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Meghitt karácsonyt,
boldog új esztendőt kíván
jászfényszaru Minden lakójának

az önkorMányzat nevében:

győriné dr. czeglédi Márta
polgárMester

dr voller erika
jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 
7-ei ülésén elismerését fejezte ki Horváth Áronnak a Fölszállott a páva 
című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorban való szereplé-
séért. Munkája elismeréseként, mellyel öregbíti Jászfényszaru város 
hírnevét, tárgyjutalomban (1db laptop) részesült, melynek átadására 
2016. december 10-én az Idősek Karácsonya rendezvény keretein be-
lül került sor.

Mivel a lovas gazdák az idén egyéb elfoglalt-
ságuk miatt nem tudták a Mikulást és óvo-
dásainkat a hagyományokhoz híven Miku-
lás-napi városnézésre vinni, gondoltunk egy 
nagyot. Mi lenne, ha az idei télen vonaton 
érkezne hozzánk a Mikulás? A megvalósítás-
ban segítségünkre volt Jászfényszaru önkor-
mányzata, amit nagyon köszönünk. A vona-
tozás élményét szerettük volna megosztani 
a Napsugár ovisokkal és a Kisiskolába járó 
gyerekekkel is, ezért invitáltuk őket is egy kis 
utazásra. Nagy örömmel tölt el bennünket, 
hogy az ötletünket sikerült megvalósítani, és 
örömet szerezhettünk sok-sok gyermeknek.

A Szivárvány Óvoda közössége

Elismerés

Mikulás vonat a városunkban

Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját a hagyományos

újévi koncertre.
időpont: 2017. január 8. vasárnap 16 óra

helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

A kétrészes műsorban közreműködnek:
Kállai Bori érdemes művész, Szabó Krisztina énekművész,

Balczó Péter operaénekes, Minaret Kamarazenekar
Kísér: a Gonda-Báder duó

Jegyek elővételben 1.000 Ft/fő áron vásárolhatók
a művelődési házban.

köszöntsük együtt az új évet!

Szeretettel teljes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag boldog új évet kíván

Jászfényszaru város lakóinak és az újság olvasóinak:
Csikós Miklós jászkapitány és párja Zsuzsanna asszony
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület november hónapban két alkalommal tar-

tott ülést, melyen több önkormányzati döntést hozott. erről az 
alábbiakban rövid összefoglalóként nyújtok tájékoztatást az ér-
deklődő olvasóknak.

2016. november 9.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend 

keretében döntöttek:
Az új óvoda megépítésére érkezett ajánlatok közül konzorci-

umban a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.-t és a veresmester 
Ingatlanfejlesztő Kft.-t jelölték ki az ajánlatukban megjelölt 
548.000.000 Ft +áfa összegért.

A testület a Jászfényszaru Szabadság 5. szám 5129. hrsz. alatti 
ingatlanon lévő épületek átalakítása, bővítése – vendégszállássá 
történő átalakítása – tárgyú beszerzésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének a Köz-Pálya Kft.-t jelölte ki az 
ajánlatában megjelölt 100.000 Ft + áfa összeg erejéig, mely összeget 
2016. évi költségvetésében biztosít.

A képviselő-testület a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
tárgykörben tárgyalt napirend keretében határozatot hozott a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Non-
profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt. között megkötött beruházási hitelszerződés módosításának 
elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításának és 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalásának elfogadásáról és a 
2016. I. félévi előirányzat módosításának elfogadásáról.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a Tár-
sulási Tanács tagjaként Jászfényszaru város Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen ha-
tározatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Módosították a Szennyvízberuházás Konzorciumi együttmű-
ködési Megállapodását, és Jászfényszaru Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a konzorciumi 
együttműködési szerződés aláírására.

Határoztak önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítési 
szándékáról.

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.) 
rendelete alapján szociális bérlakássá minősítésekről, valamint az 
önkormányzati tulajdonban lévő Arany János út 23. szám alatti, 
valamint a Bajza utca 35. szám alatti ingatlanok bérbeadásáról 
szóló előterjesztést.

A Bercsényi Miklós utca 2/C/2. szám alatti lakos kérelmének helyt 
adva, változatlan feltételek mellett meghosszabbították lakásbérle-
ti jogviszonyát 2017. december 31. napjáig.

A testület jóváhagyta a Jászfényszaru városban élő sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítására vonatkozó 
köznevelési szerződés megkötését.

A Jászberényi Műjégpálya használatba vételével kapcsolatosan 
elfogadták, hogy heti egy alkalommal, pénteken 19 és 20 óra kö-
zött ingyenesen biztosítja Jászfényszaru lakosainak a Jászberényi 
Műjégpálya használatát annak 2016. november 11. és 2017. feb-
ruár 24. közötti működési időszakában, de legfeljebb 375.000,- Ft 
+áfa teljes szolgáltatási díj összegig; amennyiben az üzemeltető 
biztosítja, hogy minden második héten kizárólag az önkormány-
zat által megjelölt személyek használhatják a létesítményt az előb-
bi időszakban. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodás megkötésére. Továbbá fenti időszakra biztosították 
a korcsolyaoktatás szolgáltatási díjának fedezetét a költségvetés 
terhére.

Megtárgyalták a Jászfényszarui vadásztársaság kérelmét, mely-
nek értelmében bruttó 400 e Ft összeget biztosítottak, azon fel-
tétellel, hogy a támogatására ugyanazokat a szabályokat érvényesíti, 

mint a civil támogatási keret felosztásánál. Így a költségvetés készíté-
sét, annak benyújtását és a támogatással történő elszámolást.

A képviselő-testület határozatot hozott Balázs gábor Ronald és 
Fülöp Roland közterület-felügyelők munkájának elismeréséről.

A testület az „Idősek Karácsonya” elnevezésű rendezvény-
hez kapcsolódó teljes költségek megfizetéséhez 1.140 E Ft-ot, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
egyszeri támogatására 315 E Ft-ot, összesen 1.455 e Ft összeget 
keretjelleggel hagyott jóvá, melyet a 2016. évi költségvetésben 
biztosított.

Megtárgyalták a Romed2-Romact nemzetközi program kérel-
mét, mely célok megvalósításához keret jelleggel 5.000.000 Ft ösz-
szeget különítettek el, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetés 
terhére biztosítják. 

Döntést hoztak a megváltoztatott vadászterületi határral a földtu-
lajdonosok által létrehozott Jászfényszarui Földtulajdonosi Vadászati 
Közösség eljárásai során az önkormányzati földtulajdonosi jogok 
gyakorlására vonatkozó felhatalmazásról, mely alapján az önkor-
mányzati tulajdonú érintett ingatlanok vonatkozásában a földtulaj-
donosi jogok gyakorlására felhatalmazták győri János Bertalan 
alpolgármestert.

A képviselő-testület a Digitális Iskola programban történő rész-
vételhez kapcsolódóan a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI 
részére 20 db laptopot biztosított, melynek összegét, 3.300.000.- 
Ft-ot a 2016. évi költségvetésében elkülönítette. Egyben felha-
talmazták a polgármestert, hogy az eszközök fedezetére szükséges 
pénzeszköz átadásához szükséges támogatási szerződést megkösse.

Zárt ülésen ingatlanok értékbecslésének elkészíttetéséről hoz-
tak határozatot.

2016. november 16.
A közbeszerzési napirend során elsőként a Pál ház bővítési mun-

káinak közbeszerzési eljárására vonatkozó ajánlattételi felhívás 
elfogadásáról döntöttek.

Azt követően a Szabadság út vízvezetékcsere elvégzéséhez aján-
lattevő kiválasztásáról és az ajánlati felhívás jóváhagyásáról hoz-
tak határozatot. 

A képviselő-testület a „Régi Plébánia komplett felújítására beér-
kezett felújítási tervek közül az ARChITeX Építész Kft. ajánla-
tát, mint a legkedvezőbb ajánlatot fogadta el, az ajánlatban szereplő 
1.800.000 Ft +áfa összegben, melyet 2016. évi költségvetésében 
biztosít. Egyidejűleg felhatalmazták a polgármestert, hogy a szüksé-
ges tervezési szerződést kösse meg.

A képviselők egyhangúlag támogatták a ritmikus gimnasztika 
sportág támogatási kérelmét 150.000 Ft-os összeggel.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. 
(V.30.) rendeletében foglaltaknak megfelelően az Ipari Park útjait 
az alábbiak szerint nevezte el: 

· Jászfényszaru 05/205. hrsz.-ú út: Thyssenkrupp utca
· Jászfényszaru 2531. hrsz.-ú út: Albert einstein út
· Jászfényszaru 2540/1. hrsz.-ú út: Tihanyi Kálmán út
· Jászfényszaru 2534. hrsz.-ú út: herman Ottó út

Jóváhagyták az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételre vonatkozó pályázat benyújtását, és egyidejűleg támo-
gatták, hogy Székely Márk 8. évfolyamos tanuló Jászfényszaru 
település képviseletében részt vegyen a programban.

Elfogadták a Penczner Pál-emlékérem megrendelésére vonatko-
zó előterjesztést.

Külterületi ingatlan adás-vételével kapcsolatban adtak felha-
talmazást a polgármesternek az ingatlan vételére vonatkozó áralku 
lefolytatására, és felhatalmazták a JIC Kft. ügyvezető igazgatóját az 
adásvételi szerződés megkötésére.

Dr. Voller Erika jegyző
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Megkezdődtek az új nyolccsoportos óvoda építési munkálatai

Folytatódnak az útfelújítások

Lovagias cselekedet

Jászfényszaru Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárás során kiválasztotta a tervezett 
új 8 csoportos óvoda I. ütemének kivitelező-
jét (adatok a projekttáblán). Az első ütem egy 
nyolccsoportos óvoda, valamint az óvodások 
részére épülő vízhez szoktató medence épí-
tését foglalja magában. Pályázati forrásoktól 
függően későbbi ütemekben tervezett egy 
három csoportos bölcsőde, valamint egy 
tanuszoda építése is. A kivitelezői szerződés 
2016. 11. 21-én aláírásra került, a munkate-
rületet 11. 24-én átadtuk, 11. 29-én a mun-
kálatok elkezdődtek. Kérjük a lakosság szíves 
türelmét és megértését a munkálatokból adó-
dó esetleges korlátozások miatt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kivite-
lező kérésére a Dózsa György úton csak az 
étterem mögötti parkolóig lehet majd közle-
kedni, a másik ágat a munkálatok idején csak 
a kivitelező használhatja, ezt táblázás fogja 
jelezni. Megértésüket előre is köszönjük!

Kiss Katalin

Jászfényszaru Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás elhúzó-
dása miatt 2016. október 21-én kötötte meg a vállalkozási szerződést 
az útfelújítások kivitelezőjével. Ebben az évben a Bacsó Béla út, a 
Huszár út teljes hosszban, valamint a Gólya utca és a Vasvári Pál út 
egy-egy szakasza került felújításra, a már megszokott módon az ivó-
vízhálózat rekonstrukciójával és járdaépítéssel, -felújítással együtt. Az 
ivóvízvezeték cseréjét végző STRABAG Általános Építő Kft. befejezte 
munkáját, de a hideg idő beállta miatt az útfelújítást végző Szabó-
TLM Bt. a kisebb helyreállítási munkákkal még adósunk maradt. 
Ezúton is kérjük az érintett lakosaink türelmét erre a 3-4 hónapra, a 
kivitelező ígérete szerint a jó idő beköszöntével visszatér, és reméljük, 
mindenki megelégedésére elvégzi az utómunkálatokat.

Jelenleg már zajlik a következő évre tervezett útfelújítások közbeszer-
zése. 2017. évben befejeződik a Gólya utca és a Vasvári Pál út elmaradt 
szakaszainak felújítása, valamint teljes hosszban megújul a Petőfi Sán-
dor és a Wesselényi Miklós út.

Az útfelújítások forrása az „adósság konszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” hazai pá-
lyázati forrásból biztosított, ami összesen 181.000.000 Ft. Célunk a 
teljes keretösszeg felhasználása, tehát amennyiben a közbeszerzés le-
folytatása után marad pénzeszköz, lehetőség szerint további utcák is 
megújulhatnak. 

Tanczikó Attila pénzügyi,
műszaki ügyintéző

A Jászfényszarui Közös Önkormányzati 
Hivatal dolgozói szeretetettel vettek részt 
a közismert nevén Girtler házban az aján-
dék ruhák kiadásában. Sokan fejezték ki 
köszönetüket az önkormányzat felé. Tájé-
koztatjuk az érintetteket, hogy részünkről a 
munkatársaink munkája és a szállítási költ-
ség volt a karácsonyi ajándék, tekintettel 
arra, hogy a hivatal munkatársa, Fáy Dániel 

Zsombor Johannita lovag közreműködése eredményeként jutott el az 
adomány Jászfényszaruba. Köszönjük a Johannita Segítő Szolgálatnak 
az adományt.

A Johannita Segítő Szolgálat a több mint 900 éves Johannita Rend 
részeként működik. A rend – eredeti nevén Keresztelő Szent Jánosról 
elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend – eredetileg szentföldi 
zarándokok ápolására szerveződött amalfi kereskedők nyomán, s a 
reformációkor vált ketté: a katolikus ág lett a Máltai Lovagrend, s a 
protestáns ág tartotta meg a Johannita nevet. (A rend történelméről 
részletesebben a Johannita Rend oldalán olvashatnak.)

A Segítő Szolgálat 1989 óta tevékenykedik ismét Magyarországon, 
2001 óta közhasznú szervezetként. Az egyesület alapvetően két célt 
szolgál, a keresztény hit védelmét és az elesettek istápolását, megsegí-
tését lelki és testi szükségeikben.

Győriné dr. Czeglédi Márta, Fáy Dániel · Fotó: Csillik Zsoltné

Építés kezdete: 2016. november 24. Befejezési határidő: 2017. július Építési engedély iktatószáma: JN-07/EPO/01608-30/2016

Építtető: Tervező: Építési műszaki ellenőr:

Jászfényszaru Város Önkormányzata Barakk Mérnöki Iroda Hornyák János 

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 5100 Jászberény, Nagykátai út 17. okl. szerkezetépítő mérnök, statikus vezető tervező

Tel: +36/57-520-101 Tel/Fax: +36/57-415-070 5100 Jászberény, Riszner sétány 6.

Fax: +36/57-520-103 E-mail: barakk@enternet.hu Tel/Fax: +36/57-406-673

E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu Bátor Béla okleveles építészmérnök         É 16-0105 Mobil: +36/30-9529-640

5130 Jászapáti, Jókai utca 37. www.hornyakjanos.hu

E-mail: 1hornyakkft@invitel.hu

Kivitelezők: JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.

Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft.

Felelős műszaki vezető: Kormányos László

Építés vezető: Holes Szilveszter

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Új oktatási intézmény, 

nyolccsoportos óvoda építése I. ütem
5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2.

A ruhák kipakolása, szétválogatása A börze
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ÖnkorMÁnyzatI hírEk

A csarnoképület belseje

Olvassuk azokat a bejelentéseket, amelyeket az önkormányzathoz, 
a helyi lap szerkesztőségéhez eljuttatnak, elégedetlenségüknek hangot 
adva, a tanyán élő még villamos árammal nem rendelkező lakosok. 
Átérezzük gondjaikat.

Az elmúlt években, miután a település belterületén kiépült a teljes 
infrastruktúra, az önkormányzat – már-már megelőzve egyéb más fel-
adatot – villamoshálózat kiépítésével segíteni kívánta azokat a lakoso-
kat, akik életvitelszerűen tanyán élnek.

A feladat I. üteme megvalósult: már 25 ingatlan kapcsolódhat a vil-
lamos hálózatra. Ezt követően az önkormányzat közvélemény kuta-
tást tartott a lakott tanyákon, hogy hosszútávon szeretnének-e áram-
szolgáltatást igénybe venni. Ez hosszadalmas eljárás. Az ÉMÁSZ ad 
egy műszaki, gazdasági tájékoztatót, melynek elfogadása után a felek 
(önkormányzat és az áramszolgáltató) hálózatépítési megállapodást 
kötnek, melyben szerepel az ütemezés terve is. A tervezés (az áram-
szolgáltató végzi) illetve az érvényes terv s a kivitelezés költségét az 
önkormányzat finanszírozza. Így például a Halastó dűlő (6-os, 8-as ta-
nyacsoport) árammal történő ellátása, ill. a vezeték kiépítése 20 millió 
521 ezer 600 Ft-ba került.

Az önkormányzat teljesítette vállalását, mégis a lakosok különböző 
fórumokon panaszkodnak, mert még a vezetéket nem helyezték áram 
alá. Ezt mindaddig nem is fogják, amíg a légvezetéktől 5 méter távol-
ságban bármely gally, fa található. Az erdők ezen a területen magántu-
lajdonban vannak. Az erdőgazdálkodás szigorú jogszabályok betartása 
közepette végezhető (favágás, gyérítés, gallyazás is engedélyhez kötött).

Önkormányzatunk természetesen felvette a kapcsolatot a gazdál-
kodókkal, és amint ők elvégzik a szükséges munkálatokat (a vezeték 
közeléből 5 méteren belül fa vagy surján eltávolításra kerül), a vezeték 
áram alá helyezésének nem lesz akadálya.

A tanyavillamosításra eddig fordított önkormányzati forrás összesen: 
71.377.720 Ft Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,

Tanczikó Attila ügyintéző

Újabb eredményről tájékoztatjuk a lakosságot. A hosszú ideje üresen 
álló 2000 m2-es csarnoképületet és a hozzá tartozó 1 ha-os területet, 
illetve a „Kollár-tanyát” az önkormányzat egyetértése és javaslata mel-
lett a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. megvásárolta. A csarnokot rak-
tározási célra az Ipari Park máris hasznosítja.

Az önkormányzat és az Ipari Park hatékony munkát végzett annak 
érdekében, hogy ez az épület a városépítés és fejlesztés stratégiájával 
összhangban kerüljön felhasználásra.

Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester

A tanyavillamosításról Újabb ingatlannal gazdagodott
városunk

Már korábban beszámoltunk arról, hogy a pávakör fennállá-
sának 40. évfordulója alkalmából október 15-én megszervezett, 
győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony által megnyitott 
találkozót a térség településeiről több mint kétszáz fő tisztelte meg 
jelenlétével. Köszönetünk és elismerésünk jeléül szeretnénk meg-
osztani még néhány információt.

A népdalkörök szereplését követően a vendégek és az ünnepeltek 
számára átadott emléklapok mellé Szilágyi Dezső népi fafaragó ipar-
művész készített emléktárgyakat, és a meghívottak is meleg üdvözlő 

szavakkal méltatták a jubiláló Fehér Akác Népdalkört. Majd Sósné 
Ilonka köszöntötte a résztvevőket ebéd előtt a „Boldog nap virradt fel 
ma ránk… c. verssel. Az ízletes ebédet, immáron sokadszor Csaba Já-
nos és Johancsik István készítette a meghívottak számára. A találkozó 
koronája a Czeglédiné Valika által alkotott ünnepi torta felkínálása 
volt. Közös ének, tánc, és beszélgetés zárta a baráti hangulatú rendez-
vényt.

Tisztelettel megköszönjük az önkormányzatnak e népzenei ünnep-
hez és jeles jubileumhoz nyújtott támogatását. Szabó László

A XX. Regősök húrján című nemzetközi versmondó gála résztvevő-
je volt városunkból Berze Anna hetedik és Szénási Sándor nyolcadik 
osztályos tanuló.  Korosztályuk legjobb 35 versmondója között szépen 
szerepeltek. Anna bronz, Sanyika ezüst minősítéssel tért haza a magas 
színvonalú gáláról. Gratulálunk sikerükhöz! Köszönjük felkészítőik-
nek is, Kotánné Kovács Tímeának és Bordásné Kovács Katalinnak. 

Szerkesztőség · Kép: Berzéné Magyar Krisztina

A Mi újság Fényszarun? 2017. évi lapszámai továbbra is ingyene-
sen jutnak el a helyi lakossághoz.

Az árus példány 200 Ft-ba kerül, és megvásárolható a Petőfi Művelő-
dési Ház és Könyvtárban. (Jászfényszaru, Szent I. u. 1.)

Vidéki és külföldi olvasóink előfizethetik az újságot 2017. január 
15-ig. Vidékiek részére fizetendő: 4.620 Ft, a külföldiek részére fize-
tendő: 9.620 Ft, mely összegek a Jászfényszaru Közös Önkormány-
zati Hivatal számlájára is átutalhatók. A számlaszám: 11745035-
15732877. A hirdetések, cikkek feladhatók a miujsagfenyszarun@
gmail.com címen vagy a szerkesztőségi fogadóórán (minden pénteken 
9-11 óráig a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termében).

További információ kérhető telefonon a +36-70/673-7618 telefon-
számon hétfőtől péntekig napközben.

Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyt és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk!

A szerkesztőség

Egy meleg hangulatú találkozó margójára – Visszapillantó

Versmondók az országos döntőn Szerkesztőségi közlemények



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/12 5

„Professzor, tájszólással”

Penczner Pál születésének centenáriumi ünnepsége

Újságok szűnnek meg és indulnak újak. 
2016 októberében jelent meg az I. évfolyam 
1. száma a BOOM Magazinnak Üzleti inspi-
ráció menedzsereknek címmel elsősorban az 
üzleti életben dolgozó vezetőknek. A színes 
magazin jó minőségű papírra nyomva 84 
oldalon színvonalas, változatos tartalommal 
sokak tetszését elnyerheti, ezért minden bi-
zonnyal sok évfolyamot megél.

Külön megtiszteltetés, hogy valaki egy 
induló újság első számába bekerüljön, so-
kan mondanák, ehhez nagy szerencse kell. 
Végiglapozva az újságot, megnézve annak 
rovatait, bátran állíthatom, a szerencse nem 
játszik szerepet, a személyekhez kötődő tel-
jesítmény, a kiemelkedően sikeres életút a 
mérvadó. Így kerülhetett be Dobák Miklós, 
a közgazdaságtudományok kandidátusa 
a BOOM-SZTORI rovatba hatodmagá-
val, országosan ismert személyekkel, három 
közgazdász, egy-egy jogász, autószerelő, szo-
ciológus társaságában. Közös bennük, hogy 
bár indulásuk körülménye mindannyiuknál 
eltérő volt, tehetségesek voltak, de az önma-
gában kevés lett volna a sikeres életpályához. 
A folytonos tanulás, a bizonyítási kényszer 
önmaguknak és környezetüknek hozta meg a 
sikert. Minden személy története más és más, 
közös benne, hogy az emberi akaraterőnek, a 
tehetségnek semmi sem szabhat gátat.

Dobák Miklóst mi földiek úgy gondoljuk, 
jól ismerjük, s ez nagy részben igaz is. Hiszen 
46 évesen városunknak másodikként avatott 
díszpolgára, a kezdetektől az önkormányzat 
közgazdasági szakértője, tanácsadója. Széles 
körű kapcsolatai alapján az ipari parkban 
az új befektető idekerülésében mint az Ipari 
Centrum Kft. Felügyelő Bizottságának tagja 

is múlhatatlan érdemeket szerzett. Összegez-
ve, a várossal „mindennapi”, élő kapcsolata 
van.

Találóan mondhatnánk a cikkben szereplő 
„Professzor, tájszólással” annak is betudható, 
mert mikor hazajön Bözsi nénihez, édesany-
jához, gyerekkori barátaihoz vagy hivatalos 
ügyben, ezt a sajátos jász-palóc beütésű táj-

szólást hallja. Tudjuk, hogy ettől többről van 
szó, génjeiben hordozza őseinek szokásait, 
identitását, ettől ha akarna, sem tudna meg-
szabadulni.

A Sztori Boom cikkét röviden összefoglalva 
a siker állomásai: a szorgalom, a talentum, 
mit szüleitől örökölt, egy jó történelemtanár, 

történelemversenyen országos 2. helyezés, ez 
volt az alap. A folytatás: az édesanya „harca 
és kitartása”, hogy fiát felvegyék az ország 
egyik legjobb budapesti gimnáziumába, a 
Fazekasba. A Kulich Gyula Kollégium, ahol 
a tanulás minden feltétele adott volt, de az 
emberi értékek fontosságát is megismerte. 
Sikeres felvételi a közgazdasági egyetemre, a 
vállalatmodellező szakra, itt szakkollégiumba 
került, amely életre szóló útmutatást jelentett 
számára. Felajánlották neki az egyetemen 
a katedrát, válassza a tudományos munkát. 
Ismereteit folyton bővítette, de nem marad 
csak elméleti szakember. Teljesítménye fel-
jogosította arra, hogy több gazdasági társa-
ságnál igazgatóságban, felügyelőbizottságban 
kamatoztatni tudja elméleti tudását, ezzel 
gyakorlati tapasztalatokra tegyen szert. Egy 
kontrolling cég alapító tagja, partnere lett, 
jelenleg a FB elnöke.

2004-től a Budapesti Corvinus Egyetem 
Vezetéstudományi Intézetének igazgató egye-
temi tanára, s a Vezetési és Szervezési Tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanára. Szaktudását, 
tapasztalatát a nemrég megalakított Magyar 
Vállalat- és Menedzsmenttörténeti Társaság 
megválasztott elnökeként kívánja kamatoz-
tatni, amely új kihívás számára. 

Három unokájának boldog nagyapja.
Dobák Miklós tevékenységére nem csak a 

BOOM Magazin olvasói lehetnek büszkék, 
mi, akikhez még közelebb áll, példának te-
kintjük, hogy a tehetség, szorgalom, kitartás 
utat tör magának. 

Az érdekes és tanulságos újságcikk teljes ter-
jedelemben a Városi Értéktárban elolvasható.

Tóth Tibor
Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem honlapja

A nagyiskolai tábla avatását követően a 
Régi Kaszinó étterem és kávézóban folyta-
tódott Penczner Pál születésének centená-
riumi ünnepsége. A rendezvény keretében 
emlékeztünk Jászfényszaru város első dísz-
polgárára, bemutatásra került a Penczner 
Pál jubileumi emlékérem, és kiállítás nyílt 
a településnek adományozott eredeti és 
másolati képeiből.

Cserháti Ágnes köszöntötte azokat is, akik 
az iskolai Igazgatók táblájának avatásán nem 
tudtak részt venni, de most itt vannak.

Felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszonyt, hogy születésének cente-
náriuma alkalmából emlékezzen Penczner Pál 
festőművészre, mint emberre, Jászfényszaru 
város első díszpolgárára.

A polgármester asszony sok és kedves emlé-
ket idézett fel, hiszen Pali bácsival minden al-
kalommal találkozott, amikor Jászfényszarun 
járt. Telefonon is több ízben szót váltottak. 
Mikor hosszabb időt töltött idehaza – min-
dig a Gellért Hotelben szállt meg – meghívta 
Mártikát és férjét egy egész napos budapesti 
programra. Az akkor már jóval 80 év feletti 
„mester” este 8 órakor javasolta, tegyenek egy 

kiadós sétát a Duna-parton, gyönyörköd-
jenek az esti fényekben úszó fővárosi pano-
rámában. Fiatalnak is dicsőségére vált volna 

mindez egy fárasztó napközbeni városnézés 
után. Fiatalos volt életmódjában, öltözkö-
désében egyaránt. A polgármester asszony 
több ízben kapott levelet is tőle, szinte raj-
zolta a betűket, nagyon szépen írt és fogal-
mazott. Mindvégig büszke volt szülőhelyére, 
magyarságára, számon tartotta jászfényszarui 
rokonait és fiatalkori barátait. Hazalátoga-
tásakor többségüket személyesen felkereste, 
a szeretet ünnepére, karácsonyra csomag is 
érkezett. Bőkezű volt a várossal szemben is, 
27 képet adományozott, többségében limi-
tált példányban kiadott értékes másolatokat. 
Adományával lehetővé tette egy alapítvány 
létrehozását.

Mártika felkérésére Győri János Bertalan 
alpolgármester is megosztotta a jelenlévőkkel 
emlékeit, hiszen közeli rokona volt Pali bácsi-
nak. Őket is meglátogatta, ha itt járt, valamit 
nekik is szervezett budapesti programot.

A művészet egy másik ága szórakoztatta az 
ünnepség résztvevőit: Fekete Csilla, a Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművészeti Karának 
hallgatója az Elisabeth musicalből Az már 
nem én lennék című betétdalt nagy átéléssel 
adta elő. (folytatás a 6. oldalon)

Prof. Dr. Dobák Miklós

Penczner Pál Jászfényszarun, 2000
Városi Értéktár fotóarchívum
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Penczner Pál születésének centenáriumi ünnepsége
(folytatás az 5. oldalról)
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – az önkormányzat anyagi támoga-

tásával – Penczner Pál festőművész, Jászfényszaru díszpolgára születé-
sének 100 éves évfordulója alkalmából jubileumi emlékérem kiadását 
kezdeményezte, melyet Tóth Tibor, a FÉBE elnöke mutatott be az 
ünnepség keretébe.

Az érem tervezését, a gipszminta elkészí-
tését az egyesület tagja, Szabó Imrefia Béla 
szobrászművész, városunk díszpolgára fel-
ajánlásként tette. Az érem Szegeden, Sza-
bó Géza ötvösmester éremverdéjében ké-
szült. Az érem előlapján középen a mester 
munka közben látható. Jobb kezében az 
ecset, előtte a festővászon. Az érem bal fél-
körívén – PENCZNER PÁL JÁSZFÉNY-
SZARU 1916 – a születési név, hely és év-
szám található. A jobb félköríven PAUL 
PENCZNER MEMPHIS USA 2010 – 
nevének angol változta, ahol élt és elhunyt 
2010-ben olvasható. Az érem előlapjának 
pereme gyöngysorral szegélyezett.

Az érem hátlapján a 2013-ban felújított városháza képe és a telepü-
léssel kapcsolatos négy fontos esemény és évszám található.

A Penczner Pál jubileumi emlékérem a későbbiekben is megrendel-
hető a FÉBE-től.

Az érem tervezője és a gipszminta elkészítője jelen volt, így szemé-
lyesen köszöntük meg munkáját. Cserháti Ágnes felkérte Berze Éva 
okleveles építészmérnököt, a Penczner Pál Közhasznú Alapítvány ku-

ratóriumának elnökét, hogy szóljon az alapítványról, Penczner Pál fes-
tőművész munkásságáról, majd nyissa meg a művész Jászfényszarunak 
ajándékozott képeiből összeállított kiállítást.

Berze Éva, aki maga is szépen rajzol, grafikákat készít a következő 
gondolattal kezdte beszédét: „Nem vagyok hivatásos művész, sem 

műkritikus. Szeretem viszont a művészet 
minden ágában a szépet, és Jászfényszaru 
városa mindig is az otthonom lesz, bárhol 
is élek a világban, szerintem éppen úgy, 
mint Pali bácsinak… A városért és a vá-
ros fejlődéséért való tenni akarását mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy minden 
civilizáció bölcsőjét, az oktatást és a mű-
vészeti fejlesztést szándékozott támogat-
ni, amikor 10 ezer dolláros alaptőkéjével 
megalapította a Penczner Pál Közhasznú 
Alapítványt, amely tevőlegesen 2006-ban 
kezdte meg működését…”

Az alapítvány a művészet területén ki-
magasló teljesítményt nyújtó diákok ré-

szére Penczner Pál-díjat alapított, eddig 28 tanulót és két művészeti 
csoportot díjaztak. Több rajzzal és festészettel kapcsolatos pályázatot 
írtak ki, és öt alkalommal rendeztek művészeti tábort.

Munkásságát dióhéjban így összegezte: „Penczner Pál művészetében 
 – a tradicionális ábrázolásmód mellett – a saját útját járta, új irányza-
tok, új technikák után kutatott. Szürrealista, idő-expresszionista, imp-
resszionista alkotásai, híres személyekről festett portréi méltán kaptak 

(folytatás a 7. oldalon)

Tóth Tibor bemutatja a Penczner Pál jubileumi emlékérmet

Berze Éva, a Penczner Pál Közhasznú Alapítvány kuratóriumának
elnöke megnyitja a Penczner Pál képeiből összeállított kiállítást

A polgármester és alpolgármester felidézik
Penczner Pállal kapcsolatos emlékeiket

Penczner Károly is oldalági rokon

Fekete Csilla énekel

Zsámboki Lászlóné
mint rokon emlékezik 

Pali bácsira
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Penczner Pál születésének centenáriumi ünnepsége
(folytatás a 6. oldalról)
és kapnak elismerést az amerikai és európai művészeti életben. Idő-
expresszionista stílusát, mint új irányzatot a ’60-as évektől kezdték 
ismertetni és ajánlani a folyóiratok, az újítást „olajgrafikának” nevezik, 
amely abból áll, hogy fehér vagy színes olajozott alapra viaszceruzával 
rajzol, így művei plasztikusabbá válnak. Munkái a világ számos jelen-

tős múzeumában, vállalatoknál, egyetemeken, magángyűjtemények-
ben megtalálhatók. Számos díj és kitüntetés birtokosa. Tagja volt több 
művészeti társaságnak, az Amerikai Művészek Ligájának is”.

A 27 képből álló kiállítást szakszerűen Bugyi István grafikusművész, 
tanár álmodta meg, és állította össze. A másolatok között szerepel a 
„Krisztus és a tizenkét apostol” című sorozat, amelynek eredetijét a 
Vatikánban őrzik, illetve az „Amerikai csillagos éj”, amely eredetije 
pedig a washingtoni Fehér Házban található. Záró gondolatként a kö-
vetkező szavakkal nyitotta meg a kiállítást: „Fogadják olyan szeretettel 

Penczner Pál születésének 100. évfordulója alkalmából és tiszteletére 
rendezett kiállítást, mint amennyire Pali bácsi szerette Jászfényszarut, 
és az itt élő embereket.”

A délután háziasszonya bejelentette, mielőtt átadnánk magunkat a 
kiállított képek és iskolai dokumentumok látványának, megtekintésé-
nek, még egy feladat hátra van.

Az Igazgatók táblájának avatásánál már szólt arról, hogy többeknek 
ebben az évben volt vagy a közeljövőben lesz a születésnapja. Így az 
önkormányzat készíttetett egy nagy születésnapi tortát az ünnepeltek 
tiszteletére. Kérte a jelen lévő születésnaposokat, hogy működjenek 
közre a torta felszeletelésében. Így Zsámboki Zoltánnét, Keresztesi Jó-
zsefet, Kiss Lászlót és Nagy Károlynét.

Majd megkérte a jelenlévőket, hogy a tortaszelet elfogyasztása után 
az asztaloknál foglaljanak helyet, beszélgessenek, idézzék fel az emlé-
keket, érezzék jól magunkat. Tóth Tibor · Fotó: Gonczi Rudolf

A születésnapi torta szeletelése közben Zsámboki Zoltánné,
Nagy Károlyné, Kiss László, Keresztesi József

„Visszatérek akáclombos falumba” – Penczner Pál festménye
Fotó: Dobák Viktor

Igazgatók táblája avatás
Bensőséges, méltóságteljes ünnepség keretében, nagy érdeklődés 

mellett 2016. december 3-án felavatásra kertült az Igazgatók táblája a 
Nagyiskola emeleti előterében.

A FÉBE kezdeményezéséhez, illetve annak anyagi megvalósításához 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Jászfényszaru az Oktatásért 
Alapítvány és a Jászfényszaruért 
Alapítvány csatlakozott.

Az ünnepség 14 órakor a Him-
nusz eléneklésével vette kezdetét.

Tóth Tibor bevezető gondola-
taiban a következőket mondta: A 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete, 
az általa alapított Jászfényszaruért 
Alapítvány vezetése, Szabó Imrefia 
Béla, a FÉBE oszlopos tagja másfél 
évtizede hogy elhatározta, emléket 
állít a nemzet napszámosainak, 
a településen a betűvetésre, olva-
sásra, számolásra oktató és nevelő 
tanítóknak. 2002. május 1-jén a 
Város napján felavatásra került 
(az országban ilyen formában el-
sőként) a Tanítók emlékműve. A 
volt és az akkori igazgatók elültet-
ték a Tanítók fáját, a piramistöl-
gyet, amely azóta sokat nőt, terebélyesedett. Az emlékmű szakrális, 
megbecsült és tisztelt emlékhellyé vált. 2012. szeptember 1-jén a 10 
éves évforduló kapcsán bensőséges ünnepség keretében a halhatatla-
nok olvasókönyvébe a korábbi 104 fő után 29 fő elhunyt tanító neve 

került bevésésre a bronzlapokra. A mai ünnepséggel válik teljessé a 
tanítók, tanárok, igazgatók megbecsülése, neveiknek fennmaradása a 
következő századokra. 

2002-ben és 2012-ben is az ünnepségek levezetését Cserháti Ágnes 
tanár, televíziós műsorvezető, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora, 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
oktatója vállalta fel, és személyes 
varázsával, mosolyával emelte az 
ünnepség színvonalát. A rendező 
szervek nevében köszönet hang-
zott el, hogy egy szóra, örömmel 
vállalta el a mai rendezvény házi-
asszony szerepét. 

Cserháti Ágnes a következőkkel 
folytatta az ünnepséget: Jászfény-
szaru Város Önkormányzata, a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár, a Jászfényszaru az Ok-
tatásért Alapítvány, a Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete, a Jászfénysza-
ruért Alapítvány nevében tiszte-
lettel és szeretettel köszöntötte az 
ünnepség valamennyi résztvevőjét. 
Név szerint említette Csikós Mik-
lós regnáló jászkapitányt és kedves 

feleségét, Zsuzsanna asszonyt, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert, dr. Voller Erika jegyző asszonyt, Győri János alpolgármestert, 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának megjelent bizottsági elnökeit, 

(folytatás a 8. oldalon)

Keresztesi József, Lantos Péter, Kiss László és felesége,
2. sor Johancsik Zoltán, Lovászné Török Magdolna, Zsámboki Lászlóné
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tanácsosait, Szabó Imrefia Béla nyugalmazott tanárt, szobrászművészt, 
a város díszpolgárát, a Penczner Pál jubileumi emlékérem alkotóját és 
Páldiné Pál Ilona tanárt, olimpikont Hatvanból, a Trió-Tv és a sajtó 
munkatársait, valamint a diákokat képviselő Jávorcsik Csilla diákpol-

gármestert és helyettesét, Johancsik Zoltán 8. osztályos tanulókat.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Jászfényszaru község, 

nagyközség majd város általános iskolájában igazgatóként dolgozott 
tanítókat, tanárokat, özvegyeiket, gyermekeiket, illetve leszármazot-
tait. A körünkben megjelent aktív és nyugdíjas tanítókat, tanárokat, 
technikai dolgozókat és minden kedves jelenlévőt.

Felkérte a táblaavató ünnepi szónokot, a jászfényszarui születésű 
Nagy Károlyné Rékasi Erzsébetet, a Hatvani IV. számú Általános Is-
kola nyugalmazott igazgatóját, tartsa meg ünnepi beszédét. 

Nagy Károlyné bevezetőként elmondta, hogy a homoktanyai iskolá-
ban végezte az általános iskolát, ahonnan 7. és 8. osztályos tanulóként 
oroszórákra bejártak a benti iskolába. Jászfényszarun 1956-ban kezdte 
a tanítói pályáját, volt tanítói, tanárai kollégái lettek, segítették a tan-
testületbe való beilleszkedését. Nyolc tanév után Hatvanban folytatta 
a pedagógusi munkát. Név szerint Fónagy Sánor, Vastag Mária, Ke-
resztesi József, Lantos Péter, Zsámboki Zoltán és Zsámboki Lászlóné 
igazgatókról beszélt, idézett fel emlékeket, akiket személyesen ismert, 
akikkel együtt tanított. 

Tapasztalatai alapján az igazgató munkájáról, a vezetői tevékenység 
fontosságáról szólt. Beszédéből idézve: „Minden igazgatónak köteles-
sége gondoskodni arról, hogy a vezetése alá tartozók jól érezzék magu-
kat. Ez akkor valósulhat meg, ha az intézményvezető pozitív, rezonáns 
légkört teremt, amely mindenkit jobb teljesítmény elérésére ösztönöz. 
A közösség érzelmeit a vezető irányítja. Ha lelkesíti a beosztottakat, 
akkor a tantestület teljesítménye emelkedik, mindenki tudása és lénye 
legjavát adja, ha viszont elkeseríti őket, akkor aláássa a teljesítőképes-
ségüket. A tanárok az igazgatótól kapják intézményük alaphangulatát, 

még akkor is, ha keveset tartózkodik a tanári szobában. Viselkedése 
hatással van a közvetlen munkatársaira, ezáltal a tantestület egészének 
érzelmi életére. A tanárok az igazgatójuk érzelmi reakcióit tekintik leg-
inkább mérvadónak, tehát a saját hangulatukat is ezekre alapozzák. 
Ha az intézményvezető képes érzelmileg támogatni a beosztottait, ak-

kor célt és értelmet tud adni a közösség munkájának, amelyben min-
denki fontosnak érezheti magát…”

Az ünnepi beszédet követően Kovács Tímea, a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára Ellen Nitt: Azt 
hittem című versét adta elő.

Cserháti Ágnes bejelentette, hogy az Igazgatók táblájának leleplezé-
sére kerül sor. Elmondta, az 1699-es Pentz-féle összeírásból tudjuk, 
hogy Jászfényszarunak ekkor Pap Pál volt az iskolamestere. Az Egri 
Egyházmegyei Levéltárban Tóth Tibor által végzett kutatás szerint a 
korabeli iratokból megállapítható, hogy a XVIII. századtól volt iskola 
a településen. Kezdetben egy, majd két tanító foglalkozott a tanítással. 
A kinevezési okmányokból nevük is fennmaradt az utókor számára. 
1865-től már az egyházmegye évente könyv alakban kiadta települé-
senként a tanítók neveit, ekkor már négy tanerős volt az iskola. Kü-
lön fiú és leány osztályok voltak, alkalmanként vegyes is előfordult a 
gyereklétszám miatt. Később a leányiskola és a fiúiskola épületként 
is elkülönült egymástól. 1868-ban megszületett Magyarország első 
népoktatási törvénye. Létrejött a hatosztályos elemi népiskola, elren-

delték a tankötelezettséget, 6-12 éves korig népiskolába, 12-15 éves 
korig ismétlő elemibe jártak a diákok. 1940-től került bevezetésre a 8 
osztályos népiskola. A Jászfényszarui Katolikus Iskola a Felső-jászsá-
gi Tankerülethez tartozott. Az egyházmegyei kiadványban legelőször 
1914/15-ös tanévben jelenik meg igazgató-tanítói titulus. 

Győriné dr. Czeglédi Márta, a város polgármestere, Nagy Józsefné, a 
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tóth 
Tibor – a tábla felállítását szolgalmazó és kezdeményező – Fényszaruiak

(folytatás a 9. oldalon)

Zsámboki Zoltánné, Csikós Miklós jászkapitány és felesége,
dr. Voller Erika jegyző, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Jávorcsik Zoltán diákpolgármester helyettes
virágot ad át Nagy Károlynénak

Nagy Károlyné ünnepi szónok, Cserháti Ágnes a rendezvény
háziasszonya, a háttérben Johancsik Zoltán diákpolgármester-helyettes,

Győri János alpolgármester és felesége

Fónagy Sándor, Mészáros Ferenc,
Szilvási Lászlóné Mészáros Eszter, Keresztesi József
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Baráti Egyesülete elnöke, Mészáros László, a Jászfényszaruért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke, mint a tábla felállításának költségét biz-
tosító jogi személyek képviselői, a jászfelsőszentgyörgyi Tóásó Tibor 
kőszobrász által készített Igazgatók tábláját leleplezték.

Az Igazgatók táblájára 14 igazgató neve került bevésésre, az elmúlt 
102 év alatt Ők irányították a település iskoláját.

Johancsik Zoltán diákpolgármester-helyettes a már elhunyt igazga-
tók emlékére meggyújtotta a leleplezett táblánál elhelyezett gyertyát.

Cserháti Ágnes a táblán szereplő igazgatókról szólt néhány mondat-
ban, néhányukhoz volt diákként személyes élményét is hozzáfűzte.

Márkus János 1863-ban szü-
letett, Pásztón kezdte a tanítói 
pályáját, 1890-től Jászfényszarun 
tanított. Itt alapított családot, le-
ánya, Mária létesítette a település 
első óvodáját, fia, Ödön tanácsi 
tisztviselő volt. 1914-től 1926-ig, 
nyugdíjazásáig volt igazgató-taní-
tó. 1929-ben elhunyt, a családi sír 
a Szent Kereszt temetőben volt.

gusztin Mihály 1876-ban 140 
évvel ezelőtt született. Jászfény-
szarun az iskolaszék 1913-ban 
választja meg tanítónak. Tíz éven 
át töltötte be az igazgató-tanító 
beosztást, 1936-ban nyugdíjba 
vonult. 1950-ben elhunyt, a sírja 
a Szent Kereszt temetőben megta-
lálható.

Tóth János 1890-ben született. 
Jászfényszarura 1913-ban kerül 
helyettes tanítónak. 1926-tól 
Márkus János megüresedett he-
lyére megválasztják tanítónak és 
iskolaszéki jegyzőnek. 1936-tól 
igazgatói kinevezést kap. Jelentős 
szerepe volt a település kulturális 
élete, az ismeretterjesztés és fel-
nőttképzés megszervezésének te-
rületén. Ő biztosította az átmene-
tet a katolikus iskolából az állami 
iskolába. 1954-ben elhunyt, sírja 
a Szent Kereszt temetőben, a kápolna jobb oldalán megtalálható.

Adamcsek Imre Egerben 1897-ben született. Mint demjéni lakost 
1917 júliusában választja meg az iskolaszék tanítónak. Két ízben 
tölti be az iskola igazgatója beosztást 1949 és 1951 között, majd az 
1957/58-as tanévben. 1958. augusztus 1-jével nyugdíjba vonult.

Fónagy Sándor Jászfényszarun született 1926. március 28-án. Kán-
tor-tanítói képesítéssel 1946. szeptember 1-től a Vasút-tanyai iskolá-
ban kapott állást. Jászfényszarun 1951-től három tanéven át igazgató, 
majd igazgatónak Alattyánba helyezik. 1966-tól családjával hazaköl-
tözik, igazgatóhelyettes, majd napközis nevelő, 1986-ban nyugdíjba 
vonul. 2006-ban elhunyt, sírja a Szent Imre temetőben van. Sándor 
fia jelen volt az ünnepségen.

vastag Mária Szegeden 1911-ben született. Az iskolaszék 1938 ja-
nuárjában választotta meg tanítónak. Az állami iskolává alakulás után 
igazgatóhelyettesnek nevezik ki. Az 1954/55-ös tanévben mint igazga-
tóhelyettes megbízott igazgató volt. Igazgatóhelyettesként 1966-ban 
vonult nyugállományba. 

Mészáros Ferenc Szegeden 1927-ben született. Szegeden 1953-ban 
magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát kapott. A ta-
nári pályát Szolnokon, a Repülőtiszti Akadémián kezdte. 1955-ben 
Jászfényszarura helyezték az általános iskola igazgatójának. Két év 
múlva Szolnokra visszahelyezték. 56 évesen 1983-ban hunyt el, sírja 
a szolnoki Kőrösi úti római katolikus temetőben van. Három tanévet 
felesége, néhai Bogdán Ágnes is itt tanított. Ferenc és Eszter gyermeke 
és két unokája jelen volt az ünnepségen.

Keresztesi József az 1952-ben megszerezett tanítói képesítést kö-
vetően Jásztelekre került, majd 1958 júliusától nyolc tanéven át 
Jászfényszarun igazgató. Sokat tett a cigány kisebbség vezetőinek 
közreműködésével az idősebb korosztály analfabetizmusának felszá-
molásáért, a dolgozók esti tagozatán a 8 általános iskola befejezéséért. 
1972-ben megszerzett ének-zene tanári képesítést követően jelentős 
szerepet játszott a település zenei és énekkultúrájának alakításában. 
Nevéhez fűződik a népdalkör, a fúvószenekar, az iskolai énekkar, jelen-
leg a városi énekkar működése. Felesége, néhai Sebők Gizella tanítói 
pályáját településünkön töltötte. A tanár úr szeptemberben ünnepelte 
85. születésnapját.

Lantos Péter a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán 1958-
ban magyar-történelem szakos 
középiskolai tanári diplomát szer-
zett. Egyetlen munkahelye Jász-
fényszaru általános iskolája volt, 
ahol 44 éven át döntően történel-
met tanított. 1966 augusztusától 
8 éven át igazgatói beosztást töl-
tött be. Vezetése alatt 1970-1972 
között épült fel (a 8 tantermesnek 
indult) a 16 tantermes Nagyisko-
la, a mai ünnepség helyszíne. Ezt 
követően a tanítást választotta és 
tekintette igazi hivatásának. Sok 
tanítványával szerettette meg a 
történelmet. Jelentős levéltári 
kutatómunka felhasználásával 
megírta Jászfényszaru történetét. 
Felesége Gönczöl Terézia tanári 
munkássága Jászfényszaruhoz kö-
tődik, a biológia tantárgyat ma-
gas szinten tanította. Mindketten 
ebben az évben töltötték be 80. 
életévüket.

Kiss László a pápai kistérségben 
lévő Vaszar községben született. 
A Pápai Állami Tanítóképzőben 
tanítói, a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán tanári dip-
lomát szerzett. Kengyel községben 

töltött 17 év után Jászfényszarun1972-ben lett igazgató, az új iskola 
kulcsát augusztus 31-én már Ő vette át. 1980-ban, majd 1985-ben 
megválasztják a nagyközségi közös tanács elnökének. 1989 júniusában 
kérte a tanácselnöki funkcióból való felmentését, és munkáját kérésé-
re az általános iskolában folytatta 1996. évi nyugdíjazásáig. Felesége 
Rigó-Szántai Sarolta tanítóként vele érkezett, és nyugdíjazásáig itt dol-
gozott. Jászberényben aktív közéleti tevékenységet végez, Jászfénysza-
ruval is tartják a kapcsolatot. December 9-én töltötte be 80. életévét. 
A házaspárt fia is elkísérte. 

Zsámboki Zoltán Jászfényszarun iparoscsaládban 90 évvel ezelőtt, 
december 2-án született, így a mai ünnepség születésnapjához igazo-
dott. A Budapesti Állami Pedagógiai Főiskolán szerzett matematika-
fizika-kémia szakos általános iskolai diplomát. Néhány évi kitérő után 
feleségével, Bolvári Margittal 1958 szeptemberében hazakerültek. 
Szaktanárként, majd 1968-tól igazgatóhelyettesként, 1980-tól nyolc 
tanéven át igazgatóként dolgozott nyugdíjazásáig. Igen aktív és ered-
ményes közéleti munka is párosult tanári hivatásához. Négy cikluson 
keresztül tanácstag, tíz éven keresztül tanácselnök helyettes.1976-tól 
haláláig a Jászsági ÁFÉSZ igazgatóságának tagja, több mint egy év-
tizedig a Nagyközségi Hazafias Népfront elnöke. 1994. évben hunyt 
el, sírja a helyi Szent Kereszt temetőben található. Felesége „mindenki 
Margit óvónője” és gyermekei az ünnepségen jelen voltak.

Zsámboki Lászlóné Jászfényszarun született. A Lehel Vezér Gimná-
ziumban érettségizett, majd egyéves különbözeti vizsgák és gyakorlóév 

(folytatás a 10. oldalon)

Igazgatók táblája · Fotó: Dobák Viktor
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után 1960-ban tanítói oklevelet kapott. Egy 
munkahelyen dolgozott 36 tanévet. 1987-ig 
osztálytanító, 1987 szeptemberétől igazgató-
helyettes, 1988-ban pályázat útján igazgatóvá 
választják. Intézményvezetői beosztását 1995 
augusztusában történt nyugdíjazásáig töltötte 
be. Igazgatósága alatt 1992-ben indult be a 
speciális kétéves szakiskolai képzés. A tehet-
séggondozásra nagy figyelmet fordított. 13 
évig volt úttörőcsapat-vezető, a diákok kultu-
rális seregszemléken, úttörőolimpiákon nagy 
sikerrel szerepeltek. Férje, Zsámboki László 
37 éven át szintén az iskola tanára volt.

Szakali János Jászberényben született, kö-
zépiskolai tanulmányát ott végezete. 1978-
ban a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Természettudományi Karán szerzett ma-
tematika-fizika szakos középiskolai tanári 
diplomát. Jászberényben a Liska József Szak-
középiskolában kezdett el tanítani. 1981 feb-
ruárjában került Jászfényszarura szaktárgyait 
tanító tanárként. A település sportéletébe 
gyorsan bekapcsolódott. Az egyesület veze-
tésében is tevékenyen részt vett. A település 
lakossága 1990-től folyamatosan megválasz-
totta a képviselő-testület tagjai sorába, ahol 

különböző bizottsági elnöki tisztségeket is 
betöltött, illetve tölt be.

Pályázat útján 1995. augusztus 1-től húsz 
éven át ellátta az intézményvezetői feladato-
kat. Közben közoktatási vezetőként diplomá-
zott. 2015. évben az igazgatói tisztségre nem 
pályázott.

Lovászné Török Magdolna a Lehel vezér 
gimnáziumi érettségi után a Jászberényi Ta-
nítóképző Főiskolán szerezte tanítói diplo-
máját. 2009-ben közoktatási vezetőként dip-
lomázott. 1987-ben a fényszarui iskolában 
állt munkába. 2005-ben igazgatóhelyettesi 
megbízást kap, koordinálja a Kisiskola felújí-
tását. 2006-tól ellátja a művészeti alapiskola 
vezetését is. Széles körű társadalmi, közéleti 
tevékenységet folytat. 14 éve önkormányzati 
képviselő, bizottsági elnök. A FÉBE tisztség-
viselője, nyári gyermektáborok szervezője. 
Pályázat alapján 2015. augusztus 1-jével az 
Emberi Erőforrások minisztere kinevezi a 
helyi iskola igazgatójának. 2015. szeptember 
1-jével az egri érsek megerősíti a IV. Béla Ka-
tolikus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatói tisztségében.

A méltatások közben Jávorcsik Csilla diák-
polgármester és Johancsik Zoltán diákpol-

gármester-helyettes 8. osztályos tanulók az 
elhunyt igazgatók tiszteletére az emléktáb-
lánál elhelyezett vázába egy-egy szál fehér 
rózsát helyeztek. A jelenlévő igazgatónők 
virágcsokrot, a férfiak egy üveg italt kaptak, 
úgyszintén az elhunytak jelen lévő közvetlen 
hozzátartozói is.

Csikós Miklós jászkapitány és felesége az 
emléktáblánál tiszteletük jeléül koszorút he-
lyeztek el.

Cserháti Ágnes záró gondolatában hang-
súlyozta, hogy az időkorlát miatt egyes sze-
mélyek elismeréseinek felsorolására nem volt 
lehetőség. Ismert, hogy Jászfényszaru lakossá-
ga, a mindenkori irányító testületek, az isko-
lák fennhatóságai elismerték, megbecsülték 
a tanítók, tanárok, igazgatók munkáját. A 
2013-ban kiadott Elöljárók – Élenjárók című 
könyvben leírtak is ezt bizonyítják.

Az utókor számára a tisztelet jeléül – talán 
az országban egyedülálló formában – Igaz-
gatók táblájával megőrizzük, megköszönjük 
munkájukat, tevékenységüket.

Végezetül megköszönte az ünnepség előké-
szítésében, lebonyolításában közreműködők 
munkáját. Tóth Tibor

Fotó: Glonczi Rudolf

Jászsági évkönyv – 2016
A Jászsági Évkönyv Alapítvány által dec-

ember elején került kiadásra, a Pethő Lász-
ló ny. főiskolai tanár, egyetemi decens által 
alapított és szerkesztett Jászsági Évkönyv 
sorrendben a huszonnegyedik kötete. A 
Jászsági Évkönyv 312 oldalán öt fejezetben 
26 írást, tanulmányt tartalmaz. Szép és tar-
talmas ajándék a karácsonyfa alá. 

A művészet fejezetben Egri Márta em-
lékezik Laki Ida festőművészre, aki Jászjá-
kóhalmán született és 2015-ben 94 évesen 
Budapesten halt meg. Wirth Lajos kutató 
munkájának köszönhetően érdekes ismere-
teket szerezhet az olvasó a Jászszentandrási 
templom világhírű freskóiról.

„Több mint produkció / Jászok – történelmi 
dal- és táncjáték” Mihályi Gábor - Soós And-
rea - Szalay Tamás által jegyzett képes össze-
állításból az előadás előkészületeiről és vissz-
hangjáról olvashatunk.

A história fejezetben Turjányi Sándor 
jászalsószentgyörgyi történelem szakos tanár 
kutató és összegző munkája a „Plébánosok és 
egyházi szolgálattevők Eszterházy Károly püs-
pök vizitációjának idején” című tanulmány-
ban, 1766-ból Jászfényszarura vonatkozóan 
is sok érdekes adatot, személyt találhatunk.

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója 
kapcsán négy tanulmány található. Sas István 
tollából „Egy Jászberényi népművelő ’56-ból” 
címmel Szívós József (1929–2002) Jászberé-
nyi születésű népművelő életútját ismerhet-
jük meg.

A gazdaság rovatban négy írást olvasha-
tunk. Jászfényszarut érinti Kármán Antal: 
„Top 10 Jászság (2015)” évenként megjele-
nő írása is. Idézet az írásából: „A Jászságban 

1.752 társas vállalkozás végzett tevékenységet 
2015-ben, számuk az előző évhez képest 16-tal 
növekedett. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 
Jászság társas vállalkozásai realizálják az összes 
nettó árbevétel 62,7 %-át, 1.475 Mrd Ft-ot. A 

megyei legnagyobb 50 között 21 a jászsági, egy-
gyel több, mint 2014-ban… Külön kell szólni 
a Samsungról, mely árbevételével és a többi gaz-
dasági mutatójával alapvetően meghatározza a 
megye, azon belül a Jászság, a feldolgozóipari 
ágazat, azon belül a gépgyártás teljesítményét. 
A társaság árbevétele 2015-ben 758,6 milli-
árd Ft volt, amely a megye összes nettó árbe-
vételének 32,2%-át jelentette, és ez is és egyéb 

mutatói is az eddigi a 2012. évi csúcsértékeket 
is meghaladták (akkor az árbevétele 713,5, az 
exportja 621,7 Mrd Ft volt).”

Az örökségünk fejezetében szereplő kilenc 
írás érdekes lehet az olvasónak. Kettőt kívá-
nok kiemelni, részben a szerzők személyes 
ismeretsége folytán. Magyar Alíz: „Apám, az 
atlétika szerelmese”, valamint Selmeczi László 
(a FÉBE tiszteletbeli tagja) „Hallgattassék meg 
a másik fél is” – A négyszállási keresztekről és 
ismételten az I. sz. temető problematikájáról 
írtak. 

A 37 szerző közül négy kötődik Jászfény-
szaruhoz. Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó 
könyvtárosok állították össze az évkönyv vé-
gén szereplő krónika fejezetben 2015 júliu-
sától 2016 júniusáig Jászfényszaru fontosabb 
eseményeinek hivatkozással ellátott jegyzé-
két, amely a későbbi kutatók számára óriási 
segítséget jelent.

Farkas Kristóf Vince muzeológus Jász Mú-
zeum – Bugyi Gábor fotós Jász Múzeum, va-
lamint a jászjákóhalmai Fodor István Ferenc 
helytörténeti kutató – társszerzőkkel az 56-os 
emlékműveket és emléktáblákat a jásztele-
püléseken fotók segítségével mutatják be. A 
művészet fejezetben személyem által készített 
Biritz Ákos légtornász a levegőben címmel 
riport jelent meg. 

A Mi újság Fényszarun? olvasói közül, aki 
szeretné az évkönyvet megvásárolni, úgy 
1.500 Ft áron Jászberényben a főtéren a 
LÍRA könyvesboltban megvásárolhatja, hely-
ben a helyi 3A Takarészövetkezet Kirendelt-
ségén Hangosiné Réz Máriánál és a Városi 
Értéktárban Tóth Tibornál megrendelheti.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Jászsági Évkönyv 2016 borítólap
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Bővült a művelődési ház biztonsági kamerarendszere

A hónap értéktári érdekessége

Bölcs dolog a bajt megelőzni. Utólag orvosolni sokszor már nagyon 
nehéz. Meg nem történtté tenni pedig lehetetlen.

Ezek a gondolatok vezették a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár managementjét, amikor a ház megfigyelő biztonsági kame-
rarendszerét duplájára bővítették november hónap folyamán.

A megfigyelő és rögzítő rendszer visszatartó ereje növeli a művelődési 
intézményünk szolgáltatásaik igénybe vevőnek, valamint magának az 
épületnek és eszközeinek a biztonságát.

A bővítés Jászfényszaru Város Önkormányzatának pénzügyi támoga-
tásával valósult meg. Palásthy Pál

Régen is volt céges levélpapír és árajánlatké-
rés. Egy közel hetven évvel ezelőtt íródott ér-
téktári iratot adunk közzé. Czeglédy Vendel 
bútor- épületasztalos és temetkezési vállalata 
Jászfényszaru cégtulajdonos (Czeglédi Vendel 
sajátkezű aláírása szerint nem y-nal írta csalá-
di nevét) asztalosmester 1947. október 16-án 
kelt levél szerint Költségszámítást (árajánla-
tot) adott. 

„Költségszámítás a Jászfényszarui R. kat. 
Általános iskola részére készítendő bútorda-
rabokról szólt.

30 drb. iskolapad keményfából, lenolajken-
cével behúzva á. 100,- összesen: 3000,- Ft.

1 drb. tanári asztal padokhoz hasonló szín-
ben, keményfából, sima kivitelben, az oldala 
lenolajkencével behúzva, a tetőlap fényezve 
200,- Ft.

1 drb. szabványos iskolaszekrény kemény-
fából, sima kivitelben, a padokhoz hasonló 
színben, polcokkal 450,- Ft. Összesen Ft. 
3.650,-

A forg.adót és az esetleges számla, ill. nyug-
ta illetéket külön felszámítom.”

Az akkori árak értékének megállapításá-
hoz használható a korabeli Magyar Közlöny. 
Abban megtalálható néhány esetben, hogy 
jogszabályilag rögzítették a kiskereskedelmi 

árakat. „Például kilogrammonként: kenyér 
0,96 Ft, búzadara 1,40 Ft, finomliszt 1,40 
Ft, cukor 7,00 Ft, literenként: tej 0,90 Ft, 
pasztőrözött tej 1,10 Ft, motorbenzin 74/76 
oktános 1,60 Ft; darabonként: levél helybe 
0,30 Ft, vidékre 0,60 Ft, levelezőlap 0,20 Ft, 
illetve 0,40 Ft, ajánlási díj 1,40 Ft, a helyi te-
lefon 0,60 Ft hívásonként. Cigaretta: Magyar 
20-as csomag 2,00 Ft.” 

A levél eredetiben a Városi Értéktárban meg-
nézhető, szeptemberi kamarakiállításunkban 
szerepelt. Tóth Tibor

Fotó: Városi Értéktár achívuma

Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az alábbi 
aktualitásokra.

 Az év végén is felbukkanhatnak házaló tevékenységet foly-
tató személyek a városban. Amennyiben kétségeik támadnának, vagy 
gyanúsan viselkedő személyeket látnak, hívják a rendőrséget, ne en-
gedjék be őket a házukba! Így elkerülhető, hogy megtévesszék, megká-

rosítsák Önöket! 
Elsősorban az idősebb korosztályba tar-

tozó lakosok részére szükséges a fentieket 
rendszeresen megemlíteni. Ők koruknál 
fogva kevésbé tudják felmérni egy hirtelen 
előálló helyzet körülményeit.

Az ünnepi bevásárlás során fordítsanak 
figyelmet arra, hogy lezárják a járműveket, abban látható helyen ne 
tároljanak értéket!

A rendőrség az üzletek, szórakozóhelyek környékének visszatérő el-
lenőrzését továbbra is prioritásként kezeli.

Az év végi ünnepek közeledtével fel kell hívjuk fi-
gyelmüket a pirotechnikai eszközök szabályos hasz-
nálatára is! Ezeket csak a használati útmutató szerint 
használják, és csak abban az időszakban, amikor ez 
engedélyezett! (Jellemzően december utolsó napjától újév hajnaláig.)

A PeTÁRDA hASZNÁLATA TILTOTT!
A téli időjárás beköszöntével járműve-

iket készítsék fel a megváltozott időjárá-
si, és útviszonyok adta körülményekre! 
Igyekezzenek látható módon közlekedni 
gyalogosan és kerékpárral is a balesetek 
elkerülése érdekében! A járművel akkor 
induljanak el, amikor annak ablakait a 
jégtől, párától megtisztították!

Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet kívánok!
Elérhetőségek: Tel: 112,

Rendőrőrs: +36-70/330-7626, Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőrszázados

Rendőrőrs parancsnoka

Hősi képeslapok a Városi Értéktárban
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IskoLaI hírEk
Tours-i Szent Márton emléknapja

Árpádházi Szent Erzsébet
emléknapja

Sporteredmény

Mikulás-szolgálat

Advent – várakozás, készülődés

Savariában, a mai Szombathely területén 316 körül pogány család-
ban született, majd Ticiniumban (a mai olaszországi Paviában) nevel-
kedett. A keresztség felvétele után megvált a katonai szolgálattól, és 
szerzetesi életet élt Szent Hiláriusz irányításával. Pappá szentelték, és 
rövidesen Tours püspökévé választották. Személyéhez számos legenda 
kapcsolódik.

Télvíz idején egy koldust pillantott meg. Márton leszállt lováról, kö-
pönyegét kettévágta, és a didergő koldusra terítette. Éjszaka álmában 
a koldus képében maga Jézus jelenik meg neki.

Iskolánk tanulóinak fel kellett öltöztetniük Szent Mártont. A köpö-
nyeg darabjai a pedagógusoknál voltak több egyenlő darabra vágva. 
Osztályonként és gyermekenként is kaphattak belőle, természetesen 
ki kellett érdemelni például figyelmességgel, segítőkészséggel, udvari-
assággal stb. Az az osztály, aki a legtöbbet gyűjtötte, pontot kapott a 
Diákönkormányzattól. Az iskolai szünetekben a Diákönkormányzat 
szervezésében libamájas kenyeret is kóstolhattunk, hiszen egy másik 
legenda a libákhoz kötődik.

Valószínűleg a sárospataki várban 
született 1207-ben. Lajos türingiai 
tartománygróf felesége lett. Három 
gyermek édesanyja. Férje halála után 
(1227) a szegénységet választotta, sok 
megpróbáltatás után 1231-ben halt meg 
Marburgban. Az élete példa mindannyi-
unk számára, szeretete a mai korban is 
figyelmeztet bennünket, hogy tegyük a 
jót.

Szent Erzsébet élelemmel megrakott 
köténye rózsává változott a nevéhez fű-
ződő legenda szerint.

Diákjainkat rózsák gyűjtésére hívtuk meg emléknapján. Különböző 
feladatok (amit osztályonként húztak) elvégzése után kapták meg ró-
zsáikat és helyezhették Szent Erzsébet kötényébe.

November 23-án a Kisiskola tornaterme szorgos kis kezektől volt 
hangos.

Iskolánk minden tanulója megköthette saját adventi koszorúját. A 
hagyományos 3 lila és 1 rózsaszínű gyertyák színei figyelmeztetnek 
bennünket a bűnbánatra és megtisztulásra. A harmadik héten a rózsa-
színű gyertya az öröm vasárnapja. Jézus születésének közeledtét jelzi.

Jézus születését ne csak tiszta és felékesített lakásban, hanem szívünk 
tiszta otthonában is készítsük fel a jócselekedetek és lemondások fel-
ajánlásával. Természetesen a hajnali roráték is segítenek a lelki készü-
letben.

Minden adventi reggelen tanulóink gondolatokat hallhatnak az is-
kolarádióban, ezzel segítve az adventi készületet. Tegyük a jót, és ke-
rüljük a rosszat!

„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit”/Iz 40 ,3/ 
Sándorné Tóth Éva hitoktató

A Diákönkormányzat szervezésében idén is működött iskolánkban 
a Mikulás-szolgálat. December 6-án önkéntes télapók (Pál Bence, 
Johancsik Zoltán, Horváth Levente, Kis Bence 8. osztályos tanulók) 
szállították el a diákok egymásnak szánt apró ajándékait, egy-egy szem 
szaloncukrot, csokit, nagy örömet szerezve megajándékozottnak és 
ajándékozónak egyaránt. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A Magyar Golyósport Szövetség fővárosi Erzsébet-napi versenyén
3. helyezett lett a jászfényszarui csapat. Penczner Tamás egyéniben

2. helyezett lett. Felkészítőjük Fáy Dániel

Adventi reggelek az iskolarádióban. Fotó: Kotánné Kovács Tímea
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MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/12 13

IskoLaI hírEk
Szépül a Nagyiskola udvara

A tavalyi és korábbi jótékonysági bálok bevételeinek felhasználásával a Diákönkormányzat három kültéri fitneszgépet, öt padot és három diák-
padot vásárolt a Nagyiskola udvarára, hogy a tanulók kellemesebben tölthessék el a szüneteket, és használni tudják a gépeket a tornaórákon. Az 
eszközöket a diákok hamarosan birtokba vehetik. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Megyei Diákparlament

A padlás

Homérosztól Pinokkióig

November 17- én volt a megyei diákparlament Szolnokon, ahol a 
megye iskoláinak diákönkormányzati képviselői vettek részt. A IV. 
Béla Katolikus Általános Iskola és AMI diákpolgármestereként vettem 
részt a  rendezvényen. A Megyeháza épületében vitattuk meg az okta-
tással kapcsolatos tapasztalatainkat és problémáinkat. A rendezvényt 
Szabó Róza, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezető-
je nyitotta meg, az ülést az országos rendezvénynek februárban helyt 
adó Székesfehérvár alpolgármestere vezette. Első napirendi pontként 
megszavaztuk az ügyrendet, majd minden iskola tartott egy bemu-
tatkozást, és a diákok tapasztalataikat és javaslataikat is elmondták, 
melyet jegyzőkönyvben rögzítve a megválasztott küldöttek fognak 
képviselni. Általános problémaként jelent meg a tananyag és a tanórák 
számának csökkentése, a diákok terheinek enyhítése. Végül megsza-
vaztuk a 13 küldöttet, akik az országos diákparlamentben képviselni 
fogják megyénket. Jávorcsik Csilla diákpolgármester

2016. december 5-én délután a jászfényszarui IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és AMI negyedik évfolyama izgatottan várta a Nagy-
iskola előtt a buszt. A tanító nénik színházlátogatást szerveztek nekik 
Mikulás alkalmából. A busz begördült, és a sok kisdiák izgatottan 
szállt fel a tanító nénik, Pencznerné Marika néni, Szász Anita néni, 
Tasi Szilvi néni és Zsadányiné Timi néni társaságában. Elkísérte még 
őket igazgatóhelyettes, Kovácsné Éva néni és Vincze Veronika anyu-
kája. Az izgatottság teljesen jogos volt, mert nem akárhova mentek, 
hanem Budapestre, a Vígszínházba, méghozzá A padlás 900. előadásá-
ra. Na meg ugye, ha Budapest, akkor nem maradhat el a McDonald’s 
sem, ahol a megérkezést követően mindenki teletömhette a pocakját. 
Már a Vígszínház gyönyörű épülete lenyűgözött kicsit, nagyot egy-
aránt, a színdarab pedig fergeteges volt, tele szívhez szóló és vidám 
dalokkal, mint a Fényév távolság és Szilvásgombóc.

A karzaton ülve úgy érezhettük, mintha egy padlásról szemlélnénk 
A padlást. A történetet a gyerekek tátott szájjal nézték, annyira le-
bilincselő volt mindkét felvonás. A 900. előadás megünnepléseként 
a színpadra érkeztek többek között a korábban a darabban szereplő 
színészek, és mindenki nagy örömére a zeneszerző, Presser Gábor is. 
Felemelő élmény volt. Habár a színdarab 21:15-kor ért véget, a gyere-
kek annyira felvillanyozódtak, hogy végig a visszafele úton is az élmé-
nyeiket mesélték. Zsadányiné Zombori Tímea · Fotó: Tasi Szilvia

Színes volt a paletta 2016. november 24-én a Diákönkormányzat 
által szervezett hagyományos Ki mit tud?-on. Zsúfolásig megtelt a 
művelődési ház nagyterme, és a közönség hangos tapssal biztatta és 
jutalmazta a remek produkciókat. A fellépőket a Diákönkormányzat 
egy szelet csokival és emléklappal ajándékozta meg. Köszönjük a pe-
dagógusok munkáját, a gyerekek lelkesedését és a szülők támogatását, 
melynek köszönhetően sok szívet melengető élménnyel gazdagodtunk. 
Hallhattunk Kodály tiszteletére népdalt és furulyaszót, tanulhattunk 
kecskéről, csókáról, denevérről és kamaszokról, rázhattuk latin ritmu-

sokra, lejthettünk Pinokkióval, ámulhattunk bábjeleneten, meghall-
gathattuk Homéroszt és a múzsákat, elbűvöltek bűvésztrükkök, fel-
ragyogott a szívünk, jártunk Európában, és jártuk a hangos népekkel, 
tüzes ír táncra ropogott a lábunk, és karikán magasba lendültünk.

Aki nem hiszi, járjon utána 2017. január 28-án a II. jótékonysági 
iskolabálon, mert az igazgatóhelyettesekből és munkaközösség-veze-
tőkből álló zsűri döntése alapján a legtöbb produkció újra szerepelhet 
a báli műsorban. Mi, akik láttuk, megígérjük, nem fognak csalódni!

Kotánné Kovács Tímea
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ÓVoDAI HíREk
Őszölő bál a Napsugár Óvodában Mikulásjárás...

...a szivárvány Óvodában

...a Napsugár Óvodában

advent

Ebben az évben is meglátogatta óvodánkat a Mikulás. A gyerekek 
együtt várták a Katica csoportban. Rövid mesejelenthez kapcsolódva 
érkezett meg közénk. Versekkel, dalokkal fogadták őt. Amíg a gyere-
kek Fényszaru utcáin vonatoztak, addig a csoportszobákban varázslat 
történt: új játékok kerültek az asztalokra, polcokra. Földvári Edit

A Napsugár Óvodába is ellátogatott a nagyszakállú, az idén is nagy 
örömet szerezve ezzel a gyerekeknek. Kép és szöveg: Dobák Jánosné

Adventi készülődés
a Szivárvány
Óvodában.
Fotó: Földvári Edit

2016. november 25-én tartotta óvodánk az idei őszt lezáró, műsor-
ral egybekötött bálját. Tartottuk már ezt a rendezvényt az óvodában, 
a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán, de a művelődési 
házban is. Most ismét a művelődési házat választottuk helyszínként, 
hiszen szerettünk volna minél több szülőt, nagyszülőt, ismerőst meg-
örvendeztetni. Az évszak folyamán a gyerekek nagyon sok ismeretet 
szerezhettek az ősszel kapcsolatosan. Minden csoport megfigyelő sétá-
kat tett, játszottunk az őszi falevelekkel, zöldségfélékkel, gyümölcsök-
kel ismerkedtünk, befőttet, savanyúságot, salátát kóstoltunk, megfi-
gyeltük az őszi természet sokszínűségét, változatosságát. Barkácsoltak, 
nyírtak, festettek, ragasztottak a szorgos kis kezek, az óvodánk is az ősz 
színeibe öltözött.

Az ősz zárásaként minden csoport kis műsorral készült. A kis Macik 
az őszi szeszélyes szeleket varázsolták elénk, a Ficánkák az őszi termé-
seket gyűjtötték be nekünk, a Méhecskék a Márton-napra emlékezve 
libás játékokat mutattak be, a legnagyobb Sünik pedig egy igazán fer-
geteges tánccal lepték meg a közönséget. Természetesen nem maradt 
el jutalomként a felnőttek tapsa sem. A büfében lilahagymás zsíros 
kenyérrel, almával és mézes teával kínáltuk meg vendégeinket. A mű-
sorok után táncházba invitáltunk mindenkit, ahol együtt roptuk a 
táncot még sokáig. 

Köszönjük a bál megrendezéséhez nyújtott segítséget, a felajánláso-
kat! Köszönjük az Edi Pékségnek a finom, friss kenyeret, Török Pé-
ternek a kenyérre való zsírt, Sinkovics Rajmundnak a lila hagymát, a 
kedves szülőknek a rengeteg gyümölcsöt, mézet.

Dobák Jánosné Kati óvó néni
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sport
Félidő!

A Béke Horgászegyesületről

Kedves Olvasók! A sportban rendszerint az év vége még csak a 
szezon felét jelenti, ezért itt az ideje, hogy a „szünetben” értékel-
jük városunk versenysportját. ebben segítségemre lesz vitányi 
Szabolcs, a JvSe elnöke.

Elnök Úr! Üdvözöllek minden sportbarát nevében, és kérdezem: 
mennyire vagy elégedett az egyesület csapatainak eddigi szereplésével?

A futballban az utánpótlás jól fut. Minden korosztályban megfelelő 
a létszám és szerencsére a lelkesedés is. A szakmai stáb bővült Szászi 
Gabival, aki lemondott a felnőtt csapat vezetéséről. A legfontosabb 
a széles bázis kiépítése, mert alulról építkezve ez tartós eredményre 
vezet. A kezdeteknél még nem az eredmény a fontos, hanem a játék 
feltétel nélküli szeretetének kialakítása, ami szükséges a későbbi célok 
eléréséhez. Az eredményesség a serdülő és ifi csapatoknál lép be mar-
kánsabban, de e tekintetben nem panaszkodhatunk, mert a serdülő 
második, az ifi pedig harmadik helyen áll a bajnokságban.

Érintetted a felnőtt csapatnál történt változást edzői vonalon. Halla-
ni, hogy „játékos-mozgás” is történt. Beszélj, kérlek erről is!

Itt már van hiányérzetem, feltételezem a szurkolóknak is. A tavaszi 
szereplés és játékoskeret alapján többet vártam. Amennyiben optimis-
tább akarok lenni, ez a hosszú böjt után nem is olyan rossz. Mármint 
az őszi ötödik hely. A legtöbb gólt mi rúgtuk, mi adjuk a góllövőlista 
éllovasát Héger személyében, sajnos a társa Radovics jogi tanulmányai 
befejezésére koncentrál, így a focit egyelőre abbahagyja.

Mi lehet a hiányérzet oka?
Talán a nem megfelelő edzésmunka, de mélyebb szakmázásba most 

nem mennék bele. Szászi Gábor lemondása után a csapat vezetését 
Majzik Bertalan vette át, aki személyes példamutatásával, hozzáállá-
sával a szezon végén nagy szerepet vállalt a korábban említett hibák 
kijavításában. Nagyon nagy pozitívum, hogy nyugodt, békés és stabil 
körülmények között végezhetjük a munkánkat. Remélem ez a tavaszi 
szereplésünkön még inkább meglátszik. 

Egy kicsit érintsük akkor a közeli jövő elképzeléseit.
Tovább folytatjuk a pálya korszerűsítését. Klubhelyiséget kívánunk 

építtetni, be szeretnénk fedetni a lelátót a szurkolók mind jobb ki-
szolgálása érdekében. Szeretnénk meghatározó csapattá válni a megyei 
első osztályban, hogy merészebb álmokat is valóra válthassunk.

Újabb tagokkal bővítjük az egyesület létszámát, leigazoljuk az után-
pótlás kéziseket és bocsázókat. Szeretnénk minél több szurkolót mara-
dandó élménnyel megajándékozni az új esztendőben. Addig is áldott, 
békés karácsonyt és boldog új évet kívánok minden olvasónak a sport-
egyesület minden tagja és dolgozója nevében!

Köszönöm az interjút, és én is szeretetteljes ünnepeket kívánok.
Ne feledjék, péntekenként negyed hétkor indul a busz a Nagyiskolá-

tól a jászberényi korcsolyapályára. Legyünk sokat szeretteinkkel, bará-
tainkkal! Talán ilyenkor lesz idő közös kirándulásra, síelésre vagy egy 
jó teremfocira. Mozduljunk, élvezzük a tél szépségét is!

Matécsa László Csaba

Köszöntök minden kedves Olvasót!
Csaba János vagyok a „BÉKE” HE elnöke. Engedjék meg, hogy egy 

pár mondatban bemutassam az egyesületünket.
1975-ben alakultunk, az akkori téeszből. Megkaptuk a sóderbánya 

tavait horgászati célra. 14,2 hektáron gazdálkodunk, amely négy tóra 
oszlik: Kalapgyári-I.-re; -II.-re; -III.-ra és a Lehel-tóra. Tavaink kör-
nyezete rendezett, tiszta, minőségük kiváló, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy megjelenik bennük az édesvízi medúza.

Állóvizeinkben a békés és ragadozó halak minden fajtája megtalálha-
tó. Néhány rekordfogásunk: 80 kg-os harcsa, 20 kg-os ponty, 20-30 
kg közötti amur, 40 kg-feletti busa.

Évente háromszor telepítünk háromnyaras pontyokat: májusban, 
augusztusban és októberben. Kétévente süllővel és kárásszal is bővít-
jük az állományunkat.

Ezenkívül van még egy 50m2-es, felszerelt faházunk is, ami bárki 
számára kibérelhető.

Napijegy kapható a horgászterületeinkre január 1-től egészen az őszi 
telepítésig.

A Horgászegyesület területére kutya kihozása szigorúan TILOS!
Szeretettel várunk mindenkit tavaink környezetére!

Csaba János – HE-elnök
Fotó: Johancsik Dóra

Nagy fogások a tavakból Évszakok a tavaknál
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A kárpátaljai kaland – háromnapos turnén a Fortuna
A Fortuna Együttes tagjai 2016. november 11-én újra útra keltek, 

hogy a Magyarország határain túl rekedt magyarokhoz magyar szót, 
kultúrát vigyenek.

A határra érve 1,5 órás várakozás után végre átjutottunk Ukrajna te-
rületére, ahol már várt bennünket Román Erika, a gáti Kovács Vilmos 
Középiskola igazgatója. Erika – közel 30 éve – amikor először jártak 
Gáton a fényszarui színjátszók, még diák volt. Akkoriban az ő család-
jánál is lakott egy színjátszó társunk. Erika azóta a helyi iskola vezetője 
lett, amit 15 éve irányít. Szívén viseli Gát és Jászfényszaru testvérvárosi 
kapcsolatainak erősítését, a magyar kultúra terjesztését. A háromnapos 
turné helyszíneinek és programjainak megszervezése is neki és Lokita 
István polgármesternek köszönhető.

Péntek délután megérkeztünk Karácsfalvára, a Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceumba, ahol a kollégiumigazgató kalauzolt ben-
nünket. A bentlakásos iskolában 8-11. évfolyamos gyermekek tanul-
nak, mintegy kilencvenen.

A tisztaság, a fegyelem, az udvarias magatartás rögtön szembetűnő 
volt számunkra, s miközben végigjártuk az épületet, még a fényszarui 
iskolához szokott szemünk is igazán kikerekedett. A szép, felújított, 
rendezett környezet, a napelemekkel ellátott épület, a rengeteg szabad-
idős és sportelfoglaltság, a kollégiumi szobák állapota, az új bővítésben 
található belső tanmedence és szauna, a hatalmas sportcsarnok, a ká-
polna mind ámulatba ejtettek bennünket. A magyar hagyományokon 
és értékeken nyugvó iskolában a diákoknak megtiszteltetés tanulni.

Nagyon finom ebéddel kedveskedtek nekünk, majd jöhetett az elő-
adás.

Színre léptek a fortunások, hogy elmeséljék Háry János kalandjait. 
Az előadás végén az igazgató úr köszönetét fejezte ki a jászfényszarui 
színjátszóknak, hogy ilyen színvonalas előadással, a magyar huszárvir-
tus bemutatásával járultak hozzá ahhoz a naphoz, amikor az előtérben 
egész nap egy világító mécsessel az elhunyt honvédekre emlékeztek. 
Búcsúzóul a diákok és a tanárok dicsőítést (köszöntő áldást) énekeltek, 
ami szinte mindenki szemébe könnyeket csalogatott.

Már egészen besötétedett, amikor útra keltünk, hogy a Gát község 
melletti Jánosiban található szállásra, a Hotel Helikonba érkezzünk. A 
turnén résztvevők személyes befizetése és gáti vendéglátóink hozzájá-
rulása tette lehetővé, hogy ebben a szép szállodában töltsük el a turné 
estéit. A vacsoránál az ukrán konyha remekét, az ízletes borscs levest 
is megkóstolhattuk.

Az éjszakába nyúló beszélgetések után, néhány órányi alvással a 
hátunk mögött kicsit nehézkesen ment a felkelés, de a svédasztalos 
reggeli és a frissítő kávé elfogyasztása után már reggel 8-kor a buszon 
ültünk, hogy a második előadás helyszínére induljunk. Két kedves, 
gáti pedagógus kísért bennünket a nap folyamán. Rövid látogatásra 
megálltunk Bene településen, ahol a korábbi polgármester mesélt hét-
köznapjaikról, a falu életéről és a helyi turizmus fejlesztése érdeké-
ben végzett tevékenységükről. Közben a faluház előtt megtekintettük 
egy magyarországi fafaragó által készített Hét vezér szoborcsoportot. 
Tiszaújlakra érve a Turul-emlékműhöz tettünk rövid kitérőt, majd 

egy 40 perces bevásárlás alatt beszereztük azon dolgokat, amelyeket 
ajándékba hoztunk itthoni szeretteinknek. Már az utazás során láttuk, 
hogy a hegyek csúcsait mindenhol hó fedi.

Szakadó esőben érkeztünk meg Viskre, ahol a forró gulyásleves iga-
zán jólesett mindannyiunknak. Ellátogattunk a helyi Tájházba, ahol 
vezetőnk, egy lelkes nyugdíjas pedagógus, Ötvös Sándorné Ida a helyi 
Falusi Zöld Turizmus Szövetség születéséről, a tájház kialakításának 
küzdelmes útjáról is mesélt. Mindjárt találtunk kapcsolódási ponto-
kat, hiszen a Pál István Szalonna (náluk is aludt 30 évvel ezelőtt fény-
szarui gyermek) szülővárosában szervezett népzenei táborokban Kaszai 
Lili is tanít, és fényszarui gyermek is megfordult. A református temp-
lomban a helyi kántor fogadott bennünket. Elmondta, hogy számá-
ra nem ismeretlen Jászfényszaru neve, hiszen 30 éve, amikor még az 
anyaországból senki nem ment Kárpátaljára, Kovács Andrásné Rozika 
itt járt egy csoporttal, és viszontlátogatásra el is jöttek Jászfényszaru-
ba. Amikor elmondtuk, hogy mi vagyunk az a csoport (én magam is 
része voltam), a kántor úr, aki annak idején Gáton magyartanárként 
dolgozott, és mi is meghatódtunk. A templom és Visk történetének 
ismertetése után tiszteletünkre megszólaltatta az orgonát. Az ilyen pil-
lanatokért érezzük, hogy nem hiábavaló, amit teszünk….hisz ahol 30 
év elteltével is emlékeznek ránk, az fontos és értékteremtő.

Visken a szakadó eső ellenére is teltház előtt mutattuk be a nagyot-
mondó huszár, Háry történetét. Az előadás végén egy gyönyörű virág-
kosarat kaptunk, amelyet hazaérkezésünket követően Rozika néninek 
vittünk, aki erre az útra nem tudott elkísérni bennünket. Az ő kezde-
ményezésének, munkájának a gyümölcse a kárpátaljai kapcsolat, az ő 
rendezése a Háry János kalandjai. 

Este a szállodában éppen lakodalmat tartottak, így egy pici bepil-
lantást nyerhettünk egy kárpátaljai magyar pár életének jeles napjába, 
az ottani lakodalmas szokásokba. A vacsoránál csatlakozott hozzánk 
Lokita István, Gát polgármestere és felesége is. Ezen az estén is szíves 
vendéglátásban volt részünk.

Vasárnap reggel szálldogáló hópelyhek búcsúztattak minket szállá-
sunkról. Eredeti úticélunkat – a Vereckei-hágót – a zord időjárás és a 
rendelkezésünkre álló szűkös idő miatt még előző este módosítottuk, 
így Ungvár felé indult el buszunk. Ismét két kedves, gáti pedagógus 
segített utunkon minket. A közel 2,5 órás városnézés, várlátogatás és 
a skanzen megtekintése közben igen átfagytunk, így a Gáton feltálalt 
forró leves és töltött káposzta (no meg a kínált alkohol) mindenkit 
felmelegített. A gáti iskolában minden pedagógus és technikai mun-
katárs ott volt a fogadásunkra, és a nagyterem zsúfolásig megtelt az 
érdeklődő közönséggel.

Háry története, színjátszó társaim játéka talán itt volt a legátütőbb 
a háromnapos turné során. Pedig a rendelkezésre álló játéktér és a hi-
deg mind nehezítő tényezőként kellett volna, hogy hassanak. De a 
szereplők lelkesedése, odaadása, az a szeretet, ahogy minden alkalom-
mal fogadnak ott minket, mind csak megerősítette őket abban, hogy 
lelküket kitárva játsszanak. A jutalom nem maradt el: állva, vastapssal 
köszönte meg a közönség az élményt. (folytatás a 17. oldalon)

Csoportkép Ungváron

Háry János kalandjai a gáti színpadon
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Megújultak Jászfényszaru legrégebbi síremlékei

(folytatás a 16. oldalról)
Átadtuk a több doboznyi könyvet és magyar nyelvű tankönyvet, 

amelyek gyűjtésében iskolánk és a fényszarui könyvtárosok segítettek. 
Az iskola igazgatóasszonya Győri János Bertalan alpolgármester úron 
keresztül eljuttatta a gátiak köszönetét Jászfényszaru önkormányzata 
felé, s hangsúlyozta, reméli, ez a 30 évvel ezelőtt kezdődött kapcsolat 
a továbbiakban is megmarad, s egyre szorosabbá válik majd. Alpolgár-
mester úr immáron harmadik alkalommal látogatott el testvértelepü-
lésünkre, s beszédében biztosította a gáti lakosokat jó szándékunkról 
és segítőkészségünkről. Ezt követően egymás kezét fogva énekeltük el 
az Ismerős Arcok: Nélküled c. számát, mely összetartozásunkat szim-
bolizálja.

Hogy milyen érzés azoknak az arcát látni, akik olyan magyarok, mint 
mi vagyunk, de mégis egy másik ország lakói? Milyen érzés együtt 
énekelni, hogy „Egy vérből valók vagyunk”? Milyen érzés az ölelése-

ket fogadni az előadás után? Milyen érzés a nevető gyermekarcokat 
látni, akiknek egy életre szóló színházi élményt adtunk? Milyen érzés 
azt a lányt ölelni, akinél 30 éve laktam Gáton, s most újra egymás 
kezét foghattuk? Milyen érzés az, hogy 2 évvel ezelőtti vendéglátóink 
– nehéz körülményeik ellenére is - ajándékokkal vártak bennünket? 
Elmondhatatlan… , de mi ott, 26-an mind éreztük.

Egy korábbi cikkemben írtam, s most is vallom, hogy Magyaror-
szágon soha nem lesz akkora sikere a Hárynak, mint amilyen tavaly 
Erdélyben, s idén Kárpátalján volt. Az ott élő magyarságnak sokkal 
többet mond ez a darab, mint a kissé füllentő Háry János kalandjai…

Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának, hogy a 
SZIBAKÖ (Színjátszók Baráti Köre) Egyesületet a határon túli kap-
csolatok ápolására minden évben támogatja. Idén is ebből az összegből 
finanszíroztuk a háromnapos turné utazási költségeit.

Kép és szöveg: Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár

Az Alsó temetőben, közel a domb tetején, a 
Jézus szíve kápolnácskánál néhány évtizeddel 
ezelőtt összegyűjtött sírkő sor található, ahol 
Jászfényszaru több neves személyének a sír-
emléke is fennmaradt. Mint ismeretes, tavaly 
Kalácsy József helyi főjegyző sírja újult meg. 

Idén a felújítási programot tovább tudtuk 
folytatni, hiszen az egyházközség 2015-ben 

Jászfényszaru Város Önkormányzatához si-
keres pályázatot nyújtott be. A síremlékek 
felújítását és az emléktábla készítését Tóásó 
Tibor jászfelsőszentgyörgyi kőfaragó végezte. 
A tardosi vörös mészkőből készített síremlé-
kek felirata már alig volt olvasható, így újra-
vésésre és festésre kerültek. 

Eredeti helyén maradt fenn Rozinay Mihály 
jászfényszarui plébános sírja a síremlékkel 
együtt. Az egyházi személy 1805-től egészen 
haláláig Jászfényszaru plébánosa volt. Nagy 
műveltségét jelzi, hogy a templomunk gyűj-
teményében megtalálható könyvek jelentős 
része Rozinay Mihály könyvtárából maradt 
ránk. A sírjelek városunk neves személyeit és 
hozzátartozóik emlékét őrzik. Itt látható Ker-
tész József orvos feleségének, Szög Annának 
a síremléke, amit a halál szimbólumával, a 
koponya- és lábszárcsontokkal is díszítettek. 

A többi sírjel a Jászfényszarun előkelő felada-
tokat betöltő Tóth család sírkövei. Tóth Imre 
és Tóthné Bartsik Erzsébet síremlékei, illetve 
Tóth Györgynek, a Jász Kerület esküdtjének 
és feleségének, Lukács Annának a sírjelei.

A síremlékek között több egyben a Jászfény-
szarun fennmaradt legrégebbi sírkövek közé 
tartozik, hiszen a legkorábbi (Rozinay Mi-
hály plébános síremléke) 1831-ben készült. 
A sírkövek jelentős helytörténeti értékkel 
bírnak. Felirataik sokatmondóan mesélnek 
az egykori világról, szép kivitelükkel pedig 
jelentős esztétikai értéket is képviselnek.

FeLIRATOK: 
☠
E’ GYÁSZOS SİRBA NYUGSZİK
SZŐG ANNA ASSZ.
NZTES KERTÉSZ JÓSEF HEL
BÉLİ ORVOS ÚR HİTVESSE
Kİ İS űDEJÉNEK 48IK ÉVÉBEN
ÉLNİ MEGSZűNT SZENT GYŐRGY 
HAVA 20KÁN 1833

ITT NYUGSZIK
ISTENBEN BOLDOGULT
TEKÉNTETES TÓTH IMRÉNŐ
SZÜLETETT BARTSIK ERZSÉBET
ÉLT 67 ÉVET.
ELHUNT JANUÁR 29N 1874.
Áldás és béke hamvaira.
Sternberg Ad.

ITT NYUGSZIK
TEKINTETES

ID. TÓTH IMRE
ÉLT 83 ÉVET
MEGH. 1882 APRIL 7ÉN

Béke hamvaira!
Jb. Gyurkócy

ITT NYUGSZIK
ISTENBEN BOLDOGÚLT
NS
LUKÁCS ANNA
ASSZONY
TEK. TÓTH GYŐRGY
JÁSZ KERűLETI
ESKűTT ÚRNAK ŐZVEGYE.
MEGHALT 1836.DIK ÉVI MÁJUS 26KÁN.
ÉLETÉNEK 73.DIK ÉVÉBEN.

TÓTH GYŐRGYNEK
A TEK JÁSZ KERűLET
R. ESKűTTJÉNEK
PORAI FŐLŐTT 
BÁNATOS ŐZVEGYE, GYERMEKEİ.

SZűL. 1755. MEGHALT 1834
SZEPT. 19

İTT NYUGSZİK
ROZİNAY MIHÁLY ÚR
NÉHAİ J. FÉNSZARUİ PLÉBÁNOS
Kİ LENNİ SZűNT
ÉLETE 67K ÉVÉBEN
KAR. HAVA 30KÁN

1831.
Farkas Kristóf Vince · Fotó: Pető István

A felújított síremlékek

Anyakönyvi hírek – NoVEMBER
SZÜLETTEK: Banya Pál (Feka Kitti), Baranyi Réka (Altorjai Katalin), Farkas Hanna Blanka 

(Csépány Izabella), Németh Balázs (Pál Zsanett), Pellek Cintia Mira (Kicska Barbara Hajnalka).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Czeglédi László és Kiss Valéria, Györgyei Mátyás és Kulics 

Virág, Sas Balázs és Jáger Mónika.
ELHUNYTAK: Cserháti Pálné Kis B. Mária (80), Ördögh Sándorné Kapalyag Anna (81), 

Szűcs Imre (88), Török László (88), Varga Imre (95), Zsámboki Istvánné Palócz Magdolna (64).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Tisztelt Olvasóink!
Az újsággal kapcsolatos észrevételeikkel keressenek bennünket a fogadóórán: december 16-án, 

30-án, januárban minden pénteken 9-11 óráig a művelődési házban. A szerk.
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Köszönetet mondunk a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

TÖRÖK LÁSZLó
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk hangod.
Egy jajszó nem sok, annyit se mondtál,

csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,

a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”
A gyászoló család

köszönetnyilvánítás, emlékezés

XXIV. FÉBE Jótékonysági műsoros est és bál

Nosztalgiavetítés a Városi Értéktárban

A Fényszaruiak Baráti egyesülete elnök-
sége szeptember 24-ei ülésén megerősítette 
korábbi döntését, hogy XXIv. alkalommal 
is megrendezi a jótékonysági műsoros estet 
és bált. A szokásoknak megfelelően febru-
ár harmadik szombatján, 18-án 18 órakor 
kezdődik a rendezvény.

Fővédnök: Szabó László, a Jászberényi Ka-
tolikus Liska József Középiskola igazgatója.

Az est díszvendége: Csikós Miklós jászka-
pitány.

A műsorhoz hozzá tartozik a műsorvezetők 
személye: Cserháti Ági és Zsámboki Zsolt.

A műsorban a Rádás Társulat tagjai: Bor-
bély Brigitta, hompok Tamás, Németh 
gábor, a Madách Színház fiatal művészei 
lépnek fel.

A 90 perces műsor után jólesik a vacsora, 
vágó Tibor specialitásai.

A bált a Lehel-Melody TSe tagjai nyitják 
meg.

A báli zenét a budapesti BULI vAN BAND 
zenekar szolgáltatja.

Éjfélkor a hagyományoknak megfelelően 
tombolasorsolásra, bál szépe és udvarhölgyei 
cím átadására kerül sor.

Anyagi támogatást és tombolafelajánlást, 
amely jótékonysági célra történik, köszönet-
tel elfogadunk.

A terem dekorációját harmathné Boros 
Mária végzi, virágkompozícióit görbéné 
Réz enikő állítja össze, a hangosítást harnos 
Miklós biztosítja.

Szeretettel várjuk a rendszeresen részt-
vevőket, a vissza-visszatérőket, az először 
idelátogatókat és az elsőbálozókat. A Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 
a földszinten és a galérián kisebb és nagyobb 
asztaloknál tudunk a rendezvényre elhelye-
zést biztosítani.

A belépőjegyek asztalfoglalással a föld-
szinten 7.500 és 5.500 Ft/fő, a galérián 

5.000 Ft/fő, vagyis előző évi áron vásárol-
hatók meg. A jegyeket megvásárolni – keddi 
és csütörtöki napokon 14 és 18 óra között – a 
Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) sze-
mélyesen Tóth Tibornál lehet. A következő 
elérhetőségeken – e-mail címen toth_tibor@
freemail.hu vagy +36/30-337-3336 mobilte-
lefonon, vonalas telefonon 660-800 – jelez-
hetik részvételi szándékukat. A jelentkezési 
sorrendnek megfelelően mindenki kiválaszt-
hatja a még rendelkezésre álló helyek közül a 
számára legmegfelelőbbet.

A megrendelt, lekötött jegy árát lemondás 
esetén jótékonysági célra használjuk fel.

Felülfizetést köszönettel veszünk.
A jelentkezők február elején kapják meg a 

névre szóló nyomdai báli meghívót. Minden 
leendő vendégünknek jó szórakozást, kelle-
mes kikapcsolódást kíván a báli rendezőbi-
zottság. 

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a városi Értéktárban november-
től márciusig kéthetente hétfői napokon (emlékezve, hogy hajdanán 
ezen a napon a televízióban adásszünet volt) nosztalgiavetítést tart. A 
jászfényszarui eseményeken, rendezvényeken anno felvett videoszala-
gok digitalizálásával lehetővé vált, hogy felidézzük településünk fonto-
sabb kulturális és egyéb eseményeit. A vetítéseken való részvételre a Vá-
rosi Értéktár (Szentcsalád tér 12.) közösségi helyisége ad lehetőséget.

veTíTÉSI NAPOK:
2017. január 9-én 16 órakor

Az I. Iskolai jótékonysági bál (1996. január) műsorának vetítése

2017. január 23-án 16 órakor
A FÉBE II. Jótékonysági műsoros est
és bál (1994. február) műsorának vetítése

2017. február 6-án 16 órakor
Az II. Iskolai jótékonysági bál
(1997. január) műsorának vetítése

Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk magunkra, nosztalgiáz-
zunk együtt egy tea mellett a település történelmének egy pillana-
táról. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Tóth Tibor

Emlékezés

TóTh PÉTeR
halálának 8. évfordulójára

„Az elmúlás nekünk felfoghatatlan,
hogy egyik nap még beszél, itt van, jár, simogat,
másnap pedig az űr csak, ami marad.
Nekünk felfoghatatlan, hogy született, itt volt, s távozott,
csak az emléke él, mit maga után hagyott.
De emléke él és élni fog, míg a mi szívünk e földön még dobog.
Őrizzük a képét, a mosolyát, a hangját és minden gesztusát.
Őrizzük a mozdulatait, mely bennünk él mind a mai napig,
őrizzük a felénk közvetített gondolatait,
a nekünk elsuttogott szavait.
Mert nem halt meg ő, még mindig él, nekünk,
csak messze távozott, hol meg nem érinthetjük.”

Szerető családod

Emlékezés

TóTh ISTvÁNNÉ
BITARóCZKI PIROSKA

halálának 1. évfordulójára.
Testvérei, fia és unokái

Köszönjük az együttérzést mindazon rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

CSeRhÁTI PÁLNÉ
KIS B. MÁRIA

temetésén részt vettek,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
csak örök béke és nyugalom.”

A gyászoló család
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Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

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

Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

JANuáRI AKcIóK!
Komplett szemüveg akció: 12.990 ·  Keret akció: -30% kedvezmény

Multifokális lencsék már 16.000/db-tól
Ajándékutalványok -20% kedvezménnyel

vásárolhatók meg! 10.000 Ft-os utalvány 8.000 Ft-ért!
Lepje meg szeretteit karácsonyra szemüveg ajándékutalvánnyal!

Kellemes Karácsonyt és boldog új évet KívánunK

minden Kedves vásárlónKnaK!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Apróhirdetés

Fóliasátrak eladók.
Érd.: +36-70/424-3753

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván

a

Hamm Gyros
Falatozó
Jászfényszaru,

Szabadság u. 25.
Tel.: +36-70/502-0660

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánnak
 az Idősek Klubja dolgozói.
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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: Advent fényei · Fotó: Sugár Istvánné

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,

5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
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Ünnepi programajánló
2016. december:

24. 23:00 Pásztorjáték és karácsonyi gondolatok a templomban
24. 24:00 Éjféli szentmise a templomban
25. 11:00 Karácsonyi ünnepi szentmise a templomban
26. 8:00 Ünnepi szentmise a templomban
26. 9:00 Karácsonyi dallamok a Golf együttes előadásában
  a templomban
28. 17:00 Óévbúcsúztató a Régi Kaszinó Étteremben 
31. 18:00 Hálaadás a templomban

2017. január:
8. 16:00 Újévi koncert a művelődési házban
9. 16:00 Az I. Iskolai jótékonysági bál (1996. január)
  műsorának vetítése – Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.)
12.   Doni megemlékezés 
  Szülők Akadémiája, drámás nap a Kisiskolában
14.  Hagyományőrző disznótor – Polgárőrség
15. 10:00 Játszóház a művelődési házban
20. 12:45 Ifjúsági hangverseny Barokktól a jazzig
  – ClaXoTon Quartett műsora a művelődési házban
20. 18:00 Finito – Fortuna Együttes vendégjátéka Tóalmáson
21. 17:00 Petőfi színházbérlet – Pasik a pácban – magyar kultúra napja 

– Gergely Színház zenés vígjátéka a művelődési házban
23. 16:00 A FÉBE II. Jótékonysági műsoros est és bál (1994. február) 
  műsorának vetítése – Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.)
28.  Liliom bál – iskolabál a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· Penczner Pál gyűjteményes kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Lovas sportok Jászfényszarun – Pető István fotókiállítása
  a művelődési házban

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

2017. január 21. szombat 17 óra

Pasik a pácban
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

Jegyek 2.000, 2.500 és 3.000 forintos áron válthatók
a közönségszervezőknél és az intézményben. 

Értékes karácsonyi ajándék a családnak!
Már most gondoskodjon jó helyéről!

a Molnár Méhészet receptgyűjteMényéből

„10 perces Mézes ételek”

gyeReKCSeMege
Hozzávalók 4 személyre:
4 nagyobb alma
20 dkg sárgarépa
4 dkg darált dió
4 evőkanál méz
fél citrom leve

Elkészítés: Az almákat és a sárgarépát megmossuk, megtisztítjuk és 
lereszeljük finom lyukú reszelőn. Összekeverjük a darált dióval, a méz-
zel, és a citromlével. Kistányérokra púpozzuk, és máris tálalhatjuk. 
Kekszet, piskótát kínálhatunk mellé.

CSUDAFINOM MÉZMÁRTÁS
Hozzávalók:
20 dkg méz
1 kis kanál reszelt citromhéj
2 dl tej

Elkészítés: A tejet a reszelt citromhéjjal ízesítve felforraljuk, majd 
vékony sugárban, folyamatos kevergetés mellett a mézbe csorgatjuk. 
A simára kikevert mártást máris kínálhatjuk. Mákos guba, palacsinta, 
fánk mellé kitűnő.

Közreadja: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Színház!

Mézes receptek

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és áldott, békés, sikeres új esztendőt kívánunk
Görbe Jánosné karácsonyfa felajánlásával
minden kedves volt és leendő látogatónknak! 

Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár munkatársai


