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December 5-én délelőtt ünnepélyes keretek között adták át az ipar-
területi utat Jászfényszarun, amely a „Jászfényszaru Ipari Park fejlesz-
tése a megközelíthetőség javításával” elnevezésű projekt 1. ütemének 
keretében épült meg. (folytatás a 2. oldalon)

December 7-én délelőtt átadták a Rendőrőrs megújult épületét Jász-
fényszarun. A szolgálati épület alapterületének bővítése mellett meg-
történt annak komplett energetikai felújítása, valamint akadálymen-
tesítése is. (folytatás a 2. oldalon) · Fotó: police.hu

Újabb mérföldkő a város életében

Pályázati felhívás
bölcsődevezető

munkakör betöltésére

Megújult épületben a Rendőrőrs

Meghitt karácsonyt, boldog új esztendőt kíván
Jászfényszaru minden lakójának

a képviselő-testület nevében:

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Pályázati kiírás a 4. oldalon
Fotó: Urbán Csaba
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(folytatás az 1. oldalról)
A 11,5 tonna teherbírású, 6 méter széles és 2150 méter hosszú útsza-

kasz használatához szükséges a 32-es számú főúthoz való csatlakozás 
kiépítése, melynek megvalósulása 2019-ben várható. A most átadott 
út egyszerre szolgálja a térséget, a lakosságot és a gazdaság szereplőit, 
hiszen részét képezi a teljes ipari park közúthálózata kialakításának.

Az átadó ünnepségen megjelenteket Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester asszony köszöntötte, majd köszönetét fejezte ki a projekt 
előkészületeiben és megvalósításában résztvevők munkájáért.

„Ez az út nem arra szolgál, hogy átszaladjanak rajta, hanem arra, 
hogy megálljanak, körülnézzenek, esetleg letelepedjenek, itt dolgoz-
zanak, itt lássák a jövőjüket, itt Jászfényszarun” – zárta köszöntőjét a 
polgármester asszony.

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője többek között szólt az 
elmúlt évek eredményeiről, a 32-es számú főút felújításának fontossá-
gáról. Végezetül méltatta a várost, mely példát mutatott munkahely-
teremtésben, az infrastruktúra fejlesztésében, valamint a családtámo-
gatás erősítésében.

Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár beszédében 
hangsúlyozta a kormány vidéki élet javítása érdekében tett intézkedé-
seit, szólt a „Magyar falu” program indításáról, melynek egyik eleme a 
kis települések belterületi útjainak felújítása lesz.

Az ünnepélyes útátadás zárásaként Kiss Gábor esperes atya megál-
dotta az új utat. -bzs-

Jászfényszaru városa adott otthont a jászsági Jegyzőklub ez évi utolsó 
ülésének, ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony, dr. 
Voller Erika jegyző asszony és Mészáros László nyugalmazott címzetes 
főjegyző mint házigazdák fogadták a jászsági települések jegyzőit a Vá-
rosháza dísztermében.

A rendezvényen bemutatkozott dr. Katona Károly, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal újonnan kinevezett főigazgatója, aki 
méltatta a több évtizede működő jegyzőklub munkáját.

Dr. Kollár István a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosz-
tályának főosztályvezetője az önkormányzatok előtt álló aktuális fel-
adatokról, valamint a Nemzeti Jogszabálytár változásairól tájékoztatta 
a jelenlévőket.

A rendezvényen a törvényesség őrei mellett részt vett Vári-Nagy Ju-
dit Jászapáti, és dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője 
és Papp Zsolt, a Jászság törvényességi referense is. -bzs-

(folytatás az 1. oldalról)
Az átadó ünnepségen a vendégek köszöntését követően Győriné dr. 

Czeglédi Márta polgármester asszony ismertette a Jászfényszaru és a 
Belügyminisztérium sikeres együttműködésének köszönhetően meg-
valósult projekteket.

– Ez az avató ünnepség sajátos, hiszen a rendőrőrs felújított épü-
letével átadjuk az „Önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítése Jászfényszarun” elnevezésű projekt keretében megvalósult 
napelemrendszert is, mely napelempanelek a Rendőrőrs mellett az 
Egészségház, a Gamesz, a Gondozási Központ, a  Napfény Óvoda, és 
a Teaház épületein kerültek elhelyezésre. Adtunk már át utat, épüle-
tet, azonban ilyen szépet még sosem, pedig ez egy felújítás, de olyan 
boldogságot és örömet, mint amilyet Terenyi Imre őrnagy úr arcán 
láttam, amikor bejelentette, hogy elkészült és mehetünk megnézni, 
mostanában nem nagyon láttam - mondta a polgármester asszony, 
majd tájékoztatta a jelenlévőket Pócs János országgyűlési képviselő 
távolmaradásának okáról:

– A képviselő úr azért nem lehet most itt közöttünk, mert a 
jászfényszarui iskolásokat fogadja a Parlamentben.

Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőka-
pitány-helyettes avató beszédében hangsúlyozta, hogy a beruházás 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának példátlan közérdekű vagyoni 
hozzájárulásából valósult meg. Az önkormányzat ezzel a felújítással 
kulturált munkakörülményeket teremtett az itt dolgozóknak, és a 
közbiztonság növelése mellett könnyen elérhető, gyors, kényelmes és 
kulturált ügyintézési lehetőséget az itt élőknek.

– Az önkormányzattal való együttműködés kiváló. Jól példázza ezt a 
rendőrkapitány beszámolójának a települések képviselő-testületei álta-
li elfogadása - mondta a vezérőrnagy, majd kiemelte az önkormányzat 
által telepített és működtetett térfigyelő kamerarendszert, mely mind a 
megelőző, mind a felderítő munkában nagy segítséget nyújt.

Ezt követően Kiss Gábor esperes atya megáldotta az épületet, majd 
Terenyi Imre őrsparancsnok ismertette a felújítás részleteit.

– A felújítás ideje alatt is folyamatosan, zökkenőmentesen zajlott a 
rendőri munka, melyet ezúton is szeretnék megköszönni a kivitelező-
nek és kollégáimnak, valamint az önkormányzatnak a támogatását – 
mondta az őrsparancsnok, majd végigvezette a vendégeket az épületen.

A mintegy 25 millió forintból megvalósult felújítás során a szolgála-
ti épület korábbi 85 négyzetméteres alapterülete 130 négyzetméterre 
nőtt, egy külön 40 négyzetméteres épületrészben helyet kaptak a helyi 
polgárőrök is, segítve ezzel is a közös feladatok hatékonyabb ellátását.

A Jászfényszaru Város Önkormányzata által megvalósított, az Euró-
pai Unió és Magyarország Kormánya által finanszírozott, az „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” elnevezé-
sű projekt keretében megvalósult napelemrendszer:

Egészségház  ............................  16.539.870 Ft
Gamesz  ..................................  18.741.136 Ft
Gondozási Központ  ...............  16.984.574 Ft
Napfény Óvoda  .....................  15.980.305 Ft
Teaház  .....................................  1.542.542 Ft
Rendőrőrs  ................................  3.347.110 Ft

-bzs-

Újabb mérföldkő a város életében

Ismét találkoztak a Jászság jegyzői

Megújult épületben a Rendőrőrs
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. november hónapban három alkalom-

mal megtartott ülésén hozott határozatairól és megalkotott rende-
leteiről az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.

2018. november 7.
Első napirendként a TRV Zrt. előterjesztését tárgyalták meg, és 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének módosí-
tását, és a jegyzett tőkéjének megemelésére vonatkozó javaslatot.

Efogadták Győri János Bertalan alpolgármester szennyvízberu-
házással kapcsolatos tájékoztatóját.

A testület az Albert Einstein út folytatásához az út- és közműter-
vezés pótfeladatairól hozott határozata alapján az Eply Kft. részére 
a többletfeladatok fedezésére költségve-
tésében további bruttó 4.256.088 Ft 
összeget biztosított.

Jóváhagyták a jaszfenyszaru.hu 
weboldal átszerkesztésére vonatkozó 
megállapodástervezetet az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal. Felha-
talmazták Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.

Engedélyezték, hogy a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár 500.000 
Ft-os többletbevételét szakmai feladata-
inak ellátására felhasználhassa.

Felkérték a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a Ba-
ba-mama klub kérelmének teljesítési 
lehetőségét vizsgálja meg.

A képviselő-testület kijelölte az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanokon (Ady E. u. 38. alatti ingatlan építési és utcai telekha-
tára 56.00 fm, Bajza u. 25. szám építési, hátsó és utcai telekhatára 
83.00 fm) kerítés építésére az ajánlattévőket.

Hozzájárultak egy önkormányzati bérlakásban élő bérlő azon ké-
réséhez, hogy egyéni vállalkozói tevékenysége székhelyéül a bérleti 
jogviszonya időtartamára az önkormányzati bérleményt jelentse be.

Egyhangúlag támogatták, hogy 2017. december 5-én 10:00–18:00 
óráig az Evergreen Kft. által „Mikulás” városnéző kisvonat kerül-
jön biztosításra 250.000 Ft +áfa összegben, melynek fedezetét a 
2018. évi költségvetés terhére biztosítja.

Az „Idősek karácsonya” elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó 
teljes költségek megfizetéséhez 1.180.000 Ft-ot, a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszeri támogatására 
300.000 Ft-ot, összesen 1.480.000 Ft összeget keretjelleggel hagy-
tak jóvá, melyet a 2018. évi költségvetésben biztosítanak.

A testülete elfogadta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, és a 2018. 
évi munkatervét az előterjesztéseknek megfelelően.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, 
hogy a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében kerüljön ki-
vizsgálásra a bölcsőde útszakaszának a forgalomlassítási lehetősége.

Zárt ülésen egy jászfényszarui ingatlan végrehajtás útján történő 
megvásárlásáról határoztak, és felhatalmazták a polgármestert, hogy 
az árverezésre kerülő tulajdoni hányadra ajánlatot tegyen a végre-
hajtási árverésen.

Önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kérésére a bérlő bérleti 
jogviszonyának időtartamát meghosszabbították.

Otthonteremtési támogatás megítéléséről döntöttek. A képvise-
lő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés meg-
kötésére.

2018. november 21.
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtár-

gyalta a Jászfényszaru Város Gondozási Központja alapító ok-
iratának módosítása tárgyú előterjesztést és a bölcsőde mielőbbi 
működtetése érdekében módosította azt.

Elfogadták a Jászfényszaru, Bercsényi út 2/B/5. számú és a 2/C/5. 
számú lakások bérbeadásáról szóló tájékoztatókat.

A Damjanich út, József Attila út és Kozma út közötti ivóvízve-
zeték szakasz cseréje tervezésére és kivitelezésére költségvetésében 
keretjelleggel 4.000.000 Ft összeget biztosítottak.

2018. november 28.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntéseihez kapcsolódóan:
· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 05/219. 

helyrajzi számú ingatlanon található villanyvezeték kiváltásá-
ra, és az Albert Einstein út közvilágításának kivitelezésére kije-
lölte a vállalkozásokat, egyúttal felhatalmazták a polgármestert, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést kösse meg.

· A saját forrásból megvalósuló, az Albert Einstein út útépítés 
közbeszerzési eljárás indításáról döntöttek, a lefolytatásához 
az ajánlattételi felhívását elfogadták, és kijelölték a meghívan-
dó vállalkozások körét. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményét és a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelem-
be véve a nyertes ajánlattevőt jelölje ki, vele kösse meg a szerződést 
és erről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Elfogadták a 2018. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtá-
sáról szóló tájékoztatót, valamint a Jászfényszaru Város Önkormány-
zatának 2019. évi várható pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Rendeleteket alkottak:
· a helyi iparűzési adóról;
· az építményadóról;
· a magánszemély kommunális adójáról;
· a közterületek filmforgatási célú igénybevételének engedélyezéséről.

Engedélyezték a mezőgazdasági startmunka mintaprogramokban 
keletkező árbevételek felhasználását a startmunka programok kere-
tében.

A 057/105. hrsz. számú ingatlan villamosítására költségvetésben 
idegen előfinanszírozás miatt ideiglenesen 1.333.500 összeget biz-
tosítottak.

A testület a Gamesz, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
és a Jászfényszarui Napfény Óvoda kérelmére engedélyezte az elő-
irányzat-átcsoportosításokat és a többletbevétel felhasználását.

Elfogadták a Gamesz igazgatója által nyújtott kátyúzási feladatok 
ellátásáról szóló tájékoztatót.

Döntöttek a Gamesz által kezelt kintlévőségek rendezéséről.
Engedélyezték az intézményi dolgozók (közalkalmazottak, köztiszt-

viselők), vezetők munkájának teljesítményarányos elismeréseként 
az év végi jutalmazásának biztosítására a jóváhagyott keretjellegű elő-
irányzat és bérmaradvány felhasználását.

A karácsonyi ajándékcsomagok megvásárlásához jóváhagyták a 
fedezetet. Egyben elrendelték, hogy az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésében előirányzat módosításként kerüljön átvezetésre az összeg.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a polgármester 2018. év 
II. felében végzett kimagasló munkáját elismerte, és jutalmazásáról 
döntött.

Határoztak a lektori tevékenység díjazásáról.
Jóváhagyták a címzetes főorvosi cím használatára jogosult helyi 

orvosok részére elismerő oklevél adományozására vonatkozó elő-
terjesztési javaslatot, így a helyi háziorvosok részére eddigi életpályájuk 
elismeréseként az önkormányzat elismerő oklevelet, inggallér kitűzű 
jelvényt, és titulus megjelölését tartalmazó névjegykártyát tartóval 
adományoz, melynek ellentételezésére költségvetésében 150.000 fo-
rintot keretjelleggel biztosított.

Elfogadták a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 2019. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete meghatározta a Jászfény-
szarui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi tel-
jesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat, így 
többek között például a 2019. évi európai parlamenti és helyi ön-
kormányzati választási eljárások szabályszerű lebonyolítását.

(folytatás a 4. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző
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(folytatás a 3. oldalról)
Támogatták a 2019. március 2-i Táncdalfesztivál gálaműsorának 

megtartását a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban 1,5 
millió Ft-os keretösszeggel, melyet 2019. évi költségvetésében biztosít.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként dön-
tött, hogy a Jászfényszaru Városi Sportegyesület labdarúgás támo-
gatására (ügyszám: be/SFP-23057/2018/MLSZ) nyertes pályázatá-
hoz 36.711.359 Ft támogatás mellé 13.130.265 Ft önerőt biztosít, 
a kézilabda támogatására (be/SFP-06589/2018/MLSZ) nyertes 
pályázatához 13.708.673 Ft támogatás mellé pedig 2.246.662 Ft 
önerőt biztosít 2018. évi költségvetéséből.

Zárt ülésen otthonteremtési támogatás megítéléséről döntöttek, 
és a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szer-
ződés megkötésére.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján 
értékesíteni kívánja az 5126 Jászfényszaru, Csokonai út 41. szám 
alatti (911/13. hrsz.) ingatlant. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert az 1. melléklet szerinti pályázati felhívás közzététe-
lére, az ajánlatok 2. melléklet szerinti értékelésére, és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

Személyi kérdés tekintetében tárgyjutalmak adományozásáról 
döntöttek.

Dr. Voller Erika jegyző

Az esztendő végéhez közeledve számba vesszük, mit végeztünk el a 
mögöttünk lévő időszakban, és átgondoljuk, milyen feladatok várnak 
ránk a jövőben. Így tesszük ezt a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Kor-
mányhivatalban is. A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat 
eredményeként megyénkben is egy szerkezetében megújult, ügyfélba-
rát, hatékony és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki, és egy 
egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb feladatellátás jött létre. Az 
ügyfelek megkedvelték a kormányablakokat, ahol egy helyen több 
ügy is elintézhető. A megyében 14 integrált ügyfélszolgálat várja az 
állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez a szám néhány éven belül 18-ra 
emelkedne. A tervek között szerepel egy kormányablak busz beállítása 
is, amely ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az integrált ügyfélszol-
gálat. Lényegében egy mozgó kormányablakról van szó. Az a célunk, 
hogy az állampolgárok egyre kevesebb idő alatt érjék el az ügyintézési 
pontokat, illetve a lehető legközelebb vigyük a közigazgatást, az állami 
szolgáltatásokat az emberekhez. Az ország előtt is újabb kihívások áll-
nak. A kormány célul tűzte ki, hogy húsz-harminc év múlva Európa 
egyik legélhetőbb államává váljon Magyarország. Ehhez több terüle-
ten várhatók újabb döntések, mint pl. a családtámogatások rendsze-
rének erősítése, a gazdaságfejlesztés és a versenyképesség növelése, a 
bürokrácia további csökkentése. Fontos terület a nemzeti identitás, 
a kultúra, illetve az oktatás erősítése. Mindez azért lényeges, mert a 
közigazgatásnak támogatnia kell ezeket a törekvéseket. A megyei kor-
mányhivatal munkatársai eddig is megfeleltek a kihívásoknak, és biz-
tos vagyok abban, hogy így lesz ez a jövőben is, amivel hozzájárulunk 
ügyfeleink, a megye lakóinak elégedettségéhez.

Az alkalmat megragadva kívánok Önöknek áldott ünnepet és ered-
ményekben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott

Már sokunk kertjében gyümölcsfák növekednek, házunk előtt ró-
zsák, díszcserjék díszítik utcáinkat, amelyért évek óta sokat tesz pél-
dásan és egyedülálló módon a jászfényszarui önkormányzat. Köszönet 
érte! Ápolni fogom a gyümölcsfáimat, amíg lesz erőm, s ha a sors ke-
gyes lesz hozzám, a gyümölcsöket is megízlelhetem. Boldog vagyok, 
hogy itt születtem és itt élhetek az én kis városomban. G. Györgyné

Jászfényszaru Város Gondozási Központja a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályáza-
tot hirdet bölcsődevezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász–Nagykun–Szolnok megye, 5126 Jász-

fényszaru, Kossuth Lajos út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: az újonnan épült, 2019-ben nyíló bölcsőde működéséhez 
szükséges szakmai dokumentáció előkészítése, a bölcsőde tevékenységi 
körébe tartozó vezetői, szakmai feladatok ellátása, irányítása. Csecse-
mők és kisgyermekek napközbeni ellátásának koordinálása, ellenőrzé-
se. A szakmai munka folyamatos segítése, ellenőrzése. Adminisztráci-
ós feladatok elvégzése. Kapcsolattartás a szülőkkel, munkatársakkal, a 
magasabb vezetővel, társintézményekkel, felettes szervekkel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 Főiskola,	15/1998.	(IV.	30.)	NM	rendelet	2.	sz.	mellékletének	I.	

rész, alapellátások 2/C pontjában meghatározott képesítés,
•	 Kisgyermek	 ellátás	 területén	 szerzett	 szakszerű	 gondozó,	 nevelő	

munka – Legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
•	 Felhasználói	szintű	MS	Office	(irodai	alkalmazások),
•	 magyar	állampolgárság,	büntetlen	előélet,	cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
•	 Kiváló	szintű	kommunikációs	és	problémamegoldó	képesség,	ön-

álló munkavégzés, szakmai igényesség, terhelhetőség.,
Előnyt jelentő kompetenciák:
•	 B	kategóriás	jogosítvány
•	 szociális	szakvizsga
•	 vezetői	tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 Részletes	szakmai	önéletrajz,	iskolai	végzettséget	igazoló	bizonyít-

ványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban érintettek 
megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Jánosné 

nyújt, a 06-57/422-148-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai	úton,	a	pályázatnak	a	Jászfényszaru	Város	Gondozási	Köz-

pontja címére történő megküldésével (5126 Jászfényszaru, Bajcsy 
Zsilinszky út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: BM/23029-2/2017, valamint 
a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

•	 Elektronikus	 úton	 Kiss	 Jánosné	 részére	 a	 gondozasi.kozpont@
pr.hu e-mail címen keresztül

•	 Személyesen:	Kiss	Jánosné,	Jász–Nagykun–Szolnok	megye,	5126	
Jászfényszaru, Bajcsy Zsilinszky út 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat a pályáztató (fenntartó) véleményezi, mi-

után a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót meghallgatta. A kine-
vezésről a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről 
valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

Tisztelt Olvasó!

Köszönet

Pályázati felhívás

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánnak az Idősek Klubja dolgozói.
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A Magyar Nyelvtudományi Társaság idén 22. alkalommal hirdette 
meg a felmenő rendszerű Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei he-
lyesírási versenyt.

A verseny célja anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett 
felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, valamint a 
továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munka-
végzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése. A ver-
seny kategóriái korcsoportok szerint az általános iskola 5.-8. osztályos, 
valamint a középiskolák 5.-8. osztályos tanulói, mely Magyarországra 
és a határon túli magyarlakta területekre is kiterjed. Iskolánkban már 
hagyomány a versenyen való részvétel, amelyre évről évre szép szám-
mal jelentkeznek tanulóink. Az elmúlt években többen is eljutottak a 
megyei, majd az országos döntőbe fényszarusi gyerekek. Az idei tan-
évben november 21-én került sor az 1. fordulóra, ahol a tanulók egy 
szöveget írtak le tollbamondás után, majd 35 perc állt rendelkezésükre 
a 6 feladatból álló feladatlap megoldására. Tanáraik nagy örömére 19 
ötödik osztályos, 7 hatodik osztályos, 8 hetedik osztályos és 17 nyolca-
dik osztályos tanuló mérettette meg magát ezen a versenyen.

A verseny folytatásaként 2019. március 2-án kerül sor a megyei for-
dulóra, majd 2019. március 30-án az országos és a magyarlakta terü-
letek fordulóira. A 4. forduló, a Kárpát-medencei döntő 2019. május 
25-én lesz az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán.

Szöveg: Botkáné Sárközi Ildikó humánmunkaközösség-vezető
Kép: Kovács Lászlóné

Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny az iskolában

ISKolaI híReK

A Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium a  2018/19-es 
tanévben anyanyelvi versenyt hirdetett 8. évfolyamosok számára 
NYELV-ÉSZ címmel. Háromfős csapatok nevezhettek Hatvanból és 
vonzáskörzetéből. Iskolánkat a Kotán Eszter, Mészáros Réka, Nagy 
Levente alkotta trió képviselte. Felkészítő: Nagy Józsefné. A résztvevő 
kilenc csoport között igen szoros versengés bontakozott ki. A 2. és a 3. 
hely „szétlövéssel”, plusz feladatok beiktatása során dőlt el.

A versenyt iskolánk csapata nyerte. Az oklevél és a jutalomkönyvek 
mellett a középiskolai felvételi eljárás során plusz három pontot kapnak 
a győztes csapat tagjai. Gratulálunk! Kép és szöveg: Nagy Józsefné

2018. november 30-án a szolnoki megyeháza dísztermében rendez-
ték a megyei diákparlamentet. Iskolánkat Kotán Eszter diákpolgár-
mester képviselte. Fotó és képaláírás: Kotánné Kovács Tímea

Iskolánkban két Mikulás is osztotta december 6-án manók és kram-
puszok kíséretében a Diákönkormányzat jelképes ajándékát, egy sza-
loncukrot. Kedvességük és vidámságuk jó hangulatot varázsolt az is-
kolába.  Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

December 1-jén délelőtt rendezte meg a Diákönkormányzat hagyo-
mányos rendezvényét, a Ki mit tud?-ot. A rendkívül színes felhozatalú 
rendezvény legjobb produkciói a Liliom bál résztvevőit fogják szóra-
koztatni február 2-án. Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját, 
a gyerekek lelkesedését és a szülők támogatását.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Siker a NYelV-ÉSZ versenyen

Diákparlament Szolnokon

Mikulás a suliban

Furulyaszó, néptánc, keringő
és sok minden más…
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ÓVoDaI híReK
erzsébet-nap az oviban az első Napfény Party

Köszönet!

alkossunk együtt gyermekeinkkel!

Téli galéria nyitó
a Napfény Óvodában

Ismét csatlakozott óvodánk a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság által szervezett Erzsébet-napi programokhoz. Az intézmény aulá-
jában gyermekeink különböző mézfajtákból kaptak kóstolót. Koncsik 
Béla megismertette velük a méhek lakóhelyét, a kaptárt, és különbö-
ző méhész eszközöket mutatott: füstölőt, védőruhát. Megnézhették, 
megtapogathatták, felpróbálhatták. A csoportok kisétáltak a vásárba 
is, és néhány kürtőskaláccsal tértek vissza.

Szöveg: Földvári Edit · Kép: Sinkovics-Gebura Katalin A Napfény Óvodában mindig történik valami, ami izgalmas, új, ami-
ben benne van a múltunk, a hagyományaink, amiket ápolunk. Át és 
megélik az ovisaink, sok játékon, mesén, mondókán, versen keresztül. 
Figyelik a nagyokat, őket követik. Hagyományos ovibulinkat, bálunkat 
kellet újragondolni. Bálra készültünk először. ami nem mozgatta meg 
a családokat, kevés vendégre számíthattunk volna. Gyors újra tervezés 
következett. Figyelembe vettük a távolmaradók indokait, így született 
meg a Napfényes Party ötlete, ami a gyerekek délutánja. Játékfűzés volt 
az alap, amibe minden résztvevő gyerek beállhat. Zeneválogatáskor jött 
a sárkány ötlete. A nyáron már találkozhattak vele városunk lakói a Jász 
Világtalálkozón, mi még egy lányt álmodtunk mellé, amit gyorsan el-
készítettek kérésünkre. Tervezés, zene és játékválogatás, teremdíszítés, 
lázas várakozás. Megérkeztek a vendégek, kicsik és nagyok. A felbuk-
kanó szomorú, síró sárkányt megtanították a táncra, várat építettek, 
jókedvet adtak, társat táncoltak neki a gyerekek. Jó tett helyébe jót várj. 
Tüzet okádtak, mint egy mesebeli sárkánynak illik, majd táncba hívták 
a gyerekeket. A játékok sora a sárkányokkal folytatódott, szoborrá vál-
tozva, színeket keresve, limbózva. Megajándékozták a játszókat, tüzet 
idéző, világítós, fényes karkötőkkel. Elkészültek a közös fotók, a vona-
tozás sem maradhatott el. Utolsó tánc, elköszöntünk a sárkányoktól, 
és véget ért a délután. Aki ott volt, mesebeli órákat töltött velünk. Itt a 
vége, fuss el véle. Míg az óvó nénik a gyerekek játékát terelgették, a daj-
ka nénik a büfében várták a szomjas és éhes vendégeinket. A mesénk 
és délutánunk célját sokan támogatták, magukénak érezték, eljöttek és 
vendéget is hoztak. Több család nagyobb összeggel járult hozzá az első 
Partynkhoz. Köszönjük szépen a gyermekek nevében. A Napfény Óvo-
da játékokat vásárol, amiket a közelgő ünnepeken találnak csoportja-
ikban a gyerekek, folytatva a hagyományt, a játékos dolgos napjainkat.

Szöveg: Mezeiné Folyó Angéla · Kép: Glonczi Rudolf

Köszönjük szépen Folyó Lász-
lóné Ica néninek, hogy gondolt 
régi óvodájára, és saját kezűleg 
készített, kötött babaruhákkal 
örvendeztette meg a Napfény 
Óvoda minden csoportjában a 
kisgyermekeket! Áldott ünnepe-
ket és kreatív hobbiban bővel-
kedő nyugdíjas éveket kívánunk 
továbbra is neki nagy-nagy sze-
retettel!

Kép és szöveg:
Kovácsné Papp Andrea

A NAPFéNy ÓVODA FELHíVáSA
Farsang tájékán ismét szeretnénk megrendezni hagyományos kiál-

lításunkat a művelődési házban a szülők és gyermekeik által közösen 
készített munkákból. Témánk most: Minden, ami báb.

A bábkészítés rejtelmeibe tekinthetnek be a vállalkozók. Mi min-
den használható bábként? Milyen anyagok használhatók? Azt kell 
mondjuk, minden. Textil, papír, termések, dobozok, flakonok. Drót, 
petpalack, kinőtt zokni, kesztyű és sorolhatnánk. 2019. január 31-ig 
várjuk alkotásaitokat az óvodában. A Napfény Óvoda dolgozói

December 4-én tartottuk meg óvodánkban a téli ovigaléria megnyi-
tót. Hosszú évek hagyománya, hogy ilyenkor a karácsonyi ünnepkör-
höz kapcsolódva betlehemet állítunk ki a galériánkban. A megnyitót 
az óvó nénik éneke, fuvola és furulya játéka tette színesebbé. A meg-
nyitó zárásaként közösen körbejártuk az óvoda aulájában felállított 
gyönyörű karácsonyfát.  Dobák Jánosné · Fotó: Földvári Dorottya
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„Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás.
Jó hogy jössz, jó hogy jössz, minden gyermek vár”

Fotók: G
lonczi Rudolf
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A varázslatos Kelet – Szíria

advent első vasárnapja a Zrínyi utcában

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében ismét 
egy távoli ország kultúrájába nyerhettünk bepillantást 2018. novem-
ber 10-én. Hangulatos műsorral, ételkóstolóval egybekötve fotókiál-
lítás keretében Szíria történelmével, kultúrájával ismerkedhettünk. 
Segítségünkre volt ebben az aleppói születésű dr. Ftaimi Mounzer – 
foglalkozását tekintve fordító és tolmács –, aki méltatta Szíria épített és 
szellemi örökségét, valamint a szír–magyar történelmi kapcsolatokat.

A kiállított fotóposzterek gyűjteményét nagyrészt családi, valamint 
magyar és szír barátaik képei adták.

A megnyitó ünnepségen megcsodálhattuk a sokunk számára élőben 
még szinte sohasem látott szufi* pörgést, más néven, a dervistáncot 
Molnár Márta előadásában, aki kérdéseinkre válaszolva elmondta, 
hogyan került kapcsolatba ezzel a különös tánccal. Idézzük: „Koráb-
ban a kontakt improvizációt műveltem, de váltanom kellett a csípő-
műtétem miatt. Szerettem volna olyan tevékenységet folytatni, ami 
egy kicsit spirituális. Amerikában egy zen szerzetesnőtől tanultam meg 

a dinamikus pörgés meditációját. 
A közönség itt ezt láthatta ne-
gyedórán keresztül.

Köszönöm, hogy végigkísérték 
ezt a produkciót a figyelmükkel. 
Ez a figyelem áttranszformáló-
dott szeretetté, s az egészet fel-
ajánlottam Szíria népének.”

A szufi pörgés után a zene hullá-
maira váltottunk. Sam Khozama 
szíriai fiatalember informatikát 
tanul Magyarországon, a Páz-
mány Péter egyetem ösztöndíjas 
hallgatója.

Kérdéseinkre válaszolva el-
mondta, Szíriában tanult meg a 
lanton zenélni kedvtelésből. Amit 
itt hallhatott a közönség, azok fő-
leg a hazájáról, az ünnepeikről szóló dalok voltak. Szívesen ír verseket, 
amelyek egyelőre arab nyelven olvashatók.

A meditatív produkciók után megkóstolhattuk a szír konyha kí-
nálatát. Ezek voltak többek között a kibba (darált burgullal készült, 
tésztába töltött darált hús, ízesítve gránátalmával, dióval), a rizzsel és 
gránátalmával töltött szőlőlevél, mártások, saláták (paradicsommal, 
petrezselyemmel, burgullal, olivaolajjal) továbbá tésztafélék: pita és 
baklava.

A szír vendégekkel magyarul és angolul is társaloghattunk a barátsá-
gos, élményekben gazdag esten. Sugár Istvánné, Fotók: Nagy Ildikó

*A szufizmus nem kapcsolódik mereven az iszlámhoz, egy univerzális 
szeretetvallás, a háláról szól.

A szorgos gyerekkezek munkája által 
készült meghívók már hét közepén in-
vitálták a Zrínyi utca lakóit a szokásos 
adventi, közös ünneplésre. Talán még 
sosem volt ennyire hideg az elmúlt hét 
évben. De ez nem riasztott el bennünket 
attól, hogy a hagyománnyá vált közös 
programunkon részt vegyünk. Idén is 
készültünk forralt borral, meleg teával, 
süteménnyel, pogácsával, szaloncukorral. Most is megörvendeztetett 
bennünket Rohoska Máté, hogy lelkesen készült és énekelt nekünk, s 
a szokássá vált meseolvasást is szívesen hallgatta felnőtt és gyerek egy-
aránt. Bár a CD-lejátszó megmakacsolta magát a hidegben, a közös 
éneklés sem maradt el, kéz a kézben énekeltük a „Mennyből az an-
gyalt”. Az adventi koszorú első gyertyáját idén a Tamus család gyúj-
totta meg.

Jöttek barátok és ismerősök, Zrínyi utcaiak és más utcákból valók. 
Melengette a kezünket a forró itallal megtelt bögre, a bensőnket pe-
dig az érzés: még mindig szeretünk itt lakni. Jó közösség részesei le-

hetünk, s bár év közben rohanunk, hét 
éve, advent első vasárnapján ezt a néhány 
óra egymással töltött időt ajándékozzuk 
egymásnak. Ezen a decemberi első va-
sárnapon, a reggeli misén Gábor atya is 
erre figyelmeztetett bennünket: szánjunk 
időt egymásra!

Örömmel tölt el, hogy a gyerekek, bár 
egyre nagyobbak, de a lelkesedésük csep-

pet sem enyhül az adventi délután hallatán. Örülök, hogy pár éve más 
utcába költözött család is minden évben visszatérő vendég advent első 
vasárnapján a Zrínyi utcában. Öröm az is, hogy mindig van újabb ér-
deklődő, s bár semmi „különös attrakció”, műsor nincs, mégis a han-
gulat, ami meghatározó, s jó véleménnyel vannak e kis összejövetelről.

Kívánom, hogy mindenkinek legyen sok öröme, s ezt az örömet le-
gyen kivel megosztania!

Boldog adventi várakozást és békés ünnepeket kívánok a Zrínyi ut-
cában lakóknak és Jászfényszaru bármely utcájában élő embernek!

Berzéné Magyar Krisztina Zrínyi utcai lakos · Fotó: Kotán Csenge

Dr. Ftaimi Mounzer bemutatja a kiállítást

Molnár Márta a fényszarui színpadon. Fotó Dávid Ildikó Ízelítő szíriai ételekből

Sam Khozama és
Bordásné Kovács Katalin igazgató
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Megújult a városi könyvtár

A 2018. év újabb változásokat hozott a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár könyvtári részében. A régi számítógépes és olvasóte-
rem már egyre kevéssé töltötte be a régi funkcióját. Az okos eszközök 
elterjedése miatt kevesebben használnak asztali gépeket, így a gépte-
rem kihasználatlan volt, a kölcsönzői tér pedig egyre szűkebb lett.

Az állomány átláthatóbbá tétele és a helyiségek jobb kihasználása in-
dokolttá tette a könyvtári termek egybenyitását. Ezzel együtt lehetőség 
nyílt arra, hogy nagyobb létszámú csoportokat is tudjunk könyvtári 
foglakozásokon fogadni, és az új, kényelmes, hangulatos miliőben tar-
talmasan eltölthető legyen a hozzánk  látogatók szabad ideje.

A számítógépek közül négy darab kikerült a folyosóra, így továbbra 

is igénybe lehet majd venni az ingyenes internet és számítógép hasz-
nálatot, a szolgáltatás továbbra is üzemel, de a könyvtári terekből nem 
vesz el területet.

Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának a támogatást, 
mellyel lehetővé tette a könyvtárosok régóta dédelgetett álmát, hogy új 
polcokkal, szőnyegekkel, fotelekkel letisztult, kellemes környezetben 
fogadhassák a város lakóit.

Köszönjük azok munkáját, akik segítségünkre voltak a felújítás ideje 
alatt. Szeretettel várunk minden régi és új látogatót, olvasót a megújult 
városi könyvtárban!

Bujdosó Katalin könyvtáros

Archív fotók: Bali Szabolcs

Pihenő rész

Gyermekrészleg

Kölcsönzői pult

Új polcok

Képek: N
agy Ildikó
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angol nap meghirdetve – újabb tematikus nap a városi könyvtárban
Szeretjük az angolokat, szeretjük Agatha Christie-t. És nemcsak mi 

szeretjük. Agatha és a krimi iránti rajongás sok olvasónkra jellemző. 
Így a tematikus napunk témája erre fókuszált ebben az évben. Azt is 
nagyon szerettük volna, hogy azok is eljöjjenek, és jól érezzék magu-
kat, akik nem ismerik az angol krimit. Nem volt egyszerű feladat, de 
derekasan helyt álltunk.

A kissé eklektikusan alakult ősz, a könyvtári átalakítás sok időnket 
elvette. A kreatív munkához elmélyülés kell, ezt tudjuk mindannyian. 
Idén először regisztrációhoz kötöttük a részvételt, hogy tudjuk, hány 
főre számíthatunk. A regisztráció perceken belül telt házat mutatott, 
ami egyszerre töltött el minket boldogsággal és félelemmel.

Sok embernek pedig megfelel-
ni nem egyszerű. A lázas alkotó-
munka meghozta eredményét.

November 17-én, délután 4 
órára vártuk a vendégeinket. Ti-
pikus angol itallal, a gin tonik-
kal köszöntöttük a résztvevőket. 
Majd mindenki húzott egy-egy 
vizitkártyát, amin egy-egy Chris-
tie-könyv szereplője volt, ez alap-
ján álltak össze a csapatok az első, 
bemelegítő kvíz és 5 órai tea után.

A csapatjátékot másfél órásra 
terveztük, hogy mindenki ké-
nyelmesen, nem rohanva tudja 
a feladatokat megoldani. Vicces 
helyzeteket és elmélyült feladat-
megoldást láttunk vendégeinken, 
komolyan vették a játékot.

Volt lakatkinyitás, bűnügyi feladvány, memóriajáték, Agatha Chris-
tie totó, képrejtvény, regényfelismerő, krikettezés. A játéktér berende-
zése minden kis apró dolgával a szemfüles játékosokat segítette.

A játék után kézműveskedésre került sor, asztali virágdíszt lehetett 
készíteni élő virágból, illetve a rögtönzött postán vintage képeslapokat 
lehetett írni, amit utána fel is adtunk.

Dr. Bordás Nóra gyógyszerész előadásával folytatódott az este, Aga-
tha kedvenc mérgeiről. Színes, informatív és interaktív előadásában 
laboratóriumi üvegcsékben a mérgeket kézbe is lehetett venni, izgal-
mas volt.

Nem mellesleg Nóra is Agatha rajongó. Az Angol nap csúcspontja a 
szabadulószoba volt, játékon kívül lehetett kipróbálni. A szoba beren-
dezését a Halál a Níluson regény ihlette. A vállalkozó szelleműek 2 fős 
csoportban próbálhatták ki. Volt ám izgalom és kacagás.

A játékot a Rohoska Anikó, Lajkó Anita, dr. Farkas-Antrup Szilvia 
alkotta csapat nyerte meg.

A szabaduló szobában Vaprezsán Viktória és anyukája szerepelt leg-
ügyesebben.

Az est végén a vizitkártyáján szereplő nevet mindenki kikereshette a 
kifüggesztett listán, és megtudhatta, hogy gyilkos volt-e vagy áldozat, 
vagy csak egyszerű szereplő.

Az Angol nap éjszaka fél 11-kor zárta be kapuit. Nagyon szépen kö-
szönjük minden önkéntesünknek a naphoz nyújtott segítségét, vendé-
geinknek a részvételt, a nyerteseknek meg gratulálunk!

Az 5 órai teán felszolgált szendvicsek és a Viktória torta receptjét a 
könyvtár Facebook-oldalán közzétesszük.

Aki most lemaradt, ne csüggedjen, tematikus nap jövőre is lesz! 
Addig is szeretettel várunk mindenkit a megújult könyvtári térben!

Kép és szöveg:
Nagy Ildikó könyvtáros

A regényfelismerés nem egyszerű
Szabadulószoba – Halál a Níluson

Dr. Bordás Nóra
előadása közben

A szabadulószoba legügyesebbjei

Viktória torta
Kvízjátékosok
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25 éves a Bedekovich lőrinc Népfőiskolai Társaság
Örök emberi tulajdonság, hogy a kisebb-na-

gyobb közösségek szeretnek megemlékezni szüle-
tésük kerek évfordulóiról.

A Társaság 1993. december 20-án, 21 alapító és 8 pártoló tag-
gal jött létre Jászfényszarun, a Jászságban 1998 óta végzi közhasznú 
szervezetként közművelődési és kulturális tevékenységét. 2012 júniu-
sától akkreditált felnőttképzési intézmény. A Népfőiskolai Társaság id. 
Bedekovich Lőrinc (1751–1823) nevét vette fel, aki kora elismert 
térképésze, geodétája volt.

A népfőiskolai tevékenység élő hagyományokra támaszkodik. Hitet 
és erőt merítenek az első jász népfőiskola munkájából, amely 1942-
ben, illetve 1946-ban működött Jászberényben.

A mai Magyarországon a népfőiskola nem csupán egy a felnőtt neve-
léssel foglalkozó intézményforma, nem csak egy célorientált közösség, 
hanem a demokrácia műhelye. Bár a létük összefonódott a politikai 
rendszerváltozással, mégis ezt a két és fél évtizedet a munkálkodásuk 
eredményeivel jellemezhetjük. Arról tudunk beszámolni, hogy hagyo-
mányokat teremtettek, közvetítettek – igyekeztek jól sáfárkodni 
gazdag örökségükkel, közösségek létrejöttét segítették, miközben 
folyamatosan tanultak és tanultak, kommunikációt, az együttmű-
ködést, a felnőttképzés módszereit, a jó gyakorlatok átadását.

„Létkérdés számunkra, hogy a népfőiskolai mozgalom fogalmát tisztáz-
zuk: a célt és eszközt egységben látva arra törekszünk, hogy a tudás- és 
készségbeli lemaradásokat csökkentve segítsük a tanulni vágyó személyek 
és közösségek felzárkózását. Sajnálatos …., hogy a népfőiskolák a civil 
mozgalmak pályázati startvonalára kerülnek. Holott a felnőttképzés, a 
vidékfejlesztés területén számos projektteljesítménnyel alaposan rászolgál-
tunk arra, hogy a felnőttoktatási rendszer alapintézményeinek sorában 
elnyerje a folyamatos munka biztonságát.”

(Sz. Tóth János, MNT elnökének gondolatai)

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) azzal az elhi-
vatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződé-
sét, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanulás-
hoz. Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, 
szemléletformálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az 
egyén tevékenységében eredményesen tud hasznosítani.

Tagsága jelenleg 159 fő, döntően helyi, térségi és elszármazott jász-
sági lakos.

Elhalálozott: 8 fő:
· id. Harangozó Imre (Jászfényszaru, Széchenyi út 6.)
· Litkei Antal prépost (Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3.)
· Víg János (Jászfényszaru, Bajcsy-Zsilinszky út 28.)
· Bali Szabolcs (Jászfényszaru, Széchenyi út 19.)
· Tamus Miklós (Jászfényszaru, Szabadság út 133.)
· Szeleczky Lajosné – Trudika néni (Gyömrő)
· özv. Győri Antalné (Jászfényszaru, Szabadság út 21.)
· Kovács Lászlóné – (Jászfényszaru, Kinizsi Pál út 14.) Manyika,
 aki csak néhány napja távozott közülük
Emléküket nagy tisztelettel és szeretettel őrzik.

Programjaik: ismeretterjesztő előadás-sorozatok az egészségnevelés, 
környezetvédelem, gazdálkodás területén; pódiumestek, művésze-
ti programok, hangversenyek – Adventi kávéházak, fotókiállítások, 
könyvbemutatók; húsvéti és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 
hagyományőrző kézműves foglalkozások és kiállítások – vásárok; Er-
zsébet-napi programok; külföldi cserekapcsolatok; térségi és regionális 
rendezvények, illetve fórumok. Kiadványaik: Bedekovich-füzetek so-
rozat, a közéleti Civil Hírmondó újság; Gyökereink; Zarándokúton 
a Jászságban; Vállalkozó női praktikák és fortélyok; Első lépések Jász-
fényszarun; Aromák, ízek, zenészek, írások; Fotókiállítási anyagok.

A Népfőiskola Műhelyei: Drámapedagógia Műhely, Kézműves 
műhely, Fotóműhely.

A népfőiskola névadójának emlékére id. Bedekovich Lőrinc-emlék-
oszlopot állíttattak a templomkertben.

Elismeréseik
Jászfényszaru Város Önkormányzata: Jászfény-

szaruért emlékérem – 10 éve város Jászfényszaru, 
2003; 20 éves a Város – a város fejlődését segítő 
közreműködésért 2013; Elismerő oklevél a 25 éves 
tevékenységért 2018; Népfőiskolákért Magyar Népfőiskolai Társaság 
kitüntetése, emlékérem 2006.; Díszoklevél a közösségépítő munka 
elismeréseként, Jászok Egyesülete 2006; Díszoklevél a közösségépítő 
munka elismeréseként, Jászok Egyesülete 2011; Díszoklevél a közös-
ségépítő munka elismeréseként, Jászok Egyesülete 2016; Jászok Egye-
sülete: Jászsági Civil Vándordíj 2011; Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
elismerő oklevél, érem 1997; FÉBE elismerő oklevél, érem 2008.

A működést hazai és uniós pályázati forrásokból biztosítják. 
Jelentős uniós programjaik: Együttműködő női vállalkozók hálózata 
a valóságban és virtuálisan 2005. Európa a polgárokért – Testvérvá-
rosi találkozók 2010, 2011. Vállalkozó nők a vidékért 2007–2008. 
APURE nyári egyetem – Grundtvig kapcsolatok 2009., 2010. Első 
lépések Jászfényszarun 2011. Családok népfőiskolája 2013 – A Nép-
főiskola több mint húsz féle programja, több mint száz alkalommal 
került megszervezésre, minden korosztályt külön-külön megszólítva. 
(kerekítő, tematikus játszóház, kosárfonás, rajztanfolyam, varrókuckó, 
informatikai képzés, népzenei programok stb.). Hagyomány és kre-
ativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális 
kapcsolatok 2013-2014. amely keretében négy óvoda és négy iskola 
(Pusztamonostor, Jászágó, Boldog, Jászfényszaru) tanulói számára biz-
tosítottak tanórán kívüli programokat – tehetséggondozás, szakkör, 
tematikus napok, tábor, tanulmányi kirándulás formájában. A Jászság 
nagy horderejű eseményéhez – XXIV. Jász Világtalálkozó, a település 
évfordulós eseményeihez, 25 éves a város, 25 éves a Népfőiskola, 
a szervezet is hozzájárult a maga eszközeivel, programjaival. Ennek 
érdekében s a hagyományos programjaik megvalósítása végett pályá-
zati források bevonására kerestek lehetőséget. Ebben az évben fenn-
állásának negyedszázados évfordulóját ünnepli a Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság. Ennek alkalmából rendezik meg a „25 év 25 
esemény” programsorozatot, amely megvalósítására 2018. július 1. és 
2019. június 30. között a Korhatártalan Akadémia – Bedekovich 
hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében című 
GINOP-3.3.3-17-2017-00104	 azonosító	 számú	 projekt	 keretében	
kerül sor. Az Akadémia Családi- és négy programelemű Digit modulja 
IKT és szociális kulcskompetenciákat fejleszt. A résztvevők tanúsít-
ványt, illetve az év zárásakor „Akadémiai Diplomát” kapnak. A prog-
ramot az eddigi hagyományok innovatív továbbfejlesztésével, a Digi-
tális Jólét Program keretében és Jászfényszaru város Önkormányzata 
támogatásával valósítják meg. A szervezet képviselője: Kovács Béláné 
Pető Magdolna. A szervezet küldetésként fogalmazta meg: „Célunk, 
hogy magas színvonalú képzések nyújtásával szolgáljuk a helyi, térségi 
társadalmat: résztvevőink számukra munkaerő-piaci, illetve életmi-
nőségük javítása tekintetében hasznos képzésekben vehessenek részt, 
partnerei legyünk a felnőttképzésben érintett civil szervezeteknek és 
humánerőforrás-fejlesztés iránt elkötelezett munkáltatóknak. Hosszú 
távú, bizalomra épülő kapcsolat kialakítására törekszünk, ezzel biz-
tosítva stabil működésünket és növelve a népfőiskola márka értékét. 
Ugyanakkor célunk, hogy működésünk valamennyi érintettje elége-
dett legyen tevékenységünkkel, kapcsolatainkat a kölcsönös előnyök 
és partnerség elvei szerint alakítjuk.”

Köszönet
Ezúton köszönjük, hogy közreműködésükkel támogatták szerveze-

tünk céljait. Az Önök támogatása is segítette azt a munkát, amellyel 
a népfőiskola jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közösségi, 
szellemi arculatának formálásához. Fontos volt a több éves támogatá-
suk ahhoz, hogy 24 éven át, továbbra is megrendezhettük az Erzsébet-
napi kiállítást, vásárt és kísérő rendezvényeit, 23 éven át az adventi 
hangversenyt, 20 éven át a nyári művészeti-dráma tábort. Mindezek 
ösztönözték a szervezetet arra, hogy forrásteremtő céllal hazai és euró-
pai uniós pályázatokat készítsenek, további programokat indítsanak, 
bonyolítsanak a jövőben is. Kovács Béla

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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adventi kávéház, amely fogalommá vált Jászfényszarun

Ismét Kárpátalján a Fortuna

Mint arról korábbi számainkban is értesülhettek olvasóink ebben az 
évben ünnepeli fennállásának 25. évfordulóját a Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság, amely 1993. december 20-án, 21 alapító és 8 
pártoló taggal jött létre Jászfényszarun. A társaság elnöke: Kovács Bé-
láné Pető Magdolna.

A nevezetes alkalomhoz több rendezvényük is kapcsolódott az év 
során. Legutóbb a népfőiskola karácsonyváró – mára fogalommá vált 
– Adventi Kávéházában jártunk december 10-én a Régi Kaszinó étte-
rem és kávézó nagytermében.

A megjelenteket Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szerkesztő–
műsorvezetője köszöntötte.

Az Egri Érseki Fiúkórus szívet-lelket gyönyörködtető műsorában 
sok régi és új dal, világhírű musical-részlet, magyar népdalfeldolgozás 
hangzott el. A karvezető Schmiedmeiszter Szilvia volt, szólót énekelt 
Hegyesi Hudik Margit, zongorán közreműködött dr. Réz Lóránt.

A hangversenyt követően Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter asszony köszöntötte a népfőiskolai társaság tagjait, vezetőségét. 
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel: Győri János Bertalan al-
polgármester, dr. Voller Erika jegyző asszony, Dankóné Szabó Edit, 
az Europe Direkt szolnoki iroda 
vezetője, dr. Herbály Katalin, a 
szolnoki Neumann János  Egyetem 
tanára, Farkasné Szőke Tünde, a 
jászberényi Palotási János Zeneis-
kola igazgatója, valamint Zsámbo-
ki Lászlóné, a jászfényszarui általá-
nos iskola nyugalmazott igazgatója.

A program támogatói voltak: 
Jászfényszaru Város Önkormányza-
ta, a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár, valamint a népfőisko-
la	 GINOP-3.3.3-17-2017-00104	
projektje.

Farkas Erzsébet műsorvezető tol-
mácsolta a népfőiskolai társaság 
köszönetét a város azon lakóinak, 
akik közreműködésükkel támogatták a társaság céljait, több mint két 
évtizeden át szervezték a nyári művészeti táborokat, az Erzsébet-napi 
kiállításokat és vásárokat, az adventi hangversenyeket.

Jelen lapszámunkban is olvasható összefoglaló értékelés a népfőis-
kolai társaság széles körű kulturális, ismeretterjesztő tevékenységéről, 
amelyek ismertek és kedveltek a gyermekek és felnőttek körében egy-
aránt. A 23. Adventi kávéház barátságos légkörben telt, közös ének-
léssel tette meghitté a karácsonyvárást, meglepetés csomagok találtak 
gazdáikra a terített asztalokon. Az este a születésnapi torta felszolgálá-
sával zárult. Szöveg: Sugár Istvánné · Kép: Pető István

Sok izgalom és gondolkodás előzte meg 
novemberi kárpátaljai turnénkat. Az egyik 
oka kétségeinknek, hogy a 2,5 éve bemuta-
tott Finító darabunk nem gyermekszemek-
nek való. Márpedig Kárpátalján mindig sok a 
fiatalkorú a nézőtéren. A másik, hogy néhány 
próbával szereplőváltást, illetve kettőzést is 
meg kellett oldanunk. Feltett kérdéseinkre 
Román Erika, a Gáti Kovács Vilmos Kö-
zépiskola igazgatója, képviselőasszony adott 
megnyugtató válaszokat: szeretettel várnak 
bennünket, nem vagyunk terhükre, megszer-
vezik a közönséget, amely nem gyermekek-
ből áll, s egyebek miatt sem kell aggódnunk.

Így hát 2018. november 23-án hajnalban 
útra keltünk, hogy három magyarlakta te-
lepülésen ingyen színházi élményt adhas-
sunk. Több órás utazás után, közel 2 órás 
határátlépést követően várt ránk Erika, az 
igazgató asszony, akinek a turné helyszíne-
inek megszervezését, a szállás lebeszélését, 
programjaink koordinálást köszönhetjük. 
Az első helyszín Bene település volt, ahol 
egy iskola ”színháztermében” játszottunk. 
A buszból kiszállva rögtön feltűnt, hogy a 
gyerekek mind, kivétel nélkül, illedelmesen 
és hangosan köszöntek. Az iskola éttermében 

(folytatás a 13. oldalon)

Az Egri Érseki Fiúkórus idén kezdte meg 8. tanévét, mely ala-
pítása óta már több, mint 30 tagot számlál. Alapítójuk dr. Ternyák 
Csaba egri érsek. Alapító karnagyuk pedig Schmiedmeiszter Szilvia. 

A jelenlegi felállásban 4 alapító tag dolgozik még együtt a kórus-
sal. Munkájuk során a 7 év alatt az egyszólamú, képzetlen hangú 
egyszerű gyermekénekléstől az 5 szólamú, kortárs és igen nehéz mű-
vek előadásáig jutottak el, nem kevés áldozat árán. Szoros és gondos-
kodó kapcsolatot ápolnak fenntartójukkal, az Egri Főegyházmegyé-
vel és művésztanáraikkal. A kórus működésében szüntelen erővel és 
lelkesedéssel vesznek részt a szülők és nagyszülők is.

A fiúkórus túl van első nagy útjain is, mely 2018 év elején egy 
sanghaji majd egy ausztriai turné formájában valósult meg nagy 
erők összefogásával.

Várják az új kórustagok jelentkezését 6-tól 12 éves korig, melynek 
nem előfeltétele a zenei előképzettség, csupán az, hogy a gyermek 
szeresse a zenét, és szeressen énekelni.

Együtt énekelünk

Ajándékátadás

A beregszentmiklósi Rákóczi várkastélynál

Farkas Erzsébet



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/12 13

Ismét Kárpátalján a Fortuna
(folytatás a 12. oldalról)
forró	levessel,	finom	tarhonyás	hússal	és	muffinnal	fogadtak	bennünket.	
Szeretettel adták, szeretettel fogadtuk. Köszönjük! Az ebédet követően 
gyorsan megfordítottuk a színpadot, azaz a nézőtéren játszottunk, s a szín-
padot nézőtérként rendeztük be, ezzel is teret nyerve a játéknak. Szinte 
„szobaszínház” jellegű előadást láthattak tőlünk a nézünk, ahol Bordásné 
Katinka debütált Mirtill, a riporternő szerepében. A nézők hatalmas taps-
sal jutalmazták játékunkat. Külön öröm számunkra, hogy olyan település-
re sikerült eljutnunk, ahol – a helyiek elmondása szerint – nem volt még 
színházi előadás. A vacsorát már szálláshelyünkön, Makkosjánosiban, a 
Helikon Hotelben fogyasztottuk el, sőt még egy kicsit táncoltunk és éne-
keltünk is a hosszú nap lezárásaként. A szállodában több sportolócsapat is 
megszállt, mert azon a hétvégén Beregszászon nemzetközi birkózóversenyt 
rendeztek. Vajdasági magyar fiatal birkózókkal egy különös hangulatú be-
szélgetésen sokat tanultunk. A gyerekek beszéltek a sportról, az edzésekről, 
a küzdelmekről, a tanulásról, a hazájukról, a magyar nyelvről, s meglepő 
természetességgel a háborúról.

Szombaton a reggelit követően Beregszentmiklósra zötyögött buszunk 
a helyenként borzalmas állapotban lévő utakon. Ez a település Munkács-
tól kb.10 km-re fekszik. A Rákóczi-várkastély megtekintése volt célunk, s 
az épület belsejébe érve különleges kalauzolásban volt részünk. Az 1400-
as évek közepén eredetileg erődítményként épült várban Bartos József 
munkácsi festőművész köszöntött bennünket, aki szívügyének tekinti e 
nevezetes épület rekonstrukcióját. Az ő áldozatos munkájának köszönhe-
tő, hogy ma már látogatható itt a Történelmi Múzeum, hogy különböző 
rendezvényekkel próbálják meg népszerűsíteni az épületet, amely külföldi 
festőművészek bevonásával, az általuk készített festmények értékesítéséből 
származó bevételek ráfordításából vált látogathatóvá. Magyarországi és uk-
rajnai források bevonásával próbálják megóvni az utókornak azt a helyet, 
ahol oly sok történelmi személyiség megfordult. A szovjet éra alatt katonai 
raktárként működő, a későbbiekben gazdátlanul leromlott vár valaha a 
Rákócziak birtokában is volt, amelyet a szatmári béke után tőlük elko-
boztak, s később a Schönborg család kezére került. II. Rákóczi Ferenc a 
száműzetése előtti utolsó éjszakát itt töltötte. Korábban Rákóczi fejedelem 
édesanyja, Zrínyi Ilona és későbbi férje, Thököly Imre is itt találkozott, s 
később a nászéjszakájukat is töltötték. Érdekes volt belépni a hajdani háló-
szobába, s az ablakokon kitekinteni a vár hátsó kertjére. Mégis a legérdeke-
sebb élmény talán, amikor a falakat átszövő titkos járatokon átjuthattunk 
egyik teremből a másikba. Érdekes és szép kirándulás volt a szerelem és az 
összetartozás váraként emlegetett kastély ódon falai között lépkedni.

Ezt követően a Szolyvai Emlékparkba vezetett utunk. A II. világhábo-
rú végén, 1944-ben létesített egykori szolyvai gyűjtőtábor áldozatainak, 
a málenkij robot elszenvedőinek állít emléket ez a park, melyet 1994 no-
vemberében avattak fel. Később újabb emlékoszlopokkal és emlékművek-
kel bővült az emlékezés helyszíne. 2004-ben 12.000 ember nevét már-
ványtáblákba vésték, s a fő emlékmű siratófalára szerelték fel. 2009-ben 
újabb, a mai Magyarország, Szlovákia és Románia területéről elhurcoltak 
nevét tartalmazó táblákat helyeztek el az emlékpark területén. Megható 
volt látni, amikor a három gáti pedagógus kísérőnk megkereste a Gátról 
elhurcoltak nevét tartalmazó táblát. A kirándulás és emlékezés pillanatait 
Izsnyétére érve gyorsan követte az ebéd (borscs leves és töltött káposzta) és 
az újabb fellépés helyszíni bejárása. Kipakolás, díszletezés, öltözés, előadás, 
lepakolás, buszba bepakolás a néhány óra története. S közben: nevetés a 
színfalak mögött, ami olyan szűkös volt, hogy alig fértük el egymástól, 
Czibolya Gábor „beugrása” a szomszéd Misi szerepébe, kacagás és taps a 
nézőtéren, a helyi polgármester köszönete, hogy láthatták ezt a darabot. 

Már besötétedett, amikor elbúcsúztunk, s a szállodában szépen megterített 
asztaloknál újra „pihent” a csapat.

Néhány órányi alvást és a reggelit követően búcsúztunk a hoteltől, s két 
gáti pedagógus társaságában a munkácsi csernekhegyi bazilita kolostor-
hoz látogattunk. A középkorban alapított kolostor a görögkeleti, majd a 
görögkatolikus püspökség székhelye is volt. 1804-ben Szent Miklósnak 
szentelték az itt található templomot. 1949-ben a szovjet hatóság felszá-
molta az egyházmegyét, s azóta pravoszláv Vazul-rendi apácakolostorként 
működik.	Ortodox	 búcsújáró	 hely,	mely	 ottlétünkkor	 is	 tele	 volt	 hívő,	
imádkozó emberekkel. Pár percre betekintettünk a templomba, s rövid sé-
tát tettünk az esőben a templom körül. Csupán egy óránk volt, hogy apró 
ajándékot, édességet vásároljunk egy közeli szupermarketben, mert délben 
már vártak bennünket Gáton az iskolában, ahol a forrón gőzölgő levest, a 
finom káposztát és süteményeket ismerős arcú, kedves pedagógusok szol-
gálták fel. A városunk könyvtárából ajándékba vitt több doboznyi könyv 
jó szolgálatot tesz majd az iskola könyvtárában. A mi ajándékunk pedig itt 
is az előadás volt. Gáton is, mint az előző két helyszínen Győri János Ber-
talan alpolgármester úr köszöntötte a közönséget, s átadta Jászfényszaru 
polgármesterének, képviselő-testületének üdvözletét és ajándékát. Ezúton 
is köszönjük neki és feleségének, hogy segítették, támogatták utunkat. A 
színpadon könnyedén és örömmel játszottunk, s a hirtelen jött áramszünet 
sem zökkentette ki társaimat a szerepből. Gyakorlott színjátszóként reagál-
tak, s improvizáltak e szokatlan helyzetben. Az előadást most is vastapssal 
jutalmazták, s Román Erika igazgatóasszony még a könnyeivel küszködve 
kellett, hogy megszólaljon. Megköszönte az előadást, azt, hogy nem en-
gedjük el egymás kezét, hogy még három évtized után is (akkor indult 
Gáttal a színjátszók ismeretsége) a kapcsolat él, és fontosnak tartjuk ezt a 
missziót. Gyönyörű gesztussal – előre jelezve, hogy eltérve a protokollá-
ris szabályoktól – Kovács Andrásné Rozika néninek nyújtotta át az ekhós 
szekeret ábrázoló ajándékot. Meghatódva és szeretetteljesen beszélt Rozi-
ka néni erről a kapcsolatról, mindannyiunk érzéseit jól megfogalmazva és 
átadva. Köszönjük, hogy elkísért bennünket ezen az úton is! A nézőtéren 
ismerős arcok derültek fel, ajándékok cserélődtek a fényszaruiak és egyko-
ri vendéglátóik között, örömkönnyek és ölelések közepette. Uzsonnával, 
útravaló csomaggal, integetéssel és szeretettel búcsúzott tőlünk az iskola 
igazgatója és tantestülete, biztosítva bennünket arról, szívesen várnak, s 
látnak bennünket újra és újra.

Már csak a hazafelé út, s előtte egy határátkelés állt előttünk a turné le-
zárásaként. Az átkelés nem volt egyszerű, több mint 3,5 órát várakoztunk, 
mindenkit leszállítottak a magyar határon, átvizsgálták csomagjainkat, s 
miután rendben találtak mindent, folytathattuk utunkat. Az eső szünte-
lenül esett, fáradtan, álmosan pakoltunk le a buszról hajnali 2 óra körül. 
Nagy tisztelet és köszönet jár Vitay István buszvezetőnek, aki jó társunk 
volt a turné napjai alatt, segített, cipekedett, elviselte (s jól viselte) han-
goskodásunkat, és biztonságban hazaszállított bennünket Jászfényszarura.

Köszönettel tartozunk Jászfényszaru Város Önkormányzatának az évente 
megítélt anyagi támogatásért, hiszen ebből az összegből fedeztük az utazási 
költségeket. Köszönet a SZIBAKÖ Egyesületnek a turné megszervezésé-
ért, az anyagi és szakmai segítségért! De legfőként nektek köszönöm, ked-
ves színjátszótársaim, mert időt, fáradtságot és anyagi hozzájárulást nem 
sajnálva, szabadságotok terhére végeztétek ezt a nemes feladatot! Kívánom, 
hogy sokáig legyünk fontosak még egymásnak, szeressük egymást, s legyen 
elég lelkesedésünk és kitartásunk ahhoz, hogy minden évben magyar szót, 
kultúrát, színjátszást és szeretet vigyünk olyan helyekre, ahol magyarok 
laknak, magyar határokon kívül!

Berzéné Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár

Román Erika iskolaigazgató köszönti a csoportot és Kovács Andrásnét Jelenet az előadásból
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a házunk tája klub hírei

advent az iskolában

2018. november közepén, néhány 
hetes előkészítő munkát követően meg-
alakult a Házunk tája klub, s ezzel Jász-
fényszaru is bekapcsolódott az országo-
san már működő „háztartás-zöldítők” 
mozgalmába.

A hetente keddi napokon fél 3-kor 
megrendezésre kerülő összejöveteleken 
már számos témát érintettünk középpontban a környezetbarát élet-
móddal. Milyen a gazdaságos és környezetkímélő háztartás, hogyan 
gazdálkodhatunk takarékosan az energiahordozókkal. Megmértük egy 
teszt segítségével, kinek-kinek mekkora az ökológiai lábnyoma. Mit 
tehetnénk annak csökkentéséért.

A klubtagok közül sokakat érdekel a vegyszermentes zöldség-
termesztés, a kiskerttel kapcsolatos praktikus teendők. Fűszer- és 
gyógynövénykert kialakítása. Ezek a témák kerülnek terítékre majd 
a januári-februári összejöveteleken. Az év utolsó hónapjában azonban 
mindannyiunkat az ünnepekre való készülődés foglal le, így hát meg-
osztottuk egymással gondolatainkat az ünnepi szokások változásáról, 
az ünnepi menü összeállításáról, a régi karácsonyokról.

Megemlékezés régi karácsonyokról – egy visszaemlékezés közreadása.
„Bornyújárás tanyán úgy volt a karácsony, hogy édesanyám hozott 

a faluból egy köteg karácsonyfa gallyat, és apu egy egyenes botot ki-
furkált, abba illesztették a gallyakat, és szebb lett, mint a Magdiéké, 
mert nagyobb lett. Magdi karácsonyfáján mindig több cukor és csoki 
volt, egyszer meg egy házikó papírdobozból, amibe csoki volt, és én 
nagyon irigyeltem, sírtam miatta. Aztán fogták és beletették egy piros 
fazékba, ami tele volt sárga homokkal. A díszítést meg úgy csinálták, 
hogy a három testvér egymás melletti tanyáján mindig eggyel tovább 
küldtek bennünket, gyerekeket, amíg díszítették. Mikor végeztek, ha-
zamehettünk. Egy évben úgy volt, hogy „élőben” jött a Jézuska. Dányi 
Eta néni volt a menyasszonyi ruhájában. Bejött a házba, megkérdez-
te, hogy tudok-e imádkozni. Én annyira megilletődtem, hogy rögtön 
térdre ereszkedtem, mondtam, hogy igen. Apu meg félig spiccesen 
nevetett a kemencepadkán ülve, hogy bolondot csinálnak a gyerekből. 
Mikor elment a Jézuska, még benézett az ablakon, én meg felkiáltot-
tam, hogy nézzétek, kukucskál a Jézuska. Ajándékok közül egy olyan 
lapozható füzetre emlékszem, hogy volt benne egy babaarc, és ha la-
poztam, változott a ruhája. A hajtogatós kis könyvben meg minden 
ruhához volt egy kis versike, egyre emlékszem, mikor kötény és faka-
nál volt a baba öltözéke, a versike az volt: „Kis gazdasszony vagyok én, 
sütni-főzni tudok én.”

Mi ott a Bornyújárásban Szent Csalá-
dot is jártunk. A gyertyára lámpaüveget 
tettünk, azzal világítottunk. A szomszé-
dos tanyákról a három Sándor család, 
a négy Ézsiás család, a négy Cserhátiak 
meg a Szerencsésék, mi ezekkel jártunk 
össze. Az asztal közepére tették a Szent 
Család képet, a két szélére szép gyer-

tyatartókban gyertyát gyújtottak, és kezdődött az imádkozás,meg az 
éneklés. A végén volt egy kis kínálás is.

Nálunk a családok összefogtak, a három Sándor testvér együtt sü-
tött, készült az ünnepre, mindig egy helyen gyújtották be a kemencét, 
és ott készültek az ünnepi ételek: kocsonya, húsleves, kacsasült, disz-
nótoros, és finom kelt kalácsok, beigli is. Mivel minden tanyán voltak 
baromfiak, tömtek kacsát, libát hizlaltak disznót, így ki tudták állítani 
az ünnepi ételeket. Emlékszem, Jánosi Anti sógorék gyalog jöttek az 
Újszőlőből a Bornyújárás tanyára a disznóvágásra. Milyen korán kel-
lett nekik kelniük. Az ünnepek is, meg az egész tanyasi élet nagyon 
kedves volt nekem.”

Egy finom karácsonyi sütemény receptjét adjuk most közre:

MéZES KRéMES
Hozzávalók:
15 deka cukor, 3 

deka zsír, 3 evőkanál 
tejföl, 3 evőkanál ol-
vasztott méz, 1 tojás, 
45 deka liszt, csapott 
kávéskanál szódabi-
karbóna.

A töltelékhez: 3 deci tej, 5 deka gríz, 10 deka vaj, 10 deka porcukor.
A cukrot, a tojást, a tejfölt, a zsírt, a mézet gőz fölött folyékonnyá 

kevergetjük, majd levéve beleadjuk a lisztet, szódabikarbónát és ösz-
szekeverjük, gyúrjuk. 4 cipóra osztjuk, és fél órát pihentetjük. 4 lapra 
nyújtjuk, melyeket egyenként a tepsi hátlapján megsütünk. A töltelék 
pedig úgy készül, hogy a tejben megfőzzük a grízt, s amikor langyosra 
hűl, beleadjuk a vajat és a porcukrot, és jól kikeverjük. Ezután az első 
lapot a töltelék felével megkenjük, ráteszünk egy lapot, azt megkenjük 
baracklekvárral, ráteszünk egy lapot, arra kenjük a töltelék másik felét, 
végül rátesszük a negyedik lapot. Egy kis nehezék nem árt a tetejére 
– másnapra szépen összeáll az egész. Tetszés szerint vágjuk darabokra.

Jó étvágyat! Nagyné Kiss Mária · Fotó: -bzs-

Advent kezdetén idén is kötöttünk adventi koszorút iskolánkban. 
Köszönjük a segítők: Tamus Béláné Ildikó, Sándorné Éva, iskolánk 
pedagógusai és Réz Ferencné Ica közreműködését, utóbbinak azt is, 
hogy már sokadik alkalommal biztosította nagykereskedelmi áron a 
szebbnél szebb alkotásokhoz az alapanyagokat. Templomunkba is el-
látogatott a  Mikulás, ahol Hornyák Péterné vezetésével a 2. a, 3. a és 
b osztályosok kedves műsora várta.

A rádióban minden reggel más pedagógus tolmácsolta az ünnepvá-
ráshoz illő gondolatokat a hitoktatók szervezésében. Az önkormányzat 
nagy adventi koszorújánál minden héten más osztály segédkezett né-
hány gondolattal, énekkel a gyertya meggyújtásánál. Az utolsó héten 
forró tea osztásával tették bensőségesebbé a hangulatot az iskola támo-
gatásával és szülők, gyerekek segítségével.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Kép: Lovászné Török Magdolna
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Versmondók sikerei

November, újra Adács

December 1-jén a Fővárosi Művelődési Központ adott helyet a „Regősök húrján” vers- és prózamon-
dó verseny döntőjének és gálájának, amelyre városunkból Kotán Eszter és Rácz Ádám jutott tovább 
a tavasszal nálunk megrendezett Jász Fény vers- és prózamondó találkozóról. Mindketten sikeresen 
szerepeltek, és arany minősítésükkel kategóriájukban az ország legjobb 10 versmondója között vannak!

December 2-án az Illyés 
Gyula Nemzeti Vers- és Pró-
zamondó Verseny döntőjé-
ben Szénási Sándor legfiata-
labbként derekasan helyt állt 
a tapasztalt felnőttek között. 
Bronz minősítése nagy si-
kernek számít ebben az erős 
mezőnyben.

Felkészítőként is büszke 
vagyok rájuk! Gratulálunk a 
tehetséges fiataloknak!

Katinka

Az utóbbi hetekben újra szorgalmas munka jellemezte a Fortuna és a 
Napsugár háza táját. Kovács Tímea rendező ötletét megvalósítva, mű-
helymunka keretében próbált öt felnőtt és öt gyermekszínjátszó, ezáltal 
is erősítve az együttműködést a fiatal és az érettebb generáció között.

Marth P. Ildikó: Amerre a nap lejár című darabját a „Mit remélsz?” 
alcímmel láttuk el, ezzel is erősítve mondanivalónkat. A mű egy idő-
sebb hajléktalan és egy az intézetből utcára került kamasz párbeszédén 
keresztül mutat betekintést a hajléktalan lét mindennapjaiba. Célunk az 
érzékenyítés volt.

Az eredetileg kétszereplős darabot jelenetekre bontva, párosával dol-
goztuk fel. A hangsúly a játékra és a mondanivalóra fókuszált, zenei 
aláfestést, fényeffektusokat nélkülözve. Szerettük volna, ha az érzékelés 
a művészi megjelenítésen keresztül hat, mindenféle más erősítő eszköz 
nélkül.

Közeledvén az adácsi megmérettetéshez két „főpróbát” is tartottunk, 
melyre invitáltuk a gyerekek szüleit, hozzátartozókat, színjátszókat. 
Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és észrevételeiket őszintén 
megosztották velünk. Fontos volt számunkra, hogy „szokjuk” a közönsé-
get, s az is, hogy a szülők láthassák, a gyerekek mennyire kemény mun-
kát végeznek a próbák során. Nem a fizikai megterhelésre gondolok itt, 
hanem arra, hogy számukra esetleg ismeretlen emberrel kell a színpadon 
szerepelni, a közös hangot megtalálni, ráhangolódni a másik érzelmi és 
lelki világára, megtanulni az építő kritikát meghallgatni és elfogadni. A 
téma érett gondolkodást kívánt, s az öt kamasz mindegyike megfelelt 
ennek az elvárásnak.

2018. november 16-án Adácson, a XXII. színjátszó fesztiválon- amely 
a X. Kárpát-medencei színjátszó fesztivál is egyben- az első nap utolsó 
fellépőjeként álltunk színpadra társaimmal. Izgalommal kezdtünk bele 
a játékba, s a színfalak mögött „szorítottunk” az éppen színpadon lévő 
társainknak. Azt gondolom, hogy 200 %-ot teljesítettünk. A próbákon 
még nyers, éretlen anyag élni kezdett, hatott, tanított és rávilágított a 
bemutatott probléma lényegére. E rövid, alig 20 perces játékot csend 
vette körül, a játszók legapróbb pisszenése is érzékelhető volt. A szín-
padon alkalmazott „szünetek” kellő mértékben és helyen segítették elő 
a lírai hatást. Az eredmény: vastaps, meghatott és elgondolkodó nézők. 
Az összehúzott függöny mögött pedig ölelkezés és megkönnyebbülés: jól 

teljesítettünk, célunk megvalósult. Még aznap este a 3 fős szakmai zsű-
ri mindannyiunk jelenlétében értékelte munkánkat. A hosszú, részletes 
elemzésben legelőször Kiss László, az MSz-JSz tanácsadó testületének 
elnöke, zsűrielnök kért szót, aki könnyeit nem szégyellve adott hangot 
a darab láttán megélt érzelmi utazásának. Ezt követően Tóth Zsuzsanna 
színházpedagógus hangsúlyozta, mennyire értékes és a gyerekek értő és 
érző felnőtté válásához mennyire fontos pedagógiai munkát végeztünk. 
Jancsó Sarolta színésznő is kiemelte a téma fontosságát, a színpadi meg-
jelenítést, a játszók tehetségét, a közös összefogást. 

A fesztiválon minősítést is lehet kérni. Mi is a minősítés? A Magyar 
Szín-Játékos Szövetség által megítélt arany, ezüst vagy bronz megje-
lölés, amellyel a látott darabot „jutalmazzák”. A minősítés megadása 
nem kötelező, ha a produkció nem éri el a Szövetség által megállapított 
színvonalat. A legcsillogóbb minősítés azt jelenti, hogy országhatáron 
kívüli bemutatásra is érdemesnek találják a látottakat, mert az színházi 
élményt nyújt.

Büszkén mondhatjuk: ARANY minősítést kapott ez a darabunk is! 
Hálásak vagyunk és köszönjük! 

Játszók: Glonczi Rudolf - Farkas Sándor, Czibolya Gábor - Forró 
Máté, Berzéné Magyar Krisztina - Berze Anna, Berze János - Nagy 
Bálint, Fábián Gyuláné Réz Katalin - Radics Melitta. Rendező: Ko-
vács Tímea 

Berzéné Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár

A novemberi lapszámban megjelent cikk 
– Képeslapkiállítás Jászfényszarun – a régi 
Jászfényszaruról / Dr. Farkas Kristóf Vince írása 
– kiegészítést kíván. A program a Korhatártalan Akadémia – 
Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és tér-
ségében című GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú 
projekt keretében kerül sor.

Helyesbítés

Fo
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A nézőtér a zsűrivel. Fotó: Tanczikó-Ruis Beatrix Az aranyminősítésű produkció szereplői és rendezője. Fotó: Katinka
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Az első két napon autóbuszon, gumikerekű kisvasúton, hajón már 
utaztunk. A harmadik napon időben, 8 órakor indultunk, hogy él-
ményvasúton is közlekedjünk. A semmeringi vasút Ausztriában, Fel-
ső-Ausztria és Stájerország tartományok határán található, Gloggnitz 
és Mürzzuschlag között. Ez volt Európa első hegyi vasútja. Tervezője 
és az építés irányítója Carl Ritter von Ghega mérnök volt. 1848 és 
1854 között épült, 1998-tól a kulturális világörökségi helyszínek közé 
tartozik. A semmeringi élményvasút teljes hossza 41 km, közben a 
szintkülönbség 460 méter. A vasút 14 alagúton, 16 viadukton, több 
mint 100 kőhídon és 11 vashídon halad át. A leghosszabb alagút 1431 
méteres, a viaduktok között vannak kétszintesek is. Az egyórás utazás 
során páratlan panorámában gyönyörködhettünk.

Buszunk a végállomáson már várta a csoportot, és indultunk vissza-
felé Bécsújhelyt útba ejtve egy főtéri sétára. A város virágkorát 1439–
1493 között, III. Frigyes uralkodása idején élte, amikor sokáig a császár 
rezidenciája volt, aki 1459-ben Bécsben magyar királlyá koronáztatta 

magát. Tizennyolc év-
vel később, 1485-ben 
Hunyadi Mátyás ki-
rály foglalta el, és meg 
is tartotta két éven 
át a várost. A törö-
kök 1529-ben, majd 
1683-ban próbálták 
bevenni erős várát, si-
kertelenül. Másodszor 
a magyar történelem-
ben 1671-ben játszott 
szerepet, április 30-án 
az itteni fegyvertár-
ban fejezték le Zrínyi 
Pétert és Frangepán 
Ferencet. 1701-ben 
II. Rákóczi Ferencet 
Eperjesen elfogva ide 
hurcolták, ugyanab-
ba a börtönbe, mely-
ből 30 évvel azelőtt 
nagyapja, Zrínyi Pé-
ter a vérpadra került. 
Rákóczi a börtönből 

Gottfried Lehmann császári kapitány segítségével november 7-én 
megszökött. Lengyelországba menekült, ahonnan másfél év múlva 
egy hadcsapat élén vonult be hazájába. Segítőjét, Lehmann kapitányt 
halálra ítélték és kivégezték. Jártunk a város legjelentősebb épületé-
ben, a prépostsági főplébánia templomban, a dómban. Román stílusú 
főhajója a 13., kórusa és (gótikus) kereszthajója a 14. századból való. 
Kívül a torony déli oldalán Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc sírköve 
van befalazva, akiket itt fejeztek le. Bécsújhely főterén megnéztük a 
Szentháromság-szobrot. Itt volt lehetőség vásárlásra az otthoniaknak.

Kora délután visszaértünk Sopronba, ahol idegenvezetőnkkel város-
néző sétára indultunk.

Sopron több mint hatvankétezer lakosú megyei jogú város Győr–
Moson–Sopron megyében, a soproni borvidék központja. Sopron a 

„kékfrankos fővárosa” és a „leghűségesebb város”. Műemlékekben má-
sodik leggazdagabb település Magyarországon.

1676-ban Sopron teljesen leégett. Ezután a régi középkori épületek 
helyén barokk épületeket emeltek, megszületett a mai belváros. Ek-
kor építették újjá a Tűztornyot is. Széchenyi ösztönzésére épült meg a 
Dunántúl első vasútja, amely Sopront Bécsújhellyel és Béccsel kötötte 
össze. 1890-ben az első vidéki távbeszélőközpont itt épült ki.

A belvárosban a Tűztornyot, a római eredetű városfalakat, a hűség-
zászlót, a Kecske-templomot, az Esterházy-palotákat (barokk), a Vá-
rosházát (eklektikus, 1895), a Storno-házat (barokk-neoreneszánsz), a 
Fabricius-házat, a „Két mór” házat (18. századi parasztbarokk), a Fe-
hér Angyal Patikamúzeumot (15–16. század), a Lábas házat (16–17. 
század), a Szentháromság-szobrot néztük meg.

Közösen közel egy órát töltöttünk a Storno-házban. A kétemeletes 
palotaszerű barokk saroklakóház a 15. században Haberleiter Miklós 
és családja tulajdona volt, az ő vendégük volt Mátyás király 1482–83 
telén, midőn Bécset ostromolta.

A 17. században már a Sárkány család tulajdonában volt az épület, 
majd a Festetichekhez került, mivel Sárkány István özvegyét Festetich 
Pál vette nőül. A Festetich családtól vásárolta meg a házat 1872-ben 
Storno Ferenc. A Storno család Svájc Tessin tartományából érkezett 
Bajorországba, innen költöztek Kismartonba. Itt született 1820-ban 
Storno Ferenc. Bajorországba visszakerülve kitanulta a kéményseprő 
mesterséget. 25 évesen rokonait keresve Pozsonyba indult, hogy on-
nan Pestre utazzon. Egy horvát parasztasszony azonban tévesen igazí-
totta útba, így Pozsony helyett Sopronba érkezett. Kéményseprőként 
állt munkába, bejárta a soproni és a környékbeli házak padlásait, értő 
szeme felfedezte a különlegességeket. Közben nagy álmokat szövöge-

tett: művésznek készült. Munkája mellett képezte magát. Steinacker 
Károly, Sopron akadémiát végzett rajziskolai tanára másolási felada-
tokkal látta el. Egyre ismertebbé vált, egyre komolyabb megbízatá-
sokat kapott. Storno Ferenc szeretett volna továbbtanulni. Ebben 
mesterének halála akadályozta meg. 1848-ban feleségül vette egykori 
mestere özvegyét, vállalva két gyermekét és a tartozásokat. Rendbe 
szedte a vállalkozást, majd mostohafiára bízta a cég vezetését. Ő maga 
pedig Bécsbe ment, hogy festészetet tanuljon. Bécsben részt vett a mű-
emléki munkákban is.

Storno Ferenc kéményseprőből vált restaurátorrá, festővé. Később 
fiai is folytatták ezt a munkát. A kiállítás ennek a művészcsaládnak 

(folytatás a 17. oldalon)

Burgenlandi táj a semmeringi vasútról. Fotó: Both Béla Sopron, Storno-ház. Fotó: Kónya Sándor

Sopron, Tűztorony. Fotó: Kónya Sándor
Liszt Ferenc szülőházának bejárat 

feletti timpanonfelirata
Fotó: Zsólyomi Jánosné

Liszt Ferenc
utazózongorája

Fotó: Zsólyomi Jánosné
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(folytatás a 16. oldalról)
a gyűjteményét mutatja be azok-
ban a szobákban, melyeket a 
család 1875–1984-ig lakásként 
használt. A régiségekkel és a csa-
ládtagok alkotásaival berendezett 
enteriőrök képet adnak a 19. szá-
zad végének divatos historizáló 
lakáskultúrájáról.

A Storno-gyűjtemény első da-
rabjait id. Storno Ferenc vásárolta. 
A család három nemzedéke rend-
kívül gazdag és értékes magány-
gyűjteményt hozott létre, amely 
ma Sopron város tulajdona. Két-
órás szabadprogram keretében ki-ki kedvére további látnivalókban 
gyönyörködhetett.

Gyorsan eljött kirándulásunk utolsó napja. Időben indultunk a szál-
lodától, és már 9 órakor, nyitásra Doborjánra érkeztünk.

Itt az egykori tiszttartói házban született a nemesvölgyi származású 
Liszt Ádám fiaként 1811-ben a nagy zeneszerző. A házat utolsó tulaj-
donosa, dr. Esterházy Pál 1971-ben múzeum céljára Doborján község-
nek ajándékozta. A számos kiállítási tárgy között látható a medence, 
amelyben Lisztet megkeresztelték, és a mester halotti maszkja is. Tár-
lókban, üvegszekrényben, a falakon függve képek, kották, kéziratok, 
emléktárgyak vannak kiállítva. A szomszédos, hatszáz férőhelyes kon-
certterem 2006-ban nyitotta meg kapuit 2011-ben, Liszt Ferenc szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából Doborjánban is számos rendez-
vényre került sor. Mi is megpihentünk néhány percig a koncertterem 
kényelmes székein. A két épület között mellszobrát megkoszorúztuk, 
és csoportkép készült.

A következő úti célunk a csodálatos, erdős környezetben, a Gyön-
gyös-patak által körülölelt sziklán, egy kis tó mellett álló Léka. A 
középkori lovagvár látványa már messziről látható volt. A fellegvár a 
XIII. század elején a német betörések ellen épült királyi várként, a 
nyugati határvidék egyik első kővára volt. Az évszázadok során több 
nemesi család kezében is volt, majd a Kanizsai családtól házasság ré-
vén	került	a	Nádasdyak	tulajdonába.	1535-ben	Kanizsai	Orsolya	ho-
zományaként Nádasdy Tamás kapta meg. Ezt követően közel másfél 
évszázadon keresztül a Nádasdyak tulajdonában maradt, akik sokat 
fordítottak a vár javítására és bővítésére. Nádasdy Ferenc országbírót, 
a Wesselényi-összeesküvésben való részvételéért fő- és jószágvesztés-
re ítélték, az elkobzott lékai birtokot 1676-ban Esterházy Pál herceg 
vette meg. Végül 1968-ban Paul Anton Keller osztrák író vásárolta 
meg az Esterházy családtól. Az új tulajdonos minden vagyonát a vár 
helyreállítására fordította, és óriási anyagi áldozatok árán alakította ki 
a vár mai képét. A középkori várfalak közt időutazást tettünk a zord 
középkorba, megismerkedtünk a vár egykori uraival, igazi lovagnak 
érezhetve magunkat fedezhettük fel a vár misztikus termeit, vagy akár 
kínzókamráit. A palotában található termek közül építészetileg a leg-
értékesebb a gótikus oszlopok által tartott boltíves mennyezetű gó-

tikus lovagterem. Közép-Európa 
egyik legnagyobb itt élő denevér-
kolóniájáról is láttunk egy érdekes 
kiállítást.

Utunk már hazafelé vezetett, 
ismét nem vettük észre, hogy át-
léptük a magyar határt, és gyorsan 
Kőszegre érkeztünk. A városköz-
pontban ebéd előtti sétánk során 
a legfontosabb nevezetességekkel 
ismerkedtünk meg. A város mű-
emlékei szerencsére átvészelték 
a háborúkat. A város Jézus Szíve 
plébániatemploma ma a Fő tér 
meghatározó épülete. 1892 és 

1894 között épült neogótikus stílusban Ludwig Schöne bécsi építész 
tervei alapján. Az ország legrégebbi, ma is városházaként működő épü-
lete, a Jurisics tér egyik ékessége. Eredetileg is városi hivatalnak épült, 
és már a 14. században állt, ennek tanúbizonysága a boltíves egyko-
ri földszinti tanácsterem és a feltárt lőrések. A város egyik legrégebbi 
épülete, a Szent Jakab-templom, melyet már 1246-ban megemlítenek. 
1403–1407 között ifj. Garai Miklós nádor bővítette ki. A vallási konf-
liktusok nem kímélték az épületet, a 17. században elpusztult több 
berendezési tárgy és festmény. A templom őrzi Jurisics Miklós gyerme-
kei, Anna és Ádám sírját. Délután 3 órakor a Bécsi Kapu étteremben 
megebédeltünk.

Kirándulásunk utolsó állomására, Szombathelyre érkeztünk. Terü-
lete ősidők óta lakott, amit az itt előkerült kő- és csonteszközök is 
bizonyítanak. A város területének a Pannónia provincián átvezető fő 
kereskedelmi útvonal, a Borostyánút melletti fekvése arra ösztönözte a 
rómaiakat, hogy itt előbb ló- és kocsiváltó helyet, majd várost létesít-
senek. Savaria központi szerepének köszönhetően több római császárt 
is vendégül látott falai között. Itt született az ókori Európa egyik nagy 
szentje, Szent Márton, aki később a galliai Tours püspöke lett. Mária 
Terézia királynő 1777 évben megalapította a szombathelyi egyházme-
gyét, és annak élére egy rendkívül művelt és széles látókörű embert, 
Szily János püspököt nevezett ki. Az új püspök nagy lendülettel látott 
munkához, lebontatta a rossz állapotú várat és a vártemplomot, és 
helyére nagyszabású épületeket emeltetett. Ekkor épült meg a Sarlós 
Boldogasszony-székesegyház, a püspöki palota és a környező egyházi 
épületegyüttes, a városháza. A székesegyházba betértünk, és szerette-
ink emlékére gyertyát is gyújtottunk.

Az utolsó nap fáradalmait a buszon pihentük ki. Egy megállás után 
este 11 órára „landoltunk” a művelődési ház parkolójában, ahol már 
szeretteink vártak bennünket. A FÉBE negyedik külföldi útja ismét 
maradandó élményeket hagyott az utasok emlékezetében.

Köszönet a Credo Tours Utazási Irodának, munkatársának, Karg Re-
nátának, Molnár Károly autóbuszvezetőnek és Kerekes Árpádné Karo-
lina idegenvezetőnek, akik segítőkészsége, hozzáállása, tudása nagyban 
hozzájárult az út sikeréhez. Tóth Tibor

A lékai vár lovagterme. Fotó: Zsólyomi Jánosné Jézus szíve templom főoltára, Kőszeg. Fotó: Zsólyomi Jánosné

Csoportunk Liszt Ferenc mellszobránál a koszorúzás után
Fotó: Kónya Sándor
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XXV. évfolyamát ünnepelte a Redemptio,
a jász és kun települések honismereti lapja

Negyedszázada a Jász Múzeumban, mint a Jászság egyik fontos 
szellemi műhelyében, határozták el – a redemptio 250. évfordu-
lójának ünnepi előkészítése kapcsán – az újság kiadását. A lap 
kiadója kezdetektől a Jász Múzeumért Alapítvány volt, a szer-
kesztőbizottságot a múzeum mindenkori munkatársai alkották, a 
szakmai hátteret a Jász Múzeum biztosította. A lapindító szerkesz-
tő Muhoray György, 1997-től Kiss Erika és 2006-tól Hortiné dr. 
Bathó Edit. Az újság A/4-es nagyságban, kezdetben 12 oldalon, 
majd 16, 20, 24, 28 és jelenleg 32 oldalon, 2006-tól a Nemze-
ti Kulturális Alap pályázati támogatása folytán színesben jelenik 
meg. A jubileumot a laphoz kötődő cikkírók, terjesztők, technikai 
segítők közösen, bensőséges családi hangulatban november 21-én 
délelőtt a Jász Múzeumban ünnepelték.

A megjelenteket a lap szerkesztője, felelős kiadója, az intézmény 
igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit köszöntötte, aki elmondta, maga 
sem hitte, hogy negyedszázadot megér az újság. Az évek múlásával 
egyre igényesebb, egyre tartalmasabb lett, egyre szerethetőbbé vált 
a kiadvány, amely a települését, a szülőföldet, a Jászságot, a Kis- és 
Nagykunságot szerető emberek önkéntes munkájának a gyümölcse. 
1998-tól Jászfényszarun megtartott Jász Világtalálkozó kapcsán a régi 
hagyományokat felélesztve jászkapitány választásra került sor. Később 
kiskun, nagykun majd jász-kun főkapitány is beiktatásra került. Az 
ünnepségen jelen volt ézsiás Barnabás regnáló jászkapitány és több 
emeritus jászkapitány is.

Felkérte ézsiás István emeritus jászkapitányt és jászkun főkapitányt 
– helyettesítve a hivatalban lévő Bordás Ferenc jászkun főkaptányt – a 
köszöntésre. Beszédében szólt a jászok, kunok szorgalmáról, hitéről, 
összetartozásáról, amely a török dúlás és pusztítás után, a kiváltságot 
elvesztve is talpra állt, megváltotta szabadságát. A redemptio hasonló 
fejlődést hozott a hármas kerületben, mint Magyarországon az 1867-
es kiegyezés utáni fél évszázad. Az 1990-es évek elején a civil élet-
ben, a hagyományok felélesztésében, újak születésében az országban 
a pezsgés elindult. A Jász Múzeum, majd a Redemptio újság ehhez 
jászsági szinten segítséget nyújtott, és nagy hatással bírt. A koronát az 
Országgyűlés	egyhangú	határozata	jelentette	2014-ben,	amely	május	
6-át jászkun emléknappá nyilvánította, fejezte be gondolatait ézsiás 
István. Jelképesen egy virággal teli cserepes flamingót nyújtott át a 
szerkesztőnek, hogy virágozzék az újság a jászok és kunok örömére 
újabb negyedszázadon át.

Farkas Ferenc, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke kö-
szöntőjében gratulált a huszonöt évfolyamot megért újsághoz. Biztosí-
totta a kiadót, hogy mint eddig, anyagilag és erkölcsileg is támogatják 
a lap további megjelenését. A lap a Jászság múltját kutató és a jelen 
eseményeit megörökítő cikkei fontosak az utánunk következő nem-
zedék számára.

A Redemptio lap 25 évét méltatta dr. Debreczeni-Droppán Béla, a 
Magyar Honismereti Szövetség elnöke. Az országos Honismeret című 
lap szerkesztőjeként tudja, hogy mennyi munkával jár egy ilyen tar-
talmas újság szerkesztése, kiadása. Kiemelte az újság tudományos cik-
keit, amely sok esetben első közlés, és máshol nem jelenik meg, ezért 
fontos forrás a kutatók számára. A lap színes, nemcsak a fotók alap-
ján, hanem tartalmában is. A sok profi kép szemléletessé és gazdaggá 
teszi a cikkeket. A képriport műfaját kevesen alkalmazzák, pedig az 

olvasók, tapasztalata szerint, szeretik. A jó példák bemutatása inspirál, 
példát mutat másoknak. Példaként több írást is megemlített, kiemelt 
az elmúlt évek példányaiból. Így a történelmi arcképcsarnok rovatot, a 
múlt értékének feltárását, visszahozását a mindennapokba, majd nép-
szerűsítését (jász viselet, szűcs hímzés, jász bál) tartalmazó cikkeket.

Szabó Tamás, Jászberény polgármestere és Szatmári Antalné al-
polgármester közösen ajándékot adott át a felelős szerkesztőnek. A 
polgármester kifejtette, hogy az újság kezdetben szellemi fellendülést 
hozott a városban, mára a Jászságban, mivel a Redemptio összefogást, 
gazdasági fellendülést, jelentős eredményeket indukált. További sike-
reket, kitartást kívánt az újságot megjelentető kollektívának.

Két rendszeres szerző és egyben olvasó: dr. Batha Júlia néprajzkuta-
tó, turkológus a kunok részéről, Csörgő Terézia, a jászberényi Lehel 
Vezér Gimnázium ny. kémia-biológia szakos tanára a jászok nevében 
fejtette ki elismerő, tartalmas összegzését a negyedszázadról.

Hortiné dr. Bathó Edit a kiadó és szerkesztőség nevében a jubile-
umhoz méltó kék plüss mappában elhelyett díszoklevelet és Oszvald 
Nándor ötvösművész által készített aranyozott jász tulipános kitűző-
ket adott át a támogatóknak, a szerzőknek, a fotósoknak, a terjesztők-
nek, a nyomda képviselőinek és a technikai, adminisztratív segítőknek 
munkájuk köszöneteként.

Jászfényszaruról elismerésben részesült ézsiás István és Tóth Tibor.
Az elismerések átadása után néhányan, köztük a Fényszaruiak Ba-

ráti Egyesülete is, jelképes ajándékot adtak át a közös munkát jelké-
pezve a szerkesztőségnek.

Az ünnepség közös ebéddel zárult. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Az elnökség balról jobbra: Csörgő Terézia, dr. Bartha Júlia, Ézsiás István,
dr. Debreczeni-Droppán Béla, Farkas Ferenc és Hortiné dr. Bathó Edit

November 23-án délelőtt a Fehér Akác népdalkör látogatott el ott-
honunkba. A kétórás műsor első felében repertoárjukból kaptunk 
ízelítőt, majd nagy sikerű kívánságműsort tartottak lakóinknak. Az 
előadás és a közös éneklés vidámságot csempészett lakóink életébe, és 
napokig tartó beszédtémát adott.

Czeglédiné Kiss Valéria saját készítésű ínycsiklandó tortát ajándéko-
zott időseinknek a népdalkör nevében. 
Köszönjük!

Nagyon hálásak vagyunk a népdalkör 
tagjainak azért, hogy elfogadták a meg-
hívásunkat, és a péntek délelőtti sza-
badidejüket időseink szórakoztatására 
áldozták! Szeretettel hívjuk, várjuk őket 
máskor is!

Reichenbergerné Földvári Anita

hírek az Idősek otthonából
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„A Jászság egy művésztanár szemé-
vel” címmel Kiss László, iskolánk volt 
igazgatója és művésztanára műveiből 
nyílt kiállítás november 16-án pén-
teken a Régi Kaszinó étteremben. A 
képek a Jászság tájait, tanyáit ábrázol-
ják meglepő hűséggel és szeretettel. 
A kiállítást Kerekné Mihalik Judit, a 
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola rajztanára, 
Laci bácsi egyik utóda nyitotta meg, 
a műsorban közreműködött Tóth 
Mercédesz prímás, aki hegedűre írt 

gyönyörű dalokkal szórakoztatta a jelenlévő érdeklődőket. A rendez-
vényen felszólalt Kiss László tanár úr is, aki sok régi helyi történettel is 
szórakoztatta a jelenlévőket. Róbel Gábor · Fotó: Katinka

A Jászság
egy művésztanár szemével

Több éves hagyománya van, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár ősszel a hetedik évfolyamosok számára drogprevenciós 
foglalkozást szervez. Ez évben erre november 19-én került sor, ahol a 
jászfényszarui gyerekek Kun Dórával, a húszas éveiben járó rendkívül 
felkészült, a kamaszokat nagyon jól megszólító óvoda- és drámapeda-
gógussal találkoztak.

Kérdésemre az ifjú drámapedagógus hölgy a következőket mondta a 
drámapedagógiáról és a jászfényszarui foglalkozásokról:

„A drámajáték azért jó, mert együtt gondolkodhatunk egy közösen 
kialakított világban egy kijelölt problémáról. Ebben a folyamatban 
előre meghatározott drámaformák, játékok segítenek minket, így a 
fókuszba helyezett kérdéstől eltávolodva, felülről, több nézőpontból 
vizsgálhatjuk meg azt.

19-én három osztállyal, három külön történetet alkottunk, mindhá-
romban megjelentek az emberi kapcsolatok, a szorongás, az utak meg-
választásának fontossága, az elfajult élethelyzetek, drogproblémák. 
Játszottunk kollégiumban élő kamasz karakterrel, visszahúzódó gamer 
problémáival, albérletben élő egyetemistával, mindhárom karakter 
esendőségét, belső erejét jártuk leginkább körül. A drámajáték segít 
abban, hogy mindenki megtapasztalhassa, hogy közösségben gondol-
kodni és alkotni is lehetséges, és a közösség minden tagjának lehet 
egyéni véleménye. Így ezek a játékok nemcsak a körüljárt problémáról 
szóltak, hanem a közösség együttes munkájáról is.”

Palásthy Pál programfelelős

Még mindig maradt teljesítetlen célkitűzés a fiúk előtt, ami moti-
válja őket év közben az edzéseken, de elégedettek lehetnek maguk-
kal, hiszen ebben az évben birkózásban (szabad- és kötöttfogásban) és 
grapplingben 9 versenyen vettek részt, ahonnan összesen 4 arany-, 5 
ezüst-, 5 bronzérmet és kettő országos 5. helyezést sikerült begyűjteni-
ük. Ezek közül a legkiemelkedőbb eredmények:
Baráth Koppány: Szabadfogású Területi Bajnokság 2. hely;
	 Szabadfogású	Országos	Diákolimpia	5.	hely;
	 Grappling	Országos	Diákolimpia	1.	hely.
Baráth Konor: Területi Bajnokság
 kötött- és szabadfogásban 1.-1. hely;
 Kötöttfogású Területi Diákolimpia 1. hely;
 Kötöttfogású Magyar Bajnokság 3. hely;
	 Grappling	Országos	Diákolimpia	2.	hely.

A versenyeken kívül Konor kettő, Koppány egy regionális edzőtá-
borban vett részt Nagykőrösön, ahová az egyesületek kiemelkedő bir-
kózói kapnak meghívást.

Köszönjük az edző munkáját és a támogatásokat! Gratulálunk a fi-
úknak, büszkék vagyunk rájuk! Továbbra is erőt, kitartást és további 
sikereket kívánunk nekik! Kép és szöveg: Baráth Olga

Sorsformáló 9+1 hónap címmel a televízióból és rádióból jól 
ismert Orosz Katalin klinikai szakpszichológus tart ingyenes elő-
adást 2019. január 28-án 17 órakor a Kisiskolában. 

A Nyitott Akadémián is elhangzott előadás a gyermek fogan-
tatásától születéséig tartó időszakának egész életre kiható hatásá-
ról szól. Mindenkit érint a téma, aki gyermeket szeretne, szülő, 
nagyszülő, vagy saját élete problémáinak megfejtéséhez  keresi a 
kulcsot. Az előadás után kedvezményesen megvásárolható a szerző 
e témában írt könyve is. 

Az érdeklődők, kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a 06 
57/422-137-es telefonszámon, vagy a művelődési ház Facebook-
oldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével. 

A szervező Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámape-
dagógiai Műhelye és együttműködő partnere, a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel vár min-
den érdeklődőt. A program Jászfényszaru Város Önkormányzata 
támogatásával valósul meg. Katinka

Drámapedagógiával a drog ellen

Birkózás – Éves eredmények

Szülők akadémiája meghívó

KELLEMES ÜNNEPEKET éS
BOLDOG ÚJ éVET KíVáN A yAKUZáK SE. 

SHINKyOKUSHIN KARATE SZAKOSZTáLyA!
OSU!               senpai Fülöp Roland

2018. november 29-én (csütörtökön) Jászkarajenőn lépett fel a Fehér 
Akác Népdalkör az V. Dalos Találkozón. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Kiss László
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a hónap értéktári érdekessége: Takarékszövetkezeti részjegy

PálYáZaTI FelhíVáS
Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért

Fél évszázaddal ezelőtt kelt do-
kumentummal emlékezünk az 
55 évvel ezelőtt megalakult 
jászfényszarui takarékszövetke-
zetre. 1963. április 27-én tartotta 
alakuló gyűlését 316 taggal a ta-
karékszövetkezet, melyet Jászfény-
szaru többségében mezőgazdasági 
foglalkozású lakosságának igénye 
hívott	életre.	Az	OTP	Szolnok	me-
gyei fiókjától július 1-jén 33.000 Ft 
jegyzett tőkével megkapta a műkö-
dési engedélyt. A Bajcsy-Zsilinszky 
és a Tompa Mihály utca keresztező-
dés bal oldalán lévő kis bolt átala-
kításával (Jáger Imre mai portáján) 
bérelt kis épület, 20 négyzetméterű 
helyiségében vette kezdetét a betét-
gyűjtés és a hitelezés. Két és fél év múlva, 1965 decemberében a be-
tétállomány már megközelítette a 1,2 milliót, a hitelállomány az 534 
ezer forintot. A taglétszám 587 főre nőt. A nyereség 29 ezer Ft lett. 
Emlékezzünk meg a szervezőkből lett első irányító testület tagjairól! 
Az igazgatóság elnökének Palócz Vendel helyettesének Bodor István, 
a	tagoknak	Oroszi	Flórián,	Harmath	László	és	Juhász	Jánosné,	a	fe-
lügyelő bizottság elnökének Zsólyomi Imre, tagjainak Kiss B. János, 
Kovács Antal, id. Bukó Pál és Folyó Sándorné tagokat választották 
meg. A szövetkezet gyors fejlődését segítette, hogy 1965. május 15-től 
Büchler Józsefnét nevezte ki az igazgatóság ügyvezetőnek. 1966-ban 
és 1967-ben is az országos vonatkozású Legjobb Takarékszövetkezet 
címet kapták munkájuk elismeréseként. Működésük kiterjedt Jászfel-
sőszentgyörgy és Pusztamonostor községekre is. 1969-ban a Szabadság 
út 30. szám alatt elkészült az új üzletház, mindkét községben kiren-
deltség nyílt.

A szövetkezet irányításában meg-
határozó személyiség Csáki Sán-
dorné, aki 1971-től ügyvezetőként, 
2008-tól elnök ügyvezetőként, 
majd a Jász-Takarékszövetkezet tár-
sadalmi elnökeként dolgozott. A 
főkönyvelői feladatokat a hetvenes 
évektől 1987-ig Hurubán Zoltán-
né, majd Tamus Józsefné látta el. A 
megalakulás 10 éves évfordulójára 
már 40 millió betétállománnyal, 
9,4 millió kölcsönállománnyal, 
3160 fős tagsággal és 280 ezer fo-
rint nyereséggel zártak. (1974-ben a 
havi átlagkereset 1500–2500 Ft kö-
zött volt) Az évek múlásával szolgál-
tatásuk jelentősen bővült, működé-
si területük 1985-ben Jászberényre, 

1998-ban Szolnok városra is kiterjedt. Jászfényszaruról a központ 
1990-ben Jászberénybe került. A kétezres évek elejére tevékenységük, 
szolgáltatásuk megegyezett más bankok szolgáltatásaival. 2007. július 
6-án, Jászfényszarun a Szabadság út 1. szám alatt új, 205 négyzetmé-
teres üzletházat adtak át, amely komfortossá tette az ügyfelek és az 
ott dolgozók tevékenységét egyaránt. Az utóbbi évek központosítása, 
centralizása jelentős változást hozott a szövetkezeti mozgalom életé-
ben, a tagsági viszonyokban.

Az értéktárban található A 114702 sorszámú Takarékszövet-
kezeti részjegy érdekessége mellett sok információt hordoz: a 
részjegytulajdonos 100 Ft befizetésével 1351. tagja lett a szövetkezet-
nek. A Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet pecsétnél 
két akkori munkatárs, Langó Erika és Csáki Sándorné kézjegyét lát-
juk.	SZÖVOSZ	=	Szövetkezetek	Országos	Szövetsége.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1995-től tagegyesülete a Város- és 
Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) országos szervezetnek. A 
munkájában sokrétűen részt veszünk. A szövetség és a FÉBE céljai az épí-
tett örökség és természeti környezet védelme területén azonosak. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a diákoknak ebben a korban is legyen vélemé-
nyük, elképzelésük, mert a jövő nekik épül. A szövetség évente pályázatot 
hirdet e témakörben. A jászfényszarui diákok az országos pályázaton 
csak egy esetben, 2015. évben vettek részt.

Jászfényszaru, az iskola jó hírének öregbí-
tését, a tehetséges gyerekek országos bemu-
tatkozását szeretnénk elérni, melyhez kérjük 
a Diákönkormányzat, a szakos pedagógu-
sok segítségét. A középiskolás diákok ösz-
tönzését a szülőktől is várjuk.

Az alábbi témakörökben várják a 8–18 
évesek pályázatait:
1. 
Melyik az a nevezetes, szerinted megőrzésre 
méltó épített vagy természeti érték, családi 
emlék vagy tárgy a környezetedben, települé-
seden, amelyre a legbüszkébb vagy, és amit a 
barátaidnak is szívesen megmutatnál?
2. 
Volt-e, vagy él-e környezetedben olyan sze-
mélyiség, aki az épített és természeti környe-

zet szellemi és tárgyi emlékeit, értékeit gazdagította?
írd meg, fotózd vagy rajzold le, vagy készíts makettet nekünk, mi a 

legjobbakat kiállítjuk! Bátran fogalmazd meg gondolataidat akár képző-
művészeti alkotásban, akár versben, akár prózában, akár egy zenei alko-
tásban. Önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket várnak! A díjazottak 
könyveket és ajándéktárgyakat vehetnek át, a fődíjasok pedig egy remek 
csapatban érdekes értékmegőrző munkában vehetnek részt nyáron a Hun-
garia Nostra által szervezett Országos Ifjúsági Örökségvédő Táborban.

Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is. A pályázatok elbírálása korcso-
portonként és témakörönként külön-külön történik.

A pályázat tartalmi és formai követelményei
· Az írásos pályaművek terjedelme 5–15 A/4-es oldal lehet mellékletek 

nélkül.
· A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, 

térképvázlatok.
· A képzőművészeti pályázatok tetszőleges technikával készülhetnek.
· A makettek mérete max. 50 cm x 50 cm x 50 cm lehet.
· A pályázatokon kérik, olvashatóan tüntessétek fel a neveteket, 

életkorotokat, iskolátok nevét, címét vagy lakcímeteket, e-mail 
címet, esetleg telefonszámotokat.

A pályázat beküldése
Az elkészült írásos pályázatokat és képzőművészeti alkotásokat személye-

sen vagy postai úton kérik eljuttatni. Amennyiben lehetőség van rá, akkor 
elektronikusan	a	hungarianostra.iroda@gmail.com	e-mail	címre	is	kérjük	
elküldeni az alább megadott postacímre: Város- és Faluvédők Szövetsége 
(Hungaria Nostra) 1126 Budapest, Szoboszlai u. 2–4. Postacím: 1531 
Budapest, Pf.: 22. Tel.: +36 20/771-2175

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 28.

A szövetség irodájában személyesen is átveszik a pályázatokat – a FÉBE 
átvállalja a pályamunkák személyes átadását, esetleges visszahozatalát – 
2019. február 28-án 20.00 óráig, postán – postabélyegzővel igazoltan – 
2019. február 28-án 24.00 óráig lehet feladni.

A pályázatok benyújtása után a pályaművek a szövetség tulajdonát ké-
pezik. Esetleges visszaszolgáltatásuk egyedi kérelem alapján lehetséges. A 
visszakért pályázatok átvételére 2019 őszén, a szövetség irodájában van 
lehetőség előzetes telefonos egyeztetés alapján, visszapostázásra nincs lehe-
tőség. A pályázatok értékelésére 2019 tavaszán kerül sor, a díjátadó ünnep-
ség várhatóan április vagy május hónapban lesz Budapesten a Budapesti 
Történeti Múzeumban. A díjazottak felszállítását a város biztosítja.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Takarérszövetkezeti részjegy (1968. dec. 7.)

A díjazott pályaművekből 
összeállított 5. kiadvány
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Fél évszázada nyílt meg a „FalUMUZeUM” 1968. december 17-én
A hatvanas évek második felére már kicsinek bizonyult az 1825 

és 1829 között felépült emeletes városháza. A keleti oldalhoz egy a 
korszakot jellemző lapos tetejű, a térre nagy ablakokkal néző épület 
épült, melynek földszintjén helyet kapott a pártbizottság, a KISZ-bi-
zottság három helyiségben, közös használatú kis- és nagyterem, míg 
az emeleten a tanácsi apparátus irodái és a házasságkötő terem került 
kialakításra.

Az Óvárosháza bejáratának bal oldalán megüresedett négy helyiség-
ben „Falumúzeum” Néprajzi Kiállítás került elhelyezésre. A kiállítás 
összeállítását tízéves szorgos gyűjtő- és kutatómunka tette lehetővé. 
Kiss József (1924–1989) tanár, lokálpatrióta volt, aki elmondhatat-
lanul szerette a szülőföldet, a települését. Nem volt szakmája sem a 
történelem, sem a néprajz, mégis erején felüli teljesítményt produkált 
mindkettőben. Mintegy 30 éven át szervezett honismereti szakkörö-
ket tanulóknak, felnőtteknek egyaránt. Szenvedélyes szeretettel gyűj-
tötte és gyűjttette a fellelhető írott és íratlan emlékeket. Munkájának 
gyümölcseként értékelte a helyiségek biztosítását.

A vendégkönyv bal oldali lapján olvashatjuk „A FALUMUZEUM 
MEGNYITÁSA 1968. dec. 17-én.” Itt kerültek elhelyezésre a 2400 
néprajzi tárgy legbecsesebb darabjai, a 3000 okirat, és a 800 darabos 
fényképgyűjtemény egy része. Mindezektől sokkal értékesebb a szel-
lemi hagyaték, amelyet a Honismereti szakkör gyűjtött össze, írta 
1982-es pályamunkájában.

A gyűjtemény ezen a helyen tíz évig „élt”. A vendégkönyvben az 
utolsó bejegyzett dátumként 1978. június 18. szerepel. A helyiségekbe 
a rendőrség költözött, mert a mai új óvoda helyén állt épület életveszé-
lyessé vált. A gyűjtemény nagyobbik része a jász és megyei múzeumba 
került leltárilag. Harmada a Szabadság tér és Katona József út bal ol-

dalán lévő ktsz-épület egy kis helyiségébe lett összezsúfolva, az irat- és 
fotóanyag a tanár úrhoz került.

Hat év szünet után a település első írásos említésének 550 éves év-
fordulója alkalmából a Szolnok Megyei Tanács anyagi támogatásával 
megvásárlásra került a Somogyi Béla út 24. szám alatti ház. Az épület 
felújítás után 1984. november 16-án került átadásra Helytörténeti 
Gyűjteményként. A helyiségek berendezését Kiss József és szakkö-
rösei végezték. Végre állandó és méltó helyet kapott a megmaradt és 
hozzágyűjtött anyag.

A FÉBE 1994-ben kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy a 
Helytörténeti Gyűjtemény vegye fel Kiss József nevét. A névadó és 
emléktábla-avató ünnepségre október 8-án került sor. A gyűjtemény 
LEADER pályázat keretében 2010-ben 35 m2 közösségi térrel, 26 m2 

kiállítótérrel és 9 m2 zárt eszköztárolóval bővült. Saját beruházásként 
udvari kemence is létesült.

„… elődeink élete a mi életünk tükre …” 1995. január 9-én Kiss 
József irathagyatékát özvegye, Marika néni és családja átadta a Fény-
szaruiak Baráti Egyesületének.

Az átadott anyagok között volt az 50 évvel ezelőtti vendégkönyv. Egy 
vendégkönyv sokszor kerül kezünkbe, néha írunk bele valamit, néha 
nem. Az idő múlásával azonban minden felértékelődik. Öt évtized 
után pedig már érdekes és sokatmondó. A Néprajzi Gyűjteményt a 10 
év alatt az akkori diáknemzedék legalább kétszer megnézte, ez a ven-
dégkönyvből is kitűnik, akik ma már 60 év felettiek. Sokak emlékében 
minden bizonnyal még léteznek emlékképek, többen vasárnaponként 
nyitvatartás alatt „múzeumőrként”várták a látogatókat.

A vendégkönyv első beírója Both Béláné pedagógus volt, aki 28 
tanuló, a 3. osztályosok nevében írt. Ezen az oldalon Mészáros Ti-
vadar 31 tanuló 4. osztály, Szerdahelyi Gáborné tanító 32 tanuló 3. 
c nevében írt a könyvbe. A 4. oldalon Dobák Miklós tanuló Ady E. 
19. – egyetemi tanár, városunk díszpolgára – a következőket írta: „na-
gyon érdekes a kiállítás”. 1970. október 21-én 9 fős kiskunfélegyházi 
delegáció nézte meg a kiállítást Garai István gimnáziumi igazgatóval 
az élen. Gyenge Péter a FÉBE által 2014-ben kiadott Andris könyv 
írója, 1971. október 27-én hosszú bejegyzése így kezdődik „Csodálat-
tal tölt el falum szépsége és fejlődése. …” Látták a gyűjteményt nálunk 
járt német, orosz delegációk. Végül még egy bejegyzés a sok közül, 
Szabó Béla tanuló Kinizsi út 16. 1974. december 21-én a következő 
bejegyzést tette. „Sok köszönet a Tanár úrnak! A gyűjtemény szépen 
rendezett, értékes, egyedülálló anyag.” A beíró a Tanár úr tanítványa, 
e sorok írójának osztálytársa, művész-tanár, szobrászművész, váro-
sunk díszpolgára. A vendégkönyv a Városi Értéktárban megnézhető, 
lapozható. A Városi Értéktárban 12 fotó maradt fenn a gyűjtemény-
ről, melyből kettőt közzé teszünk, azoknak, akik látták emlékeztetésül, 
akik nem látták, legalább ennyit lássanak.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a 30. (1998. december 5.) és 
most az 50. évforduló (2018. december 15.) kapcsán helytörténeti 
konferencia megrendezésével emlékezett Kiss Józsefre és a telepü-
lés első Néprajzi Kiállításra, a „FALUMUZEUMRA”. Tóth Tibor

Az 1968-1978 között berendezett
Néprajzi Kiállításról készült fekete-fehér fotók

SZERETETTELJES
KARáCSONyI
ÜNNEPEKET
éS áLDOTT,

KÖZÖSSéGI éLETBEN
GAZDAG

ÚJ ESZTENDőT
KíVáNNAK

A PETőFI SáNDOR
MűVELőDéSI HáZ

éS KÖNyVTáR
DOLGOZÓI!
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emlékezés

Novemberben sok ismert szentünkre 
emlékezünk. Egyikük Szent Márton, 
a Szombathelyi Egyházmegye védő-
szentje, nevéhez számos legenda, ha-
gyomány társul. Rá emlékezve libatol-
lal írtunk, hiszen a libák benne vannak 
legendájában és népi szokásainkban.

Szent Erzsébet magyar királylány-
ként élte életét, és gyakorolta a feleba-
ráti szeretetet. Egyik ismert legendája, 
hogy télvíz idején kenyeret vitt ki a 
rászorulóknak a családi asztalról. A jó 
Isten, hogy megmentse a gyermeket a 
büntetéstől, csodával koronázta meg 

tettét: rózsává változtatta a kenyeret. Az ő élete nyomán jött létre a 
Karitasz=	szeretetszolgálat,	ami	mára	már	az	egész	országban	jelen	van.	
Vegyük észre a hiányt, és segítsük embertársainkat lehetőségeinkhez 
mérten. Iskolánk is emlékezett Szent Erzsébetre, diákjaink nevelésé-
ben próbáljuk tudatosítani a jótétel, a segítségnyújtás szerepét, így 
jelképesen kenyeret osztottunk a diákönkormányzat önkénteseinek 
segítségével a szünetekben, szemléltetve, hogy a csekély adakozás is 
nyújthat örömet mindenki számára. A kenyereskosarakra erősített ró-
zsák jelezték, hogy a csoda maga a jótét.

Kép és szöveg: Sándorné Tóth Éva hitoktató

KÖNyVAJáNLÓ A VáROSI 
KÖNyVTáR áLLOMáNyáBÓL

Merre jársz, Bojangles?
Olivier Bourdeaut fiatal, elsőköny-

ves francia író, akinek a Merre jársz, 
Bojangles? című, hazájában hatalmas 
sikert aratott kötete Magyarországon a 
24. Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válra jelent meg. A könyv szinte azonnal 
siker lett hazánkban is.

A címe Nina Simone Mr. Bojangles 
című dalára utal, melyet a könyvben 
szereplő házaspár hallgat reggeltől estig, 
akiknek életébe a kisfiuk szemén keresztül tekinthetünk be.

A család éli különös, szinte valóságon kívüli életét, s izgalmas ha-
zugságokkal próbálják meg helyettesíteni a számukra unalmasnak vélt 
dolgokat, mellyel sikeresen áthidalnak szomorúságot, kudarcokat, be-
tegséget. De mi történik akkor, amikor már nem lehet többé kirekesz-
teni az életükből a valóságot?

Az író szerint ez egy vidám módon elmesélt, nagyon szomorú törté-
net. Igaz, olvasás közben egyszerre ül ki arcunkra mosoly és búbánat. 
Keserédes történet egy szeretetben megélt életről, ami jócskán eltér 
ugyan a megszokottól, de szépsége kárpótol bennünket a normalitás 
hiányáért.

Ha valaki kortárs szépirodalmi élményre vágyik, olvasás közben szí-
vesen időz el egy-egy mondat szépségén, hiszi az álmok életszépítő 
erejét, az olvassa el nyugodtan, nem fog csalódni.

Kedvcsináló részlet a könyvből: „ A továbbiakban, az ebéd végéig az 
élet csodáiról, az életünket irányító végzetről, a sorsunkat meghatáro-
zó családi örökségről folyt a beszélgetés, és én mandulalikőrös pohara-
mat markolva élveztem bolondos, önző gyönyört, amit akkor érzünk, 
amikor egy röpke pillanatra rabul ejtjük az emberek figyelmét olyan 
történetekkel, melyek éppoly megragadhatatlanok, mint a szél.”

Bujdosó Katalin

Újabb mérföldkőhöz érkezett Jász-
fényszaru Ipari Centrum új inkubátor-
házának az építése

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 
2017-ben pályázatot nyert, melynek 
eredményeképpen egy új inkubátorházat 
építhet az Ipari Parkban.

2017 májusában támogatási kérelmet nyújtott be a Jászfény-
szaru Ipari Centrum Kft. inkubátorház kialakítására a TOP-6.1.2-
16 Inkubátorházak fejlesztése című felhívásra, mely pozitív elbí-
rálást kapott 2018. áprilisban.

Jelenleg a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok egyez-
tetése zajlik a közbeszerzési szakértővel. Az eljárás nyílt közbe-
szerzési eljárás lesz. Az Ipari Centrum tervei szerint még idén 
elindulhat  az eljárás.

Időpontváltozás!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2019. február 8-án (pénteken) 18 órára
a Pesti Művész Színház

Georges Feydeau:

Az asszony körbejár, avagy kézről kézre
című vígjátékára.

A népszerű művészek nevével fémjelzett profi színházi előadáson 
Rosie szerepében Jakus Tímea mutatkozik be.

Jegyek elővételben a művelődési házban,
Lukács Pál és Basa Éva közönségszervezőknél,
az előadás napján pedig a helyszínen válthatók

2000, 2500 és 3000 Ft-os áron.

Szentek és jó cselekedetek Mit olvassak?

Színházi előzetes

Emlékezés

TÓTH PéTER
halálának 10. évfordulójára.

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
sajnos, meg kell tanulni élni nélküled.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szeretnek.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,

örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”
Szerető családod

anyakönyvi hírek – NoVeMBeR

JIC saJtóanyag – 2018. november 28.

SZÜLETTEK: Biritz Lara (Jáger Adrienn), Kirják Roland (Ricsák 
Alexandra), Kriston Ivett (Tamus Eszter), Mok Loretta (Erdei Imola 
Ibolya), Radics Nina Dóra (Mezei Dóra), Rezes Anna (Vig Erzsébet), 
Surányi Noel (Radics Anita), Szász Milán (Szabó Dóra).

HáZASSáGOT	KÖTÖTTEK: Farkas Csilla és Pikács Róbert.

ELHUNYTAK: Ézsiás Vencel (82), Farkas Ferencné Mezei Ilona 
(80), Fózer Lászlóné Ézsiás Ilona (86), Lukács Imréné Farkas Rozália 
(89), Varga Jánosné Mészáros Klára (97).

Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Kellemes
Karácsonyi ünnepeKet

és

 boldog új évet KívánunK 
minden Kedves
vásárlónKnaK!

Az új esztendőben is
szeretettel várjuK

Kedves vásárlóinKat!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

BéKéS KARáCSONyI ÜNNEPEKET
éS BOLDOG ÚJ éVET KíVáNNAK
a Téba Tüzép vezetősége és dolgozói!

Apróhirdetés
Mosást vállalok itthon. Érdeklődni: 20/550-1674

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

Tisztelt Páciensek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
Jászfényszarun, a Központi Orvosi Rendelőben

(5126 Jászfényszaru, Deák tér 1.)
ulTrAhAng mAgánrendelés

indul.

A magánrendelés keretében elérhetőek
az alábbi vizsgálatok:

· hasi- és kismedencei szervek vizsgálata,
· pajzsmirigy- és nyaki ultrahangvizsgálat,
· ízületek ultrahangos vizsgálata,
· lágyrészek ultrahang vizsgálata,
· felső és alsó végtagi erek, illetve nyaki erek 
 teljeskörű ultrahang diagnosztikája.

A vizsgálathoz előzetes bejelentkezés szükséges,
mely az alábbi telefonszámon lehetséges:

06-70/627-1512

A vizsgálatokat végzi:
Dr. Korbély László radiológus szakorvos.
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné	·	Olvasószerkesztő:	Kotánné Kovács Tímea
Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Az ünnep fényei · Fotó: -bzs-

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Januári programajánló
19. 16:00 Kollár Zsolt fotókiállításának megnyitója
  a színházi előadás előtt a művelődési házban
19. 16:00 Színház – Meseautó – Veritas Színpad (Adács),
  magyar kultúra napi megemlékezés
  a művelődési házban
25. 17:00 Gondolatolvasó-kör felolvasóest.
  Témája: a magyar kultúra napja
26. 17:00 Újévköszöntő parádés nótaszó a művelődési házban
26. 20:00 Újévköszöntő bál a művelődési házban
  a Zöld Lámpa Egyesület szervezésében
28.	 17:00	 Sorsfordító	9+1	hónap	–	Orosz	Katalin
  klinikai szakpszichológus előadása
  a Szülők Akadémiája keretében a Kisiskolában

Időszaki kiállítások
· Arcélek – válogatás a XXIV. Jász Világtalálkozó fotóiból
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Fekete-fehér – A rejtőzködő világ – Kollár Zsolt fotói
 a művelődési házban
· Kiss László művésztanár festménykiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben 
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
 a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
 a Városházán

állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában a Régi Parókián
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)

Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2019. január 19-én (szombaton) 16 órára
az adácsi Veritas Színpad

Meseautó című zenés vígjátékára.

Az előadás előtt megemlékezünk
a magyar kultúra napjáról, és megnyitjuk

Kollár Zsolt fotókiállítását.
Jegyek elővételben a művelődési házban,

Lukács Pál és Basa Éva közönségszervezőknél,
az előadás napján pedig

a helyszínen válthatók 1000 és 1500 Ft-os áron!

MeGhíVÓ


