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Jó tanulók fogadása

Önkormányzatunk ez évben is megköszönte iskolánk példamutató diákjainak munkáját (4. oldal). Fotók: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Az SRF Group csomagolóanyag-üzemében 100 munkavállaló dol-
gozhat majd.

Az összesen 18 milliárd forintos fejlesztéshez a magyar állam 1,13 
milliárd forint vissza nem térítendő hitellel járult hozzá.

Asis Bharatram, a beruházó vállalat vezérigazgatója bejelentette, 
hogy új gyárukban már 2019-ben megkezdik az élelmiszeripari cso-
magolóanyagok gyártását. Az üzemet egy 15 hektáros területen alakít-
ják ki innovatív technológiák használatával, a fejlesztéssel pedig 100 új 
munkahelyet hoznak létre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei városban 
– derült ki szavaiból.

Győriné Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere kifejezte örö-
mét azzal kapcsolatban, hogy a beruházás a jászsági település ipari 
övezetét fogja erősíteni. Hozzátette, hogy az önkormányzat minden 
eszközzel támogatja a vállalat helyi oktatási és képzési tevékenységét is.

Forrás: jnsz.hu

Indiai beruházó épít új gyárat
Jászfényszarun

A közelgő Jász Világtalálkozó alkalmából ismét vendégségbe érkezett 
egy maroknyi jász a Duna televízió Család-barát című műsorába, az 
évad utolsó élő adásába, 2018. június 15-én!

Klasszikus fényszarui ízek: lagzis leves és rostélyos kalács készült 
az Ötletfazék című rovat, régiók ízeit bemutató részében Bordásné 
Kovács Katalin és Pető István keze nyomán, akiket a műsorvezető, 
Csalami Csaba faggatott arról, hogyan fonják a szóban forgó kalácsot 
illetve, hogy mi kerül a fazékba. Az Ötletsarok vendége Szilágyi De-
zső fafaragó népi iparművész volt, aki a műsor alatt szemet gyönyör-
ködtető famunkákat készített, tőle pedig Somogyi Dia érdeklődött 
a fafaragás mikéntjéről. Dezső bácsi természetéből áradó szeretettel 
beszélt hivatásáról és az általa kedvelt mintákról is. Katinka és István 
is hasonlóan tette ezt, már ami a falatokat és persze a XXIV. Jász Vi-
lágtalálkozót illeti.

Aki lemaradt volna az adásról, az a mediaklikk.hu/csaladbarat olda-
lon visszanézheti és végig böngészheti az adásról készült képeinket a 
műsor Facebook oldalán! Kép és szöveg: Pál Alíz

Fényszaruiak a Család-barátban!
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. május hónapban három alkalommal 

tartott ülést. A képviselők által alkotott rendeletekről és határoza-
tokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.

2018. május 9.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése pályázat, építés közbeszerzés feltételes közbe-
szerzésének és minőségbiztosításának ellenőrzéséhez ajánlattevők 
kiválasztásáról;

· a Jászfényszaru, Szent István út 18. szám alatt lévő rendőrőrs 
épületének felújítására nyertes ajánlattevőként a BORBÉLY-ÉP 
Kft. kijelöléséről az ajánlatában szereplő bruttó 23.944.026 Ft 
összeg figyelembe vételével. Egyben felkérték Győriné dr. Czeglé-
di Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a szerződés meg-
kötéséről;

· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-
run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban kul-
tivátor beszerzésére nyertes ajánlattevőként AGROMAN-GÉP 
Kft. kijelöléséről az árajánlatában megjelölt bruttó 187.960 Ft 
figyelembe vételével;

· a 05/214 hrsz.-ú helyi közút teljes hosszán engedélyes és kivite-
li közműtervek elkészítése, engedélyek beszerzése tárgyú pályá-
zat nyertes pályázójaként az EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. kijelöléséről a pályázatában szereplő bruttó 1.390.650 Ft 
figyelembe vételével;

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
Jászfényszarui Napfény Óvoda létszám-engedélyezési beadványát, 
és 2018. május 14-től 2019. január 31-ig 1 fő „óvodai dajka, ki-
segítő” munkakör álláshelyet hagyott jóvá összesen 1.554.500 Ft 
előirányzattal, mely fedezetet az intézmény 2018. és 2019. évi költ-
ségvetésében biztosítja. A testület tulajdonosi hozzájárulást adott a 
Jászfényszaru, Deák F. utca 1/A 3-as számú bérlakás székhely hasz-
nálatához. Jóváhagyták a „Vásártér feltáró út útburkolat építése” 
beruházás tartalékkeret felhasználásáról és pótmunkáról, mely 
szerint a képviselő-testület a REASZFALT Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.-vel 2017. október 25-én kötött Vállalkozási Szer-
ződésben szereplő tartalékkeret 1.049.556 Ft +áfa összegének fel-
használását, ezen felül a kivitelezés során szükségessé vált pótmunkák 
fedezésére költségvetésében további 2.302.235 Ft +áfa összeget biz-
tosított. Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, 
Szabadság út 3. szám alatti „II.” számú önkormányzati üzlethelyi-
ség bérletéről, valamint a korábbi felhívással azonos feltételek mellett 
pályázat útján meghirdette értékesítésre a Szabadság út 3. szám alatti 
„I” számú önkormányzati üzlethelyiség bérleti jogát. A képvise-
lő-testület felhatalmazta a polgármestert a felhívás 30 napra történő 
közzétételére. Elfogadták a Jászfényszaru kamerarendszer 2018. évi 
bővítésének első üteméről szóló javaslatot, mely alapján további 6 
db kamera felszerelését rendelik meg, melynek becsült költsége brut-
tó 6.211.570 Ft. Ezen felül további helyszínek vizsgálatát tartották 
indokoltnak elhelyezendő kamerák tekintetében.

A szennyvíztisztító mű bővítéséhez szántó művelési ágú terület-
ből 10.056 m2 kivonását írták elő, melynek költségeire keretösszeg 
jelleggel 400.000 Ft összeget biztosítottak a költségvetésből. A kivo-
nás földvédelmi járulékára további 2.600.000 Ft összeget különí-
tettek el a 2018. évi költségvetésből. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a kivonáshoz szükséges feladatokat megrendel-
je, azokban eljárjon.

A Jászfényszaru Polgárőr Egyesület által vásárolni kívánt mobilga-
rázs vásárlásához 450.000 Ft-ot hagytak jóvá a 2018. évi költség-
vetés terhére.

A Gondozási Központhoz érkező Johannita Segítő Szolgálat 
adományszállítmányának fuvarköltség támogatására 101.600 Ft 
forrást biztosítottak.

Jászfényszaru Város Sportegyesülete által a sportpályán megépí-
tett klubhelyiségben konyha kialakításához, illetve felszerelések 
megvásárlásához 800.000 Ft-ot különítettek el a 2018. évi költség-
vetés terhére.

Zárt ülésen:
Az Otthonteremtési támogatás iránt benyújtott kérelmeket bí-

rálták el, és a költségvetési keretelőirányzat terhére több kérelme-
zőnek ítéltek meg otthonteremtési támogatást. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.

Ingatlanügyek tekintetében több vételre felajánlott ingatlan megvá-
sárlását utasították el.

Jászfényszaru iparfejlesztése érdekében további tárgyalások foly-
tatására hatalmazták fel Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert 
a határozat mellékleteként csatolt költségvetési táblázatban foglaltakat 
tudomásul véve az érdeklődő befektetőkkel.

Meghatározták Jászfényszaru Város Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő telkek értékesítési árát.

2018. május 23.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a Jászfényszaru 05/213. hrsz.-ú ingatlan műszeres tűzszerészeti 

talajvizsgálat és robbanószerkezet-mentesítéséhez nyertes aján-
lattevő kijelöléséről, és az EL-KÁ Tűzszerész Szolgáltató Kft.-t 
jelölték ki az ajánlatában szereplő bruttó 818.150 Ft figyelembe 
vételével;

· a Jászfényszaru 05/213. hrsz.-ú ingatlan teljes régészeti feltárá-
sához kapcsolódó földmunkák elvégzéséhez nyertes ajánlattevő 
kijelöléséről, és a GEO Ép Centrum Kft.-t jelölték ki az ajánla-
tában szereplő bruttó 18.737.878 Ft figyelembe vételével;

· a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, mint helyi 
LEADER akciócsoport által meghirdetett „Értékkel bíró he-
lyi rendezvények támogatása” című VP6-19.2.1.-48-7-17 jelű 
felhívásra támogatási kérelem benyújtására, színpad- és színpad-
technika bérléséhez, valamint kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításához ajánlattevők kijelölésről;

· a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 azonosítási számú, „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat 
keretében napelemépítés feltételes közbeszerzéséhez ajánlattevők 
kijelöléséről és a felhívás elfogadására;

· az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon (Szabadság 
u. 57. alatti ingatlan építési és hátsó telekhatára – 66.00 fm, Sza-
badság u. 32. alatti Iskola 15 fm, József Attila úti 20 méter kerítés 
két nagykapuval és két kiskapuval, Vasvári Pál. u. 3. szám építési 
és utcai telekhatára 15 és 25.00 fm, Honvéd u. 27. sz. építési te-
lekhatára, – 95.00 fm, Kossuth L. u. 6. sz. (épülő bölcsőde szom-
szédja) – 65.00 fm, Kossuth L. u. 12. sz. építési telekhatár – 64.00 
fm) kerítés építésre a BEDARÉ HUNGARY Kft.-t jelölték ki 
az árajánlatban feltüntetett bruttó 14.512.358 Ft díjért.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a jászberényi 
rendőrkapitány Jászfényszaru város közbiztonságának helyzeté-
ről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló 2017. évi 
beszámolóját.

A képviselő-testület elfogadta a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A képviselők elfogadták a közterület-felügyelők 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru 
az oktatásért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját. Határozatot hoztak a „Háromcsoportos bölcsőde építése 
Jászfényszarun” című és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosí-
tó számú projekthez az ÉMÁSZ–tól a 3x32 a teljesítménybővíté-
sének megrendeléséről, valamint felhatalmazták a polgármestert az 
előkészítő munkák elindítására, melyhez 310.896 Ft keretösszeget 
biztosítottak.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iparfej-
lesztés érdekében felhatalmazta a polgármestert, hogy a 05/213. 
hrsz-ú ipari terület teljes (15 ha-os részén) régészeti feltárásá-
ra szerződést kössön a Jász Múzeummal. A teljes feltárás költsé-
gére a 28 649 m2 régészeti lelőhely területére vonatkozóan – mely 
a gépi munka felmerülő költségeit is fedezi – keret jelleggel nettó 
120.000.000 Ft-ot a 2018. évi költségvetésében biztosított.

(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A képviselő-testület rendeletet alkotott Jászfényszaru Város Ön-

kormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Elfogadták a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló je-

lentést. Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 22.) önkormányzati rende-
letet. A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászfényszaru 
Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás 2017. évi zárszám-
adási javaslatát, és azt a mellékletekkel együtt elfogadásra javasolta a 
Társulási tanácsnak.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000 Ft 
támogatásban részesítette a Dorozsmai Hagyományőrző és Kultu-
rális Egyesületet annak érdekében, hogy Dorozsma újbóli betelepíté-
sének 300. évfordulójára (2019. február 6.) emléktábla vagy emlékmű 
készülhessen.

Megtárgyalták az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, 
Bercsényi út 2/C szám alatti 1. számú és a Jászfényszaru, Deák 
Ferenc u. 1/A számú önkormányzati lakások bérletéről szóló elő-
terjesztést.

Jászfényszaru Város Gondozási Központ Védőnői Szolgálat által 
vásárolni kívánt tárgyi és személyi eszközök vásárlásához 650.000 
Ft-ot hagytak jóvá a 2018. évi költségvetés terhére.

A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolába szállításával összefüg-
gésben, a 2018/19-es tanév vonatkozásában elrendelték az Erdőkürt 
székhelyű Aranydió Alapítvány támogatási szerződés tervezetének 
előkészítését.

Rendeletet alkottak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 9/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határoztak a VANDAELE TV 250-es mobil ágaprító késeinek 
cseréjéhez és szervizeléséhez többlet forrás biztosításól.

Jóváhagyták a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola beruházás költségeinek átcsoportosítását.

Elbírálták az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Ber-
csényi út 2/C szám alatti 1. számú lakás, a Deák F. u. 1/A. 5. számú 
lakás bérletére beérkezett pályázatokat, és kijelölték a bérlőket.

Döntöttek több önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlője 
bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ipari 
Parkban lévő önkormányzati tulajdonú területek vételárát mini-
mum nettó 6.300 Ft/m2 vételárban határozta meg. Az ingatlan eset-
leges elidegenítésére vonatkozóan alkalmazni kell Jászfényszaru Város 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 10/2013. (IV. 04.) ÖR 19. § (1) bekezdésében foglaltakat. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az Ipari 
Park területén található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályá-
zati kiírásban ezen összeget szerepeltesse.

Döntöttek az Ipari Park területén található önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásról és 
elfogadták a pályázati felhívást a határozat mellékletének tartalma 
szerint.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság résztulajdo-
nosa akként döntött, hogy a Társaságban lévő 10.000.000 Ft érté-
kű önkormányzati tulajdonjogát értékesíti. Egyben felhatalmazták 
a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonrész értékesítéséhez 
szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat lefolytassa.

2018. május 30.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-

run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban vá-
lasztási malac beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről;

· a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése pályázat, építés közbeszerzés feltételes közbeszerzé-
sének és minőségbiztosításának ellenőrzéséhez nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról;

· a „Tanuszoda építés” nyertes ajánlattevő kijelöléséről, és a 
nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Szilasi 
és Társa Kft.-t hirdették ki a pályázatában szereplő bruttó ösz-
szegben 239.743.568 Ft, és az érvényes ajánlatok összegzése fi-
gyelembe vételével. Az előirányzatot a képviselő-testület a 2018. 
évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a szerződés 
megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék;

· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 számú, Jászfényszaru Ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem című 
projekt keretében környezeti állapotfelmérés, nyomon követés és 
jelentés elkészítéséhez nyertes ajánlattevőként a Megérti Kft.-t 
jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 1.130.300 Ft figyelem-
be vételével.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta az önkormányzat által létrehozott Jászfényszaru 
Ipari Centrum Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató-
ját, és jóváhagyta az adózott eredmény 13.030.000 Ft eredmény-
tartalékba történő helyezését, valamint hogy az adóalap-csökkentő 
jogcímként 6.550.000 Ft fejlesztési tartalékot képezzen, amit az ered-
ménytartalékból lekötött tartalékba helyezett 2017. december 31-én, 
és az elkövetkező négy évben fog felhasználni beruházásokhoz, továb-
bá a Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját.

Elfogadták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évi gyámügyi igazgatási munkáról szóló beszámolóját az előterjesz-
tésnek megfelelően. A képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru Város 
Gondozási Központja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 
évi munkájának átfogó értékelését.

Megtárgyalták és elfogadták Hatvan és Környéke Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi zárszám-
adásáról, a 2017. évi gazdálkodásáról és pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolóját.

Jóváhagyták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás által kimutatott és a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. által elismert visszapótlási kötelezettség különbö-
zetéről szóló előterjesztési javaslatot.

Elfogadták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keleteztető ügyleteiről 
szóló határozati javaslatot.

Határozatot hoztak továbbá Hatvan és Térsége Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóról és 
közhasznúsági mellékleteiről, tevékenységi köreinek módosításáról, 
nonprofit közhasznú jellegének törléséről, cégnevének módosításáról, 
ügyvezetőjének módosításáról és a Társaság változásokkal egybefoglalt 
Társasági Szerződéséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdál-
kodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi 
előirányzat módosítását, a Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolóját, a 2017. évi zárszám-
adási javaslatát, döntést hoztak az önkormányzat tulajdonában 
lévő 5126 Jászfényszaru, Liliom út 6. szám alatti ingatlannak a 
minősítéséről, bérleti rendszerbe történő besorolásáról és bérletéről.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság által 2018. júliusára szervezendő Szentegyhá-
zi Gyermekfilharmónia kórus hangversenyének támogatására 
387.500 Ft forrást hagyott jóvá a 2018. évi költségvetésében.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete tudomásul vette a Jászfény-
szaru termálkút hasznosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakat, 
és kéri a termálkút energetikai hasznosításával kapcsolatos további 
vizsgálatok folytatását.

Zárt ülés:
A testület közös tulajdon megszüntetéséről, és vételre felajánlott in-

gatlan elutasításáról hozott határozatokat.
Dr. Voller Erika jegyző
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FairPlay díj Bodnár Viktória Szerémi Fanni – érseki kitüntetés Kotán Eszter új diákpolgármester

Büszkék vagyunk eredményeitekre
A Régi Kaszinó vendéglőt június 13-án délután mosolygós arcú, ün-

neplőben öltözött diákok töltötték meg, akik az immár hagyománnyá 
vált Jó tanulók fogadására érkeztek. Önkormányzatunk egyik legszebb 
ünnepe a mai – fogalmazott köszöntőjében Győriné dr. Czeglédi Már-
ta polgármester asszony, aki köszöntötte a diákokat és nevelőiket. Ezt 
követte a diákok műsora. Elsőként Kotán Eszter szívhez szóló előadá-
sában hallhattuk Rónay György: Verebek című versét, majd Barna 
Máté, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola egykori diákja szólt a jelenlévőkhöz. Máté saját eredményein 
keresztül ismertette, hogy miért is érdemes jól tanulni. A Szakma ifjú 
mestere cím birtokosa elmondta, hogy 75 százalékosan teljesített a 

Szakma kiváló tanulója elnevezésű országos versenyen, így felmentés 
kapott a szakmunkásvizsga alól. Rácz Ádám Lackfi Jenő: A nyerő című 
versének elszavalása után következett az emléklapok átadása. Voltak, 
akik kiváló tanulmányi eredményeikért, voltak, akik példamutató ma-
gatartásukért, vagy országos versenyeken elért eredményeikért vehették 
át a polgármester asszonytól a város köszönetét kifejező emléklapot.

Az idei tanév Fair Play díjasa Bodnár Viktória lett. Az elballagó diák-
polgármester pedig Kotán Eszternek adta át a stafétabotot.

Az ünnepség zárásaként a volt és az újonnan megválasztott diákpol-
gármester a Tanítók emlékművénél elhelyezte a tisztelet virágait.

Györgyfiné Balogh Zsuzsanna · Fotó: Glonczi Rudolf

3–4. osztály

5. osztály

7. osztály

1–2. osztály

6. osztály

8. osztály
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Tavaszi tanulmányi versenyek 2018.

A Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium játékos 
Scratch programozási versenyt hirdetett a felső tagozatos általános 
iskolás diákok számára a 2017/2018-as tanévben. Ezen a versenyen a 
mi iskolánk is képviselte magát három csapattal. Az első forduló aka-
dályait sikeresen vették, így bejutottak a 2018. 02. 15-én megrende-
zett döntőbe. A II. korcsoportban hetedikesekkel és nyolcadikosokkal 
mérték össze tudásukat, melyben kimagaslóan teljesítettek.

I. helyezett Nagy Levente (7. c), Dombai Alex (7. b) és Polatschek 
Péter (7. a) csapata. II. helyezett Kotán Eszter (7. b), Mészáros Réka 
(7. b) és Víg Hanna (7. c) csapata. V. helyezett Füle Viktória (7. a), 
Nagy Dominik (7. c) és Novodomszky Tibor (7. a) csapata lett.

Felkészítő tanár: Polatschekné Rimóczi Melinda.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei döntőjét 2018. 02. 
16-án rendezték meg Jászberényben. Iskolánkat minden évfolyamból 
több tanuló képviselte.

A versenyen a legeredményesebb volt Nagy Levente 7. c osztályos 
tanuló, aki a 20. helyen végzett.

Felkészítő tanára: Szakali János.

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapít-
vány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezet-
védelmi szekciója a 2017/2018-as tanévben is meghirdette a Curie 
Kémia Emlékversenyt. A levelezős előválogató fordulók alapján mind 
a három nevező hetedikes tanulónkat behívták a területi döntőre, me-
lyet 2018. február 24-én Szolnokon tartottak a Műszaki Szakképzési 
Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziumában. Látványos kísérlete-
ket tekinthettünk meg a verseny előtt, és a felújított laborokat is meg-
csodálhatták a tanulók.

A területi döntő eredményei: Víg Hanna 5. hely, Mészáros Réka 7. 
hely, Kotán Eszter 11. hely.

Felkészítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó.

A 2017/18-as tanévben 2018. március 23-án Szolnokon a MTT 
megrendezte a Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny 
megyei döntőjét, melyen előzetes teljesítményük alapján három ta-
nulónk vett részt. A versenyre 20 tanuló nevezett, és nagyon szoros 
pontszámok alakultak ki.

Diákjaink eredményei: Víg Hanna 3. helyezést, Kotán Eszter és 
Mészáros Réka holtversenyben 7. helyezést értek el.

Felkészítő tanáruk: Mészárosné Dobák Ildikó.

A 2017/2018. tanévben március 24-én rendezték meg Szolnokon 
a Kalmár László Országos Matematika Verseny megyei döntőjét.

A megyei verseny eredményei a 6. évfolyamban: Pásztor Nóra 1. 
hely, Tanczikó Hanna 2. hely, Ézsiás Réka 3. hely. Az 5. évfolyam-
ban: Rácz Áron 3. hely.

Felkészítő tanáruk: Balogh Zsuzsanna.

Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan Országos Verseny 
megyei döntője 2017/2018. tanévben április 7-én volt Szolnokon. 
Iskolánkat előzetes eredményei alapján Borbély Gréta 7. a osztályos 
tanuló képviselte.

A megyei verseny eredménye: Borbély Gréta 8. helyen végzett.
Felkészítő tanára: Palotainé Jánosi Krisztina

2018. 04. 13-án rendezték meg Szolnokon a Kaán Károly Orszá-
gos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntőjét, ahol 
Rácz Áron 5. a és Nagy Tímea Zsóka 5. a képviselte az iskolánkat. A 
megyei döntőre előzetes eredményeik alapján jutottak be.

A megyei döntő eredményei: Nagy Tímea Zsóka a 3. helyen, Rácz 
Áron pedig a 4. helyen végzett.

Felkészítő tanáruk: Tóth Sándorné

2018. 04. 14-én rendezték meg Szolnokon a Herman Ottó Kárpát-
medencei Biológia Verseny megyei döntőjét, ahol előzetes eredmé-

nyeik alapján Mészáros Hanna Zorka 7. c és Penczner Tamás Bence 
7. c képviselte iskolánkat.

A megyei verseny eredményei: Mészáros Hanna Zorka 5. helyen, 
Penczner Tamás Bence a 11. helyen végzett.

Felkészítő tanáruk: Tóth Sándorné

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Országos 
tanulmányi és művészeti versenyek megyei fordulóinak helyezettjei 
számára rendezett díjátadó ünnepségre Szolnokra meghívták Nagy 
Tímea Zsókát és a felkészítő tanárát.

A Medve Szabadtéri Csapatos Matekversenyt Debrecenben ren-
dezték meg májusban.

Arany minősítést kapott:
Polatschek Péter 7. a, Radics Mária 7. b , Füle Viktória 7. a
Bronz minősítést kapott:
Mészáros Réka 7. b, Kotán Eszter 7. b, Víg Hanna 7. c
Bronz minősítést kapott szintén:
Nagy Levente 7. c, Dombai Alex 7. b, Penczner Tamás 7. c
Felkészítő tanáruk: Szakali János

ECDL vizsgát tettek:
Bali Szabolcs 8. a, Berze Anna 8. b, Bodnár Viktória 8. c, Czeczulics 

Ferenc 8. c, Dobák Dominika  8. a, Dobák Fanni 8. c, Fábián Ádám 
8. b, Farkas Vivien 8. a, Harangozó Anett 8. c, Jáger Patrik 8.b, Jakus 
Fanni Lizett 8. a, Kis Ármin 8. a, Melegh Tibor 8. c, Nagy Gergő 8. 
a, Pethő Petra Szilvia 8. a, Pető Sára Dorottya 8. a, Surányi Fatima 8. 
b, Szerémi Fanni 8. c, Szilágyi Dominik 8. b, Szűcs Eszter 8. c, Tóth 
Bálint János 8. b, Török Kristóf 8. a

Maximum pontszámosok szövegszerkesztésből: Farkas Vivien, 
Szűcs Eszter, Szerémi Fanni, Harangozó Anett, Török Kristóf, 
Czeczulics Ferenc. Online és számítógépes alapismeretekből nem 
volt maximum pontszámos. Mindenki megfeleltet kapott.

Felkészítő tanáruk: Polatschekné Rimóczi Melinda
Tóth Sándorné

A Jász Múzeum május 18-án történelmi játszóházat szervezett, mely-
re  a 6. a osztály is elutazott. Először a múzeum udvarán próbáltuk 
ki a kézműves játékokat, megnéztük, hogyan dolgozik a kovács, ki-
próbáltuk, milyen munka az ötvösé, készítettünk pörgettyűt, üveg-
festéssel medált, megnéztük a jász hímzést, nádból sípot faragtunk és 
malmoztunk.

Azután a hollókői, a berényi és a jászsági hagyományőrzők vezeté-
sével beneveztünk egy játékra, melyben magyar végvári katonákként 
megvédtük a várat a török ellen, kemény zoknicsatába bonyolódtunk, 
majd a fáradalmakat a múzeum kiállítótermében az Egri Históriások 
középkori zenéjére pihentük ki. Igazán élménydús, interaktív nap 
volt. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Történelmi játszóház
a Jász Múzeumban
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Érmek, díjak, eredmények

A jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola diákjai az idei tanévben is bizonyították tehetségüket, fel-
készültségüket, rátermettségüket, hiszen számos tanulmányi versenyen 
vettek részt, ahol ragyogó sikereket értek el.

Lássuk hát, az éremtáblázatot!

Történelem országos levelezős verseny:
16. hely

Klippán Richárd, Pethő Máté, Nagy Bálint, Vad Nándor
– felkészítő: Kotánné Kovács Tímea.

XXI. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
megyei fordulója:

Berze Anna 1. hely – felkészítő: Kotánné Kovács Tímea.
Kotán Eszter 10. hely, Nagy Levente 10. hely.
– felkészítőjük: Nagy Józsefné

Az országos fordulóban:
Berze Anna 20. hely – felkészítő: Kotánné Kovács Tímea

„Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulója
Pető Hanna Boglárka (5. o.) 4. hely
– felkészítő: Botkáné Sárközi Ildikó
Víg Hanna (7. o.) 8. hely – felkészítő: Nagy Józsefné

Szövegértő verseny helyi fordulója
5. évfolyam

1. hely Dudás Hanna 5. a
2. hely Pető Hanna 5. b
3. hely Kiss Gergely 5. c

6. évfolyam
1. hely Majzik Petra
2. hely Vad Nándor, Szabó Kíra
3. hely Kulics Mátyás

7. évfolyam
1. hely Füle Viktória
2. hely Horváth Áron
3. hely Víg Hanna

8. évfolyam
1. hely Berze Anna 8. b
2. hely Czeczulics Ferenc 8. c
3. hely Pető Petra 8. a

„A vers az, amit mondani kell” szavalóverseny 
ARANY minősítést érdemeltek: 

5. évfolyam: Rácz Ádám és Dobák Lili
6. évfolyam: Csizmarik Zoé
7. évfolyam: Kotán Eszter
8. évfolyam: Dobos Debóra

EZÜST minősítést kapott:
5. évfolyam: Rácz Áron és Nagy Tímea Zsóka
6. évfolyam: Majzik Petra
7. évfolyam: Farkas Sándor
8. évfolyam: Jáger Patrik és Szerémi Fanni

BRONZ minősítést szerzett:
5. évfolyam: Kovács Lívia, Vincze Veronika és Dudás Hanna
6. évfolyam: Klippán Richárd
7. évfolyam: Polatschek Péter, Dobák Laura
8. évfolyam: Gedei Cintia, Bodnár Viktória és Rafael Renáta

KÜLÖNDÍJBAN részesült:
Karpuk Ludmilla 7. évfolyam

Képzőművészeti eredmények
Felkészítő: Bugyi István József

Kárpát Nemzetközi Gyermek Grafikai Biennálé
díszokleveles és egyben kiállító:
Szerémi Fanni (8. o.)

beválogatott kiállítók:
Boda Anna Kiara (6. o.), Mészáros Réka (7. o.), Nagy Levente 

(7. o.), Rusai Anikó (6. o.)
Szent László helyi rajzpályázat

I. hely, Szerémi Fanni (8. évf.)
II. hely, Kovács Lívia (5. évf.)
III. hely, Mészáros Réka (7. évf.)
különdíj, Füle Viktória (7. évf.)

A Zempléni Gombász Egyesület által meghirdetett országos meseil-
lusztrációs rajzpályázat

Szerémi Fanni (8. évf.), korcsoportos I. hely

„Édesanyák dicsérete” Tilma Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat
Kovács Lívia (5. évf.), Szerémi Fanni (8. évf.)

beválogatott kiállítók:
Dobák Károly (5. évf.), Vitay Zétény (5. évf.), Rusai Anikó (6. évf.), 

Peredi Angelika (5. évf.), Szécsényi Viktória (7. évf.)

Egri csillagok Országos Rajzverseny
Pető Sára (8. évf.)
Szerémi Fanni, országos 3. helyezés (8. évf.)

Samsung téli gyermekrajz pályázat
Szerémi Fanni (8. évf.), korcsoportos I. hely

Mátyás király témájú rajzpályázat
(A lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett pályázat)
Szerémi Fanni (8. o.) felsős kategória, III. hely

Járható út
Az egri EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház Járható út címmel új 

kiállítás sorozatának első programja iskolánk diákjainak és pedagógu-
suknak közös kiállítása. A tárlaton 60 db diákmunka szerepelt és Bugyi 
István Józseftől 10 alkotás.

Adni jó
(A szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola által meghirdetett 

rajzpályázata az Egri Főegyházmegye diákjai számára)
Mészáros Réka (7. o.) különdíj

Fenntarthatóság, helyi rajzpályázat
1. hely: Kurják Márk (8. o.)
2. hely: Mészáros Réka (7. o.)
3. hely: Medveczki Veronika Anna (6. o.)
különdíj: Kovács Lívia (5. o.)
különdíj: Peredi Angelika (5. o.)
különdíj: Rohács Fanni (7. o.)
különdíj: Kis Renáta (7. o.)

Vágfalvi Ottó Emlékverseny, Balatonfűzfő, országos verseny
Mészáros Réka (7. o.), ezüst ecset
Bója-Kovács Kincső (4. o.), ezüst ecset
Rusai Anikó (6. o.), ezüst ecset
Mészáros Hanna Zorka (7. o.), ezüst ecset
Kollár Júlia (7. o.) bronz ecset
Karpuk Ludmylla (7. o.) ezüst ecset

Európai királyok, királynők
(A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár által meghirdetett
megyei szintű rajzpályázat)
Szerémi Fanni (8. c)

kiállítók:
Szerémi Fanni (8. o.), Dobák Károly (5. o.) és Mészáros Réka (7. o.)

Gratulálunk a szép eredményekhez a diákoknak és tanáraiknak, vidám 
nyári vakációt kívánunk mindenkinek! Botkáné Sárközi Ildikó

Előző lapszámunk 12. oldalán a Szelfikkel a városért cikkben (első 
hasáb) közölt kislány neve helyesen: Tóth Jázmin.

Elnézést kérünk az elírásért. (A szerk.)

Pontosítás



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/6 7

ISKOLAI HÍREK
Napsugaraink

A
beavatás

szentségei

Vidám ballagók látogatása az oviban Ballagás 2010–2018

A Napsugár Gyermekszínpad ebben a tan-
évben két csoportban dolgozott. 

Az alsós „Kicsik”, a kissé még visszahúzó-
dó újoncok, hamar megtalálták a közös han-
got a többiekkel, és minden órát vidáman, 
játékkal töltöttek. Tél elején viszont játék 
helyett valami sokkal izgalmasabb dologba 
vágtak bele. Megkapták az első darabukat. 
Mörrenmorcogi Micó verses meséjét dolgoz-
ták fel, sokszor és sokféleképpen, míg végül 
megtalálták a megfelelő szereposztást, és elő-
adásmódot, közösen, együttműködve. Ezt a 
darabot nagy közönség előtt először Kecs-
keméten adták elő, április végén. Hatalmas 
élmény volt, a tapsoló tömeg, a sok lámpa, 
és a zsűri az első sorokban nagy izgalmakat 
eredményezett, de megcsinálták, túl voltak az 
első versenyükön, ráadásul bronz minősítést 
kaptak. Ugyan nem jutottak tovább, de a 
bátrabbak elkísérhették a nagyokat a követ-
kező fordulóra, ami hasonlóan jó hangulat-
ban telt.

A felsős „Nagyok”
Mi már év elején is az előadásunkon dol-

goztunk, Fikarcföldi veszedelem címmel. 
Botladozva indult, rengetegszer átírtuk, a 

szerepeket kismilliószor megcseréltük, de a 
végére sikeresen összehoztuk a mostani ál-
lapotot. Nagy sikert arattunk vele a Weöres 
Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválon, ahol 
első körben Kecskeméten szerepeltünk, s 
innen aranyéremmel továbbjutottunk Sze-
gedre, a regionális találkozóra. A versenyfor-
dulók között számos környező településre el-
látogattunk fellépni, hogy a fordulók között 
is szinten tartsuk a tudásunkat, és kellően 
felkészülhessünk az elkövetkezendő akadá-
lyokra. A fesztivál döntőjébe sajnos nem kap-

tunk meghívást, de ez sem szegte kedvünket, 
ugyanolyan lelkes maradt a csapat, és várjuk 
a hátralévő programokat.

Köszönjük a felkészítést Kovács Tímeának, 
nem is kaphatnánk nála jobb tanárt. Köszön-
jük a próbák jó hangulatát, a versenyek és 
fellépések, valamint egyéb csapatépítő prog-
ramok szervezését. De az idei évtől még nem 
búcsúzunk, hiszen nyáron is találkozunk egy 
tábor keretében Rózsaszentmártonban. Vár-
juk már nagyon! Szöveg : Füle Viktória

Fotó: Balogh Zsuzsanna

Ebben a tanévben tizenegy gyermek része-
sült a keresztség szentségében, mely által Is-
ten gyermekei lettek. Továbbá negyvenketten 
a szentgyónás és szentáldozás szentségében. 
Őrizzétek meg a megszentelő kegyelmet, és 
ne térjetek le az Istenhez vezető ösvényről 
sohasem.

Sándorné Tóth Éva hitoktató
Fotó: Glonczi Rudolf

Régi hagyomány, hogy a nyolcadikos diákok vidám ballagásuk nap-
ján ellátogatnak az óvodákba. Immár a Napfény Óvoda fogadta a 
ballagókat. Megismerkedhettek az új épülettel, és a csoportszobákban 
múltidéző vidám beszélgetésen vettek részt Kati, Paula, Angéla és Edit 
óvó nénikkel. Kép és szöveg: Földvári Edit Fotó: Glonczi Rudolf
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ÓVODAI HÍREK
Ottalvós buli süni módra

Az ötlet még a Szivárvány oviból való költözéstől ered, hiszen azt is 
emlékezetessé szerettük volna tenni így egy ilyen estében is gondol-
kodtunk. Gyors költözés, kipakolás-bepakolás, utolsó Ovibuli – volt 
tennivaló bőven, elszaladt az év, Sünis kislány vetette fel újra, tény-
leg ilyet ígértünk, legyen! A három Sünis felnőtt Edit, Évi, Angéla 
átgondolta, bevállaljuk ballagás után, persze segítséggel. Köszönjük 
a közreműködést Ácsné Csontos Máriának és Petrezselyemné Rimó-
czi Anettnek, akik nélkül nem sikerülhetett volna az esténk. A gyere-
kek barátkoztak a lehetőséggel, átgondolták ki az aki, hozza az alvós 
cókmókját, elengedi Anyukáját, együtt töltjük az estét, éjszakát, úgy 
ahogy még nem voltunk az óvodánkban. Az ingadozók folyamatosan 
kérdezgettek, mi lesz, mit csinálunk, volt izgalom, ki fél a sötétben, 
ki a legbátrabb, kié a legerősebb fényű elemlámpa, a barátok egymást 
biztatták, és a legfontosabb: kipróbáljuk a vízhez szoktatót, úszunk, 
mert ez mindenkinek remekül megy (szóban). Végre elérkezett szom-
bat este 18 óra, és nyílt a Napfény ovi bejárata, meghozták a csalá-
dok a buli résztvevőit a megfelelő felszereléssel és ellátással, egyszerre 
bocsájtottuk a felnőtteket haza: „Holnap reggel találkozunk!!” Kicsi 
pityergés is előfordult, de ennyi tennivaló mellett gyorsan felszáradt 
az apró könnycsepp, és az esetleges „anya hiány” is gyorsan elmúlt. 
Közösen lefektettük az este szabályait, amiket mindenkinek be kell 
tartani, első megoldandó kérdés – Hogyan került a bezárt oviba, cso-
portunkba a világítós karkötő? – Talán a krampuszok? és kezdődött 
a nyomkeresés, és elriasztó jelek, rajzok elkészítése. A tornateremben 
kedvenc játékaikra hívtuk őket, megröptettük ejtőernyőnket, bújtunk 
lábak alatt és között. Megérkeztek vendégeink, Solti Lilla és apukája, 
akik gitár kísérettel énekeltették, táncoltatták meg a csapatot. Remek 
vacsora után táncos játékok következtek Földvári Dórival. Késő este, 
ha lekapcsoltuk a villanyt, láttuk a csillagokat. Elővettük a lámpákat, 
kimentünk az udvarra bátran, nem féltünk semmitől. A kivezető fo-
lyosót világítós karkötők lepték meg, volt keresés, gyűjtés, minden 

gyerekkézen színes fény. Felfedeztük az udvar rejtett zugait, még úgy 
is, hogy az összes lámpát lekapcsoltuk. Amit legjobban vártak, persze a 
fürdés, párt választottak, csapat alakult, sorsolást tartottunk, ki legyen 
az első, öltözés, irány a medence. Imádták! A kezdeti félszeg mosoly 
kiteljesedett, szelték a vizet, volt labdaszedés, kardozás a vízi kukaccal, 
vízen fekvés, siklás, víz alá merülés. Itt hangzott el az este mondata: – 
„úgy gondolom, jó érzékem van a vízhez!” (Mi nem úgy tapasztaltuk.) 
A többiek a csoportban barkácsoltak, játszottak. Az utolsó csapat még 
éjfél után vízben volt, fáradhatatlannak tűntek. Esti mese hajnalban, 
egy óra és elaludtak. Kicsi volt az ágy, forogtak, lecsúszott a takaró, 
horkoltak, foguk csikorgott, beszéltek álmukban. Apró fények a ke-
zeken, az alvós állatok körül. Szülői tájékoztatás sms-ben, facebook 
poszton: Minden rendben. A felnőtt csapat pakol, beszélget, más arcát 
láttuk a gyerekeknek, kevés vita volt, nem hiányoztak az otthoniak. 
Fél négy, talán kicsit feküdjünk le, erre pont alkalmas volt a folyosói 
ülőke. Ketten a gyerekek közé feküdtünk, alvás: mint a szurikáták, zaj, 
fejek fel, ki volt, mit csinált? 15–20 percenként, takaró igazítás, kéz 
kibújtatás a kis székről, alvós állat kiszedés ágy alól, párna begyűjtés. 
Lehet így is aludni, pihentető faktor kizárva, de sejtettük előre. Első 
kávé fél 7-kor, reggeli készítés, ébresztő fél 8-kor, álmos arcok, lassú 
ébredés, pakolás. Nagyon csendes reggeli, az „otthon mit reggelizel” 
nem a legjobb kérdés, eszükbe jutnak az Anyukák. Rövid gondolkodás 
után azért újra itt aludnának. Kialudtak a karkötők fényei, itt a nap-
fény, vége a bulinak. Nincs mese, kinőtték az óvodát, „kidobtuk” őket 
egyenesen a bejárat előtt izgatottan várakozó szülők karjaiba. Különle-
ges élmény volt az együtt töltött este, ennyi csillagként ragyogó gyer-
mekszemet régen láttunk, mosolygós szájat ritkán láttunk, és tényleg 
véget ért egy korszak, elengedjük őket, mert nagyok, ügyesek, okosak, 
érettek, bölcsek, igazi 6 évesek.

Köszönjük a segítséget a szülőknek, akik szintén alaposan kivették a 
részüket, hogy az esténk sikeres legyen. Mezeiné Folyó Angéla

Búcsúzunk nagycsoportos óvodásainktól, akik nélkülözhetetlen, fon-
tos csemetéi voltak kicsiny csoportjainknak. Izgalommal vártuk őket 
négy évvel ezelőtt, voltak sírós-vidám-veszekedős-dolgos-pihenős-
készülődős napjaink, heteink. Élményeink összekötnek bennünket. 
Sok-sok ismerettel felvértezve, megerősödve hagyják el óvodánkat, 
hogy megostromolják a tudás várát. Kívánunk nekik aranyos tanító 
néniket, sok szép új élményt, sikert, izgalmas napokat. A szüleiknek 
erőt, kitartást, türelmet az új feladathoz. Büszkén, vidáman, egy-egy 
könnycseppel szemünkben engedjük őket útjukra.
A Méhecske, a Süni és a Ficánka csoportos óvó nénik és a dajka nénik
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Búcsúzás Évzáró
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ÓVODAI HÍREK
Egy ÉRTÉKes kirándulás útinaplója

Az óvoda Maci csoportja május végén a világörökségi listára Magyar-
országon elsők között került palóc településre, Hollókőre kirándult. A 
gondos szervezésnek köszönhetően az ovisok és szüleik tartalmas, va-
lódi értékeket jelentő programokban dúskáltak, melynek ízelítőjeként 
és kedvcsinálójaként a nap néhány mozzanatát tartalmazza a leírás.

A megérkezésünkkor helyi kézművesek várták az ovisokat egy ká-
katutaj készítésre, mely megmutatta, mennyire egyszerű, könnyen 
kezelhető és alakítható anyagok vannak környezetünkben az óvodás 

korosztálytól a felnőttek mo-
dellépítői igényességgel elké-
szült alkotásáig. Mindezt a 
17–18. században kialakított 
tradicionális építészetet meg-
őrző Pajtakertben tehették 
gyermekeink, így saját készí-
tésű emlékkel térhettek haza 
a kirándulásról.

Ezután következett a holló-
kői vár meghódítása, mely a 

Cserhát hegy friss levegőjének szaporább belélegzését igényelte ugyan, 
de a fentről nyílt látvány kárpótolt mindenkit a fáradozásáért. Itt sem 
maradtunk tétlenül, a budapesti, váci, péceli óvodásokat megelőzve a 
mi csapatunkra várt egy valódi várkatona, hogy a török-magyar zok-
ni-gombóc csatába indíthassa pajzsos kiskatonáinkat. Természetesen 
minden résztvevő kivehette részét a támadó és várvédői szerepben egy-
aránt, ahol végül még a szülők is be-bekapcsolódtak a küzdelembe. 

Az Ófaluba egy erdei tanösvényen keresztül vezetett az utunk, ahol 
már szintén várt minket egy népi játszóudvarban a tulajdonos, hogy 
láttassa a régi magyar játékok egyszerű- és nagyszerűségét: legnagyobb 
népszerűségnek természetesen az apukák hajtotta kézi fakörhinta ör-
vendett, de a diótörés, horgászat, patkódobás, gabonaőrlés, mocsár-
járók és ördöglakatok kipróbálása is teljesen lekötötte a résztvevőket.

A kirándulás zárásaként a nívódíjas Kő Boldizsár, az egyik legjobb 
magyar játszótérépítő alkotásában, a Holló Jankó mesejátszótéren 
hancúrozhattak a végső kifáradásig gyermekeink.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a kirándulást szervező-elő-
készítő óvodapedagógus mellett szülőtársamnak, Kis-Balog Juditnak, 
aki a korosztálynak megfelelő programokat összeállította, így sehol 

semmilyen várakozási idő nem akadályozta gyermekeink tartalmas, 
hazánk értékeire épülő, tiszta hegyi levegőjű szabadidő-eltöltését. 
A nap rávilágított arra is, hogy Jászfényszaru elhelyezkedése lehetővé 
teszi, hogy egyórányi utazásra is tökéletes, akár egynapos hétvégi csa-
ládi kirándulások helyszínét leljük közelünkben – ahogy Boti apukájá-
val ezt meg is beszéltük a nap végén a buszban, úton hazafelé.

Szöveg: Győriné Szabó Gabriella
Képek: a Maci csoportos szülők és óvodai dolgozók
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ÓVODAI HÍREK
„Kis állatkert, nagy élmény!” – újra Jászberényben a Mazsola csoporttal
Mára már hagyomány a csoportunkban, 

hogy négyévente a legkisebb óvodásokkal 
újra és újra meglátogatjuk a ma már 39 éves 
Jászberényi Állat- és Növénykertet. Ez a „kis 
állatkert” éppen akkora, hogy bejárása a 3–4 
éves gyermekek életkori sajátosságának meg-
felel, amíg a kicsik érdeklődése terjed, kíván-
csisága engedi, végig is nézhető a 138 fajt 
bemutató családias park. Tavaszi kirándulá-
sunkat a Mazsola csoporttal az idén is ide ter-
veztük, ahová most is tele busszal érkeztünk.

Kedvenc állatkertünkben 2001 óta rendsze-
res látványetetési programmal várják a láto-
gatókat, melyek közül mi a pingvinetetésnek 
lehettünk szemtanúi. Nagyon érdekes volt a 
gondozó kísérő előadása, melyből sok érde-
kességet tudhattunk meg most is.

Az elmúlt évek nagy változásokat hoztak az 
állatkert arculatában, ami nagy örömünkre 
szolgált. A szűkösebb ketreceket nagyobbak 
váltották fel, s az állatok élőhelyének bővü-
lését több helyen tágasabb kifutók építésével 
tették lehetővé. A gyönyörű dús, mediterrán 
hangulatú arborétum növényzet árnyasan 
hűsíti az állatkert lakóit, s menedéket nyújt a 
forró nap elől a természetet és élővilágot sze-
rető látogatóknak.

Sétálás közben öröm volt hallani, hogy sok 
szülő rendszeresen viszi gyermekét állatkert-
be, s nemcsak a környékben, hanem akár tá-
volabbi időtöltés, nyaralás alkalmával is beik-
tatják a magyarországi állatparkok látogatását 
a kicsikkel. Ez a példamutató szülői magatar-
tás is nagymértékben hozzájárul a környeze-
tünk fenntarthatóságára, tiszteletére, szerete-
tére irányuló óvodai nevelés kiegészítéséhez; 
például az új óvodai környezetben a felnőttek 
segítségével, de a kisgyermekek által ültetett, 
illetve gondozott virágok, növények gondo-
zásával, ápolásával párhuzamosan.

Köszönjük a gyermekek nevében, hogy a 
kedves szülők, nagyszülők, testvérek elkísér-
ték őket az első óvodai csoportkirándulásra, 
rászántak kisgyermekükre néhány önfeledt 
órát a rohanó hétköznapokban, ami a kicsik 
számára óriási élmény volt ezen a napon! 

Örülünk, hogy lehetőséget ajánlhattunk új 
kis közösségünk összekovácsolódásához, s azt 
ilyen sokan elfogadtátok! Nagyon jó idő volt, 
elfáradtunk, de közösen átéltük ezt a semmi-
vel sem pótolható élményt.

Kép és szöveg:
Kovácsné Papp Andrea

Van, aki már ovis korában csatlakozott a Jászfényszarui karate klub-
hoz. Azóta is töretlenül edz, végzi munkáját készül a közelgő megméret-
tetésekre. Jó példák ők a kisebbeknek, s velük egykorú gyermekeknek 
egyaránt. Büszkeséggel tölt el, hogy az edzőjük lehetek, és köszönöm, 
hogy elfogadják, amit tanítok nekik. A képen látható gyerekek már 
a „felnőtt” csoportban edzenek a tavalyi év óta. Látványos fejlődésen 
mentek át azóta, és ez azóta is töretlen! Az akaraton van még mit csiszol-
ni, de nem lesz gond. A rendszer így van felépítve, ovis, iskolás 10 éves 
korig a kisebb csoportban edz, majd felkerül a nagy csoportba a fejlődé-
se érdekében, s biztosítva az utánpótlást! Az edzések nyáron sem állnak 
le, hisz egy gyermek óriásit tud fejlődni a fokozott terhelések alatt.

Név szerint: Ludányi Lilla, Farkas Berta, Bollók Lívia, Erdős Márk, 
Nagy Ádám, Bukó Sándor, Dávid Levente

OSU!  Kép és szöveg: senpai Fülöp Roland

Tisztelt Megemlékezők!
Engem ért a megtiszteltetés, hogy ma, 

a nemzeti összetartozás napján felidéz-
hetem a 98 évvel ezelőtt aláírt békeszer-
ződést, az I. világháborút lezáró béke-
diktátumot és következményeit.

Az előttünk álló emlékmű szavak nél-
kül megérteti velünk a lényeget: a régi, 
nagy, történelmi Magyarország szétsza-
kítását. Alapjaiban rázta meg az orszá-
got és a népet.

1918 őszén vereséggel zárult nemze-
tünk számára az I. világháború. Idegen 
csapatok álltak határainkon és azokon 
belül, elképesztő követelésekkel arra 

nézve, hol kívánnak határokat húzni – akár a Balatonig, a Tiszáig stb.
Az ország fel sem tud ocsúdni a vereség okozta sokkból, máris újabb 

csapások és nehézségek érik:

· kitör a spanyolnátha járvány, tovább fokozva az emberveszteséget;
· a politikában forrongás volt, először az őszirózsás forradalom, majd 

a Tanácsköztársaság bolsevik típusú diktatúrája nehezítette a haza 
sorának jobbra fordulását.

Minden megkérdőjeleződött és megváltozott, ami 1867 és 1914 kö-
zött az élet kerete és természetes része volt:

· a császár és király hatalma;
· a tulajdon, a boldogulás alapja;
· az államhatalom, a hivatalok működése;
· a hadsereg, a honvédség léte, ereje
· egyáltalán az ország, mint határok övezte terület egyértelmű nagy-

sága, irányítása.
Egy háború végén a győztes hatalmak diktálnak, érvényesítik érde-

keiket, jutalmazzák támogatóikat, büntetik a veszteseket. A Párizs kör-
nyéki békeszerződések célja a vesztesek olyan mértékű meggyengítése 
volt, hogy többé ne legyenek képesek háborút indítani. Megszüntettek, 
eltöröltek egy nagyhatalmat, az Osztrák-Magyar Monarchiát (OMM), 

(folytatás a 21. oldalon)

Karatés gyerekek I.

Trianon évfordulóján
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Nagyterembe „szorult” a XI. Jász Fény vers- és prózamondó találkozó

Jászfényszarui Művésztelep 2018Sulipótló szünidei foglalkoztató

Rangos és népes rendezvénnyé nőtte ki magát az elmúlt 20 évben 
a Jász Fény vers- és prózamondó találkozó, melyet kétévente a város 
napjához kapcsolódóan rendezünk Jászfényszaru Város Önkormány-
zata támogatásával. A kezdetben civil kezdeményezéssel és lebonyo-
lítással (Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai 
Műhelye, Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Színjátszók Baráti Köre) 

megrendezett találkozót ma már partnerségben velük a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár szervezi, amely az utóbbi 4 évben orszá-
gos elődöntővé lépett elő.

Harminc versmondó mérettette meg magát a jó hangulatú bemu-
tatkozáson, melyet a Wiegmann Alfréd rendező és Csomor Csilla 
színművész vezette tartalmas kiscsoportos értékelés tett teljessé, ahol 
szakmai tanácsot kaphattak a résztvevők.

A találkozón átadott szép könyvjutalmakhoz Cserháti Vencel vállal-
kozó is hozzájárult támogatásával.

Díjazottak: Az Illyés Gyula országos vers- és prózamondó versenyre 
a jászfényszarui Szénási Sándor jutott tovább.

A „Regősök húrján” országos vers- és prózamondó versenyre tovább-
jutók, akik a zárójelben leírt díjakat kapták:

5–6 osztály: Rácz Ádám – Jászfényszaru 
(Színes előadásmódért), Pelikán Panna Lilla 
– Inárcs (Hiteles tolmácsolásért), Dobák Lili 
– Jászfényszaru (Jó versválasztásért), tartalék: 
Kardos Kamilla – Pusztamonostor (Lírai tol-
mácsolásért).

7–8. osztály: Tverdota Hanna – Szolnok 
(A leghitelesebb előadásmódért), Kotán Eszter 
– Jászfényszaru (Képi megjelenítésért), Győri  
Máté – Pusztamonostor (Jól megjelenített hu-
morért), Sveda Sára – Jánoshida (Személyiségé-
hez illő versválasztásért), tartalék: Berze Anna 
– Jászfényszaru (Ünnepi hangulat megteremté-
séért).

Különdíjat kapott seniorként Nemeczki 
László Jászdózsáról és verséneklésért Tukora-Bakos Nikoletta Pusz-
tamonostorról.

Köszönjük a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola pedagógusainak, hogy az ezt megelőző iskolai versmondó 
verseny újbóli megszervezésével Jászfényszarun újra igyekeznek erősí-
teni a vers szeretetét és a versmondók táborát. Hiszem, hogy együtt 
sikerülni is fog! Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Július 16-án 17.00-tól Szilágyi Rudolf Jász-Malom című alkotásá-
nak ünnepélyes felavatására kerül sor a Lehel-tónál

Július 17-én 10.00-tól várunk Minden érdeklődőt a főtérre, ahol 
a művésztelep tagjai egész nap 
alkotni fognak, élőben láthat-
ják a műalkotások születését

Július 17-én 20.00-tól Nagy 
Zopán tripla kötetbemutatója 
lesz látható és hallható, Nagy 
Zopán, Szilágyi Rudolf és 
Ghyczy György kortárs hang- 
költészeti performansza kere-
tében, ugyancsak Jászfénysza-
ru főterén.

Július 19-én 11.00-tól Lisá-
nyi Endre művészettörténész, 
esztéta tart előadást „Az elmú-
lás, az csak egy dolog” címmel

Várunk Mindenkit
Sok Szeretettel!

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
július 23–27-ig szünidei foglalkoztatót szervez.

A programokra 9–12-ig és 14–16 óráig várjuk
az érdeklődő iskolás gyermekeket. 

Jelentkezés július 16-ig a muvhaz@jaszfenyszaru.hu címen!

Bővebb információ az 57/422-137-es telefonszámon munkaidőben.
Igény esetén kiszállítással 600 Ft-os gyermekmenüt biztosít a Vágó Bt.

A foglalkoztató megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Állandó szolgáltatásaink:
A gyermekeknek egész nyáron nyitva tartási időben biztosítjuk 
könyvtári, informatikai szolgáltatásainkat,
és számos társasjátékot játszhatnak. 
Minden hétfőn és szerdán 16 órától
asztaliteniszezési lehetőség
várja az érdeklődőket.
Minden pénteken 15 órától
filmvetítéssel gazdagodik nyári kínálatunk.  
Szeretettel várunk benneteket!  Bordásné Kovács Katalin igazgató
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Városi gyermeknap
Május 26-án igazi gyermeknapi fesztiválforgatag várta a jászfényszarui 

gyermekeket a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületében 
és parkjában.

Változatos színpadi programok mellett a „sportudvar”, az „ajándék 
vidámpark”, a „játéktér”, a kiállítások, a Mesesátor, a Városi Sport 
Egyesület és a Lumina Cornu sok-sok meglepetéssel, játékkal és ér-
dekes foglalkozásokkal szórakoztatták az odalátogató gyerekeket és 
hozzátartozóikat. A „sportudvar” keretében különböző versenyeket 
bonyolítottak a szervezők, melyek eredményei a következők.

A harmadik Gyermeknapi Városi Kapitánykiütő kupa
2. osztályosok versenye:

I. 2. b. osztály csapata: Balázs Emese Zselyke, Balázs Zille Lelle, 
Nagy Lara, Tóth Dorottya, Török Szonja, Bakó Gergő, Barna 
Viktor, Cserháti Gergő, Dombai Áron, Rácz Balázs Viktor, 
Szénási Miklós

II. 2. a. osztály csapata: Kovács Míra, Fekete Brigitta, Szabó 
Anna, Oláh Cintia, Maljoki Lorena, Banya Dávid, Wynnik 
Milán, Horváth Mihály, Matányi Hunor, Nagy Zsombor, Ri-
móczi Dorina, Radics Bence, Márkus Tamás, Farkas Martin

A harmadik Gyermeknapi Városi Kapitánykiütő kupa
3. osztályosok versenye:

I. 3. b. osztály csapata: Balogh Hanna, Banya Tifani, Bukó Ar-
nold, Cserháti Zsófia, Farkas Alex, Farkas Máté, Himpelmann 
Jázmin, Kiss Roland, Kotlár Ágnes, Maljoki Albettina, Nagy 
Abigél, Ormándy György, Rafael Mónika, Radnai Dorina, 
Peredi Karolina, Török Natali Hanna, Vágner Keve, Wynnik 
Emili, Lengyen Áron

II. 3. c. osztály csapata: Horváth László, Andrási Mihály, Kolom-
pár Ádám, Kátai Sándor, Házi Patrik, Berze Anett Lili, Du-
gonics Dorina, Fehér Zsanett, Faragó Szintia, Bense Zsaklin, 
Nagy Kornél, Borbély Máté, Horváth Viktor, Barna Ádám, 
Dombi Tekla, Török Réka, Kovács Dorina

III. 3. a. osztály csapata: Mezei Lili, Seres Dániel, Szénási Richárd, 
Király Viktor, Czeczulics Gergő, Horn Zoltán, Háfra Gergő, 
Gereben István, Kurunczi Réka, Radics Tamás, Ajtai Patrícia, 
Paulusz-Furucz Amanda

A harmadik Gyermeknapi Városi Kapitánykiütő kupa
4. osztályosok versenye:

I. 4. b/1 csapata: Berényi Bianka, Csesznyik Fanni, Fülöp Fe-
renc, Horváth Veronika, Klippán Kata, Kocsis Renátó, Radics 
Márk, Szabó Rebeka, Szénási Aladár, Radics Alex

II. 4. a osztály csapata: Barna Barnabás, Nagy Ádám, Czakó Li-
liána, Polatschek Dominik, Kolozs István, Harangozó Anna, 
Hajdu Diána, Tanczikó Bence, Polgár Csanád, Polgár Örs

III. 4. b/2 csapata: Dobák Ádám, Dobák Alexandra, Farkas Jáz-
min, Geletei Barbara, Juhász Ákos, Nemes Ádám, Radics Ke-
vin, Rafael Bianka, Zámbó Ramóna, Hangya Fruzsina

A harmadik Gyermeknapi Városi Kapitánykiütő kupa
5. osztályosok versenye:

I. 5. b osztály csapata: Vincze Veronika, Lövey Patrícia, Far-
kas Boglárka, Ézsiás Martin, Dobák Károly, Banya Norbert, 
Vitay Zétény, Bukó Csenge, Pető Hanna Boglárka, Baranyi 
Dzsovanni, Kolozs Milán, Annus Levente, Búzás Bence

II. 5. c osztály csapata: Tóth Netti, Ajtai István, Szénási Regina, 
Székely Béla, Farmosi Valentin, Székely Vera, Bognár Vivien, 
Matányi Levente, Kocsis Imre

III. 5. a osztály csapata: Juhász Kleopátra, Szénási Angéla, Ignácz 
Máté, Varga Hanna, Radics Szimonetta Sarolta, Szénási Linda, 
Szénási Mirella, Seres Bálint, Rácz Bence, Radnai Ákos, Vígh 
Marcell

Gyermeknapi Városi Palánkfoci kupa 6. osztályos fiúk versenye:
I. 6. a osztály csapata: Paradicza Géza, Donnert Flávió, Petrovics 

Patrik, Sós Bálint

II. 6. b osztály csapata: Dobák Martin, Török Péter, Horváth 
Zoltán, Pethő Árpád

III. 6. c osztály csapata: Kulics Mátyás, Gláz Dániel, Annus Zalán, 
Bukó Sándor

Gyermeknapi Városi Palánkfoci kupa 7. osztályos fiúk versenye:
I. 7. c/1 csapata: Radics Rajmund, Kakas Bálint, Csaba Ádám, 

Nagy Dominik, Rácz Lajos
II. 7. b osztály csapata: Rimóczi Patrik, Egri Ádám, Dombai 

Alex, Bozsovics Krisztián
III. 7. a osztály csapata: Farkas Dávid, Gláz Tamás, Máté Attila, 

Kurunczi Gábor

Gyermeknapi Városi Palánkfoci kupa 8. osztályos fiúk versenye:
I. 8. a/2 csapata: Nagy Gergő, Török Kristóf, Kis Ármin, Bali 

Szabolcs, Pluhár Erik
II. 8. a/1 csapata: Rafael Leon
III. 8. c/1 csapata: Melegh Tibor, Radics Máté, Czeczulics Ferenc, 

Szántai Kis József

Gyermeknapi Városi Pontrúgó verseny:
Gyermek kategória:
 I. Szénási Miklós, II.Török Péter, III. Szénási Richárd
Felnőtt kategória:
 I. Máté István, II. Horváth László, III. Házi Tamás

Gyermeknapi városi büntető rúgó verseny:
Gyermek kategória:
 I. Ignácz Máté, II. Donnert Flávió, III. Fehér Zsanett
Felnőtt kategória:
 I. Czakó Péter, II. Házi Tamás, III. Németh György

Gyermeknapi Városi Utcakosárlabda kupa
6. osztályos lányok versenye:

I. 6. a/1 csapata: Ézsiás Réka, Majzik Petra, Donnert Karolina
II. 6. b/1 csapata: Mózes Melissza, Görbe Mónika, Kovács Niko-

lett, Rafael Gina, Pikács Lívia
III. 6. a/3 csapata: Csizmarik Zoé, Tanczikó Hanna, Pásztor Nóra

Gyermeknapi Városi Utcakosárlabda kupa
7. osztályos lányok versenye:

I. 7. a/1 csapata: Radics Nikolett, Kolompár Anna, Agócs Ale-
xandra, Szécsényi Viktória, Ciobanu Cintia

II. 7. a/2 csapata: Bakó Bernadett, Langó Beáta, Karpuk Ludmilla
III. 7. b/1 csapata: Urbancsik Dóra, Kolompár Bettina, Farkas 

Mónika, Radics Melitta, Mészáros Réka

Gyermeknapi Városi Utcakosárlabda kupa
6–7. osztályos fiúk versenye:

I. 7. c osztály csapata: Penczner Tamás, Baráth Koppány, Palotai 
Renátó, Farkas Sándor

II. 6. a osztály csapata: Bálint Tibor, Nyers Milán, Pethő Máté, 
Nagy Bálint

A rendezvényt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervez-
te. Társszervezőként közreműködött a Gamesz, a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és Művészeti Iskola, a Városi Sportegyesület, a Jász 
Íjász Kör, a Lumina Cornu Egyesület a Jászberényi Honfoglalás Lovas 
és Lövészklub, Jászfényszaru Rendőrőrs, Jászfényszaru Városi Polgár-
őrség, Városi Közterület Felügyelet.

Az esemény megszervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen 
szerepet játszottak az önkéntes segítők, szülők és diákok. A fesztivál 
napján több mint 90 rendező munkája biztosította a gördülékeny, 
sikeres lebonyolítást. Ezúton is köszönjük áldozatos, színvonalas és 
önzetlen segítségüket!

A Városi Gyermeknapi Fesztivál Jászfényszaru Város Önkormányza-
tának a támogatásával valósult meg!

Palásthy Pál programfelelős
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lonczi Rudolf fotóiból Buzás Lajos készítette
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FÉBE közgyűlés hősök napi megemlékezéssel

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete május 25-én délután a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében tar-
totta éves közgyűlését. A tagok közül 30 fő és néhány meghívott 
vendég jelent meg az összejövetelen.

Tóth Tibor egyesületi elnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy május 
utolsó vasárnapja (május 27.) a magyar hősök emlékünnepe, amelyről 
a közgyűlés kapcsán megemlékeztek. Száz éve lesz, hogy véget ért az 
első világháború, 1918. november 3-án megtörtént az osztrák-magyar 
kapituláció. A hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rög-
zítette, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját 
(…) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. 
A törvény hatására 1924. július 6-án avatták fel a jászfényszarui I. világ-
háborús emlékművet, Pongrácz D. Szigfrid (1872–1929) és Vass Viktor 
(1873–1955) szobrászok alkotását. Az infláció miatt az emlékmű felál-
lítása 65 mázsa búzába került, az egyéb költségek kb. tízmillió koroná-
ba. (Egy mázsa búza ára akkor 480 ezer korona volt.) Felállításának 65. 
évében a nagyközségi közös tanács, majd 2013-ban az önkormányzat 
az emlékművet szétszedette, Egri Hunor és Konkoly György okleveles 
kőszobrász és restaurátorokkal újíttatta fel. Rékasi József kőfaragó az em-
lékműre korában felvésett, összesen 186 hősi halott nevét restaurálta.

Rájuk emlékezve a 100. évforduló kapcsán a FÉBE koszorút helye-
zett el az emlékművön.

A II. világháborús emlékművet a főtéren 1989. október 30-án avatták, 
melynek két gránitlapjára három évvel később 230 katona, munkaszol-
gálatos és polgári áldozat neve került bevésésre.

A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A rendszer-
váltást követően újra lehetett ünnepelni, emlékezni az elesett magyar 
katonákra. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha 
el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a 
hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő 
május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar hősök emlékünnepévé 
nyilvánította.

A Megbékélési emlékmű 2005. május 6-án a művelődési ház előtti 
parkban került felavatásra. Az alkotást Szabó Imrefia Béla szobrászmű-
vész álmodta meg, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászfénysza-
ruért Alapítvány közösen állíttatta, szintén valamennyi II. világháborús 
áldozat emlékére.

A FÉBE elnöksége 2017. május 19-i közgyűlésen jóváhagyott 2017. 
évi főbb feladatok jegyében végezte munkáját. Félévente megtartotta 
üléseit. Az elnökségi üléséken az aktuális feladatok, illetve a következő 
időszak teendői kerültek megtárgyalásra. A két ülés közötti elnöki tájé-
koztató összegezte az előző ülés óta történteket, a főbb intézkedéseket. 
Az év folyamán 4 fő (Czeglédi Lászlóné, dr. Seress Gábor Eger, Csiz-
madia József és neje Marika) kérte az egyesületbe tagfelvételét, elhalá-
lozás miatt 4 fővel (Dózsa Györgyné, Kis-Pál Istvánné, Penczner Antal, 
Fónagy Sándorné) pedig csökkent, így a jelenlegi taglétszám 229 fő.

A hősök és elhunyt tagjaink emlékére néma felállással adóztak a 
jelenlévők.

2017. évben huszonegy FÉBE-tag köszöntésére került sor kerek évfor-
dulós születésnapja alkalmából.

A tagság a beszámolót a világhálón olvashatta, így csak néhány kiemelt 
rendezvényre emlékeztetett az előadó:

· Ézsiás László vereses FÉBE CD-2 lemezének kiadása a szerző és elő-
adóművész 70. születésnapja alkalmából;

· A XXIV. FÉBE jótékonysági műsoros est és bál megrendezése;
· Az év folyamán nagy érdeklődés mellett márciusban az orchideák-

ról, decemberben a Fényszarui bakák helytállása az első világhábo-
rúban témakörökben került sor ismeretterjesztő előadásokra;

· Szervezője volt a FÉBE a vasút-tanyai iskola – amely 1927-ben nyílt 
meg - öregdiák találkozónak;

· Ézsiás László verses CD lemezét Budapesten az Alexandra Könyves-
házban is bemutatták;

· A Redemptio-emléktáblánál 272. évforduló alkalmából koszorúzási 
ünnepséget tartottak;

· A Jász Múzeummal történt együttműködés alapján a Jász hagyomá-
nyok nyomában projekt keretében négy előadáson 20-24 fő FÉBE-
tag vett részt;

· Az ötnapos csehországi körutazáson 50 fő vett részt;
· A kemence ünnepének 130 fő érdeklődő volt részese;
· A kulturális örökség napja VII. helyi rendezvénye kapcsán oklevél-

kiállítást szerveztünk;
· Egynapos belföldi kirándulás 50 fő résztvevővel Vácrátótra és Vácra 

valósult meg;
· Negyedik alkalommal 170 résztvevővel, a Vágó Bt.-vel közösen óév-

búcsúztatóra került sor;
· Az év folyamán 19 alkalommal utaztak Budapestre színházi előadás-

ra különjáratú autóbuszszal;
· Tavasszal és ősszel nyolc alkalommal volt a Városi Értéktár közösségi 

termében nosztalgiavetítés;
· Karizs Evelinnel együttműködve a városi honlapra felkerültek Jász-

fényszaru kulturális és természeti értékei, valamint dr. Kiss Dávid 
Sándor a www.kozterkep.hu honlapon Jászfényszaru harminc köz-
téri alkotását tette láthatóvá a világhálón;

· Dobák Viktor kezeli az egyesület Facebook-oldalát.
A FÉBE elnöke megköszönte az elnökség nevében mindazok mun-

káját, akik a felsorolt rendezvényeken, de azon túlmenően is segítik 
az egyesület tevékenységét, vagy tagdíjukkal támogatják a progra-
mok megvalósulását. Az egyesületnek fontos, hogy a civil közösségek 
tevékenységükkel segítsék a város fejlődését, biztosítsanak különböző új 
programlehetőségeket az itt élőknek.

A közgyűlés az előterjesztés 
kapcsán megismerte a gazdálko-
dás egyszerűsített beszámolóját, a 
közhasznúsági melléklettel együtt. 
A FÉBE 2017. évi közhasznú tevé-
kenységének bevétele 7.583 EFt, 
kiadás 7.152 EFt, az eredmény 
431 EFt lett. Az egyesület 2018. 
évi költségvetését 8.120 EFt be-
vétellel, 12.275 EFt kiadással ter-
vezte. Az egyesület 2018 évben 
folytatja a 3. évtizedét, és tudato-
san készült a város és az egyesület 
negyedszázados jubileumára.

A 2018. évi feladatok között az 
évenkénti hagyományos rendez-
vényeken túl kiemelten kezelte, a 
XXV. FÉBE jótékonysági műsoros 
est és bál megrendezését, a négy 
nyugat–dunántúli és ausztria–bur-
genlandi kirándulás előkészítését 
Ézsiás Rózsának az 1930-as évek 
közepén megjelent háztartási ké-
zikönyve (szakácskönyv) 1000 
példányban való megjelentetését. 
Segíti a XXIV. Jász Világtalálkozó eseményét azzal, hogy az elszárma-
zottaknak programot és találkozási helyet biztosít.

2018. november 3-án (szombaton) 10 órakor kerül megrendezésre a 
FÉBE és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány megalakulásának 
negyedszázados jubileumi ünnepsége.

A program 10 órától – 16 óráig a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében lesz. A parkban jubileumi faültetés, a nagy-
teremben beszámoló, filmes visszatekintés, FÉBE-kitüntetések átadása,

(folytatás a 15. oldalon)

A közgyűlés résztvevőinek egy része

A FÉBE koszorúja
az I. Világháborús emlékművön
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FÉBE közgyűlés
hősök napi megemlékezéssel

(folytatás a 14. oldalról)
kiállítás, Tények és képek a negyedszázadról című könyvbemutatója, kö-
zös ebéd, kulturális program várja a tagokat, a vendégeket.

2018. december 15-én, (szombaton) 10 óra és 15 óra között hely-
történeti konferenciát szervezünk, – a Kiss József Helytörténeti Gyűj-
temény fenntartójával és működtetőjével közösen – a Városháza dísz-
termében abból az alkalomból, hogy 1968. december 17-én 50 évvel 
ezelőtt nyílt meg a régi városháza földszintjének négy helységében a 
néprajzi kiállítás. Az 50 éves néprajzi kiállítás tiszteletére a konferenci-
án szeretnénk bemutatni a Jászfényszaru fontos oklevelei 1433–1993 
címet viselő, a FÉBE gondozásában díszkiadásban megjelenő hely-
történeti könyvet.

2018. december 28-án (pénteken) 17 órakor az V. Óévbúcsúztató 
a Régi Kaszinó étterem és kávézóban, vagy nagyobb érdeklődés esetén 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban lesz megtartva, amely 
egyúttal a 25 éves a város programjainak a záró rendezvénye is.

A tagsági viszonyhoz kötődő 2018. évi feladataink: kerek évfordulós 
születésnaposak (60-70-75-80-85-90), 22 fő, és a 10 éves tagsággal 
rendelkező 10 fő (emlékérem) és 20 éves tagsággal rendelkező 18 fő 
(FÉBE-címer bronzkitűző) köszöntése és 2018-ban először az alapító 
tagok 45 fő díszoklevélben részesülők köszöntése lesz, mely okle-
velet Szabó Imrefia Béla szobrászművész tervez, és nyomdai úton 
készül. Ezáltal megköszönjük tagjainknak az egyesületben végzett mun-
kájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagi támogatásukat.

Cserháti Vencelné, a FÉBE Ellenőrző Bizottságának elnöke a testü-
let nevében elmondta, hogy a FÉBE vállalkozási tevékenységet nem vé-
gez. Az egyesület 2017. évben tiszteletdíjat, megbízási díjat, munkabért 
nem fizetett. A közgyűlés elé került dokumentumokat az EB megismer-
te, és azt számadataiban és tartalmában is megfelelőnek ítélte, elfogadás-
ra javasolta a közgyűlésnek.

A közgyűlés a napirend szerinti előterjesztéseket, az EB beszámolóját 
elfogadta. A közgyűlést követően baráti beszélgetésre került sor.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Kazinczy Ferenc tanév végi könyv-
jutalmazási és könyvtári állománygyarapítási pályázati kiírásra sikeresen 
pályázott a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. A könyvekkel 
azokat az oktatási intézményeket – általános iskolákat – kerestük meg, 
amelyek a fenntartási időszakban lévő európai uniós projektben partne-
reink voltak. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság részéről egy-egy 
ajándékkönyvet s oklevelet ajánlottunk fel az iskola arra érdemes tanulója 
részére. Olyan tanulót kerestünk, aki jeleskedett a földrajz, történelem 
vagy akár a matematika, fizika tantárgyak területén, méltón a népfőiskola 
névadójához, aki geodéta, térképész a Jászkun Hármas Kerület hites föld-
mérőjeként kora legelismertebb mérnöke volt.

Az alábbi diákok részesültek könyvjutalomban:
Borbély Gréta 7. osztályos tanuló aTeleki Pál Kárpát-medencei föld-

rajz-földtan verseny megyei döntőjében 8. helyezést ért el, az évzárón 
kapta meg jutalmát – IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Jászfényszaru.

Menyhárt Bálint 4. osztályos tanuló, aki a Herman Ottó Verseny or-
szágos döntőjébe jutott. Az évzárón kapta meg jutalmát – Jászsági Álta-
lános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye, Jászágó.

Kurják Márk az iskola 8. osztályos „polihisztor diákja” kapta a könyv-
jutalmat, aki mind a kulturális tevékenység (hangszer, néptánc, néprajzi 
kutatómunka), mind a természettudományos-informatikai érdeklődés 
(versenyek, PPT-s kiselőadások, iskolai rendezvények digitális videofel-
vételei, vágásai, kisfilmkészítés), és kötelességtudó magatartás jellemez, 
nem mellesleg 8 éven át kitűnő tanuló volt, így Berecz-díjas is – Boldogi 
Berecz Antal Általános Iskola, Boldog.

Bajtai Bíborka 8. osztályos tanuló részesült könyvjutalomban, me-
lyet a tanévzárón vett át. Bíborka 8 évig egyedüli kiemelkedő, kitűnő 
tanulója az intézménynek – Jászsági Általános Iskola Hábor Gabri-
ella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye, 
Pusztamonostor.

A felajánlás aktualitása: a népfőiskola ebben az évben ünnepli fenn-
állásának 25. évfordulóját, illetve készülünk Bedekovich évfordulókra: 
1779-ben a Jászkun Kerület közgyűlése a Hármas Kerület földmérőjé-
nek választotta meg az idősebb geodétát, aki 1819-ben negyvenévi szol-
gálat után vonult nyugdíjba. 

A felajánlott könyvek mellett a diákok Bedekovich-hűtőmágneseket, 
mint újonnan készült promóciós anyagokat kaptak (térkép, logo, jász 
főkötők, a geodéta). Köszönet a lelkiismeretes munkáért – gyermekek-
nek, tanáraiknak egyaránt!

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Az I. világháború hősi halottjaira emlékezünk, az ő lelkükért gyújtjuk 
mécseseinket, feküdjenek bárhol a néhai háborús frontokon, Szerbiá-
ban, Olaszországban, a mai Ukrajna területén vagy Oroszországban. A 
nemzeti összetartozás napján megállunk egy percre a lehajtott fejű, szo-
morú arcú katona előtt.

A nagy háborúba gondterhelten ugyan, de a biztos győzelem reményé-
vel indultak. Mind úgy gondolhatták, néhány hónap vitézi helytállás 
után győzelemmel térhetnek haza édesanyjukhoz, apjukhoz, testvéreik-
hez, hűséges kedvesükhöz. A győzelemhez a minden sem volt elég, a 
néhány hónap évekre hosszabbodott, szerencsésnek mondhatta magát, 
aki hazatért. Lelkében egész életében hordozta emlékeit, miközben itt-
hon a családjáért, az anyagi feltételek megteremtéséért küzdött tovább. 
1924 óta áll itt az emlékmű katonája, lehajtva zászlaját az áldozatokra 
emlékezve. Engedd meg hát, katona, hogy mint régi ismerősök, tegezve 
szóljak hozzád!

Minden nap találkozunk itt veled, emlékeztess hát minket.
Taníts minket, katona 
· kötelességtudatra, hogy feladatainkat el tudjuk látni, ha lehetetlen-

nek tűnik is;
· bátorságra, hogy ne futamodjuk meg sosem, megtegyük a jót, amire 

képesek vagyunk;
· kitartásra, egymás iránti türelemre, bajtársiasságra;
· annak elfogadására, amin mi nem tudunk változtatni.
Gondoljunk az áldozatokra szeretettel, őrizzük emléküket kegyelettel. 

Mondjunk el értük közösen egy imát! Nagy Józsefné

SZÜLETTEK: Dobák Benett (Bango Barbara), Lakatos Linett (La-
katos Bianka), Nagy Annabella (Kratofil Katalin), Ördög Ákos Máté 
(Balla Margit).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bordás Zoltán és Földvári Zsófia, 
Mate Tibor Szilárd és Rubint Noémi Kitti, Tamus Richárd és Kecske-
méti Hajnalka.

ELHUNYTAK: Cserháti Nándorné Langó Rozália (79), Dajkó An-
talné Johancsik Rozália (88), Gergely Emánuelné Erdélyi Rozália (85), 
Jáger Nándor (89), Király András (86), Rácz Ernő (65), Rózsa Imre 
(67), Tamus János (81). Az adatok tájékoztató jellegűek.

Pályáztunk, hogy jutalmazzunk

Kegyelettel őrizzük emléküket

Anyakönyvi hírek – MÁJUS
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Lantos Péter kutatása alap-
ján ismert, hogy 1780-ban a 
parókia tetőzetét javították. 
Ekkor a tető fazsindellyel volt 
fedve és feltehetően a XIX. 
század végéig úgy is maradt. 
1800-ra a parókia ház teteje 
már ismét nagyon rossz álla-
potban volt.

A fazsindelyek tönkremen-
tek, ezért esős időben az épü-
let beázott, aminek hatására 
a faszerkezet is tönkrement. 
Ebben az időszakban már a 
plébános mellett két káplánja 
is volt a falunak.

A segédlelkészeknek viszont 
nem volt elég hely a parókián, 
ezért az egyikük részére 1785 

körül épült egy szerény szállás – feltehetően a parókiához közel. A má-
sik káplánnak pedig Fényszarun egy lakást bérelt a helyi tanács. 1800-
ra a parókia melletti épület is tönkrement, falai lesüllyedtek, levegője 
pedig egészségtelen volt.

A község vezetőségének az indoklása szerint „(…) falai, és mindene 
romlandó, és döllőfélben vagyon.” Jászfényszaru tanácsa ezért a Jászkun 
kerülettől kérvényezte, hogy a régi parókiát kibővíthesse két káplán-
szobával és új tetőszerkezetet készíthessen.

A terveket Karl Rabl gyöngyösi építőmester – a Jászkun kerület leg-
többet foglalkoztatott építőmestere – készítette a kalkulációval együtt, 
ami 641 forint 37 krajcárt tett ki. A nádori hatóság jóváhagyta a terve-
ket azzal a megkötéssel, hogy a végösszeg nem lehet több a tervezettől. 
Feltehetően az építkezés 1801-ben kezdődött el, amit valóban Karl 
Rabl végzett, és valószínűleg a belső munkálatok miatt csak 1803-ban 
fejeződött be, hiszen az 1813-as Canonica Visitatio ezt említi. Ennek 
hatására kialakult az L alakú, ambitusos folyosóval és pincével ellátott 
klasszicista stílusjegyeket mutató épület.

Az épület falazata a kor szokása szerint vegyesen téglából és kőből 
épült. A nagyméretű, helyben égetett téglák I F (Jászfényszaru), B F 
monogrammal és GJK ligatúrával (betűösszevonással) díszítettek. A 
főhomlokzat szobáit boltozattal fedték le. 1813-ban hat szoba volt ta-
lálható az épületben.

A plébánia épület utcafrontján négy szoba található, feltehetően ere-
deti kiosztásában. (Lakószobák, iroda, ebédlő.) Az egykori nagymére-
tű cserépkályha helye ma is megfigyelhető. Az eredeti bejárat pedig a 
hátsó boltíves árkádos folyosóról nyílott.

A – ma már részben lebontott – hátsó szárnyon többek között kony-
ha, kamra, gazdasszonyszoba, cselédszoba volt megtalálható, amihez 
kívülről két illemhely volt építve.

Az épület hátsó részén nyílik a pincelejárat. Pince azonban csak az 
épület 1744-ben épített részén húzódik.

1805-ben a plébánia mellé új, vályogtéglából épített istállót emeltek.
Rozinay Mihály 1805-től 1831-ig tartó plébánossága alatt a parókia 

könyvtára számos értékes és fontos latin és részben magyar nyelvű egy-
házi könyvvel gyarapodott.

1876-ban Arányi Lajos (1812–1887) orvos, a magyar műemlékek 
lelkes kutatója felmérő útján Jászfényszarun is járt. A városban Györ-
gyi László káplán sietett a segítségére, ugyanis a plébánia épület jól 
felszerelt vendégszobájába invitálta. Az utazó a parókián kiemelte a 
„gyönyörű képgyűjteményt” és a „roppant könyvtárat”.

Sajnos az itt látható festményekről csak halvány elképzeléseink lehet, 
ugyanis a gyűjtemény nagy része mára elveszett, vagy megsemmisült. 
Az viszont egyértelmű, hogy 1873-ban a parókián már 364 szakkönyv 
volt, ami 1902-re 207 db-ra csökkent, ugyanis 1876. február 2-án a 
parókia káplánlakásként használt hátsó épületében tűzvész pusztított, 
és a könyvek ekkor megsemmisültek.

(folytatjuk…)
Dr. Farkas Kristóf Vince

80 ÉVE JELENT MEG JÁSZFÉNYSZARUN
A „JÖVENDÖLÉSEK” CÍMŰ KÖNYVECSKE

Rácz Imréné Annuska nénitől kaptuk kölcsön nagymamája Boj-
tos Sándorné sz. Németh Anna (1876–1959) által vásárolt, majd 
édesanyjától, Kurunczi Rudolfné sz. Bojtos Annától (1920–2006) 
megörökölt Jövendölések című 34 oldalas nyomtatott füzetecskét.

A tartalmán túl a füzetnek két helyi vonatkozása is van. A kiad-
ványt zsidó nyelvről magyarra átültette Tóth János tanító. A Darabont 
Nyomdában készült nyolcvan évvel ezelőtt, 1938. július hónapban.

Tóth János 1890-ben született. Jászfényszarura 1913-ban kerül 
helyettes tanítónak, 1926-tól Márkus János megüresedett helyére 
megválasztják tanítónak és iskolaszéki jegyzőnek. 1936-tól igazgatói 
kinevezést kap. Jelentős szerepe volt a település kulturális, ismeretter-
jesztő és felnőttképzésének megszervezése területén. Ő biztosította az 
átmenetet a katolikus iskolából az állami iskolába. 1954-ben elhunyt, 
sírja a Szent Kereszt temetőben, a kápolna jobb oldalán található.

Darabont Lajos nyomdája 1932 és 1947 között Jászfényszarun a 
Kossuth Lajos utat keresztező Attila út bal sarkában levő ma is álló 
felújított épület (Kossuth Lajos út 30.) végében üzemelt. A Városi 
Értéktárban több, főleg tanácsi nyomtatványok találhatók, melyek a 
Darabont Nyomdában készültek.

A címlapon olvasható: „Szabini királyné jövendölése tízenhárom jel 
után a jövő dolgokról ki Jeruzsálembe jött Salamon királyhoz, hogy meg-
hallgassa az ő bölcsességét Kr. születése 578 évvel.” Ára: 2 pengő.

A kiadvány értékét két termékhez viszonyítjuk, akkor 1939-ben a 
hatósági áras kenyér kilója 38 fillérbe, 5 kg kenyér ára, valamint a 
sertéskaraj kilója 2 pengőbe került.

A kíváncsi olvasó a jövendölések valamennyi oldalát a FÉBE www.
febe.hu honlapján vagy Facebook-oldalán olvashatja.

Pontosítás. Az előző havi értéktári érdekességnél a kivonat évszá-
ma helyesen 1838, bár a harmadik szám 9-esnek nézhető, de a levél 
tartalmát vizsgálva, az 1876-os hármas kerület megszűnése előtt kelet-
kezett. Az utolsó mondat második fele erre az iratra nem helyt álló.

Tóth Tibor

A parókia története 2. A HÓNAP
ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE

A JÖVENDÖLÉSEK címoldala
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Őszikék nyugdíjasklub kirándulása
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kereteiben működő 

Őszikék nyugdíjasklub május 23-án (szerdán) szervezte meg ta-
vaszvégi egy napos kirándulását Kecskemét és Ópusztaszer neve-
zetességeinek megismerésére. A csoport – Csáki Sándorné klubve-
zető létszám ellenőrzése után – reggel 7 órakor elindult a művelődési 
háztól. Az idő is kegyes volt hozzánk igazi kirándulási idő mutatkozott 
erre a napra.

Rövid pihenő után időben érkeztünk Kecskemétre a Katona József 
Színházhoz, ahol már várt idegenvezetőnk. A közel 90 perces séta 
során megismertük a belváros nevezetességeit.

A millennium alkalmából épített épület eklektikus stílusú, neoba-
rokk díszítőelemekkel. Nevét a Bánk bán szerzőjéről, Kecskemét szü-
löttéről, Katona Józsefről (1791–1930) kapta. Hasonlósága a buda-
pesti Vígszínházhoz nem véletlen, mert mindkettőt a bécsi Fellner és 
Helmer tervezte.

Az 1896-os avatáson Ferenc József és felessége Sissy királyné is meg-
jelent. A helyiek joggal nevezik „Ékszerdoboznak”.

A színház előtt áll a Szentháromság-oszlop. Az 1739-ben pusztí-
tó pestis emlékére állíttatta a város tanácsa. Készült 1741–1742-ben, 
Conti Lipót Antal alkotása. A felhőkkel díszített oszlopon Szűz Má-
ria áll a földön, melyre kígyó tekerődzött. Középen négy szent: Szent 
István, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Ferenc. Az oltár alatt 
fekszik Szent Rozália. Lent: Imre herceg, Szent Pál, Szent Péter, Xaveri 
Szent Ferenc, Szent Flórián, Keresztelő Szent János, Padovai Szent 
Antal és Nepomuki Szent János.

Sétánk következő állomása Kecskemét régi bevásárlóutcájában – a 
Kéttemplomközben – az egykori Ferences kolostor épületében találha-
tó Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet volt. A kecskeméti születé-
sű világhírű zeneszerző és zenepedagógus Kodály Zoltán (1862–1967) 
életútját bemutató kiállítás is itt található. Idegenvezetőnk elmondta, 
hogy hamarosan uniós forrásból felújítják és bővítik az intézetet.

Kecskemét városháza dísztermének megnézésére időpontunk 
volt, így felsétálva a díszterembe foglaltunk helyet, gyönyörködtünk 
a látványban, és hallgattuk az épület és a terem érdekességeiről szóló 
tájékoztatást. A szecesszió gyöngyszemeként nyilvántartott Városháza, 
1893 és 97 között épült. Az öt pályázatból Lechner Ödön és Pálos 
Gyula terve kapta az első díjat, így mellettük döntöttek a városatyák.

Az épület külseje több reneszánsz stílus keveréke, megjelennnek 
a magyar népművészet motívumkincsei. A tető és fal díszítésnél az 
időtálló lemosható Zsolnai majolika kerámiát alkalmazták, mely más 
kecskeméti épületen is megtalálható.

A Városháza dísztermében Székely Bertalan két freskója látható, ez 
volt a mester utolsó világi munkái. Az egyik a Vérszerződést ábrázolja, 
a másik kép I. Ferenc József koronázását. Az ajtókkal és ablakokkal ta-
golt falfelületekre történelmünk nagy egyéniségeinek álló alakos ábrá-
zolásai kerültek: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Nagy 
Lajos, Hunyadi János Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc, Bethlen 
Gábor, Zrínyi Miklós, Könyves Kálmán, Szent László, Szent István. 
2014-től látható – a korábban lemeszelt – Horthy Miklós kecskeméti 
bevonulásának 20. évfordulójára 1944-ben készült, a bevonulást áb-
rázoló falfestmény. A teremben lévő faburkolatú berendezések kora-
beliek, minden kézművesipari munkával készült. Az 1200 kg súlyú, 5 
méter magas és 3 méter széles aranyozott bronzcsillárnak 63 égője van, 
az egykori Magyarország megyéinek számát szimbolizálja.

A városháza jobb oldalán található Nagytemplom 1993 óta Ka-
locsa-Kecskeméti főegyházmegye társszékesegyháza, a Kiskunság 
legnagyobb temploma, copf stílusban 1774 és 1799 között épült. A 
társszékesegyházba nem volt időnk bemenni, idegenvezetőnk viszont 
elmondta, hogy a torony 35 méter magasan elhelyezkedő erkélye a lá-
togatóknak páratlan kilátást nyújt a városra. A torony teljes magassága 
74 méter, és 94 lépcső vezet fel, legnagyobb harangja 2400 kg súlyú. 
A torony óraszerkezete 1889-ben Bécsben készült.

Az ország egyik legrégebbi, ma is működő órája, de legnagyobb 
számlapú toronyórája. A 242 centiméteres nagymutatóval rendelkező 
óra 112 éve pontosan jár.

Sétánk a főtéri parkon át vezetett, ahol a parkot övező épületeket is 
megnéztük, így a 1912-ben épült református kollégiumot, mely most 
alap- és középfokú iskola működik benne. Sok szép parkot díszítő ki-

sebb alkotást, szökőkutat láthatunk. A park végén két nevezetes épület 
látható.

Jobb oldalon a szecesszió mesterműveként ismert dalban is megéne-
kelt Cifrapalota, melyet 1902-ben Márkus Géza tervezett és épített. 
A hullámzó falfelület, csillogó tetőcserepek, növény- és állatmotívu-
mokat formázó kerámiadíszek a csoport tagjait elkápráztatatták. Az 
épületben a Kecskeméti Képtár működik.

A Cifrapalotával szemben a másik sarkon látható Zitterbarth János 
által romantikus, mór stílusban tervezett 55 méter magas 1864 és 
1869 között megépült zsinagóga. A város a funkcióját vesztett épü-
letet 1966-ban megvásárolta, 1974-ben mai formájára alakította, és a 
Tudomány és Technika Házaként működik. Itt őrzik Michelangelo 
15 szobrának hiteles gipszmásolatát.

Az idő gyorsan elszaladt, autóbuszra ülve Ópusztaszerre folytattuk 
utunkat.

Dél-Alföld legnépszerűbb és legismertebb kirándulóhelye a magyar 
honfoglalás emlékére létesített Nemzeti Történeti Emlékpark. A ha-
talmas területen fekvő park több látványosságot is kínál, a modern, 
kerek látogatóközpontban, a Rotundában a Feszty-körkép mellett 
több interaktív kiállítást is találunk. A millenniumi Árpád-emlékmű 
mellett magasodnak az érdekes alakú Csete-jurták, távolabb pedig a 
Skanzen épületeibe tehetünk látogatást.

Szabad program keretében a Csete-jurták és a Skanzen épületei-
nek világába tekintettünk be.

A Feszty-körkép megnézésére 14 órára kaptunk belépőt. A vereckei 
átkelést megörökítő monumentális, 120 méter hosszú körképet Feszty 
Árpád több festőtársával együtt készítette 1893–94-ben. A Magya-
rok bejövetele című festmény óriási közönségsiker lett, a városligeti 
bemutató után a londoni világkiállítás egyik nagy attrakciója volt. A 
világkiállítás után Budapesten egy faépületben kapott helyet, amit 
1944-ben bombatalálat ért, a megsérült kép sokáig a Nemzeti Galéria 
raktárában porosodott.

A 70-es években jött az ötlet, hogy az akkor létesült emlékparkba 
kellene kiállítani. A bemutatására felépült kör alakú épület már a 80-
as évekre kész volt, a festmény restaurálását 1995-ben fejezte be egy 
lengyel csoport. Azóta látható itt a Rotundában a páratlan látnivaló. 
A félórás látogatás alatt a festmény és a környezet lenyűgöző látványát 
hanghatások teszik élethűvé. Csatazaj, lódobogás eleveníti fel a hon-
foglalás hangulatát.

Az egyik ámulatból a másikba estünk a vetítőteremben, 3D-ben néz-
hettünk meg egy filmet, többünkön most volt először 3D-s szemüveg. 
A csúcstechnikával készült 3D-s alkotás történelmünk meghatározó 
eseményeit mutatta be a honfoglalástól napjainkig.

Egy fagyira és süti vásárlásra még 30 percre megálltunk a tápiószelei 
Kóré cukrászdánál.

Élményekben és ismeretekben gazdagodva szép közösségi kirándulá-
son vettünk részt, köszönet a szervezőknek.

Tóth Tibor
Fotó: alkalmi segítő

Tápiószele Kóré cukrászda előtti csoportkép
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Egy különleges könyv megjelenése – hagyomány és innováció
Az első negyedévben jelent meg Borbás Fe-

renc: A mérnöki és műszaki élet jövője önfej-
lesztő gondolkodás az ipari digitalizációról 
cimű könyve.

A Jászságban Borbás Ferenc jól ismert sze-
mélyiség, testvérével Jászapátin sikeres vállal-
kozást vezetnek. Elkötelezett hagyományőrző, 
lokálpatrióta, többszörös jászkapitány, jelenleg 
jászkun főkapitány, de íróként személye nem 
volt ismert.

A könyv több szempontból különleges a 
szerző több évtizedes mérnöki tapasztalata 
hasznosításával, mások ismereteit hasznosítva 
állt össze a terjedelmes kiadvány. A/4-es nagy-
ságú, reprezentatív papíron, 460 oldalon jelent 
meg a könyv.

A szerző 30 önfejlesztő kérdést dolgozott 
fel, melyet 18 kiválasztott interjúalanynak tett 
fel. Az interjúalanyok időkötöttség nélkül, a 
szerzővel történt kötetetlen beszélgetés formá-
jában válaszoltak, fejtették ki véleményüket, 
melyet videófelvételen rögzítettek. A könyvbe 
az egyes kérdésekre az interjúalanyok summá-
zott, összegzett véleménye került be.

Az interjúalanyok között a könyv jellegéből 
adódóan 14 fő műszaki végzettségű, néhány 
több diplomával rendelkezik. Színesíti a pa-
lettát a rajzszakos tanár, a közgazdász-tanár, a 
jogász- polgármester, a középiskolás.

Az interjúalanyok között két hölgy szerepelt, 
a 17 éves és a 91 éves között számos korosztály 
megtalálható. Többségük a Jászsághoz kötő-
dik, vagy itt született, később innen elkerült, 
szülő révén jász gyökerei vannak, illetve mun-
káságát itt végezte, végzi.

Városunkat az a megtiszteltetés érte, hogy 
három interjúalany kötődik Jászfényszaruhoz. 
ABC sorrendben: prof. dr. Dobák Miklós, 
a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem tanára, Jászfény-
szaru szülötte, a város díszpolgára. Győriné 
dr. Czeglédi Márta jogász, Jászfényszaru 
város polgármestere, a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetés birto-
kosa, Jászfényszarun született és él. Hesz Má-
tyás gépészmérnök, közlekedési szakmérnök, 
doktoranduszhallgató, akinek nagymamája 
(Hesz Ernőné) és édesapja (Hesz Róbert) Jász-
fényszarun született.

A harminc kérdés hat fejezet köré lett cso-
portosítva. A fejezetek is sokat mondanak a 
leendő olvasók számára:

· Bevezető gondolatok a műszaki jövőről.
· A jövő a képzésen múlik!
· Hogyan változik a világ és a mérnöki 

munka?
· Indulás a műszaki pályára.
· A vezetés és szervezés új útjai.
· A külső környezet a műszaki emberek éle-

tében.
Végiglapozva a könyvet, – mint nem mű-

szaki ember – kiemelek néhány témát, mely 
számomra is érdekesnek bizonyult, melyekről 
az interjúalanyok is kifejtették véleményüket.

Okostelefon, mint a technológiai fejlődés 
példája. Hódít az adatfelhő. Ipar 4.0 és a dol-
gok internetének hatásai. A 3D nyomtatás és 
a tömeggyártás harca. Önvezető autók és a 
velük feltáruló fejlődés kérdése. A kis cégek 
lehetőségei az új digitális innováció világában. 
Az innováció értelmezésének kérdései. A siker 
a kreativitás létrejötte. A generációk különbö-
zősége a munka világában. Nehéz a különböző 
generációkat motiválni. Három generáció (X, 
Y, Z) viszi a gazdaságot a hátán. Az együttmű-
ködés a haladás kulcsa. A vezetés átadása, meg-
osztása. Foglalkozik-e a társadalom azzal, mit 
mondanak a „műszaki” emberek?

Többek között ezekre a kérdésekre válaszol-
tak az interjúalanyok, melynek tömör összeg-
zése olvasható a könyvben.

A könyvhöz előszót prof. dr. Dobák Mik-
lós intézetigazgató, egyetemi tanár írta. Tőle 
idézve: „Borbás Ferenc új könyve időszerű és 
izgalmas kérdésekkel foglalkozik. Munkájában 
elsősorban a természettudományi és műsza-
ki tudományok által létrehozott „terméket” 
állította középpontba, azonban ha valaki vé-
gigolvassa a könyvet, akkor látja, hogy a „ter-
mékeket” a Szerző nem csupán fizikai – tárgyi 
megvalósulásként értelmezi, hanem olyan ja-
vaknak, amelyeket az emberek használnak, és 
ugyanakkor a munka – és tudásbázisú társada-
lom alapjai…”

A kiadványt olyan szaktekintélyek ajánlják 
többek között, mint emeritus professzor 
dr. Csath Magdolna Szent István Egye-
tem; Simon Tibor ügyvezető igazgató G4S 
Készpénzlogisztikai Kft.; dr. Siménfalvi Zol-
tán dékán, a Miskolci Egyetem Gépészmérnö-
ki és Informatikai Kar; prof. dr. Mészáros Ta-
más a Corvinus Egyetem volt rektora; Illéssy 
Ádám emeritus nagykapitány, okl. gépészmér-
nök

.A könyvnek közel 400 digitális melléklete 
van, amelyeket a www.rapidbook.hu webolda-
lon lehet elérni. A könyvben található felsőin-
dex számok beírásával lehet elindítani a vide-
ókat. A könyv első része az olvasókhoz szóló 
rész, az ajánlások, a szakmai és szerzői előszó, 
a tartalomjegyzék angol nyelven is szerepel a 
könyvben.

A könyv megjelenése előtt az elmúlt év de-
cember 7-én a Szikla Galéria konferencia-
termében (a tulajdonos Szikra István is az 
interjúalanyok között szerepelt) Hagyomány 
és innováció címmel digitális ismeretterjesz-
tő rendezvény keretében a könyv megjelenése 
előtt a szerzővel és az interjúalanyokkal beszél-
gethettek az érdeklődők, és megrendelhették a 
kiadványt.

Az érdeklődő műszaki szakembereknek egye-
temi hallgatóknak a kiadvány beszerzésében 
a Városi Értéktár 06-57/660-800 telefonszá-
mon történő egyeztetéssel szívesen közre-
működik.

Tóth Tibor · Fotó: Facebook

Borbás Ferenc, a könyv szerzője a
2017. december 7-i rendezvényen interjút ad

Előző cikkemben tett megállapításom szerint 
tehát 1949-től Jászfényszarunak nem létezett 
címere, így az évtizedek alatt az ősi települési 
szimbólumok emléke is jórészt feledésbe me-
rült. A rendszerváltás időszakában elsőként a 
Mi újság Fényszarun? 1990 májusában meg-
jelent próbaszáma vetette fel a települési címer 
használatának felélesztését. Ekkor Kiss József 
helytörténeti kutatóra hivatkozva egy félreér-

tésen alapuló 1746-os – valójában nem létező 
– címert helyezett a címlapra.

A helyi címer visszaállításáról a 2/1990 
(VIII.20.) sz. rendelet Jászfényszaru címerének 
és zászlójának létesítéséről és használata rendjé-
ről határozott.

Jászfényszaru jelenlegi címerét 1991-ben Ko-
vács Vilmos (1929–) grafikusművész készítette 
el, amit a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
változtatás nélkül fogadott el. Ez a címer ki-
sebb változtatások mellett tulajdonképpen az 
1846-tól használt címert elevenítette fel. Vá-
rosunk új címerének pajzsa és a rajta látható 
ábrák, valamint a pajzs feletti korona a régi 
címert követi. Változás figyelhető meg ugyan-
akkor a címert övező takaró esetében. Ugyanis 
a zöld színű növényi fonat túl modernre sike-
rült, ami nem szerencsés változtatás a klasszi-

kus, címertanilag helyes ábrázoláshoz képest.
Napjainkban városunk címere számos helyen 

feltűnik, akár kiadványokon, emléktárgyakon 
vagy éppen a digitális térben. Ez az ősi – iga-
zoltan már 1669-től használt – szimbólum 
pedig településünk régmúltjára is emlékeztet. 
(vége) Dr. Farkas Kristóf Vince

Jászfényszaru címerének története – 6. rész: A város címere
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Ezen a címen jelent meg a Magyar Népfőiskolai Társaság eddigi történe-
téről szóló könyv, amely napjaink eseményeivel zárul. A kötet bemutatására 
2018. június 29-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban, Jászfényszarun 
kerül sor. Az esemény aktualitása: 30 éves a Magyar Népfőiskolai Társa-
ság. A program szervezője az ebben az évben 25 éves Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság. A kötet szerzője T. Kiss Tamás és Tibori Tímea, akik 
számos értékes kultúrtörténeti kiadvánnyal gazdagították már eddig is a 
hazai szakirodalmat.

„A modern magyar társadalmi változások egyik alapvető problémája 
volt és maradt az önszerveződő civil közösségek, autonóm közösségi kez-
deményezések korlátozottsága, ami nemcsak az életminőséget, hanem a 
politikai kultúrát és a társadalmi magatartást is jelentősen befolyásolta 
és befolyásolja napjainkban is.

Ezért is különösen fontos a szerzők legújabb munkája, amiben a kö-
zösségszervezés egyik fontos színterének, intézményének a Népfőisko-
la Mozgalomnak, pontosabban az annak működését szervező Magyar 
Népfőiskolai Társaságnak a rendszerváltástól napjainkig terjedő törté-
netét dolgozzák fel elemzések, dokumentumok és interjúk segítségével, 
ki- és visszatekintve a társadalmi és történelmi előzményekre.”

(Dr. Valuch Tibor egyetemi tanár – részlet a lektori véleményből)
Az 1989/90-es rendszerváltást követő években az emberek különböző 

szervezeteket alapítottak, mert úgy vélték, hogy a társadalomépítő tö-
rekvések nem nélkülözhetik, sőt egyenesen igénylik a polgári kezdemé-
nyezések mindazon formáit, amelyekben a közösség tagjai önkéntesen 
vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében.

A polgárok bizakodtak, hogy a közösségek megteremtik és megerősítik 
a civil társadalmat. Az alattvalóból fokozatosan állampolgár, majd civil 
polgár válik. Feléled a civil kurázsi, amely összefogásra, együttműködés-
re ösztönöz, békés konfliktuskezelésre törekszik.

A civil közösségek autonóm létezésükkel/működésükkel erősítik a de-
mokráciát és szakterületeiken részeivé válnak a mindenkori hatalommal 
szembeni „fékeknek és ellensúlyoknak”.

A rendszerváltás óta eltelt negyedszázad során szerzett tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az új magyar államiság és a mindenkori civil 
világok közti viszonyok korántsem ellentmondásmentesen alakultak. Az 
okok sokfélék. Különösen szembetűnőek a hazai és a nyugati típusú de-
mokráciák közötti gyakorlat eltérései és az élményvilágok tartós hiányai.

A könyvdokumentumok és személyes hitvallások tükrében, elemző 
módon mutatja be, a rendszerváltás „előestéjén” (1988) megalakuló, 
európai és hazai kulturális „gyökerekkel” rendelkező civil szervezet, a 
Magyar Népfőiskolai Társaság létrejöttének körülményeit, tevékenysé-
geit, harcainak kudarcait és eredményeit.

A fentiekkel ajánljuk az olvasók figyelmébe a kötetet, amely a Magyar 
Népfőiskolai Társaságnál megrendelhető.

Elérhetőségek: (+36) 20/610-0506; mnt@nepfoiskola.hu

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Tandori Dezső bohókás medvés verseskötetének címét kölcsönözve 
tudósítunk a gyermeknapi részvételünkről.

„Tévedés azt hinni, hogy az olvasóvá nevelés az iskolában vagy az óvo-
dában kezdődik. Aki mese- és beszélgetéshiánnyal érkezik az oviba, ab-
ból majdnem bizonyosan nem olvasó gyerek, nem olvasó felnőtt lesz. 
Az olvasóvá nevelés első számú felelőse tehát maga a szülő, aki elsősor-
ban nem azzal segítheti a folyamatot, hogy példát mutat az olvasás és a 
könyvek szeretetével, tiszteletével, hanem azzal, hogy mesél.” ( Boldizsár 
Ildikó – meseterapeuta)

Ennek az üzenetnek az intézményi felelősségét átérezve találtuk ki 3 
éve a Mesesátrat, mellyel a Városi Gyermeknapon minden évben részt 
veszünk. A könyvtári milliőt ilyenkor is szeretnénk megjeleníteni, a 
könyveket kivisszük a szabadba. Minden évben más-más tematika sze-
rint építjük fel a több órás programot. Hosszas előkészület előzi meg az 
eseményt, az ötlettől a kivitelezésig. A design minden évben más és más, 
hol mézeskalácsházzá, hol erdei tisztássá változunk, melynek kellékeit 

mi készítjük el minden évben. A rendezvényt megelőző hetek mindig 
mókásan alakulnak a közös vágás, festés, ragasztás miatt. Ebben az év-
ben több újítást is eszközöltünk, kézműves részleggel kibővülve, nyi-
tott házzá változtunk. A sátor fő motívumát a medvék adták. Minden 
körülöttük forgott. Igyekeztünk minden medvés mesét feldolgozni. A 
játszani vágyó gyerekeknek 3 feladatot kellett megoldaniuk. A felada-
tok lebonyolításában idén is szuper önkéntes segítőként Fózer Tiborné 
Marika volt velünk, és játszott nagy beleéléssel a gyerekekkel. Ezúton 
is köszönjük eredményes, önzetlen munkáját! Aki ügyes volt, zsákba-
macskát, illetve zsákbamedvét vihetett haza. Az ajándékos zacskókban 
kisüveges málnaszörp, mézespuszedli, medvetalp édesség, Dörmi szelet, 
málnalekvár macis üvegben és buborékfújó lapult meg. Idén a felnőtte-
ket is szerettük volna megszólítani, ezért minden beiratkozó ajándékba 
kapott egy plüssmedvét.

A mesesátor mellett kézműveskedni lehetett Csetresz Betti asztalánál. 
Háfra Sóti Bernadett több kézműves feladattal és 2 segítővel érkezett. A 
feladatok újrahasznosítható dolgokból készültek, kihangsúlyozva, hogy 
minden apró, másnak szemétnek számító dologból is lehet szépséges 
dolgokat alkotni. A gondosan előkészített kézművesasztaloktól minden 
gyerek sikerélménnyel távozott, haza tudott magával vinni valami igazán 
szépet. A küldetés idén is sikeres volt, közel 180 gyerek fordult meg ná-
lunk, és oldotta meg a feladványokat, sokan be is iratkoztak, elmondták, 
hogy mennyire szeretnek olvasni. Vagyis a könyv még mindig fontos, a 
mese szintúgy, pedig jócskán hallunk károgókat a médiumokból. Sze-
rencsére a mi tapasztalataink helyben pozitívak, sok kis aranyos, könyvet 
szerető gyerekkel találkozunk nap mint nap.

Érdekes volt ebben az évben is megfigyelni, hogyan változik a gyere-
kek „mesefogyasztása”, mit ismernek és mit nem. Mennyire van helye 
a mai gyerekszobában a klasszikus meséknek? A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a Disney hegemóniája idén is megtörethetetlen volt. Ezen lehetne 
szomorkodni, de mi nem fogunk. A Disney-mesék mind megjelennek 
könyv formában is, valamint javarészt klasszikusokat dolgoznak fel. In-
nen is el lehet jutni a Grimm testvérekig, ha valaki kíváncsi. Hiszen, ne 
feledjük: „… elsőként a Grimm testvérek gondoltak arra, hogy a csalá-
dok számára összeállítanak egy mesekönyvet. Tulajdonképpen az volt 
a céljuk, hogy a polgári otthonokba és a gyerekszobákba is bevigyék a 
történeteket, ezzel pedig rangot adtak a meséknek. Azt mondták, hogy 
ez mégiscsak olyasmi, amire érdemes odafigyelni, és nem csak holmi 
paraszti szóbeszéd, ráadásul az ő példájuk nyomán indultak meg a me-
segyűjtések egész Európában, így Magyarországon is.” (Boldizsár Ildikó)

A mese örök, a mi feladatunk pedig az, hogy a klasszikus meséken 
keresztül megszerettessük az újdonságokat a gyerekekkel.

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Civil kurázsi Mesesátor harmadik alkalommal

Jubileumi köszöntésben Ladányi Sándorné Török Erzsébet 90 éves 
szépkorú lakosunk részesült. Kép és szöveg: Szalainé Varga Erzsébet

Szépkorú köszöntése
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Bedekovich „portré”
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság fennállásának 25 éves évfor-

dulója alkalmából egyedülálló kiállítással állít emléket a névadó geodétá-
nak. Az ünnepélyes megnyitóra a Jász Világtalálkozón kerül sor.

A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tárának térképgyűjteményébe mintegy 300 kéziratos térkép tartozik. 
Noha más levéltárak ennél jóval több kéziratos térképet őriznek, a 
szolnoki anyag számos darabja, elsősorban a Jászkun Kerület rendkí-
vül tehetséges geometrájának, idősebb Bedekovich Lőrincnek köszön-
hetően kiemelkedő értéket képvisel. A gyűjtemény egy része 1878-ban 
Jászberényből, a megszüntetett Jászkun Kerület iratanyagával együtt 
került Szolnokra, az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok várme-
gye levéltárába.

A fellelhető térképek készítői közül műveinek mennyisége és szín-
vonala tekintetében egyaránt kiemelkedik idősebb Bedekovich Lő-
rinc, a Jászkun Kerület első állandó alkalmazásban álló földmérője. 
Bedekovich több mint félszáz alkotása került be a szolnoki levéltárba, 
és számos munkáját más közgyűjtemények őrzik. (Tóth János, a jász-
berényi Jász Múzeum korábbi igazgatója 1976-ban még csupán 41 
db Szolnokon őrzött Bedekovich-térképről tett említést, ám a később 
előkerült alkotásokkal és a név nélküli, vélhetően idősebb Bedekovich 
Lőrinc által készített szelvényekkel együtt számuk meghaladja az öt-
venet.)

Az 1950-es évek első felében a városi és községi levéltárak felszá-
molásakor jelentős mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény. 
A levéltárban folytatott iratrendezések és kutatások során a Jászkun 
Kerület, Jászberény város és a Blaskovits család iratanyagából további 
kéziratos szelvények kerültek elő.

Jászfényszaru híres geodétája, Jászkun Kerület földmérője
Idősebb BEDEKOVICH Lőrinc (Jászapáti, 1751. augusztus 8 – 

Jászfényszaru, 1823. november 15.)
Horvát nemesi családból származott. A Budai Királyi Egyetemen 

szerzett mérnöki diplomát. 1779-ben a Jászkun Kerület közgyű-
lésének határozata szerint évi 200 rajnai forint fizetéssel a Hármas 
Kerület földmérőjének választották meg. Elsősorban vízrajzi térké-
pei, vízszabályozással kapcsolatos munkái ismertek. Nemes Gerzson 
kutatásai szerint több mint 90 nagyméretű vízrajzi térképet készített 
több évtizedes működése során. Szinte valamennyi jászkunsági tele-
pülésről maradt fenn Bedekovich-felmérés. Ugyanis a helyi igények 
és természeti adottságok figyelembe vételével, minden jászkun helység 
vízpanaszával kapcsolatosan tervet dolgozott ki. Nemcsak a Jászkun 
Kerület, hanem a Helytartótanács megbízásából is dolgozott. A Nagy-
kunságban a Mirhó és a Zádor-ér, a Jászságban a Zagyva és a Tarna 
szabályozásában voltak kiemelkedő érdemei.

A vízimalmok működtetéséhez szükséges zsilipeket, zúgókat és 
gátakat is tervezett. Térképei nemcsak pontosak, hanem díszesek is, 
sokszor művészien megrajzolt képeket tartalmaznak. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltárban található legismertebb műve az egész Jász-
kunságot ábrázoló, 1782-ben készült alkotása. A térképen valamennyi 
jászkun helységet és pusztát, az utakat és a folyókat is feltüntette. Ez az 
egyetlen Bedekovich-térkép, amely még a szerző életében nyomtatásban 
megjelent. Először 1801-ben Horváth Péter jászkunok történetéről írt 
könyvének mellékleteként került kiadásra.

Legjelentősebb alkotásának mégsem ez, hanem a Heves Megyei Le-
véltárban lévő, 31 lapos Zagyva és Tarna térkép tekinthető, amelyen 
1791-ben a két folyó futását ábrázolta Hatvan vidékétől a szolnoki 
várig. Bedekovich mérnöki munkájának magas színvonalát jelzi, hogy 
vízrendezési elgondolásait a Helytartótanács jóváhagyta. Munkái még-
is ideiglenes jellegűek maradtak, mivel a végleges megoldás, az egész 
Tisza-völgy szabályozása csak évtizedekkel később kezdődhetett meg. 
Id. Bedekovich Lőrincet 1801-ben érdemei elismeréséül József nádor 
tiszteletbeli táblabírónak nevezte ki. 1819-ben negyvenévi szolgálat 
után, fizetése meghagyásával vonult nyugdíjba.

A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tárában található Bedekovich-térképanyag alapját az a 43 rajz képezi, 
amelyet a szerző 1823-ban, nem sokkal halála előtt adott át a Jászkun 
Kerületnek. Idősebb Bedekovich Lőrinc 1785-től élete végéig Jász-
fényszarun élt.

(Vö.: NEMES Gerzson: Bedekovich Lőrinc a Jászkunság első vízépí-
tő mérnöke. Vízügyi Közlemények, 1984. 2. füzet. 271–279. p.; NE-
MES Gerzson: A két Bedekovich. Magyar Vízgazdálkodás, 1980/2. 
30–32. p.)

A kiállítás különlegessége, hogy a fotók és a gazdagon illusztrált 
kéziratos térképek között megtekinthető az id. Bedekovich „portré” 
(térképrészlet). A kor földmérési eszközei is jól láthatóak a geodéta 
térképein. Közülük legismertebbek a háromszögelési méréseknél, a 
földrajzi helyek koordinátáinak meghatározására szolgáló csillagászati 
műszer, az astrolabium, a mágneses iránytűvel ellátott compass, a mé-
rőlánc, mérőasztal, szintező távcső, a jelző és kitűző rudak.

Bedekovich 1795-ben rajzolt, Nagykunságot bemutató térképén 
nemcsak a mérnöki műszereket, hanem a mérőasztalnál dolgozó mér-
nök alakjában saját magát is megörökítette (T_108). A térkép szélén 
megrajzolt fa mögül előbukkanó állatfejekkel (ökör, kecske és juh) 
valószínűleg a pusztákra jellemző állattartásra kívánt utalni. Forrás: 
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 
Kéziratos térképei ISBN 978-963-7244-16-2

A további lapszámban részletesen beszámolunk a kiállításról. Az idő-
szaki kiállítás 2018. augusztus 25-ig megtekinthető a Régi Parókián 
– Jászfényszaru, Szentcsalád tér 2.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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(folytatás a 10. oldalról)
egy közép-európai hatalom helyett létrehozva 
sok kicsi, egymással súlyos érdekellentétben ál-
lóutódállamot, melyek sakkban tartják egymást.

Az európai vesztesek közül minket ért a legsú-
lyosabb bosszú:

· a történelmi Magyarország Horvátország 
nélküli 282 ezer km2-es területéből 93 ezer 
km2 maradt meg, lakossága 18,2 millióból 
7,9 millióra csökkent;

· a magyarság egyharmada idegen fennható-
ság alá került, a fele úgy, hogy színmagyar 
területen élt;

· elveszett energia és nyersanyag lelőhelyeink, 
piacaink, gazdasági és közlekedési összeköt-
tetéseink nagy része;

· hadseregünk létszámát 35 ezer főben maxi-
málták, a kor új, stratégiai fegyvereit (harc-
kocsi, repülőgép) tilos mind gyártani, mind 
vásárolni, minden magyar honvéd az utód-
államok 9 katonájával találta volna szemben 
magát;

· jóvátétel megfizetésére kötelezték Magyar-
országot.

Lett tehát egy büntetés, mely megaláz, gazda-
ságilag ellehetetlenít.

Mi ma az akkor élt embert láthatjuk-e még az 
adatok mögött?

Van-e még otthon írott forrás, egy fénykép, 
egy levél, tárgyi emlék, családi szájhagyomány, 
mely felidézheti az akkor élt felmenőinket? Ho-
gyan tudjuk átérezni az akkori gondokat, a két-
ségbeesést, a veszteséget?

Dédapám járt a háborúban, hazaérte után ezt 
írta imakönyvébe: „A világ háború kitört 1914. 
július 26-án vége lett 1918. október 18-án.

 Amelyben én is ott voltam 30 egész hónapig, 
addig nem láttam szép Magyar országot.” Mit 
tett akkor az ember, akinek tovább kellett élnie, 
gyermekeit fel kellett nevelnie, szüleit gyámolí-
tania, betegeit ápolnia? Az alapvető emberi köte-
lességek és feladatok ugyanazok. Hogyan élt hát 
akkor, milyen volt az élete?

1. Elbizonytalanodott, csalódott volt, félt a jö-
vőtől.

2. Gyászolt, hiszen alig volt olyan család, aho-
vá nem érkezett értesítés halálesetről vagy 
eltűnésről.

3. Nyomorgott, hiszen a vesztett háború után 
még nem állt talpra a gazdaság, az infláció 
azt is elértéktelenítette, ami még megma-
radt.

4. Istent kereste, lelkében a hitet, hogy segítsen 
megmaradni, a kötelességeket teljesíteni, 
bízni.

A határokon kívül rekedt magyarság egy része 
az anyaországba vándorolt, hosszú küzdelem 
után a vagonlakásokat elhagyva be tudott illesz-
kedni.

Az otthon maradottak küzdöttek a hátrányos 
megkülönböztetéssel, jogaik megsemmisítésé-
vel, szenvedtek magyarságukért, magyar nevü-
kért és anyanyelvükért a beolvasztó törekvések-
kel szemben.

Mi hát a teendő?
· Ismerjük meg, kutassuk fel, mutassuk meg a 

fiataloknak az igazat.
· Neveljük őket a családban és az oktatási 

intézményekben úgy, hogy okos, családot, 
városi közösséget építő, nemzetben gondol-
kodó felnőttek legyenek.

Nagy Józsefné · Fotó: Glonczi Rudolf

A jászberényi Székely Mihály Kórus vendége-
kén érkezik júliusban Magyarországra a portu-
gál Orfeão de Abrantes Kórus. Július 17-én, 
kedden este 18.00 órakor a jászfényszarui római 
katolikus templomban adnak hangversenyt, 
melyre szeretettel hívunk minden érdeklődőt.

A belépés díjtalan.
A plakátot készítette: Pető István

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ebben az évben ünnepli fenn-
állásának 25. évfordulóját, ezért az év során kiemelten a kultúra nagykövete 
kívánunk lenni – mint civil szervezet.

Több hónapos egyeztetést követően a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
kórusa elfogadta felkérésünket, ingyenesen lépnek fel Jászfényszarun a 
Nyáresti Koncertek keretében – utazásukat, fellépésüket, szállásukat az ala-
pítványuk fedezi. https://www.fili.ro/hirek/341-csipero-fesztival

Az ellátásukhoz – Jászfényszaru Város Önkormányzatának köszönhetően 
– ebéddel és úti csomaggal járulunk hozzá.

Néhány éve már, hogy a főtéren nagy érdeklődés kíséretében nyáresti 
programok valósulnak meg. Szeretnénk bővíteni a település kulturális kí-
nálatát – ezzel is Jászfényszaru elismertségét erősítve – ezért ez év elején 
megkerestük a Magyar Örökségdíjas Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
kórusát. A Szentegyházi Gyermekfilharmóniát Haáz Sándor – Magyar 
Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett karnagy – 1982-
ben alakította. Repertoárjukban eredeti népdalok, népdalfeldolgozások, 
egyházi énekek, valamint klasszikus darabok is szerepelnek. Az együttes 
létszáma a kezdetektől fogva viszonylag állandó: koncertjeiken mintegy 
száz kórustag és negyven zenekari tag lép fel székely népviseletben. A 
gyermekfilharmonikusok rendszeresen szerepelnek Erdélyben, mostanra 
már több mint 1000 fellépést tartanak számon.

1990 óta évente kétszer, nyáron és télen külföldi, főleg anyaországbeli 
hangversenykörútra is utaznak. Felléptek Budapesten számtalan helyen 
(Szent István Bazilika, Parlament, budai Mátyás templom, Dominikánus 
udvar stb), Krakkóban, Bécsben, Kanadában, Svájcban és számos magyar 
vidéki városban. https://www.fili.ro/

Minden érdeklődőt és FILI barátot várunk 2018. július 10-én (kedd) 
18.00 órakor a Rimóczi kastély parkjában, eső esetén a római katolikus 
templomban.

A belépés díjtalan. Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A plakátot készítette: Pető István

NYÁRESTI KONCERTEK
A FILI Jászfényszarun

Trianon évfordulóján Orfeão de Abrantes
hangverseny
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

PLUHÁR GYULA
halálának 1. évfordulójára.

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

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

Szerető felesége és családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

TAMUS JÁNOS
elvesztése miatti fájdalmunkban

együtt éreztek velünk.
Felesége, testvére és unokája, Vince

NÁDUDVARI LÁSZLÓ
(1955–2015)

„Ahol eltörtél, ott voltál erős.
Ahol vesztettél, ott voltál legyőzhetetlen.

Ahol el akartak felejteni, ott lettél felejthetetlen.”

Emlékezés

BERZE ISTVÁN
halálának 10. évfordulójára és

BERZE ISTVÁNNÉ
SZIVOS MÁRIA ZSUZSANNA

halálának 14. évfordulójára.
„Ha virágot látunk, ők jutnak eszünkbe,

Ha nevüket halljuk, könny szökik szemünkbe.
Ha pihenni térünk, róluk álmodunk,

Ha reggel ébredünk, értük imádkozunk.
Szívünkben helyüket nem pótolja semmi.

Míg a földön élünk, nem fogjuk őket feledni.”
Szerető családjaik

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,

Őrizzük, óvjuk emlékedet!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Drága Édesanyám, Anyósom, Nagymamánk,

ÖZV. GERGELY EMÁNUELNÉ
SZÜL. ERDÉLYI ROZÁLIA
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkban osztoztak és elkísérték Őt utolsó útjára.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

szeretett férjem, édesapám,
nagypapánk, dédipapánk,

PENCZNER
MIKLÓS

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Emléke szívünkben örökre megmarad.

A gyászoló család

Emlékezés

FÁBIÁN ISTVÁN
halálának 7. évfordulójára és édesapja,

FÁBIÁN ISTVÁN
halálának 23. évfordulójára.

„Mint gyertyaláng, lobban el az élet,
Mint gyors folyó, rohannak az évek.
Még fájó emlékként a múlt dereng,

De a szív soha nem felejt.”
Szerető családjuk

Emlékezés

MIZSEI FERENC
(1950–2012)
halálának 6. évfordulójára.
„Csendes legyen álmod,
Találj odafönt örök boldogságot!
Kísérje utadat Isten és az ég, | A felhőkön túl találkozunk még.”
Szerető családja

Emlékezés

SZÉNÁSI FERENC
halálának 1. évfordulójára.

„Amíg éltél, szerettünk.
Soha el nem feledünk.”

Szerető családja

KUTYASZÍV Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

MEGFELELŐ GAZDIK KERESTETNEK!!!
TIPLI
4 éves kistestű
ivartalanított kan

BEIGLI
3 éves kan
kicsi testű

SAMUKA
2 éves nagytestű 

ivartalanított kan

SZUMÓ
10 hónapos

fajtatiszta sharpei 
kan ivartalanított
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Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas  ........ 40.000 Ft

 Fél oldalas  ............ 20.000 Ft
 Negyed oldalas  ..... 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ........ 30 Ft/szó
 Keretes  ................. szöveg  .......... 30 Ft/szó
   illusztráció  ... 500 Ft/db
 Családi esemény  ... szöveg  .......... 30 Ft/szó

   fotó  ............. 1.000 Ft/db
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
INKUBÁTORHÁZ LÉTESÍTÉSE
A JÁSZFÉNYSZARUI IPARI PARKBAN
Kedvezményezett neve: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Projekt címe: Inkubátorház a jászfényszarui ipari parkban
Támogatás összege: 299.951.377 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2020. április 30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.2-16-JN1-2017-00002

2017 májusában támogatási kérelmet nyújtottunk be inkubátorház kialakítására a TOP-
6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése című felhívásra, mely nagy örömünkre pozitív el-
bírálást kapott 2018. áprilisban. 2018. 05. 09-én aláírtuk a támogatási szerződést. A 
projekt célja, hogy korszerű infrastrukturális feltételeket és növekedést támogató üzleti 
környezetet biztosítsunk kezdő vállalkozások számára. A projekt tartalma: egy 887 m2-es 
inkubátorház megépítése az ipari parkban, ami a vállalkozások műhely és iroda igényeit 
hivatott kielégíteni. Kialakításra kerül két darab 200 m2-es, két darab 80 m2-es és egy 
közös használatú 100 m2-es műhely. Az emeleten négy iroda kap helyet, melyből egy 
közös irodaként funkcionál. A cégek kedvezményesen bérelhetik a helyiségeket, illetve 
vehetnek igénybe működésüket segítő szolgáltatásokat.

Programajánló
Július

2–6.  Penczner Pál tábor
  a Penczner Pál Alapítvány szervezésében Jászfényszarun
9–16.  Virgonc tábor Őrimagyarósdon az iskola szervezésében
10. 18:00 Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje a Pagodánál
13–22.  V. Művésztelep a Kisiskolában
16. 17:00 Jász malom avatóünnepsége a Lehel-tónál
17. 10:00 Művésztelep főtéri kitelepülése
17. 18:00 Portugál kórus hangversenye a templomban
17. 20:00 Hang-költészeti performansz és könyvbemutató a főtéren
19. 11:00 „Az elmúlás csak egy dolog” – művészettörténeti előadás
  a Kisiskolában
19–22.  SZIBAKÖ alkotótábor Szuhafőn
23–27.  Szünidei foglalkoztató a művelődési házban
28.  Fehér Akác Népdalkör fellépése Jászjákóhalmán
30–Aug. 3.  Hittanos napközis tábor

Augusztus
4–5.  Országos éjszakai horgászverseny a Kalapgyári tavaknál

Időszaki kiállítások
· Merítés – Jászfényszarui művésztelepek válogatott kiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· XXIV. Jász Világtalálkozó időszaki kiállításai a Régi Parókián,
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban, a Városházán
 és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Zilahy Szobrászműterem (Somogyi B. u. 6.)

Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit 
másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért 
fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy 
megtehetted.” (Albert Schweitzer)

Kedves Embertársunk!
Szeretettel várjuk Önt is legközelebbi önkéntes véradásunkra

2018. július 19-én, csütörtökön 13 órától 16 óráig
az Orvosi Rendelőben.

Kedves Véradóink! Ezután már nem megy névre szóló meghívó, csak az újság-
ból és a kihelyezett plakátokról értesülhetnek a mindenkori véradás időpontjá-
ról. Megértésüket előre is köszönöm!

Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Véradás

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

Szemvizsgálat minden szerdán 10 órától (bejelentkezés alapján).
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

AKCIÓINK
Napszemüveg lencse: -30%

Fényre sötétedő lencse: -30%
Fényre sötétedő multifokális lencse: -30%

Multifokális lencse: -20%
Általános keretakció: -40%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite


