesbánya

Jubileumi szereplés

Buborékok Jászfényszarun

A Nagyabonyi Színkör vendégszereplése 2014. december 12-én,
pénteken 8-12 óráig
a művelődési házban.

Nem tudod hol tárolni
a feleslegessé vált
jó állapotú,
még használható
babaholmidat,
egyéb más kincseidet?

GyErE! HOZD! VEDD! VIDD!
Jelentkezni lehet a művelődési házban:
06-57/422-137, 30/408-1142 telefonon,
e-mail címen: muvhaz@jaszfenyszaru.hu,
illetve Csukáné Kele Erika
önkéntes szervezőnél
(erikakele78@gmail.com).

Asztalokat ingyenesen 
biztosítunk!
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ANNO – Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években
IX. befejező rész

Járt velünk néhány nevelőszülőknél nevel-
kedő leányka is. Milyen volt a sorsuk? Nem 
ismertem, és azt sem, hogyan kerültek Fény-
szarura. Lelenceknek nevezték őket, aminek 
ők nem örültek. Szinte egyenruhában jártak: 
a kartonruha fél lábszárig ért, és háromne-
gyed ujja volt. Erről messziről felismerhe-
tők voltak. Ezek a lányok az óraközi nagy-
szünetben egy bögre meleg tejet kaptak két 
nagy kockacukorral. Én is szerettem volna, 
megkívántam, de ez csak úgy volt lehetséges, 
hogy nagyapám külön befizetett nekem. Ez a 
problémám is megoldódott.

Talán másodikos, de lehet, hogy harmadikos 
voltam már, amikor olvadáskor apám kivitt 
árvizet nézni. A községháza mellett mentünk 
a Zagyva felé vezető széles úthoz. A kertek 
végében állt a víz, és amerre a szem ellátott, 
csak víz terült el, tengersok víz. Milyen kicsi 
ez a folyó nyáron, néhol a feneke is látható, 
tehenek, libák legelnek a partján, vagy állnak 
a sekély folyóban. Most meg tengerré vált.

A Zagyva túlsó partján erdő húzódik. 
Tavasszal, május elsején, a madarak és fák 
napján a tanítók és barátaik családjukkal itt 
piknikeztek. Nagyon élveztem az ittlétet. Ra-
gyogó napsütés várt az üde zöld tisztáson. Mi 
„tanítógyerekek” gondtalanul játszottunk, el-
bújtunk, fogócskáztunk. Ezalatt apámék egy 
lapos, lábasszerű, lezárható fedelű serpenyő-

ben húst, szalonnát, zöldséget helyeztek el, 
lezárták és parázs közé dugták. Amikor meg-
sült, friss kenyerek kerültek elő a kosarakból: 
uzsonnáztunk. A felnőttek bort ittak, mi gye-
rekek málnaszörpöt; dalolva vonultunk haza 
a hosszú, kitaposott útszalagon. 

Volt az erőben egy tó. Titokzatosan Sár-
kánytónak vagy Sárkánygödörnek nevezték, 
de hívták Feneketlen tónak is. A látható alja 
vörösesbarna színűnek tűnt. Partján és benne 
is csiborok és mindenféle más rovar mozgott. 
Halcsík Pista is itt fogta a csíkhalakat, lábán 
pedig a piócák, amiket a patikába vitt. Volt 

ennek a Sárkánytónak akkoriban egy legen-
dája: egy csendőr fürdött itt és beleveszett: 
feneketlen, mondták a falusiak. Ez azonban 
bizonyosan túlzás volt, mert Halcsík Pista élt 
és virult.

Nézem a kezemben lévő képet, ez a fény-
szarui tantestület képe, nők, férfiak vegyesen; 
amikor ez készült – 1925-ben vagy 1926-
ban - nem is éltem, de nagyapám és apám 
révén ismertem őket. Kedvesek voltak hoz-
zám, beszélgettek velem, és amikor iskolába 
kerültem, tanítottak is. A kép bal szélén az 
állók között feltűnik Tóth János igazgató-ta-
nító bácsi alakja, szikár ember, kevés beszédű, 
de jól tanított, engem a harmadik osztály-
ban. A mellette lévő következő tanítót nem 
ismertem, az emlékezet itt nem örökítheti 

meg, nevét sem tudom. Itt áll Csiky Manyi 
néni, anyám és nagynéném baráti köréhez 
tartozott. Életvidám, mosolygós, fiatal taní-
tó néni volt. Következik az én Keretész Já-
nos nagyapám, szívem legbelsőbb szögletébe 
zárva örökre. Gusztin Mihály tanító bácsi, 
nagyapám barátja következik, felsége, Anna 
néni a postamester volt. Nagy bajuszt viselt 
Mihály bácsi, ami koránál jobban öregítette 
arcát. A mellette álló tanító bácsit megint 
nem tudom megnevezni, majd az engem ne-
gyedik osztályban tanító Seress Erzsébet kö-
vetkezik. Érdekes hangjára ma is emlékszem. 
Itt áll azután Adamcsek Imre tanító bácsi is, 
fiatalon, kékszeműen, magas volt. Ő és csa-
ládja szüleimmel összejártak. Marcell nénire, 
a feleségére is emlékszem. Neki ez a második 
házassága volt, de Imre bácsival együtt ne-
velték a Görbe gyerekeket: Emut és Pirikét. 
Ahogy utóbb hallottam, Görbe Emánuel a 
háború után tanított Jászfényszarun. Noge 
Gyula tanító bácsi fentebb már írtam, de 
mellette áll Havassy Panni tanító néni, aki-
hez, mint említettem, rajongó barátság fűzte. 
Havassyékkal gyakran jártak össze a szüleim 
és a nagyszüleim. Havassy néni finom, idős 
dáma volt, nagyon kedves asszony, két leánya 
volt, Panni, a tanítónő és a kisebb, Sárika. 
Őt Zingay Béla tanító bácsi vette feleségül. 
Elegánsak voltak mindig, szép házban éltek, 
szép bútorok között laktak. Szerettem hozzá-
juk menni. Az ülő sor bal szélén Lung Gizi 
néni ül, az elbűvölő, kedves, drága Gizi néni. 
Szerettem vele nagyszüleimnél találkozni, 
és hallgatni okos beszélgetéseiket a világról. 
Fábryné Szalai Ilona tanító nénit nem ismer-
tem, de annál jobban Hebrony Kálmán es-
peres urat, aki szintén gyakori vendége volt 
a nagyszülői háznak. Márkus János tanító úr, 
nagyapám legjobb barátja a kép készültekor 
a tantestület igazgatója volt, rá nem emlék-
szem világosan, csak a Márkus családra. A sor 
jobb szélén ül Danassy Mariska, első tanító 
nénim, akiről már szó esett.

Kikre emlékszem még? Hitoktatónk Mo-
sonyi József tisztelendő úr volt. 1940 kará-
csonyán kaptam tőle egy szép szentképet 
(aminek sajátkezű felirata: szorgalmadért), 
még most is őrzöm az imakönyvemben. 
Egyházi felügyelőnk, Székely Alajos esperes 
plébános úr volt, eléggé alacsony, kövérkés, 
és szemüvege hidegen csillogott az emberre. 
Nagy tisztelet övezte, és ha bejött az osztály-
ba, egy pisszenés sem volt hallható. Jól ismer-
tem Haffner Dezsőné, Mariska tanító nénit, 
férje a községházán dolgozott. Geng Márton 
tanító úr a fiúiskolában tanított. Kolb Győ-
ző és felesége, Erzsike néni is itt tanítottak, 
anyámék társaságában gyakran megfordul-
tam náluk.

A negyedik osztály folyamán apám min-
denre kiterjedő figyelemmel intézkedett. Be-
szerezte a kelengyémet, amit az egri apácák 
előírtak, mert oda megyek majd a gimnázi-
umba bentlakó növendéknek.

(folytatás a 20. oldalon)

A fénykép a visszaemlékezésben említett Mosonyi József – r.k. káplán, aki 1939-1941 között látott 
el papi, hitoktatói feladatokat Jászfényszarun – emlékét örökíti meg.

A fotó a fiúiskola (kisiskola) udvarán készült.
Mosonyi József rendezte a Mágnás Miska című, 1941. január 19-én a fiúiskola

két osztályterméből kialakított helyiségben bemutatott színielőadást.
Álló sor balról jobbra haladva: Földvári Béla, Berényi Sándor, Donáth László, Katona Éva,

Virosztek Sándor, Palkovits Gizi, Seres László, Morvai János, Pap István.
Ülő sor balról jobbra haladva: Szerencsés Pálné, Zsámboki Vencel, Ágoston Mariska,
Mosonyi József (rendező), Tiszárovits Ica, Kőnig György, Török Eta, Szerencsés Pál. 

Köszönet Kiss Józsefné Lajkó Marika néninek a személyek beazonosításában való segítségért.
Fotó: FÉBE-archívum
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(folytatás a 19. oldalról)
Apám nem örült, hogy kikerülök a családi 

fészekből. Mivel Gál nagyapámék Erdély-
ből származnak – és 1940-ben a délvidéket 
is visszacsatolták Magyarországhoz -, apám 
beadta kérelmét, hogy valamelyik, most már 
Magyarországhoz tartozó országrész városába 
elmenne tanítani, olyan helyre, ahol közép-
iskola is található. 1940-ben István öcsém is 
megszületett, és apám nem akarta, hogy az 
iskola miatt meg kelljen válnia gyerekeitől. 
1941-ben Újvidékre nevezték ki a Repülő-
téri iskola igazgatójának. Nekem így nem 
kellett Egerbe mennem, de szülőfalumat 
ezért elvesztettem. A Jászsághoz, benne Jász-
fényszaruhoz engem mély és elszakíthatatlan 

kötelék fűz: itt eszméltem, itt lettem nyitott 
az engem körülvevő világra. Itt pihennek az 
anyaföldben drága nagyszüleim. Később is 
sokszor nyaraltam Fényszarun. A falu sokszor 
„visszaszólt” utánam: a mátyásföldi gimná-
ziumban szeretett magyartanárom, Hevessy 
János, ha feleltetni akart, így szólt: halljuk 
hát Gál Ágotát, Jászfényszaru „Gyöngyét”. 
A budapesti tudományegyetemen, amikor 
Bárczi Géza nyelvész professzor úrnál vizsgáz-
tam, kiejtésemet hallva megkérdezte: „Ugye 
maga a Jászságba való?” Igen – feleltem –, 
Jászfényszarun születtem, és tízéves koromig 
ott éltem. 

Az itt megidézett férfiakra, nőkre, Jászfény-
szaru életének erre a szeletére ma már bizto-

san nem sokan emlékeznek, hiszen a régiek 
helyébe azóta már legalább három új nemze-
dék lépett. Szolgálja tehát memoárom azok 
emlékét, akik egykor itt éltek, dolgoztak, 
alkottak, neveltek – köszönet és hála nekik. 
Még külön szeretném megköszönni azt, hogy 
ez a város – hiszen Jászfényszaru 1993-ban 
visszakapta régi városi rangját – 2002. május 
elsején emlékművet avatott az én volt leányis-
kolám helyén: nemesfémből formált olvasó-
könyv őrzi a helység egykor itt munkálkodó 
tanítóinak neveit. Ilyen emlékművel, úgy 
vélem, nem sok magyar város dicsekedhet. 
Szülővárosom, Jászfényszaru e térem is kivá-
lót alkotott!

A sorozatot gondozta: Tóth Tibor

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezzünk

ÉZSIÁS VENCELrE
halálának első évfordulóján!

„A halál gyógyíthatatlan sebeket hagy maga után,
a szeretet emlékeket, amiket senki nem vehet el tőlünk.”

Szerető családja

„Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PETŐ ANTALT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Emlékezés

KISSNÉ TÓTH ANIKÓ
halálának 19. évfordulójára.

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,
ha eljön az este csillagként tudok nektek üzenni.

Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.”

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás

VIrÁG ISTVÁNNÉ
rUSAI IBOLyA

temetése alkalmából.

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak,
akik szeretett feleségem, édesanyánk, mamám 
temetésén részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak, utolsó útjára elkísérték, mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak,

akik a sírját sok-sok koszorúval és virággal elhalmozták.
Szerető férje, gyerekei és unokája

Emlékezés

BALOGH PÉTEr
halálának 15. évfordulójára.

„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
Számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt.

Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál.

A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt,
De szívünkben örökké velünk maradsz.”

Szerető családod

Emlékezés

BÓDIS GÁBOr
halálának 20. évfordulójára és édesapja,

BÓDIS BErTALAN
halálának 15. évfordulójára.

A soha nem felejtő szeretteitek,
Édesanyád, Feleséged,
Nagymamád, Anyósod

Anyakönyvi hírek – OKTÓbER
SZÜLETTEK: Dávid Bianka Csenge (Péter Bernadett), Kiss Bence Zsolt (Buda Erika), Ra-

fael Rajmund Richárd (Rafael Klaudia),  Fózer Anna Barbara (Selmeczi Barbara), Ördög János 
Zoltán (Balla Margit), Oláh Jázmin (Nagy Mária), Kotlár Zsejke Mária (Princz Erzsébet).

HÁZASSÁGKÖTÉS: nincs adat.
ELHUNYTAK: Fózer Pál (93), Kóródi Antalné Kóródi Kornélia (84), Peczuk Imréné Kovács 

Veronika (88), Pető Antal (68), Radics Istvánné Radics Malin (80).
HELyESBíTÉS: Októberi lapszámunk anyakönyvi rovatában két név hibásan jelent meg. Itt 

közöljük a pontos neveket: az újszülöttek között szerepel Fózer Nóra, édesanyja Szabó Anita.
A házasságot kötöttek között a harmadik házaspár Johancsik Róbert Imre és Guba Veronika.

DR. ZACHER GÁBOR
toxikológus főorvos 
előadása

Időpont: 
2014. 12. 09.-én 17.00 óra
Helyszín: 
Jászfényszaru
Művelődési ház
(szülőknek és gyerekeknek)
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Decemberi népszokások
December már igazi téli hónap, amely a 

karácsonyra való felkészülés jegyében telik. 
A mind rövidebbé váló nappalok és a hosz-
szabbodó sötét éjszakák kedveznek a titokza-
tosságnak, a rejtelmes jóslatoknak, köztük az 
időjóslásnak is.

December 1.: Elza napja
A meteorológiai tél kezdetét hirdeti. A 

gazdasszonyok rendszerint ekkor fogták be 
hízlalásra a karácsonyi pulykát, míg az idő-
járás megfigyelői a gallyakat rázó, szeles Elza 
napból végleg szeles decembert jósoltak.

December 4.: Szent Borbála napja
Európa azon országaiban, ahol bányászat 

folyik, évszázadok óta megünneplik decem-
ber 4-ét, a bányászok védőszentjének, Szent 
Borbálának napját. Ehhez a naphoz sok hi-
edelem fűződött. Ha a Borbála napján vízbe 
helyezett cseresznyeág karácsonyra kivirág-
zott, az eladólánynak közeli házasságra volt 
kilátása. Borbála dologtiltó nap is volt, a hi-
edelmek ilyenkor tiltották a varrást, fonást, 
söprést. Ám ha női látogató tévedt a házba 
(ami az egész téli ünnepkörben szerencsétlen-
séget jelentett), azt feltétlenül seprűvel verték 
ki. Idegen férfit sem láttak szívesen, mert az 
is elviszi a ház szerencséjét, akárcsak az aján-
dékozás és a kölcsönkérés. Fonás és varrás 
helyett Borbálakor tollat fosztottak, bort 
fejtettek vagy búzát csíráztattak, hogy annak 
zöldjéből majd a következő év termésére jó-
soljanak.

December 6.: Miklós napja
Napját főleg a gyerekek várják különös iz-

galommal, hiszen a jeles nap előestéjén jön a 
Mikulás, akár be is kopogtathat a legkisebbek 
otthonába, és ahol netán csintalanabb a gyer-
kőc, oda még a virgácsos krampuszt is ma-
gával viszi. Ahová pedig csak éjnek évadján 
jut el, ott sem marad üresen, ajándék nélkül 
az ablakba kitett kiscipő. Szent Miklós a ma-
gyarországi bencés apátságok védőszentje is 
volt. Nevének ünnepét sokfelé az asszonyok 
dologtiltó napnak tartották, míg az időjósok 
szerint Miklós a karácsonyi időjárást is meg-
mutatta.

December 7.: Ambrus napja
Szent Ambrus a méhészek és a mézeskalá-

csosok patrónusa. A méhészek a szokásosnál 
is gondosabban foglalkoznak a kaptáraikkal, 
az áttelelő méhcsaládokkal, mert úgy vélik, 
ettől függ a jövő évi mézelés.

December 8.: Mária napja
A decemberi Mária-napot régebben Eketil-

tó vagy Földtiltó Boldogasszony napjaként is 
emlegették, mivel ekkor már nemigen lehet 
szántani. Ha a fagy elmarad, és sárba enyhül 
az időjárás, abból karácsonyra jeges időre kö-
vetkeztettek. A Mária-napi hosszú jégcsap az 
eljövendő évben szép kendertermést ígért.

December 13.: Luca napja
Karácsony havának a legboszorkányosabb 

napja december 13-a, amiről a régi kalendá-
riumok úgy emlékeznek meg, hogy: „Szent 
Lucának híres napja, a napot rövidre szabja.” 
Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi 
szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna, 
mint Lucáéhoz. Reggel a házba lépő első láto-
gatóból a várható állatszaporulatra jósoltak: 
ha férfi lépett a házba, a szaporulat bikabor-
jú lesz, ha pedig nő érkezett, akkor üsző. A 
jósló, varázsló eljárások közé tartozott a Lu-
ca-pogácsa sütése: ha sütés közben megper-
zselődött, közeli halált jelentett. Egyes vidé-
keken a lányok gombócba rejtett fiúnevekből 
remélték megtudni, hogy a jövő évben ki lesz 
a kérőjük. Ez a nap módot adott a követke-
ző évre várható termés becslésére is. Több 
helyen búzát csíráztattak, és ha karácsonyra 
kizöldült, akkor bő termés ígérkezett. Ezen 
a napon tiltották a kölcsönadást, viszont na-
gyon hasznos volt a lopás. A gazdasszonynak 
lopnia kellett a szomszédból egy marék szal-
mát és egy tojást, amit betett a tojófészekbe, 
miközben azt mondogatta: „A mi tyúkunk 
tojjogájjon, a szomszédé kotkodájjon”. Sok-
felé szokás volt a lucázás vagy kotyolás. Né-
hány főből álló csoportok a „Luca, Luca kity-
koty” kezdetű köszöntővel járták a házakat, 
és szalmára térdepelve tréfás és termékeny-
ségvarázsló köszöntőket mondtak. A szétszórt 
szalmát a gazdaasszony később szintén a tyú-
kok alá tette. Tilos volt Luca napján varrni is, 
mert akkor bevarrják a tyúkok fenekét. Luca 
napját az egész országban gonoszjáró napnak 
tartották, ezért minden eszközzel védekeztek 
a boszorkányok ellen: fokhagymával dörzsöl-
ték be az állatok fejét, az ólak ajtaira keresztet 
rajzoltak, hamut szórtak a kapuk elé, lefek-
vés előtt fokhagymás kenyeret ettek, hogy 
a szagával elriasszák a gonosz szellemeket. 
Elzárták a seprűket is, nehogy éjszaka rájuk 
üljenek a boszorkányok. Többnyire öreglegé-
nyek készítették a nemkívánatos személyek 
felismerésére a Luca-székét, amelynek alak-
ját és formáját szigorú előírás szabályozta. 
December 13-a és karácsony között kilenc-
féle fából (kökény, boróka, jávor, körte, som, 
jegenyefenyő, akác, cser, rózsa) és 13 részből 
illesztették össze. Szöget nem használhattak, 
a csapokat pedig bükkfából kellett készíteni. 
Aki aztán a karácsonyi éjféli misén a székre 
állt, minden bizonnyal megláthatta a falu 
vagy a környék boszorkányait.

December 21.: Tamás napja
Tamás napjához számos – elsősorban disz-

nóvágással kapcsolatos – hiedelem fűződik. 
Az ekkor vágott jószág hája, a „Tamásháj” 

nem avasodik meg, ezért gyógyításra alkal-
mas. Elsősorban kelések, nehezen gyógyuló 
sebek, kisgyermekek kiütéseinek a kezelésére 
használták. Az e napon leölt disznó sózott 
véréből is célszerű volt eltenni, mert a kösz-
vényt tudták vele gyógyítani. Időjárásjóslásra 
is felhasználták a Tamás napján leölt hízót, 
mert úgy tartották, ha nagy lett a mája, csi-
korgós lesz a karácsony. Jósoltak a frissen 
esett hóból is, mert ha Tamás reggelére be-
borította a tájat, boldog és békés karácsonyt 
ígért. A férjhez menő lányoknak Tamás elő-
estéjén célszerű volt az udvaron a vállukkal 
rázni a kaput, mert ha ilyenkor kutyaugatást 
hallottak, biztos kérőre számíthattak.

December 24.: szenteste
A karácsonyi előkészületeket, sütést, főzést, 

takarítást a kora délutáni órákra befejezték, 
faluhelyen még a jószágok ólait is rendbe tet-
ték. A déli óráktól kezdve kántálók járták a 
falvakat, bekopogtatva minden házba, ahol 
alamizsnát kaptak. A betlehemezés szintén 
kedves, régi szokás. Az egész játék a szállás-
keresés köré épül.

A szereplők – József, Mária, az angyalok és 
a pásztorok – jeleneteket adtak elő. Jutalmul 
kalácsot, kolbászt és süteményt kaptak. Az 
utóbbi években egyre több faluban és város-
ban elevenítik fel ezt a nagyon szép népszo-
kást. Karácsony estéje és éjszakája sokféle jós-
lásra adott alkalmat. Így például a karácsonyi 
vacsora után a családfő annyi cikkekre vágta 
az almát, ahány tagja van a családnak. A ma-
gok egész, vagy elvágott voltából következtet-
tek arra, hogy ki lesz egészséges, vagy beteg a 
családban, a következő évben. Ugyanígy azt 
tartották, hogy akinek a karácsonyi vacsora 
után férges dió jutott, az súlyos beteg lesz, 
vagy meghal.

December 28.: aprószentek
Egyes vidékeken a legények megvesszőzték 

a lányokat és az idősebbeket is, mondván: 
„feje se fájjon, foga se fájjon” – azaz legyenek 
mindig egészségesek. Az efféle „korbácsolás” 
a termékenység és a növekedés elősegítését is 
jelképezte.

December 31.: Szilveszter napja
Szilveszterkor fontos szerepe van az éjféli 

zajkeltésnek, amit manapság a sokszor haj-
nalig tartó éktelen dudaszó, meg a hangos 
mulatozás helyettesít. Régen azért keltették 
a zajt, hogy mindenki felébredjen, és az új 
esztendőben szorgalmasan dolgozzon, más-
részt, hogy a nyáj az újév beköszöntésekor 
a másik oldalára forduljon. Ekkor ugyanis 
bízni lehetett az egészséges szaporulatban. Az 
időjóslás szerint a Szilveszter reggeli napsugár 
kevés bort hoz a jövő esztendőre. Az északi 
szél hideg, a déli pedig enyhe telet jósol. Ha 
ilyenkor szép, napfényes az idő, akkor jó esz-
tendőre lehet számítani. Ha csillagos az ég, 
rövid tél várható, ha pedig piros a hajnal, hi-
deg, szeles idő lesz.

Internetes források felhasználásával
összeállította: Szilágyiné Marika
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Apróhirdetés

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

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján).
Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.

Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

AKcIóK
• Karácsonyi keret akció -50%!

2 komplett szemüveg készítése esetén 1 pár távoli vagy
olvasó lencse ingyen.  A részletekről érdeklődjön az üzletünkben!

• Bifokális szemüveglencse 10.000 Ft/db,
multifokális szemüveglencse akció: 20.000 Ft/db

Minden vásárlónknak ajándékkal kedveskedünk!
KelleMeS KARácSoNyI üNNepeKet KíváNuNK

MINDeN KeDveS váSáRlóNKNAK!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

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
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
 Dr. Palencsár Csaba  .......  (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
 Dr. Kovács Terézia:  .........  (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
 Dr. Sáfár Csilla:  ...............  (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
 Dr. Kocsis András:  ...........  (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
 Dr. Kakas Tünde:  ............................................. (+36) 57/424-264
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász:  ....................................................... (+36) 30/3922-602
Vízmű-ügyelet:  .....................................................  (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................. (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ........ (+36) 57/950-191 
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ............ (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................  (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő: .............................................  (+36) 30/611-3479

KÖZÉRDEKŰ TElEFONSZÁMOK

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés:  ..........30 Ft/szó
Lakossági keretes: ...................30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:

· szöveg: 30 Ft/szó
· illusztráció: 500 Ft/db

Családi esemény:
· szöveg: 30 Ft/szó · fotó: 1.000 Ft/db

Vállalkozói hirdetés: 

Egész oldal:  ..............40.000 Ft

Fél oldal:  ..................20.000 Ft

Negyed oldal:  ...........15.000 Ft

Nyolcad oldal:  ..........10.000 Ft

Azonnali beköltözési lehetőséggel 200 négyszögöles telken
összkomfortos, gáz központi és vegyes tüzelésű bővített,

100 m2-es kockaház Jászfényszarun a víztoronyhoz közel eladó.
Érdeklődni lehet a 06-20/402-0340-es telefonszámon.

*
Jászfényszaru központjában üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni: 06-20/218-8312
*

Termelői tehéntej eladó, házhoz is szállítok. Tel.: 06-30/499-6627
*

Kb. 1 hektár nagyságú szántóföldet bérelnék, támogatás nélkülit is.
Tel.: 06-30/937-5042
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Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea

Felelős kiadó: Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Erzsébet-napi vásár · Fotó: Sugár Istvánné

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.

Mobil: 06-30/3488-935 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény

Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Színház a magyar kultúra napja 
tiszteletére

Óévbúcsúztató zenés gálaest
a Régi Kaszinó étterem és kávézóban

Programajánló

S T E X  és N E W  Y O R K

PAPRIKÁSCSIRKE

www.gergelytheater.hu

Szereplők:

Csomor Csilla,  R. Kárpáti Péter,  Csonka Zsuzsanna
Szabó Zsófi,  Heller Tamás,

Némedi-Varga Tímea,  Szabó Máté,  Pelsőczy László

Zenés vígjáték két részben

A Gergely Theáter bemutatja:

Szántó Armand– Szécsén Mihály– Fényes Szabolcs

Zenei vezető: Szekeres László
Hangszerelés: Judt István

Fény, hang: Rinven Kft.
Koreográfus: Kiss Izabella 

Átdolgozta: Gém György
Dalszövegírók: Szécsén Mihály

Békeffi István, Kellér Dezső,  
Pártos Jenő, Szász Péter

Rendezte: Gergely Róbert

Rendező asszisztens: Házi Anita 
Fotó: Éder Vera 

Díszlet: Simon Art Stúdió 

Az előadás az UMPA ügynökség engedélyével került bemutatásra

Info: Vajek Andrea, tel.: 06-70/778-3279
e-mail: vajek.andrea@gmail.com

Info: Némedi-Varga Tímea, tel.: 06-20/7777-146 
e-mail: nemedivarga.timea@gmail.com
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Támogató:

2014

A produkció, Szécsi Katalin támogatásával valósult meg. 

Jászfényszarun a művelődési házban 2015. január 24-én, szombaton 17 órakor. Ételkóstoló a Vágó Bt. 
támogatásával! Belépő: 2.000 és 2.400 Ft. Elővételben 200 forinttal olcsóbb! Már most vegye meg

a művelődési házban, vagy Basa Éva, Görbe Jánosné, Lukács Pál közönségszervezőknél, ha jó helyet akar!

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata által biztosított pályázati keretéből – együttműködve 
Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagy-
termében zenés téli esték rendezvénysorozat keretében óévbúcsúz-
tató zenés gálaestet szervez, melyre december 28-án (vasárnap) 
16 órakor kerül sor. A gálaest fellépői Jászfényszaruhoz köthető 
művészek és helyi tehetségek. A kétrészes műsorban közreműköd-
nek: Berzéné Magyar Krisztina, Csirmaz Luca, a Fortuna Együt-
tes tagjai, Csomor Csilla színművész, Dobák Attila operaénekes, 
Nagy Judit vendégművész, Neumark Zoltán zongoraművész, Szabó 
Krisztina énekművész. Műsorvezetők: Cserháti Ágnes és Zsám-
boki Zsolt. A műsort követően a vacsora többfogásos hideg, me-
leg ételből áll, tetszés szerinti választással, korlátlan fogyasztással. 
Az est költsége vacsorával és egy pohár pezsgővel együtt 2.500 Ft/fő, 
az italfogyasztást mindenki rendelése szerint fizeti.

A kaszinói zenés estre mintegy 110 főnek tudunk asztallal együtt 
helyet biztosítani. Jelentkezni a vacsora árának elővételben törté-
nő befizetésével, asztalfoglalással december 8-tól az étteremben a 
presszó részen folyamatosan lehet, vidéki vendégeink helyfoglalá-
sában Tóth Tibor (+36/30/337-3336 mobilszámon) szívesen köz-
reműködik. Tóth Tibor

December
4. 10,30 Nektár Színház: Jégkirálynő – gyermekszínház 
  ajándékműsor 
6. 19 óra Fogathajtó bál
7. 15 óra Jótékonysági ruhabörze
8. 8-16 óra Jótékonysági ruhabörze
9. 17 óra Dr. Zacher Gábor előadása a szenvedély -
  betegségekről szülőknek és diákoknak
11. 15 óra Iskolai Ki mit tud?
12. 8-12 óra Ruhabörze, kincsesbánya
13. 16 óra Idősek karácsonya
14. 15 óra Adventi kávéház
  a Régi Kaszinó étteremben – BLNT
17. 15 óra Társastánc karácsonyi gála
20. 17,30 Roma kulturális nap - CNÖ
20. 20 óra Karácsonyi bál - CNÖ
21. 13 óra Szigligeti Színház Örkény bérlet - Irma, te édes
27. 22 óra Karácsonyi diszkó sztárvendégekkel
  (regisztrációhoz kötött, zártkörű)
28. 17 óra Óévbúcsúztató zenés est
  a Régi Kaszinóban – FÉBE 
28. Lumina Klubnap

Január 
3. 16 óra  Újévi koncert – Vásáry André élő műsora
  vonósnégyes kísérettel


