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Köszöntjük az Ipari Park
új betelepülőjét
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23. évfolyam 12. szám

Áldott békés karácsonyt
és boldog új esztendőt kíván
Jászfényszaru minden lakójának
a Képviselő-testület nevében:

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Mint arról már korábban beszámoltunk, új betelepülővel gazdagodott a Jászfényszaru Ipari Park. 2011 áprilisában kezdődtek
meg a tárgyalások a Sangjin Micron Hungary Kft. és a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. között, majd 9 hónap előkészítés után
aláírták az adásvételi szerződést. A vállalat közel 3,5 ha földterületet vásárolt meg azzal a céllal, hogy a területre körülbelül
4900 m2-es üzemcsarnokot építsen. Ez az első saját tulajdonú
gyára itt Magyarországon a Sangjin-nek, Gödön bérelt létesítményben működnek. A vállalat fémmegmunkálással foglalkozik,
fémvázszerkezeteket, elsősorban hátlapokat és fémvázakat készít a
Samsung Electronics Magyar Zrt. beszállítójaként. Az adásvételi
szerződés aláírása után megkezdődött a tervezés, a tereprendezési
munkálatok után az építkezés. 2012. május 31-én ünnepélyes keretek között megtörtént az épülő új gyár alapkőletétele, majd az
építkezés folytatódott tovább. Novemberben megtörtént az épület műszaki átadása, a cég várhatóan a hónap második felében fog
átköltözni Gödről ide Jászfényszarura. A dolgozók kiválasztása,
betanítása már elkezdődött, folyamatosan veszik fel a munkaerőt
a városból és vonzáskörzetéből.
Ezúton köszöntjük a Sangjin Micron Hungary Kft.-t Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
nevében, bízva a hosszú távú és sikeres együttműködés reményében.
Mészáros Anita, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
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Dr. Voller Erika
jegyző

A Samsung a Top 50 listán!
Jászberényben adták át a 17. alkalommal szerkesztett TOP 50-et.
A jászsági vállalkozások húzóereje továbbra is a SAMSUNG. Megyei
jelenléte és a jászsági vállalkozások húzóereje, ami jelentősen átformálta a megye gazdaságát az első 1995-ben készült kiadványhoz képest. A Jászságból 23, Szolnok térségéből pedig 19 gazdálkodó adja a
megye termelésének jelentős részét. Közülük magasan kiemelkedik a
jászfényszarui telephelyű SAMSUNG, 793 milliárdos nettó árbevételével. A TOP 10 élmezőnyében 7 vállalkozás található a Jászságból.
Forrás: www.jttv.hu

Itt járt Mága Zoltánt!

Ünnepi miserend
• December 24-én 23.15-től Pásztorjáték, utána éjfélkor Éjféli mise
• December 25-én, délelőtt 11 órától ünnepi szentmise
• December 26-án, délelőtt 11 órától ünnepi szentmise
• December 31-én, délután 17 órától Hálaadás szentmise
• Január 1-jén, délelőtt 11 órától ünnepi szentmise
Ezeken a napokon a kápolnában
reggel 8 órai szentmisét nem tartanak.

2012. november 30-án először látogatott városunkba Mága
Zoltán, a világszerte híres hegedűművész. Érkezésének apropója a
Fényszarui Cigányzenészek Emlékműve volt, amelyet a következő
év pünkösd ünnepéhez kapcsolódva avatunk. Megtekintette a város legújabb, Keleti városrészen található játszóterét, az impozáns
emlékmű terveit és betekintést nyert a város pezsgő mindennapjaiba is. A májusi ünnepség fényét a művész játékával emeli majd.
Várjuk szeretettel!		Kép és szöveg: Pál Alíz
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„Generációk nőttek fel mellettem, akiknek segíteni tudtam…”
Beszélgetés dr. Tóth Zoltán háziorvossal
Doktor úr! Úgy hallottuk, hamarosan
nyugdíjba vonul. Igaz ez a hír?
Valóban így van. Eddig is nyugdíj mellett
dolgoztam, jövő évtől befejezem a házi orvosi tevékenységemet. A jelenlegi feltételek
mellett nem tudom tovább végezni. Amikor
1974-ben „summa cum laude” eredménnyel
elvégeztem az egyetemet, mivel jó tanuló
voltam, több klinikai állásajánlatot is kaptam, de úgy gondoltam, inkább önállóan, a
betegek mellett szeretnék dolgozni. Döntésemet nem bántam meg, a hosszú évek során
generációk nőttek fel mellettem, akiknek
megbetegedésük esetén segíteni tudtam.
Számtalanszor sikerült akut esetben életeket
megmentenem, melyet sikerélményként éltem meg, és ezek támogattak további tevékenységemben. Természetesen ezekhez hozzájárult az orvos kollégáimmal ápolt baráti,
segítő légkör, valamint ápolónőim, védőnőim magas színvonalú, önzetlen segítsége, melyet ezúton is köszönök. Azóta megváltozott
a helyzet. Amikor körzeti orvosként kezdtem
– a mostani generáció nem is ismeri –, még
telefon sem volt. A Tanácsházán és a Posta
előtt volt egy-egy kurblis telefon, amire 7
személy volt bekötve, a mentő vagy felvette,
vagy nem. Mindent nekünk kellett ellátni:
kezeltük a betegeket, összevarrtuk a sérültek
sebeit, otthonszülést vezettünk le stb.. Akkor
a körzeti orvost még megbecsülték. Mostanra
ez a hivatás gyakorlatilag adminisztratív tevékenységre korlátozódott. Természetesen örülök, hogy fejlődött az egészségügy, a betegek
ellátása kórházi körülmények között sokkal
jobb, de az, hogy most már csak különböző
igazolásokat kell kiállítanom, az ápolási díj
megállapításától a közgyógyellátási igazolványig, a munkaképesség-csökkenés igazolásától a fogyatékossági szakvélemény kiadásáig,
gyakorlatilag a háziorvosi tevékenység megszűnését jelenti. Ma már a betegek nagy része
csak szakorvosi beutalóért jár hozzám, mert
ha egyszer volt szakrendelésen, oda állandóan
visszarendelik, a gyógyszereiket kedvezményesen csak szakorvosi javaslatra írhatom fel.
Nem számít, hogy nekem is van két szakvizsgám, sőt, úgy háziorvostanból, mint üzemorvostanból oktató praxis vagyunk az ország
összes orvosi egyetemén, /az eltelt évek során
közel 30 háziorvos és 6 üzemorvos végezte
nálunk a gyakorlatát a szakvizsga megszerzéséhez/, lehet, hogy egy frissen végzett kolléga
adja ki az engedélyt a gyógyszer felírására.
Mi lesz a praxisával, ki fogja ellátni a
betegeit?
Ez nehéz kérdés, engem is izgat. Ma vállalkozóként háziorvosi praxist működtetni az
OEP finanszírozásból lehetetlen. Az egészségpénztártól kapott pénz reálértéke a 2004es összeg 60%-a, s közben tudjuk, mekkora
infláció volt, hogy felment mindennek az
ára. Országos szinten több száz az üres háziorvosi praxisok száma, van olyan, ahol
évek óta nincs háziorvos, máshol 7 falut lát
el egy orvos. A jelenleg dolgozó háziorvosok
34 %-a nyugdíjkorhatár felett dolgozik, /van

90 év feletti orvos is/, mert nyugdíjából nem
tudna megélni. Én például több mint 30
évig dolgoztam úgy, hogy minden harmadik
héten hétfőtől a következő hétfőig éjjel-nappal ügyeletes voltam, ebből a túlmunkából a
nyugdíjam kiszámításánál egyetlen órát sem
vettek figyelembe. A jogszabályok szerint az
alapellátás biztosítása, a rendelő fenntartása
az önkormányzat feladata, emellett egyes önkormányzatok anyagilag is támogatják a háziorvosokat. Az OEP finanszírozás csak a működtetésre szolgálna. 2003-ban átvállaltam
az önkormányzattól a rendelő fenntartását
és működtetését a saját házamban kiépített
rendelőben, de ezért soha semmilyen támogatást nem kaptam, csak a helyi adót vonták
le minden évben, tehát még én támogattam

Dr. Tóth Zoltán háziorvos
az önkormányzatot. Amikor mondtam, hogy
kimennénk rendelni a központi rendelőbe,
bérleti díjat kértek. Magyarországon a praxisok 97%-ban egy ápolónőt alkalmaznak a
pénzhiány miatt, nekem két ápolónő segítette a munkámat. /Németországban pl. 5-7
szakasszisztens dolgozik a háziorvos mellett./
Ha üzemorvosi tevékenységet nem végzek,
nem tudtam volna finanszírozni eddig sem
a rendelőm működtetését. Úgy gondolom,
a továbbiakban is folytatnom kell az üzemorvosi ellátást magasnak nem mondható
nyugdíjam kiegészítése céljából. Évek óta átadnám a praxisomat egy fiatalabb kollégának,
ha lenne jelentkező, de eddig nem volt. Bár
a jogszabályok szerint a praxisjogom az éves
OEP finanszírozás összege, kb. 10 millió Ftért eladható lenne, ezt ajándékként, ingyen
átadtam az önkormányzatnak, de ezután neki
kell ellátó orvost találni. Amennyiben az önkormányzat nem nyúl a zsebébe, és valamilyen támogatással nem csalogat ide kollégát,
nehéz lesz a praxis betöltése. Sajnálom a betegeimet, mert szerettem őket, szerintem ők
is megszoktak engem, és féltem az ápolónőimet, mert a hosszú évek során jól összeszoktunk, és nem tudom, a jövőben mi lesz velük.
Itt volt a megyei tiszti főorvos és a jászberényi
kórház igazgatója, ők megpróbálnak egy fiatal kolleginát, Dr. Vad Virág doktornőt ide-

hozni. Remélem, sikerülni fog. Aranyos kis
doktornő, remélem sikerül neki itt bedolgoznia magát, megszeretik a betegeim, és bízom
benne, hogy az ellátásukat magas színvonalon biztosítani fogja.
Az egészségügyi szférában több tisztséget
viselt. Lesz-e ezek közül olyan, amit a nyugdíjba vonulása után is folytat?
Korábban valóban sok társadalmi tevékenységet végeztem, mindig aktívan részt vettem
a közösségi munkában. Már az egyetemi
évek alatt is csoportvezetőként, Egyetemi
Menzafelelősként, Összkollégiumi érdekvédelmi felelősként, a Semmelweis Egyetem
Diákjóléti Bizottságának egyetlen hallgató
tagjaként dolgoztam. A rendszerváltáskor a
helyi képviselő-testületben mint a Pénzügyi
Bizottság vezetője tevékenykedtem, de egy év
után rájöttem, a testület tagjainak nagyobb
része nem úgy értékeli az önkéntes társadalmi
munkát és annak felelősségét, mint én, ezért
kiléptem. Négy évig a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának tagjaként
dolgoztam, 8 évig a Jászsági Orvosi Kamara
Etikai Bizottságának elnöke, a kamara megyei
küldöttje voltam, mint a Jászsági Háziorvosok területi képviselője tevékenykedtem, de
már mindent abbahagytam, oktatói praxisomat is felmondtam: „kiszállok a közéletből”.
Meséljen egy kicsit a családjáról!
Nyugodt családi körülményeim sokat segítettek munkámban. Feleségem Jászberényben dolgozik a Bíróságon, /18 évig elnökként/, két fiam Budapesten él, egyik orvos, a
másik ügyvédi tevékenységet folytat. Három
aranyos kis unokám van. Eddig állandó lekötöttségeim miatt kevés időt tudtam szentelni
a családomra. Remélem, hogy ez most megváltozik, és többet tudok foglalkozni velük.
Vannak-e tervei a nyugdíjas napokra, esetleg hobbi, amire eddig nem jutott idő?
Sok tervem van a nyugdíjas évekre. Nagyon
szeretem a zenét, fiatal koromban aktívan
műveltem is, több mint 10 évig zongoráztam, majd 5 évig az I. István Gimnázium
Szimfonikus Zenekarában vadászkürtön játszottam /többek között 1970-ben Svájcban
megnyertük a Világifjúsági Zenekari Fesztivált/. Most nyugdíjasként legalább zenehallgatásra több időm lesz. Mindig szerettem
olvasni, de kevés időm volt rá, most bepótolhatom az elmaradásokat. Korábban sokat
sportoltam, rendszeresen futballoztam, /a
Fradi úttörőcsapatában, majd az egyetemi
évek alatt a kollégium csapatával többször is
megnyertük az I. kerületi kispályás labdarúgó
bajnokságot/, kosárlabdáztam, teniszeztem /
utoljára szegény Zilahi doktorral/.
Mostanra mindez elmaradt, de már bejelentkeztem tavasztól a helyi kispályás focikra
/már amennyire tudok még mozogni/. 30 éve
a Jászfényszarui Vadásztársaság tagja vagyok,
de volt olyan szezon, hogy egyetlen közös vadászaton sem tudtam részt venni elfoglaltságaim miatt. Remélem, hogy most majd ez is
megváltozik.
Szakaliné Hesz Katalin
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Ünnepség könyvbemutatóval a Jászság 70 éves régésze tiszteletére
A Jász Múzeum és a Jászságért Alapítvány szervezésében november 26-án
Dr. Selmeczi László habil* tiszteletére
megtelt a jászberényi városháza díszterme. Az ünneplést a kerek évfordulós
születésnap és legújabb kötetének megjelenése adta.

Dr. Selmeczi László
a születésnapi tortát szeleteli

Az ország sok megyéjéből, a fővárosból
és a Jászság sok településéről érkeztek meghívott vendégek, akikkel az ünnepelt az

elmúlt közel félévszázad alatt kapcsolatba
került. Jászfényszarun 1996-1999 között
négy nyáron szervezett régész tábort, több
előadást is tartott. A Fényszaruiak Baráti
Egyesületének legnagyobb elismerését a
„Tiszteletbeli tag” címet kapta meg 2003.
évben. Jászfényszarut az ünnepségen
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Tóth Tibor, a FÉBE elnöke, és Farkas
Kristóf Vince történész, kulturális referens
képviselte.
Bolla János regnáló jászkapitány köszöntötte az ünnepeltet és a megjelenteket.
Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum
címzetes főigazgatója ismertette az ünnepelt pályáját. A Szolnokon, Budapesten és
Debrecenben eredményesen dolgozó szakember tudós, elévülhetetlen érdemeket
szerzett a Jászság régészeti és néprajzi feltárásában. A Jászsági Hagyományőrző Egylet jászsági népdalcsokorral és háromtagú
zenei késérettel köszöntötte az ünnepeltet.
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum
igazgatója kiemelte négy évtizednyi gyümölcsöző együtt működésüket. Ez idő
alatt Dr. Selmeczi László számtalan Jászsággal kapcsolatos tanulmányt írt és a most
bemutatásra kerülő könyvvel együtt hat
kötete foglalkozik szűkebb pátriáinkkal, a
Jászsággal.
Az ünnepi kiadvány Az atyák emlékezeti
főcímet és A Kaukázustól a Zagyva-Tarna

völgyéig alcímet viseli. A szerkesztő szerint
igen olvasmányos és már-már krimi szerű,
de tudományos igényű leírás teszi érdekessé a könyvet. A kiadványban a szerző sorra
vette a jászsági településeket, ahol ásatások
folytak. Fotókon megjelenik a feltárt tárgyak sokasága és következtetéseket is levon
a leletanyagokból.
A kiadvány megjelentetését több jászsági önkormányzat, köztük Jászfényszaru
is támogatta. Bathó Edit ismertette Dr.
Hatházi Gábor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közgyűjteményi főosztályvezető-helyettesének az ünnepelthez írt levelét.
Ezt követően a köszöntő személyek hosszú
sora következett. Jászfényszaru nevében
a jelenlévők gratuláltak az ünnepeltnek a
tartalmas életúthoz, további munkásságához sok sikert és jó egészséget kívántak.
A program a szomszédos Jász Múzeumban közös ünnepi ebéddel folytatódott. Itt
került sor arra, hogy régi jász szokás szerint, az ünnepelt ivott a jászok kürtjéből,
ez által mindörökre tiszteletbeli jásszá vált.
A születésnapi tortát minden jelenlévő
megkóstolta.
Tóth Tibor · Fotó: Bugyi Gábor
* Habilitált, habilitációs eljárásban részt
vett. A habilitáció az oktatói és az előadói
képesség, valamint a tudományos teljesítmény
egyetemi megítélése.

A jászberényi városvédők negyedszázada
Jászberény életében, de a Jászság egészére is kisugárzó hatással bíró Városvédő és Szépítő Egyesület november 23-án
a Déryné Rendezvényházban ünnepelte
25 éves jubileumát.
A közösség munkájának főbb állomásait
a huszonkét éve elnöki tisztséget betöltő
Bolla János foglalta össze. Az elnök nem
csak visszaemlékezésével, de szép dalcsokor
előadásával is megörvendeztette a jelenlévőket. A Jászsági Hagyományőrző Egylet
tagjai, Hortiné dr. Bathó Edit egyesületi
titkár által összeállított szerkesztett műsor
keretében prózában, dalban idézték meg a
negyedszázad főbb eseményeit. A Korsós
lány kútja, a Békás szökőkút, a Jász emlékmű, Jászkapitányok kertjének látványában minden jász gyönyörködhet, ha Jászberényben jár. Az egyesület Jászság szerte
újjáélesztette a jász bálok hagyományát.
Évente két-két Déryné és Vásárhelyi István
emlékplakett kitüntetést adományoz az
arra érdemes személyeknek. Félévente kiadják saját újságukat a Berényi Kármentőt.
Az egyesület két és félévtizedét végig kísérő
mozgókép anyagot a városi könyvtár munkatársai ajándékként állították össze a Trió
Tv felvételeinek felhasználásával.

Tóth Tibor, a Fényszaruiak Baráti Egyesület elnöke köszönti a berényi városvédőket.

A 30 perces anyag sok szép emléket idézett fel a nézőkben. A munkavégzésben kitűnt tagok oklevélben, és emléklapban részesültek. Minden egyesületi tag megkapta
a munkájukat összegző kiadványukat.
A gyöngyösi, kisújszállási, boldogházi és
jászfényszarui testvérszervezetek képviselői

köszöntötték a jubiláló közösség tagjait.
Szabó Tamás polgármester megköszönte
a kollektívának a város számára végzett
sokrétű és tartalmas városvédő és szépítő
munkát. A rendezvény közös vacsorával,
emlékek felidézésével, baráti beszélgetéssel
zárult.
Tóth Tibor · Fotó: Bugyi Gábor
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„Nagyszerű példát mutató életpálya volt az övé.”
IN MEMORIAM – Bartus Pál – 1946-2012
Tehetsége, munkabírása, elhivatottsága
jó ajánlólevél volt ahhoz, hogy az egész
magyar szövetkezeti kereskedelem bizalmát élvezve 1990-től az ÁFEOSZ (ma
ÁFEOSZ-COOP Szövetség) alelnökévé, majd 1992-től elnökévé válasszák.
Pontosan érzékelte, hogy az egyre erősödő versenyhelyzetben újjá kell szervezni
a magyar szövetkezeti kereskedelmet.
Tudta, hogy a tagszervezetek anyagi
erejét egyesítve fel kell építeni egy megfelelő szervezeti rendszert, ki kell alakítani a hatékony irányítási és döntési
mechanizmust.
Nagyon keményen dolgozott azért,
hogy alapos előkészítés után 1997-ben
létrejöhessen a CO-OP Hungary Zrt.,

elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjét adta át részére. Szülővárosától soha nem szakadt el, nagyon sokat tett a városért, az ott élőkért, mindig
is jászberényinek vallotta magát. Jászberény városa ezért 2000. augusztus 20-án
díszpolgári címet adományozott Neki.
A CO-OP STAR Kereskedelmi Zrt. ez
év május 16-i közgyűlése a felügyelő bizottság elnökének öt évre újraválasztotta.
Bartus Pál életútja nem volt mindennapi. Sok küzdelemmel, sok nehézséggel
járt, de emellett rendkívül eredményes,
sokak munkáját, mindennapi életét segítő, gazdagító; emberségből, kitartásból,
hozzáállásból nagyszerű példát mutató
életpályája volt az övé.

Bartus Pál a FÉBE IV. jótékonysági estjén.
A fotó 1997-ben készült.

November 4-én ragadta el az értelmetlen halál. 7-én nagy részvét mellett
helyezték örök nyugalomba szülővárosában a Fehértói temetőben. Pályájának első tíz éve Jászfényszaruhoz
kötődött.
Jászberényi kereskedő családban született, folytatta a családi hagyományt,
Édesapját követve, egész életében a kereskedelem területén dolgozott. A kereskedelmi és Vendéglátóipar Főiskola
elvégzése után életpályája a Jászfényszaru
és Vidéke ÁFÉSZ-nál kezdődött. Először
kereskedelmi előadó, majd osztályvezető
és később – még 26 éves sem volt ekkor
– a szövetkezet elnöke lett. 1976-ban az
Egyesült Jászsági ÁFÉSZ-nél főosztályvezetőként alkalmazzák, 1985-től a szövetkezet elnökének választják. Az itt eltöltött 24 év alatt elérte, hogy az ÁFÉSZ,
később már a Co-op Star Zrt. az ország
egyik legerősebb, legdinamikusabb vevőközpontjává fejlődjön.

1969-ben az Jászfényszarui ÁFÉSZ irodai dolgozókról a főtéren készült csoportkép:
Álló sor. balról jobbra Vigyázó Sándor, Bartus Pál, Kurunczi Sándorné Lulóka,
Kurucz Lászlóné Erzsike, Palkovics Béláné Erzsike, Kiss B Katalin (Gebura Istvánné),
Ülő sor: balról jobbra Gazsó Józsefné Esztike, Vidovics Lászlóné Anna néni,
Mizsei Ferencné Erzsike, Rusai Pálné Aranka, Győri Antalné Marika néni.

amelynek megalakulása óta – nyugdíjba
vonulásáig – elnök-vezérigazgatója volt.
Magával ragadó, folyton tenni akaró,
vezető személyiségére és rendkívül eredményes munkájára külföldön is felfigyeltek. Megválasztották a genfi székhelyű
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége
Auditáló Bizottságának tagjává, majd az
SZNSZ elnökség tagja lett.
A hazai szakma és közélet is számtalan díjjal ismerte el munkáját. Így:
1992-ben Területfejlesztési Nagydíjat
kapott; 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vette át;
2002-ben Klauzál Gábor díjjal ismerték
el; 2005. augusztus 20-án a köztársasági

Jászfényszaruval mind végig élőkapcsolatban maradt. Több helytörténeti kiadvány megjelenését támogatta. Tizenöt
évvel ezelőtt az 1997. februári IV. Jótékonysági műsoros est és bál fővédnöki
tisztségét – Jászfényszarura kerülésének
30. jubileuma kapcsán – örömmel vállalta el.
Halála a családon túl, a magyar és a
nemzetközi szövetkezeti kereskedelemben dolgozók nagy családjának is pótolhatatlan veszteség.
Az emlékezés az AFEOSZ-CO-OP
Szövetség által kiadott Nekrológ részbeni felhasználásával került összeállításra.
Tóth Tibor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2012/12

5

Kistérségi versenyek
amit az iskola technikai dolgozói készítettek.
November 17-én a program a Nagyiskolában játékos bemutatkozással kezdődött, ahol
a csapatok a választott állatot ötletesen, játékos formában mutatták be. Ezt kézművesség: batikolás követte, ahol mindenki egy kis
ajándékot készített magának. Érdekes kémiai
és fizikai kísérleteket végezhettek ezután a
tanulók, majd a Tájházban és a Nagyiskola
könyvtárában érdekes feladatokat oldhattak
meg. A verseny feladatok közül az utolsó a
keresztrejtvény volt, amit jászfényszarui városnézés, majd az eredményhirdetés – díjkiosztás követett.

Kiss Karina, Kotán Csenge és Nagy Martina
BOLDOG
2012. október 2-án Boldogon a Berecz Antal Általános Iskolában az „Állatok Világnapja” alkalmából rendezett kistérségi csapatos
biológia versenyen voltunk.
Iskolánkat a 6.b osztályból: Kiss Karina,
Kotán Csenge és Nagy Martina képviselte.
Nagy izgalommal készültünk a megmérettetésre, s szerencsére meglett a felkészülésnek
az eredménye. Két díjat is sikerült elhoznunk. A versenyen 8 iskola közül diákjaink
a 3. helyen végeztek. A bemutatkozás pedig
a miénk lett a legjobb, ezért különdíjat kaptunk. A díjakat a verseny zsűri elnöke dr. Orbán Zsófia, a MÁTSZ elnök asszonya adta át.
Kép, szöveg és felkészítő tanár:
Tóth Sándorné
JÁSZFÉNYSZARU

ciós, kommunikációs, valamint háztartási
eszközökről, feladatukról, hasznosságukról.
A program november 16-án az ismerkedés
és az ünnepélyes megnyitó után kirándulással kezdődött. Helyszín: Gyöngyös Mátra
Múzeum volt. Ott mindenki nagyon jól
érezte magát.
A kirándulás után az éhségünket a Flamingó étteremben elfogyasztott finom ebéddel
csillapítottuk. A délután folyamán a Nagyiskolában zajlott a verseny 1. és 2. szakasza
a kvíz és a táblajátékok. Majd ezt követte a
Petőfi Művelődési Házban az Erzsébet-napi
vásár megtekintése, s kézműves foglalkozáson való részvétel, ahol a gyermekek kákából tutajt és hattyút készíthettek. A pénteki
program folytatása volt az uzsonna után a
Táncház a Kisiskola színháztermében. Itt vidáman táncolhattak és énekelhettek a résztvevők. Ennek a napnak méltó zárása volt a
Nagyiskola ebédlőjében elfogyasztott pizza,

A győztes csapat osztálya 100.000 Ft értékű támogatást nyert kirándulásukhoz.
A többi csapat értékes könyvjutalmakkal térhetett haza.
1. helyen végzett Pusztamonostor Pegazusok csapata.
2. helyen Jászfényszaru Kismalacok csapata.
A csapat tagjai: Horváth Ádám 4.a, Horváth Levente 4.b, Pál Bence 4.b, Balázs
Lehel Bulcsú 4.c
Felkészítő tanáraik: Fónagyné Vitai Mária, Toró Zoltánné, Szász Anita.
3. helyen Szentlőrinckáta Kiskacsák csapata végzett.
4. helyen Jászfényszaru Nyuszik csapata.
A csapat tagjai: Harangozó Anett 3.c, Dobák Dominika 3.a, Holló Szabó Dóra 3.b,
Sánta Dániel 3.b
Felkészítő tanáraik: Jáger Adrienn, Jáger
Imréné, Jáger Jánosné.
Megköszönöm mindenkinek a segítségét,
aki részt vett a verseny sikeres lebonyolításában és Jászfényszaru város Önkormányzatának anyagi támogatását.
Kép: Pető Fruzsina 8.b
A szöveget írta, a programot összeállította
és vezette: Tóth Sándorné

A Jászfényszarui Általános Iskola Szakali
János igazgató úr kérésére 2012. november
16-17-én CSI-MO-RA (Csináld! Mondd!
Rajzold!) azaz, Varázslatok a Jászság ka
pujában, a SAMSUNG fővárosában címmel, komplex, tehetségkutató, kirándulással
egybekötött, kistérségi versenyt szervezett
3. és 4. évfolyamosak részére. A versenyen a
gyermekek megfigyelőképességét, logikáját,
kreativitását néztük.
A környező települések általános iskolái
közül Pusztamonostor és Szentlőrinckáta
fogadta el meghívásunkat és 1-1 csapattal
képviseltette magát. Jászfényszarut 2 csapat
képviselte.
A verseny előzetes feladatai voltak:
– Csapatnév választása, melynek témája
„háziállataink”. A választott állat bemutatása
ötletes, játékos formában.
– Rajzos-képes „leltár” készítése az otthonukban, környezetükben található informá-

Fotózkodás a Mátra Múzeumban
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Rendőrségi felhívás!
Az Országos Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával karöltve 2012. november 09-től – 2013. január 09-ig terjedő időszakban interaktív játékot hirdet az általános
iskolák felső tagozatos, valamint a középiskolák tanulói számára,
„MŰKINCSLELTÁR” címmel. A rendőrség a fiatal korosztály segítségével kívánja felhívni a lakosság és különösen a műtárgytulajdonosok, műgyűjtők, hozzátartozók stb. figyelmét a kulturális javak
fényképes házi leltárának fontosságára, ezáltal a műtárgyak, műkincsek fokozottabb védelmére. A jelentkezőknek lakókörnyezetükben,
településükön vagy településük közelében lévő tetszőlegesen kiválasztott – a nyilvánosság számára hozzáférhető – kulturális javakról,
esetleg az interneten is fellelhető művészeti alkotásokról kell a http://
www.police.hu/mukincsleltar/nyomtatvanyok.htm oldalról letölthető adatlap és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató segítségével
fényképes műtárgyleírást készíteni. Aki megfelelően kitölti a műtárgy
adatlapot és azt a kért adatokkal1 együtt megküldi az euintegracio@
orfk.police.hu címre, sorsoláson vesz részt. A játék 2013. január
11-én értékes nyeremények kisorsolásával ér véget:
Fődíj: 1 db NOTEBOOK (ASUS K43-VX653D, sötétkék,
14.0”, HD GLARE, LED, Intel Core, j3-2350, 4GB, 500 GB)
További díjak: 6 db okos telefon (SAMSUNG S6102) 6 db mobiltelefon (NOKIA LUMIA 610)
A beküldött adatlapok a játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek. További információk a http://www.police.hu/
mukincsleltar nyitó oldalán találhatók!
Kérjük az intézmények vezetőit, hogy a felhívásról tájékoztassák
az érintetteket!
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk!
Jelentkezz, hogy játékosan tanulj és nyerj!
1
Figyelemmel arra, hogy a játékban előreláthatóan túlnyomó részben
gyermekkorú és fiatalkorú személyek vesznek részt, előfordulhat, hogy valamelyik játékos a szervezők szándéka ellenére otthoni műtárgyról készít
fotót és leírást – esetleg a szülők, hozzátartozók tudta nélkül. Ezért a
sorsoláshoz szükséges azonosító adatok érdekében, csak a név és a tanintézet megnevezését kérjük, az iskolai osztály megjelölésével.

Közterület-felügyelői hírek
Az augusztus 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 16.) kormányrendelet legújabb módosítása, ami leginkább az ebtartókat érinti – közölte a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).
Az egyik legfontosabb változás, hogy a kutyákat kötelező chippel ellátni. A gazdáknak december 31-ig
van idejük elvégeztetni a szükséges állatorvosi beavatkozást. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény azt is meghatározza, hogy
az állatorvosok legfeljebb 3500 forintot kérhetnek el a chip beültetéséért. Ez az ár magában foglalja a transzponder (chip) árát, a beültetés díját és az országos eb-adatbázisba való regisztráció díját is. 2013.
január elsejétől a négy hónaposnál idősebb ebeket már csak elektronikus transzponderrel megjelölve lehet tartani. Változnak továbbá a
kikötés és az állát számára biztosított terület nagyságának szabályai is.
Felhívjuk továbbá a Tisztelt Lakosság figyelmét a közterületen tárolt
építési és tüzelőanyagok valamint a gépjárművek szakszerű tárolására is, ugyanis több esetben találkozunk az úton, a bicikliúton vagy
a padkára belógó autóval vagy anyagkupaccal. Ezek nehezítik a téli
hókotrásokat, és egyes esetekben a közlekedést is. A friss hó utáni bejárásaink során találkoztunk csapadékkal terhelt fákkal és cserjékkel,
melyek a gyalogos közlekedést nehezítik, az emberekre hirtelen hulló
hótömeg riadalmat, elcsúszást, balesetet okozhat. A hideg idővel nőtt
a falopások aránya is, a szabálysértők ellen a rendőrséggel közösen
lépünk fel. Hétvégi és éjszakai figyelő szolgálatot látunk el a külterületi erdők és fasorok védelme érdekében. Bátran forduljanak hozzánk
panaszaikkal!
Ördög János és Balázs Gábor közterület-felügyelők
(Tel.: +36-30/611-3472, +36-30/611-3479)

Ha királylány lehetnék…
Egy óra muzsika
a Csillaghúr Együttessel
A Csillaghúr együttes, Csillagok üzenete muzsika szárnyain címet
viselő koncertjével várták az óvodás gyermekeket és az általános iskola alsó tagozatos diákjait a jászfényszarui Petőfi Művelődési Házban, november 22-e délelőttjén. A gödöllői zenekar műsora saját
komponálású, magyar népzenei alapokon nyugvó, magyar dalkincs
gyermekdalaiból táplálkozó szerzemények voltak. Az egyórás koncert
számai között helyt kapott a videó megosztó oldalakról ismert „Ha
királylány lehetnék…”, és a „Hogyha volnék” című dal, de énekeltek
a fiatal korosztály körében népszerű hétpöttyös katicáról és a denevérről, a titkos bőregérről is. A koncert végéhez közeledve a gyermekek
egy dal erejéig a zenészek bőrébe bújhattak: kipróbáltak sok érdekes
hangszert és együtt zenéltek. A koncert végén közösen vonatozott az
együttes énekesnőjével az előadás közben táncra perdült, tapssal sem
fukarkodó lelkes ifjonti közönség.
Pál Alíz

Vajon mindenki kapott
Mikulás csomagot?
Volt egyszer egy rosszcsont kisfiú. A családban mindenki tudta róla,
hogy nem szeret takarítani és a tanulással is hadilábon áll, ezért hiába
írja a leveleket a Mikulásnak, bizony évek óta nem kap ajándékot.
Mi tagadás, ez egy gyermek életében nem túl fényes karrier, s már a
Mikulásnak is kezdett kellemetlenné válni a helyzet, ezért ebben az
évben elküldte a szóban forgó kisfiúhoz Srampusz Krampuszt, aki a
Télapótól kapott próbák elé állította őt. A fiúnak azonban bizonyítani
kellett: hiába tesz néha rossz fát a tűzre, megérdemli az ajándékot.
Srampusz Krampusz három próbatétel elé állította a pajkos csemetét,
amiket a gyerekek segítségével kellett megoldania. Meg kellett tanulnia gitározni, a füllentést hanyagolni, énekelni és jól viselkedni, hogy
végre ő is igazi ajándékokat kaphasson a Mikulástól. Nem könnyű ezt
megtanulni, főleg egy óra alatt, ezért kellenek hozzá igazi jó gyerekek.
Fényszarun pedig csak ilyen gyermekek vannak, mondom ezt azoknak, akik ezt nem így tapasztalják.
Arra, hogy a kisfiú megjavult és ellátogatott hozzá a Mikulás és
mindezt a fényszarui gyerekekkel együtt tette, bizony képpel is tudjuk bizonyítani. A fotó december 5-én készült a Petőfi Művelődési
Ház nagytermében, ahová az intézmény vezetője hívta meg a PomPom Együttest óvodásoknak és alsósoknak szóló, egy órás Mikulás
műsorával.

Nagy sikert aratott a Pom Pom együttes Mikulás műsora.
Kép és szöveg: Pál Alíz
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EU élelmiszersegély program
Jászfényszaru Város Önkormányzata sikeresen
pályázott a GYEA kiemelkedően közhasznú jótékonysági szervezet „EU Élelmiszersegély 2012”
elnevezésű pályázatán. Ennek köszönhetően és
az alapítvány által megfogalmazott rászorultsági
szinteknek megfelelően 250 család (696 fő) részesült az alábbi 2794
kg tartós élelmiszerből:
1080 db UHT Kakaós ital
800 db Liszt BL55
1008 db 4 tojásos szarvacska
1260 db Durum metélt tészta
320 db Háztartási keksz
A rászoruló családok névsorának összegyűjtését, az alapítvánnyal
való kapcsolattartást a Családsegítő Szolgálat végezte. Az élelmiszerek
szállításában Annus Gábor vállalkozó, a 250 csomag elkészítésében a
START munkaprogram 5 fő résztvevője és a Gyermekjóléti Szolgálat
működött közre. Az elkészült csomagokat a Szabadság tér 16/A szám
alatti épületben lehetett átvenni a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóitól 2012. november 19-én 13 – 17 óra között.
„Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély programot
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében az EU-s forrásból előállított élelmiszereket az MVH a
vele –nyertes pályázat alapján – szerződött segélyszervezetek, így a Gyermekétkeztetési Alapítvány közreműködésével juttatja el a magyarországi
rászorulók részére.”
A pályázat sikeres megvalósulásában résztvevőknek, közreműködőknek – a rászoruló családok nevében is – köszönjük munkájukat!
Gyermekjóléti Szolgálat – Kovácsné Pető Katalin

Önálló honlapja van
a Jász Múzeumnak

A Jász Múzeummal kapcsolatos információkat eddig megyei, országos múzeumi szervezetek vagy Jászberény honlapján találhattuk meg.
Az így szerzett információ sok esetben szegényes volt és a naprakészség is hiányzott.
November 1-től a Jász Múzeum vezetése saját erőből www.
jaszmuzeum.hu tetszetős és tartalmas honlapot hozott létre és indított útjára. A honlap könnyen áttekinthető, a múzeum sokszínű és
sokrétű munkáját jól tükrözi, mutatja be. Eredményesen hozzájárul:
a múzeum barátok eddigi magas létszámának további gyarapodásához; az egész jászsági lakosság, az elszármazottak, az idelátogatók
jobb tájékoztatásához; a Jászság, a jászok országos ismertségének fokozásához; meglévő értékeink, hagyományaink szélesebb körű és jobb
megismertetéséhez. A feltöltést Bugyi Gábor, a múzeum munkatársa
Tóth Tibor
végzi. Gratulálunk!
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Támogatási Szerződés megkötése
az Ipari Park bővítésére

2012 augusztusában kiemelt projekt pályázatot nyújtottunk be
(ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0001) az ipari park komplex fejlesztése céljából. Az értékelést követően Magyarország Kormánya a
1464/2012. (X.26.) számú kormányhatározat elfogadásával jóváhagyta a projekt kiemelt projektként történő nevesítését és a
benyújtott pályázat megvalósításának támogatását 448.841.874
forint összeggel.
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség debreceni központjában 2012. november 30-án aláírtuk a Támogatási
Szerződést. A következő év első felében lesz az ajánlatkérés, majd
az év második felében elkezdődik a kivitelezés, mely várhatóan
2014 őszén fog befejeződni. A projekt tartalma: infrastruktúrával ellátott ipari terület kialakítása, 1634 m2 hasznos alapterületű
Vállalkozói Ház létesítése (műhelyek, irodák, sport- és rekreációs helyiségek, rendezvényteremként is használható étterem) és
befektetésösztönzés.
Mészáros Anita
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

ANNO – érdekességek
Jászfényszaru múltjából
Anno latin eredetű szó, jelentése évben, években, régen. A
sorozatban korabeli hiteles dokumentumokból, újság cikkből
idézünk szószerinti Jászfényszaruval kapcsolatos eseményt,
történetet, hírt, amely minden bizonnyal a mai olvasónak is
hordoz új ismeretet, az idősebbnek ismerős neveket is.
A Szolnok Megyei Néplap XXIII. évf. 272. számában – negyven
éve – 1972. november 18-án szombaton jelent meg a következő
tudósítás.
„Jászfényszaru község Vöröskereszt szervezete új alapszervezetek
létrehozásával, a taglétszám növelésével készül a Magyar Vöröskereszt IV. Kongresszusára.
A községben ahol éveken át csak területi szervezet működött, a
Vöröskereszt munkájának kiszélesítése érdekében az idén újabb
három alapszervezetet hívtak életre: a Béke, a Lehel kürtje Tsz-ben
és az ÁFÉSZ-nál. A „több alapszervezet, nagyobb taglétszám”
módszer bevált. Többen vesznek részt a különböző akcióban, nőtt
a Vöröskereszt szervezet társadalmi befolyása. Eredményes volt az
idén a térítésmentes véradási akció. A két alkalommal szervezett
véradásra 183-an jelentkeztek – száztízzel többen, mint tavaly – és
59 liter vért adtak.
Ebben a hónapban a Jászfényszarui kalapgyárban és a vegyesipari ktsz-ben is létrehoztak egy-egy alapszervezetet. A szervezet
taglétszáma év végére eléri a négyszázat.”
A sorozat szerkesztője: Tóth Tibor
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Hagyományos és új utak a Városi Könyvtárban 2012-ben
A kulturális örökséghez tartozó javak, mint
pl. a könyvek, folyóiratok, múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,
szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Ezen értékeknek a nyilvánosság
számára történő széles körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom
kötelezettsége. Az információs társadalom
és a demokratikus jogállam működésének
alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen
keresztül az információk szabadon, bárki
számára hozzáférhetők. A könyvtáraknak
az állampolgárok érdekeit kell szolgálniuk.
A nemzeti és helyi kulturális hagyományok
megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és
egyéni művelődés feltételeinek megteremtése
mindannyiunk közös érdeke. Mindezek szellemében tevékenykedik könyvtárunk, amelynek legalapvetőbb feladatai közé tartozik a
könyvtári dokumentumok vásárlása, kölcsönzése. Hagyományosan ezt a szolgáltatást
vették legtöbbször igénybe az ide látogatók.
Idén 700 új kötettel gyarapodott az könyvtári
állomány, ebből 250 kötetet a Márai–program 2. fordulójában nyert az intézmény. Ez
a pályázat lehetővé tette olyan szakirodalmak
beszerzését, amelyek áruk miatt a beszerzési
lista végére kerültek. Közel 40 féle folyóirat
várta az olvasókat. Legolvasottabb könyvek
az idei évben: Fábián Janka: Emma-trilógia; Leiner Laura: Szent Johanna Gimi; Ken
Follett: A titánok bukása; Frei Tamás: A
megmentő, A bankár; Bartos Erika: Bogyó
és Babóca sorozat; Fejős Éva: Karácsony New
Yorkban; Stieg Larsson: Millennium-trilógia,
Jo Nesbo: Hóember.
Az internet szolgáltatás felhasználóinak
száma folyamatosan nő, lassan kevésnek bizonyul az I. Tudásdepó-Expressz pályázatból beszerzett 4 felhasználói gép. Annál is
inkább, mert az országos könyvtári stratégia
értelmében az alábbiakhoz kell közelíteni a
szolgáltatásainkat:
• A stratégiai ciklus végére minden könyvtárban, könyvtári szolgáltató helyen legyen internetkapcsolat.
• A kistelepüléseken, a településeken az információs szolgáltatások a könyvtári szolgáltatásokon belül valósuljanak meg.
• Portál program néhány eleme, amely –
a minisztérium általános stratégiájához

kapcsolódva – felöleli a kulturális politika könyvtárügyet érintő részének néhány
elemét. Ezek a következők:
• kulturális vidékfejlesztés;
• esélyteremtés;
• az információhoz és dokumentumokhoz történő hozzáférés növelése;
• a könyvtárakban őrzött szellemi javak
digitalizálásának felgyorsítása;
• az olvasáskultúra fejlesztése;
• felhasználóbarát szolgáltatások.
A Portál programhoz kapcsolódva szep
tember 1-jével 2 újabb pályázatot gondoz a
könyvtár: A jövőben olvasunk? A jövőnek
olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új
útjai TÁMOP 3.2.4. A-11 / 1-2012-0068
számú pályázatot a könyvtár mint szakmai
megvalósító indította útjára.
A pályázatban a fiókkönyvtári tevékenység
kiszélesítése, az idősek otthona valamint a
Keleti városrész közösségi háza mint megvalósítási helyszínek bevonása, infrastrukturális
fejlesztés, könyvtári bútor vásárlása, szakmai
továbbképzés és természetesen számos hagyományos könyvtári rendezvény kerül megvalósításra 2013. december 31-ig.
Az Együttműködés erősítése tanórán
kívüli tevékenységekkel Jászfényszaru
térségében TÁMOP 3.2.13-12 / 1-20120191 számú projekt tovább erősíti a partneri
együttműködést, folytatva tovább a TÁMOP
3.2.11/ 10-1-2010-0182-es pályázat szép hagyományait, újabb intézmények bevonásával:
jászágói iskola, óvoda és a pusztamonostori
iskola. A programok között szerepel a továbbtanulási ankét, a könyvtári nyílt nap, állatkerti látogatás, színházlátogatás, szakkörök
(zene, kézműves).
Kulturális programjaink is színesítik a
szolgáltatási palettát. A felolvasó kör tagjai
a Gondolatolvasó kör nevet választották januárban, az estek tavasszal és ősszel egy-egy
író vagy témakör köré szerveződve kerültek
megrendezésre. Az áprilisi író-olvasó találkozón Grecsó Krisztián volt a város vendége, vidám és tanulságos előadást tartott a
jelenlévők nagy örömére. A IV. Múzeumok
éjszakája a bor, a fröccs és a vigalom jegyében telt, nagyon nagy siker volt ebben az
évben is. Gyermek és felnőtt programok,

Petőfi a betyár
Az általános iskola felső tagozatos diákjait várták az őszi szünet előtti
utolsó tanítási napon, október 26–án a Petőfi a betyár című előadással
a Petőfi Sándor Művelődési Házba. A közel egyórás, zenés irodalmi
műsort a Pécsi Vígságtevők adták elő. A már nevében is különleges
előadás célja, hogy Petőfi leghumorosabb versein keresztül mutassa
be a XIX. századi betyár és korhely költészetet. Az előadás perceiben
olyan ismert, zenei aláfestéssel kísért művek szólaltak meg, mint a Befordultam a konyhára, és olyan kevéssé ismert művek is helyet kaptak,
mint a Ki vagyok én? Nem mondom meg… A humorral fűszerezett,
helyenként bohém, és a versek szókimondását a színpadon remekül
megragadó előadást százhatvan diák, köztük a pusztamonostori általános iskola diákjai is figyelemmel kísérték, és derültek jókedvre attól a Petőfi-képtől, ami jóval eltér az iskolai tananyagból ismert költő
klasszikus portréjától. A Pécsi Vígságtevők műsora a 2011-es Kaleidoszkóp különdíjas műsora.
Kép és szöveg: Pál Alíz

finom falatok, baráti beszélgetések várták az
érdeklődőket, akik szép számmal választották
idén is ezt a kikapcsolódási formát. A magyar
népmese hetében 110 óvodás és alsós kisgyermeket láttunk vendégül kézműves foglalkozással egybekötött meseolvasásra, diafilmvetítésre. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
és Művelődési Intézettel együttműködve 2
programot valósítottunk meg novemberben
és decemberben: a Nyugdíj után kezdődik
az élet kiadvány bemutatóját, melyben Pető
Lászlóné is szerepel, illetve a jász hímzés bemutatását célzó foglalkozást, amely kapcsolódott Az aktív idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve 2012-höz.
A sokrétű programok jövőre folytatódnak az
új kihívások szellemében:
• biztosítani az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
• a könyvtárhasználókat segíteni a digitális
írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
• segíteni az oktatásban, képzésben résztvevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
• kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése
• tudás-, információ- és kultúraközvetítő
tevékenységével hozzájárulni az életminőség
javításához, az ország versenyképességének
növeléséhez.
Intézményként tehát aktív és előremutató
évet zártunk, a jövő évben pedig az olvasóvá
nevelés hagyományos útja mellett új utakat
nyitunk meg. Erre az utazásra szeretettel várjuk régi és leendő olvasóinkat!
Nagy Ildikó
könyvtáros, projektmenedzser
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Huszadik alkalommal
jelent meg
a Jászsági Évkönyv
Jászberényben az Insomnia Kávéházban
november 29-én sajtótájékoztató keretében mutatták be a Jászsági Évkönyv huszadik kötetét. A 2012 évi kiadványt dr. Kertész Ottó, a Jászsági Évkönyv Alapítvány
kuratóriumának elnöke, felelős kiadó, dr.
Pethő László felelős szerkesztő, Antics István, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatója
és Kármán Antal szerkesztő mutatta be a
jelenlévő érdeklődőknek.
A könyv 368 oldalán harminchat írást,
kisebb tanulmányt tartalmaz. A kötet végén havi bontásban Jászapáti, Jászberény,
Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászjákóhalma és
Jászkisér települések elmúlt évi főbb eseményeinek krónikáját is tartalmazza.

A Jászsági Évkönyv címlapja
Fotó: Tóth Tibor

A írások már most is érdekes olvasmányok, az utókor kutatóinak pedig igazi
kincses bányát jelentenek ötven, száz év
múlva. A művészet, a történelem, a gazdaság, területe iránt érdeklődők is kedvükre szemezgethetnek az írásokból. Érdekes olvasmány a régebbi időkről szóló J.
Újváry Zsuzsanna tanulmánya: „A Jászság
a török korban” vagy Cseh Dániel közelmúlt eseményét feldolgozó írása: „A mezőgazdaság kollektivizálása Jászberényben
1956-1961”. Érdeklődésre tarthat számot
Kazsuba Mihály Attila: „Távoli rokonaink
Katalóniában?” címet viselő publikációja.
Az évkönyvet az érdeklődők 1.200 Ft-os
áron a Jász-Takarékszövetkezet helyi fiókjában Hangosiné Réz Máriánál megrendelhetik, megvásárolhatják.
Tóth Tibor
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Üzenetek a múltból
Érdekes tárgyak kerültek elő
a Szentháromság oszlopból

Amint a múlt havi lapban már írtam,
Jászfényszarun befejeződött a Szentháromság oszlop restaurálása. A restaurátor
mesterek az alapozás középső téglasorában, egy kimélyített üregben szerény időkapszulaként két érdekes tárgyat leltek.
Az egyik tárgy az akkori legkisebb értékű
pénz egy 1 filléres érme 1900-ból, a másik
tárgy pedig egy medál. A medált eredetileg sárgarézből préselték, és ezüst színnel
vonták be. A látszólag szerény medál azonban igazi különlegesség, ugyanis a híres
olaszországi búcsújáróhelyről, Loretóból
(magyarosan Lorettó) származik. Valószínűsíthető, hogy a kegyhelyen járhatott
az oszlopot készíttető Ézsiás János és Kiss
Terézia, és onnan szerezte be a medált a
19–20. század fordulóján. Loreto bazilikájában található a Szent Ház, ami a hagyo-

mány szerint a Szent Család: Szent József,
Szűz Mária és Jézus Krisztus názáreti lakóhelye volt, és azt a muszlimok előretörésekor csodálatos módon angyalok hozták el
a városba. Ezután a kis ház fölé felépítették
a hatalmas templomot. A medál előlapján
is a különleges történet elevenedik meg,
hiszen Szűz Mária a gyermek Jézussal és a
felhőbe vett házzal látható, három angyal
társaságában. A hátlapon pedig a lorettói
Szent Házban található Szűz Mária kegyszobor látható.
Az előlap latin felirata: „SANCTA MARIA LAURETA ORA PRO NOBIS”.
Magyarra fordítva: Lorettói Szűz Mária
imádkozz érettünk. A hátlap latin felirata: „MADONNA DI LORETO O. P.
N.” Magyarra fordítva: Lorettói Madonna
imádkozz érettünk.

Különleges időkapszulát leltek
a templomtorony keresztjében
Mint ismert 2012. december 4-én, kedden a torony keresztje és gömbje lekerült a
helyéről, hiszen a 99 éves toronysisak felső
része az év folyamán veszélyesen megdőlt.
Mivel tudomásunk volt róla, hogy 1913.
június 26-án a toronysisak befejezésekor
időkapszula került elhelyezésre a kereszt
alatti gömbbe, ezért nagy érdeklődéssel
vártuk, hogy megtaláljuk ezt a különösen
fontos tárgyat. A kereszt leemelése után
idősebb és ifjabb Borbély Ferenc ácsmesterek meg is találták a különleges időkapszulát, ami sok meglepetéssel szolgált. A lezárt
fémhengerből kiváló állapotban került elő
a torony pusztulásáról és felépítéséről szóló, címerrel ellátott irat, amit a korabeli
községházi írógépen gépeltek be. Az irat
részletesen tudósít a torony 1912-es pusztulásáról, és az 1913-as újjáépítéséről. A
korabeli Jászfényszaruról is nagyon fontos

adatokat rögzítettek a szerzők. Így kiderül, hogy a község lakossága ekkor 7134
fő volt, a község alkalmazásában többek
között 5 rendőr, 12 mezőőr és 12 szőlőőr
teljesített szolgálatot, és az alábbi egyesületek működtek: Úri Kaszinó, Alvégi római katolikus kör, Felvégi katolikus 48-as
gazdakör, Iparos kör, Néppárti kör. Ekkoriban két pénzintézet volt a településen: a
Gyöngyösi Bank R.T. és a jászfényszarui
hitelszövetkezet. Nagy meglepetés volt az
előkerült érmesor, mely tartalmazza szinte
az összes korabeli fémpénzt. Az együttesben 1-1 db váltópénz 1 filléres, 10 filléres, 20 filléres; 1 koronás, 2 koronás, 5
koronás ezüstérme és egy külön papírba
csomagolt 10 koronás aranyérme került
elő, melyek a szöveggel együtt a templom
Egyháztörténeti gyűjteményében kerültek
Farkas Kristóf Vince
elhelyezésre.
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Ünnepi színházi előadás a jubileumok jegyében
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a Színjátszók Baráti Köre Egyesület közös szervezésében advent második vasárnapjának délutánján a Petőfi Sándor Művelődési Házban
nagy sikerű színházi előadást láthatott a
közönség. A nézők soraiban ott ült Csomor
Csilla színművész is.

hogy együtt ünnepelhet a jubileumi rendezvénysorozat nyitóprogramján a helyi színházat szerető közönséggel. Köszöntötte közelgő
75. születésnapja alakalmából Rozika nénit.
Szekeres Ida, az adácsi Zéta Kulturális
Egyesület elnöke szólt a két település színjátszóinak három évtizedes szakmai kapcso-

latáról, a közös barátságról. A két csoport
1983-ban Kimlén találkozott először a Falusi Színjátszók Országos Fesztiválján. Az
adácsi színjátszók köszöntését, jókívánságait
és ajándékát adta át a csoportvezetőnek. Végül a FÉBE elnöke, a jelenlévők nevében is
egy orchidea csokrot nyújtott át Rozikának a
kettős jubileum kapcsán.
Eisemann-Halász-Békeffi: Egy csók és más
semmi című közel három órás zenés vígjátéka méltán aratott nagy sikert a jelenlévő
közönség körében. Az adácsi Veritas Színpad
ezzel a produkcióval érdemelte ki a Magyar
Színjátékos Szövetség arany minősítését. A
darab története és dallamai, mint egy száz
évvel repített bennünket vissza a múltba. A
díszlet, a jelmez, a személyeket megformáló
szellemes, humoros alakítások Szekeres János
magas színtű és nagy tapasztalattal bíró rendezői munkáját dicsérik.
A szűnni nem akaró vastaps közepette a
rendező szervek nevében egy kosár orchideát
adott át a Dr. Schön Tónit alakító Szekeres
Idának. Az előadást követően a két színjátszó
csoport közös vacsorájára, baráti beszélgetésre került sor. Tóth Tibor · Fotó: Karizs Evelin

A FÉBE elnöke köszöntötte a szép számmal megjelent közönséget. Bordásné Kovács
Katalin szólt a megalakulásának 40 éves évfordulóját ünneplő Fortuna Együttes és a
Napsugár Gyermekszínpad jubileuma kapcsán tervezett rendezvényekről. Tóth Tibor
méltatta Kovács Andrásné Rozika meghatározó érdemeit a két csoport tevékenységében, a fényszarui színjátszás országos hírűvé
válásában. Csomor Csilla színművész ös�szegezte, milyen útravalót kapott az amatőr
mozgalomtól, személy szerint Rozika nénitől. Sikereihez, nehézségeihez is mindig erőt
merít fiatalkorában szerzett tapasztalataiból,
a fényszarui gyökereiből. Örömét fejezte ki,

Újra Adácson

2012. november 23–25. között immár 16.
alkalommal rendezték meg Adácson az Országos Falusi Színjátszó Találkozót, amely 4.
alkalommal Kárpát-medencei Színjátszó Találkozó is egyben.
Mi, fényszarui színjátszók pedig újra, immáron sokadszor érezhettük e fesztivál különleges, baráti hangulatát. Több, igazán
nagyszerű színpadi produkciót láthattunk, a
közönség nagyszerű volt, a már jól megszo-

kott vöröshagymás zsíros kenyér és a finom
tea pedig sokkal jobban esik itt mint bárhol,
bármikor. Az ismerős arcok, társulatok, a beszélgetések, az őszinte gratulációk, a szakértő
zsűri, s a helyiek szívet melengető vendégszeretete teszi rendkívülivé minden évben a
Találkozót. Tavaly – betegség miatt – sajnos
elmaradt Fejér István: Az alkohol öl c. komédiájának bemutatója, de idén – bár a körülmények többszörösen is akadályoztak minket – végre sikerült e darabbal nevetésre és
vastapsra bírni a közönséget. A már fentebb
említett nehezítő tényezők (szereplőváltás,
betegség, műtét) ellenére BRONZ minősítéssel térhettünk haza, amelynek kis csapatunk nagyon örült. A próbák, az ötletelés,
az egymáshoz való igazodás, a kevés alvás
meghozta eredményét. Talán ezek összessége
miatt érezzük úgy, ez a Bronz nagyon fényesen ragyog… Mi sem gondoltuk volna, hogy
erőfeszítéseinket minősítés is koronázza.

A szakmai elismerésen kívül pedig talán a
legnagyobb boldogság, hogy amit sok-sok
éven át „tanultunk”, most szinte az előadás
egésze alatt alkalmaztuk is. Itt az improvizációra és egymás segítésére gondolok. Jutalom
volt ez mindannyiunk számára, akik azon az
estén, az adácsi színpadon fogtuk egymás kezét. Köszönet érte! Adács, jövőre is megyünk!
(Szereplők: Kovács Andrásné-Rozika néni,
Ocskó-Sós Imre, Tóth Angelika, Kubala Antal, Magyar Krisztina. Külön köszönet OcskóSósné Erzsikének, aki fáradságot nem ismerve
segítette munkánkat.)
Megjegyzés: Bronz minősítés: A produkciót a Magyar Szín-Játékos Szövetség minősítő
zsűrije látta, színházi értéket talált benne,
helyi (település, kistérség) forgalmazását támogatja, az együttes helyi (települési, megyei
önkormányzati) támogatását javasolja.
Magyar Krisztina SZIBAKÖ titkár
Fotó: Tanczikó Ruis Bea
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XX. Jubileumi
FÉBE bál
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége – a hagyományoknak megfelelően – február harmadik hétvégéjén, február 16-án, szombaton este 6 órai kezdettel
rendezi meg a Petőfi Művelődési Házban a
Jótékonysági műsoros estet és bált.
Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt, régi törzsvendégeinket
és a nálunk első bálozókat egyaránt. Az est
tiszta bevétele 50–50 %-ban a „Jászfényszaruért” Alapítvány céljait, és az egyesület
2013. évi programjainak megvalósítását
szolgálja. A rendezvény fővédnökei: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,
Mészáros László nyugalmazott címzetes
főjegyző; díszvendégei: Cserháti Ágnes
televíziós műsorvezető és kommunikációs
tanácsadó, Zsámboki Zsolt műsorvezető,
szerkesztő. A műsorban fellépnek: Ézsiás László Vörösmarty-díjas versmondó,
Csomor Csilla színművész, Dobák Attila
operaénekes, Jakus Tímea színész, Szabó
Krisztina énekművész. A vacsora (Vágó
Tibor specialitásai) és a nyitó tánc után
a GOLF együttes egy órás koncertje következik. A báli zenét a miskolci VIDIA
zenekar szolgáltatja. Éjfélkor bál szépe és
udvarhölgyei cím átadása, tombolasorsolás, majd a Dolly Roll együttes koncertje
következik.
A rendezvény eddigi anyagi támogatói:
Samsung Electronics Magyar Zrt. Jászfényszaru, Saturnus Kft. Budapest, Bali
Kft. Jászfényszaru, Tusor Kft. Jászfényszaru, Prof. Dr. Dobák Miklós és családja
Budaörs, Berze Lászlóné Budapest.
Várjuk a további támogatók csatlakozását. Tombola tárgy felajánlását jótékonysági célra köszönettel veszünk.
A terem dekorációját Harmathné Boros
Mária végzi, a virágkompozíciót Görbéné Réz Enikő állítja össze, a hangosítást
Harnos Miklós biztosítja.
A belépőjegyek asztalfoglalással január
11-ig a földszinten 5.500 és 6.500 Ft/fő,
a galérián 5.000 Ft/fő áron vásárolhatóak
meg. Ezt követően 500 Ft/fő felárral keddi
és csütörtöki napokon 14 és 18 óra között
a Rimóczi Kastély alagsorában (Szabadság tér 18.) személyesen Tóth Tibornál
(e-mail címen tothtibor@freemail.hu vagy
+36/30-337-3336 mobiltelefonon) jelezhetik részvételi szándékukat.
A jelentkezési sorrendnek megfelelően
mindenki kiválaszthatja a még rendelkezésre álló helyek közül a számára legmegfelelőbbet. A jegyet igénylők január végén
kapják meg a névre szóló nyomdai báli
meghívót.
Tóth Tibor
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Napi egy alma…

… és nem kell gondolni az orvosra. Bizonyára mindenkinek ismerős a mondás,
amit gyermekkorunkban oly gyakran hallottunk. A november 23-ai egészségnapon

ennek a szimbolikus almának is nagy volt a
jelentősége, de emellett az egészség megőrzésére is nagy gondot fordítottak. Az egész
napos rendezvényt a védőnőink szervezésében tartották Jászfényszarun a Deák Ferenc
úti rendelőintézetben. Délelőtt 9 órától
csontritkulást mértek, ultrahangos vizsgálatot tartottak, azonban délután is lehetőség
nyílt minden egészsége iránt érdeklődőnek,
hogy ellenőriztesse szervezete állapotát. A
védőnők és egészségügyi munkatársak vérnyomás, vércukor, koleszterin, testzsír, test
tömeg index, légzés funkció és CO-méréssel
igyekeztek a lakosság egészségének szolgálatába állni, de arteriografia, petefészekrák és
prosztatarák szűréseket is tartottak aznap.
A betegség megelőző szűrések mellett az
egészséges életmódra is felhívták a figyelmet:
csupa egészséges alapanyagból készült falatkákkal, tönkölybúzából készült süteménnyel
és gyümölcsteával várták az egészségnapra
ellátogatókat.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Lehet még fokozni?!
Bár az András napot követő időszak nem
a báli szezon ideje, de az év vége mégis kitűnő alkalom arra, hogy megköszönjék a
munkát, és együtt eltöltsenek egy remekbe
szabott estét. Ezért gondolták a fogatosok
is úgy, hogy megköszönik barátaik, segítőik
fáradozását egy év végi nagy rendezvénnyel,
a december 8-ai IV. Fogathajtó esttel.
Már az első percektől kezdve sejteni lehetett, hogy nem egy szokványos, s mégis
hagyományos, hagyományt ápoló rendezvényre érkeztünk. A kissé hűvös estén az
előtérben szívélyes fogadtatás, magyaros
vendégvárás fogadta az érkezőket. A terem
igényesen, elegánsan s mégsem hivalkodóan díszített. A műsor pedig – a korábbi tapasztalatokon és idei élményeinken
alapulva is – színvonalas volt. A rövid, de
velős és jövőbe mutató köszöntő perceiben
a városvezetés képviseletében Győriné dr.
Czeglédi Márta szólt először, a szervezők
részéről pedig Pető Ferenc és Rusai László
köszöntötte a vendégeket, majd kezdődött
az est. A színpadot először a Herédi Néptáncegyüttes vette birtokába, tagjai Palotást táncoltak, és Brahms V. Magyar tánc
című szerzeményére mulatós koreográfiát

jártak el. A közeli településről érkező fellépők szívében városunk különös helyet
foglal el, hiszen Jászfényszarun léptek fel
először, igaz akkor a nyári Tarlófesztiválon.
A színpad utánuk a Fortuna Együttesben is
játszó színjátszóktól volt hangos: Bordásné
Kovács Katalintól, Bordás Gyulától és
Tanczikó Attilától. A nézőtér pedig a nevetéstől, melyet Török Rezső Viaszkvirág
című bohózatának kitűnő előadása okozott.
A jóízű nevetést ismét tánc követette, közös
nyitótánccal folytatódva, majd ízletes, több
fogásos vacsora volt az est következő műsorszáma. A vacsora után pedig kezdődött
a parkett fényesítése, az esthez jól igazodó
zeneszámokkal: musical, operett és modern
dalokkal. Az éjfél utánra csúszott tombolahúzás pedig nagyszerű alkalmat adott arra,
hogy minden vendég szuvenírrel távozzon.
A nyeremények között különös tekintettel
a bálozókra lószerszámok, festmények, italok, állateledel, ajándéktárgyak és virágok
voltak, a fődíj pedig egy igazi tanyasi kakas!
A tombolasorsolás miatti izgalmat pedig
tánccal vezették le, mely kifulladásig, példának okáért, hajnali fél ötig tartott.
Pál Alíz

Jászsági tűzoltóverseny lesz Fényszarun
December 5-én egyeztetések folytak városunk Polgármester asszonya, Győriné dr.
Czeglédi Márta, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Fózer Tibor, tűzoltó alezredes,
illetve a kirendeltség Polgári védelmi Felügyelője, Horti Brigitta tűzoltó százados kö-

zött. A találkozón a területi műszaki mentő
(árvízvédelmi) komplex csoport helyi szervezeteinek ez év végi képzéséről tanácskoztak.
A katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője
a találkozó alkalmával kérte, hogy Jászfényszaru legyen a 2013. évi Jászsági Tűzoltóverseny házigazdája. A verseny időpontjáról a
későbbiek során döntenek.
Pál Alíz
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A Városi Könyvtár legidősebb olvasói

Tóth János (1930)

Mit rejt a ládafia? VIII.
Férfi viselet

Deák Sándorné (1928)

Sós Alajosné (1921)

Nagy Istvánné (1930)

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve (2012) alkalmából
könyvtárunk köszöntötte legidősebb és legrégebben beiratkozott, folyamatosan kölcsönző
olvasóit. Beszélgetés közben elmesélték, hogy
mindannyiuk életében kiemelkedően fontos
a könyv, mint társ és kikapcsolódási forma
egyaránt. Mivel dolgos, nehéz, munkás élet
áll mögöttük, a szépirodalmi, klasszikus olvasmányokat és a könnyedebb, szórakoztató
irodalmat részesítik előnyben. Szeretnénk, ha
még sokáig örömet okozna nekik a könyv,

az olvasás. Akik már nem tudják közülük
személyesen igénybe venni szolgáltatásainkat, azok számára családtagjaik, szeretteik,
szomszédaik gondoskodnak arról, hogy ne
maradjanak olvasmány nélkül.
Könyvtárunk nagy-nagy szeretettel köszönti
őket a közelgő karácsony és újév alkalmából!
Kívánunk nekik és minden kedves olvasónknak békés, meghitt karácsonyi ünnepeket, és
egészségben, olvasmány élményekben gazdag, boldog új évet!
Bujdosó Katalin
és Nagy Ildikó könyvtárosok

Köszöntés

Egy korábbi lapszámban a jász női viselet
egy szép helyi példáját láthatták az olvasók.
Most pedig a jász férfi viseletről készült képet
mutatjuk be. A kép eredetileg Szűcs Mihály
1892-ben megjelent önéletírásában található
meg. Az elfeledett könyvet reprint formában
a FÉBE adta ki 1996-ban Szűcs Mihály életleírása címmel.
A fekete-fehér rajzon Szűcs Mihály későbbi
jászfényszarui főbíró látható feleségével, Berze Teréziával mint ifjú házasok. Szűcs Mihály
a képen inget, nyakravalót, pitykés lajbit,
zsinóros-pitykés nyújtott dolmányt, zsinóros posztónadrágot és csizmát visel, kezében
pedig posztókalapot tart. Felesége szintén
hagyományos viseletet hord: kerepélyes főkötőt, női inget, ujjatlan lajbit, fodros aljú
szoknyát és kötényt.
Farkas Kristóf Vince

Színházi program

Muhari Katalin és Sárközi János december 2-án ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját.
Ezen a szép napon nagy szeretettel köszöntötték őket gyermekeik, Katalin és János,
valamint családjaik.

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2013. február 02-án (szombat)
13 órakor különjáratú autóbuszt indít Budapestre.
A Magyar Színházban (Bp. Hevesi Sándor tér 4.) a 15 órakor kezdődő Lázár
Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok című
(meseregénye alapján színpadra átdolgozta:
Madák Zsuzsanna) előadást nézzük meg.
A főbb szerepeket játsszák: Auksz Éva,
Bede-Fazekas Szabolcs, Benkő Nóra, Kubik
Anna, Tahi József és sokan mások.
Az előadásra útiköltséggel együtt 2.800 Ft/
db és a földszint 5 sorba tudunk jegyet biztosítani.
Jelentkezni Tóth Tibornál a +36-30/3373336, vagy este a 06-57-422-871 telefonszámokon lehet.
Tóth Tibor
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A tanítókra emlékeztek
Sorozatunkban a tanítóink emlékére
2012. szeptember 1-jén rendezett ünnepségen elhangzott visszaemlékezéseket közöljük szerkesztett formában.
Menyhárt Antal Jászfényszaru szülötte,
nyugalmazott méntelepi igazgató, a volt
Vasút tanyai iskola diákja emlékezett:
Thury Anna 1942 és 1950 között állt alkalmazásban a Vasút tanyai iskolában. Engem a 1943/44-es tanévben, első osztályban
tanított. Emlékeim szerint igen kedves és türelmes volt hozzánk. Másodikosok voltunk
1944 évben, amikor egy októberi napon hiába vártuk Jászberényből, nem jött a vonattal.
A következő napokon sem érkezett meg az
iskolába. Ezeken a napokon más évfolyammal összevontak bennünket és úgy tanultunk. Később tudtuk meg, hogy a front közelsége miatt a jászberényi Állami Méntelep
mentesítésére jött parancs. Édesapja főtörzsőrmesterként dolgozott a telepen. A lovakkal
és fogatokkal együtt a családot is vitte magával. A háború befejezése után ismét elkezdett
iskolánkban tanítani.
Horváth Erzsébet és Molnár István
mindketten az 1948/1949-es tanévben egy
évig tanítottak a Vasút tanyai iskolában,
én ekkor már felső tagozatos diák voltam.
Mindkettőjüket jól ismertem, mivel a Vasútállomás mellett lévő tanyai házunk két
kisebb helyiségét bérelték, nálunk laktak. A
tanév vége felé összeházasodtak, és valamelyik jász településre kerültek el.
Virág István helyi születésű nyugalmazott általános iskolai tanár, igazgatóhelyettes emlékezése:
Kicsit meghatódva állok itt a Tanítók emlékműve előtt. Az avatása óta eltelt egy évtized, és ismét emlékezünk az elhunytakra,
akiknek nevei felkerültek a bronzlapokra.
Emlékezem Sebestyén László tanáromra,
osztályfőnökömre. Több mint egy fél évszázaddal ezelőtt 1953-tól két tanévben volt az
osztályfőnököm. Fiatalos lendülettel és nagynagy szeretettel foglalkozott az osztályunk
tanulóival. Figyelte érdeklődésünket, ahol
tudott segített. Élővilág tantárgy keretei között növénytant, állattant és egészségtant tanított. Gyakran kirándultunk a Galgához, a
Zagyvához, és az „Öreg erdőbe”. Sétáink során igazi növény- és állatvédelemre, valamint
emberek iránti szeretetre és tiszteletre nevelt.
Megismertette velünk a természet szépségeit. Valószínűleg a biológia iránti vonzalmam
alapjainak lerakását neki köszönhetem.
Szeretettel gondolok Csirke Béla tanáromra és kollégámra. Osztályunk tanulóinak a
kémia tantárgyat tanította. Jól felkészülten,
kimagasló tudással, lelkiismeretesen tanított.
Igen következetes és szigorú volt. Ha nem
értettük a kémiai folyamatokat, vagy felkészületlenül mentünk az órájára, akkor úgy
ránk csapta az ajtót, még a vakolat is hullott. 1964-től kollégák lettünk. Odamentem
hozzá bemutatkozni: „Tanár bácsi, itt fogok
tanítani, biológia – földrajz szakos vagyok.”

Így válaszolt: „Szép, de nehéz hivatást választottál.” Sok sikert kívánt, s nyújtotta a kezét:
„Szervusz, Pista!” Én boldog voltam. Nagyon
csendes, segítőkész kolléga volt, köszönöm
neki, hogy tanítványa és kollégája lehettem.
Fónagy László kollégára emlékezem. Laci
bátyám a bizalmába fogadott. Mondtam
neki, hazajöttem tanítani. Igaz, azt szokták
mondani, hogy saját falujában senki nem lehet próféta, de én nem is akartam az lenni.
Mikor erről kikértem a véleményét, rám nézett kicsit mosolyogva, de a mosolya mögött
volt valami rejtély. Azt válaszolta, hogy jól
döntöttem, de majd sok-sok mindenre rájövök, s így folytatta: „Ha a munkát jól és eredményesen végzed, akkor a tanítványaid szeretnek, s azok szülei, és nagyszülei tisztelnek.
Akkor semmi baj nem lehet!” Laci bátyám
tanácsát megfogadtam, s úgy érzem, hogy
jól döntöttem, hisz 1964. augusztus 1-jétől
2005. augusztus 31-ig szülőfalumban, bocsánat, városomban tanítottam.

re sem érünk haza. A hátralévő 100-120 km
alatt egyszer sem kellett megállni, a gyerekek
vidáman énekeltek. Megérkeztünk, kiszálltunk az autóbuszból, és Sanyi bácsi odajött, gratulált, s azt mondta: „Pista, ezt nem
gondoltam volna, hogy időben hazaérünk.”
A következő napon hívatott az irodájába.
Éppen nem volt órám, gondoltam, hogy
megbeszéljük a kirándulás tapasztalatait. Tévedtem, erről szó sem esett. Közölte velem:
„Pista, törekedj arra, hogy a tanulók az autóbuszon is mindig fegyelmezettek legyenek!”
Megköszöntem a tanácsát. Tanulság: Ő az
elveiből nem engedett!
Szabó László emlékezetemben ma is él.
Tanítóképzős diák volt, én leheles Jászberényben. Az osztálytársaim a kollégiumban
laktak, én többször bejártam hozzájuk, és
ott ismerkedtem meg Lacival. A tanítóképző ünnepélyein igen gyakran megjelentem,
ott ő mindig verset mondott. Nagy átéléssel,
csodálatosan tolmácsolta a költők szavait az

Szeptember 1-jén a Nagyiskolában a tanítókról készült fotókból és korabeli iratokból
rendezett kiállítás nézői
Fónagy Sándor következők szerint él emlékezetemben:
Sanyi bátyám a főnököm volt igazgatóhelyettesként. Az oktatási törvényeket igen alaposan ismerte, és a munkája során betartotta.
Előzőleg az alattyáni általános iskola igazgatója volt. Az óralátogatásain elmondott szakmai és pedagógiai útmutatásait elfogadtam,
és tanításomban alkalmaztam. Kölcsönösen
tiszteltük egymást, de meggyőződéséből nem
volt hajlandó engedni. Igazgatóhelyettesként
eljött az osztályom tanulóival tanulmányi
kirándulásra. A VII. osztályt 13 éves fiúk és
lányok alkották, elevenek és vidámak. Sanyi
bátyám a legkisebb pisszenést sem engedte.
A hosszú úton a gyerekek többször rosszul
lettek, sokat megálltunk. Két-három pihenő
után odamentem hozzá és megkértem, hogy
ne szóljon a tanulókra, mert különben éjfél-

ünnepségen résztvevők felé. Jó, hogy a gének öröklődnek, hasonlóan mond verset az
unokája Dr. Szabó Zsuzsanna. 1964-ben
kerültem a Jászfényszarui Általános Iskolába
tanítani, itt találkoztam újra Lacival. Ő már
néhány éve itt tanított. Mindenben segítőkész volt, ha valamiben bizonytalan voltam,
azt mondta: „Nehogy ne tudd ezt megoldani
a te képességeddel!” Ha viszont most Laci itt
ülne közöttünk, megkérném arra, hogy Az
életem volt a futball című könyve mellé írjon másik könyvet is. A kötetben összegezze
iskolai munkájának, a tanításnak tapasztalatait, hiszen ezt is jól végezte; tanítványai szerették. Öröm volt számomra, és köszönöm a
sorsnak, hogy egy intézményben dolgozhattam vele!
Szerkesztette:Tóth Tibor
Fotó: Berze Lászlóné Vityuka
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Egy közösség vagyunk

Karácsonyi készülődés az Idősek Otthonában
Elmúlt egy év, megint itt van karácsony az
év legszebb ünnepe. Az év végén, a decemberi ünnepek közeledtével mindig több figyelem jut az idős emberek számára is.
Az idősek otthonában is nagy készülődés
és várakozás előzi meg e jeles ünnepet. Foglalkozásaink keretein belül bentlakóink Fricz
Erzsébet mentálhigiénés vezetésével saját kezűleg készített díszekkel, ablakdíszekkel várják a szeretet ünnepét.
Ilyenkor karácsony táján a család még
fontosabbá válik számunkra és jelentősége
megnövekszik. A hiányát az érzi csak igazán,
aki távol van szeretteitől. Mindenki számára
fontos, hogy ha csak egy rövid időre is, de
családjával legyen.
Otthonunk dolgozói mindent megtesznek,
hogy idős lakóink számára bensőségessé és
családiassá tegyék az ünnepet, és ha csak egy
kis időre is, de elfelejtsék a hétköznapokat.

Ünnepi műsor és vacsora keretében teszik
ezt, amit évek óta saját maguk készítenek el,
ezzel is felelevenítve az otthon hangulatát és
ízeit. Fontos, hogy az ünnepet tartalommal
töltsük meg és lelkileg is ráhangolódjunk a
karácsony szellemére. Mert az eltűnt időt
semmi nem hozhatja vissza. Nyomában
üresség és fájdalom, de a jól megélt, örömteli
percek mindig velünk maradnak.
A 2012-es évben Idős Otthonunk, Jászfényszaru Város könyvtárosai Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó vezetésével, kapcsolódott „A jövőben olvasunk?” TÁMOP 3.2.4
A-11/1-2012-068 pályázathoz. A pályázat
lehetővé teszi többek között a karácsonyi dekorációs anyagok és különböző ünnepi műsorok gazdagabbá tételét.
Köszönjük a lehetőséget, és kívánunk mindenkinek boldog és békés ünnepeket!
Fricz Erzsébet

Karácsonyváró játszóház
A karácsonyi készülődés első hírnökeként
november 30-án, pénteken alkotni vágyó
gyerekek és felnőttek szorgoskodtak a Kisiskola tornatermében és konyhájában.
Iskolánk pedagógusai, diákjai és meghívott
vendégeink kínáltak 12 asztalnál lehetőséget arra, hogy az érdeklődők elkészíthessék
ajándékaikat, dekorációikat, karácsonyi díszeiket a közelgő ünnepekre. A felhasznált
alapanyagok biztosították, hogy az elkészült
munkadarabok igazán változatosak legyenek. Készült mécses tartó üdítős és sörös
dobozokból; karácsonyfadísz pillepalackból
vágott csíkokból, vasalható gyöngyökből, papírcsíkokból összeállítva, valamint textilből
varrva. Festett parafa dugókból angyalkák,
színes kartonokból, papírokból hajtogatva,
nyírva, ragasztva különféle ablakdíszek és
figurák készültek. Kopogtatókat, vagy akár
adventi koszorúkat is összeállíthattak az érdeklődők természetes anyagokból, vagy akár
egyszerű kartonból.
A 13. helyszínen, a konyhában apró kezek
szaggatták, díszítették a mézeskalács figurákat, melynek illata az egész épületben igazi

karácsonyi hangulatot teremtett.
A tornaterem zsúfolásig megtelt. Becsléseink szerint legalább 250–300 látogatója volt
a rendezvénynek, amit több mint 40 felnőtt
és végzős diákunk közreműködése hozott
létre. Remélem, találkozunk legközelebb is,
amikor a tavaszt köszöntjük együtt alkotásaSzabó Erzsébet
inkkal.

Négy héttel karácsony előtt
Készülnek az adventi koszorúk, huszonhat
éve, a hittanosok Sándorné Tóth Éva valamint
Rézné Levocs Ica néni vezetésével és idén sem
történt másként. Advent első vasárnapja előtt,
november 30-án 9 és 14 óra között várták a
„Kisiskola” színházterében a lelkes koszorú
kötőket, az iskolás hittanosokat és idén először óvodásokat is, hogy elkészítsék adventi
koszorúikat. A gyermekek a szalma koszorú
alapot fenyővel, tujával, borostyánnal díszítették és rájuk kisebb aranyszínű díszeket
vagy gyümölcsöket tettek és persze a négy:
három lila és egy rózsaszín gyertyát. Az utolsó
novemberi pénteken hetven diák készített adKép és zöveg: Pál Alíz
venti koszorút.

Fotó: Garas Alexandra

Eltelt újra egy esztendő, s immár második
alkalommal gyűlt össze a Zrínyi utca aprajanagyja, hogy kicsit megállítva az idő rohanását együtt ünnepeljünk, a kicsit borongós,
esős időjárás ellenére is.
Az advent szó „eljövetelt” (az Úr eljövetelét) jelenti. Az adventi időszak a karácsonyt
megelőző várakozás, felkészülés ideje.
Mi december 1. napján mintegy 40-en
vonultunk ki az utcára, hogy az előző évben nagy örömet szerzett, közösen eltöltött
néhány órát újra egymásnak ajándékozzuk.
Igen, ajándék volt ez a kora este egymástól
egymásnak. Lelkünket bújtattuk ünnepi ruhába, s készítettük fel az Ünnep megfelelő
fogadására.
Énekeltünk, emlékeztünk, meghallgattuk a négy kis adventi gyertya történetét (a
gyerekek maguk szimbolizálták a BÉKE, a
HIT, az ÖRÖM és a REMÉNY gyertyáit),
elfogyasztottuk az erre az alkalomra készített
süteményeket, fűszeres forralt bort és meleg
teát ittunk. Közben karácsonyi zene szólt,
gyertyák és mécsesek világították be a teret,
beszélgettünk, s örültünk.
Az előző évben megrendezett adventi délután hatása nálam egészen februárig tartott.
Azóta is emlegetem, hogy az érzést, az örömet, amit a tavalyi közös ünnepléstől kaptam semmilyen más tárgyi ajándék nem
múlhatta volna felül. A gyerekek lelkesedése,
a kacajuk, a közösen eltöltött minden este
egy héten keresztül, a felnőttek meglepettsége és öröme, Rajna Péter bácsi meghatódottsága, a közös élmény mind mind belém
rögzültek életem végéig. Hálás vagyok érte!
S végül egy részlet az elhangzott „meséből”:
„…..megszólalt a negyedik gyertya: a nevem REMÉNY. Én még égek. Ameddig én
lángolok, a lángommal meggyújthatjuk a
másik három gyertyát is. Én csak egy kicsi,
egyedüli gyertyácska vagyok, az én fényem
kicsi és kevés meleget ad. De ha több gyertya ég, akkor nagyobb a fény és sokkal melegebb van. Így van ez nálatok embereknél is.
Egyedül csak egy kis fényt tudtok sugározni
és csak kevés meleget tudtok adni. De ha
többen vagytok, összefogtok, sok emberhez
tudjátok eljuttatni a békét, a fényt, a világosságot, a meleget, mert közösen hatalmas erőt
képviseltek.”
Magyar Krisztina
Zrínyi utcai lakos
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Szépkorúak
köszöntése

Fotók és szöveg: Morvayné Palócz Éva

Pál János József november 24-én ünnepelte
90. születésnapját. Legnagyobb örömére e
jeles napon a Németországban élő lánya is
hazalátogatott. Józsi bácsi azt üzeni a mai
fiataloknak, hogy nagyon becsüljék meg azt a
sok szeretetet, amit kapnak, mert nekik annak
idején sajnos jóval kevesebb jutott.
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Restaurálás vár
a jászfényszarui templom keresztjére
December 4-én, a délelőtti órákban lekerült a fényszarui templom keresztje és az alatta található gömb. Az eltávolításra azért volt
szükség, mert több lakossági bejelentés érkezett, de szabad szemmel is látható volt, hogy
a kereszt dőlt. A téli időszakban akár életveszélyessé is válhatott volna. A keddi délelőttön először a kereszt, majd a gömb került
a földre. A következő hetekben restaurátor,
bádogos és ácsmester fog közösen dolgozni a
kereszt és gömb mielőbbi rekonstrukcióján.
Egri Hunor restaurátor véleménye szerint a
rekonstrukció kivitelezhető, nem kell új keresztet készíteni. A munkafolyamatok több
hetet vesznek igénybe, melyek befejeztével,
arany színben pompázva ismét visszakerülnek méltó helyükre a templom ékességei.
A kereszt belső részében időkapszulát találtak, hét pénzérmével, melyek közvetlen az
első világháború előtti évekből származnak.

A koronák mellett egy többoldalas dokumentumra is leltek, melyben a templomtornyot 1912-ben ért két villámcsapásról, az új
torony elkészítésének körülményeiről és a
város 1913-as állapotáról írnak. A kereszt és
gömb restaurálását a város egyházközössége
és a polgármesteri hivatal közös erővel hajtja
Pál Alíz · Fotó: Urbán Csaba
végre.

Mi történt a Kör Diszkont udvarán?
A megújuló városközpont munkálatai során más és más munkafolyamatok történnek. Legutóbb a Kör Diszkont és Rimóczi
Kastély által közrefogott területen zajlott
ilyen munka. Ezen a területen 7 db, egyenként 100 méter mély kutat fúrtak.
Most a Kaszinó udvarán zajlanak fúrások,
GAMESZ udvarán és a városháza épületénél
is történtek fúrások, melyek a hőszivattyú
szondáját fogadják. E hőszivattyúk lényege, hogy az általuk keringetett vizet a Föld

maghője melegíti fel, amelyet a közeljövőben megújítandó épületek fűtésére-hűtésére
használnak majd. A rendszer nem radiátorokkal adja át a hőt, hanem Fan Coil, azaz
Termoventillátor segítségével. Ez a rendszer
stabil, megbízható és üzemeltetése hosszú
távon olcsó.
A fejlesztés és beruházás a Jászfényszaru
városközpontjának értékmegőrző megújítása
című pályázat keretén belül valósul meg.
Pál Alíz

Farkas Kristóf Vince történész előadása
a Jász Múzeumban
Rédei Sándorné Rácz Margit Viktória
december 3-án volt 90 éves. Elmondása szerint
mindíg kereskedő szeretett volna lenni.
Legnagyobb öröme akkor volt az életben,
amikor hitelhez jutott, és beindíthatta saját
vállalkozását, amit a mai napig nagyon szeret.

Novemberi
anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK: Benedek Benet (Rusai Renáta), Házi Bence (Deák Andrea), Meleg
Vivien (Terdik Klaudia), Rafael Valentinó
(Rafael Mária), Sebik Jázmin Boglárka
(Földvári Eliz), Suki Tibor (Mezei Edina),
Urbán Zoltán (Csesznyik Tünde).
HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.
ELHUNYTAK: Balog Istvánné Vas Franciska
(93), Drabos Józsefné Molnár Erzsébet (89),
Péter Ödönné Szabó Rozália (72), Serfőző Istvánné Folyó Mária (66).

A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány Múzeumi esték sorozatának november 21-én este Jászfényszaruról Farkas Kristóf
Vince történész volt a vendége. Előadásának
témája: Idősebb Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérőjének munkássága volt. A fiatal történész Sugárné Koncsek
Aranka és saját kutatásai alapján vázolta fel
a család Jászságba kerülését. A prezentáció
során, korabeli térképeken magyarázta el,
azokat a fontos jelöléseket, jeleket, rajzokat,
színeket melyek az utókornak sok mindenre magyarázatot ad. Eloszlatta azt a korábbi

téves nézetet, hogy vízügyi rendezéssel is foglalkozott. Egyes késői térképészeti munkák
már fiának ifjabb Bedekovich Lőrincnek a
munkája. A több mint egy óra gyorsan eltelt
sok új ismertetettel és információval lettünk
gazdagabban. Jászfényszaru igazán büszke lehet Bedekovich Lőrincre igaz Jászapátin látta
meg a napvilágot, de felesége révén, Jászfényszarun telepedett le, itt töltötte életének nagyobbik részét és itt is lett eltemetve. Másik
fia Vencel Jászfényszarun közhivatalnoki pozíciót töltött be.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Visszapillantó – Ami a 2012-es lapszámokból kimaradt 1.

A zsűri előttt szépen olvasni nem könnyű feladat.
Fotó: Pál Alíz

Sokan kíváncsiak a női foci meccseire a városnapi kupán is.
Fotó: Pál Alíz

A Jász Fény Vers- és Prózamondó találkozón mindig lehetőség nyílik
a szakmai konzultációra. Fotó: Berze Lászlóné Vityuka

Az első roma táncház a tíz közül.
Fotó: Pál Alíz

Az informatikai ismeretek is segíthetik a boldogulást – dr. Soltész Anikó
munkaerőpiaci tanácsadása az Első lépések projektben.
Fotó: Kovács Béláné Pető Magdolna

Hajnali fél ötig tartott az idei fogatbál.
Fotó: Pál Alíz

A Városi Könyvtár V. szakmai konferenciáján prof. dr. Bagdy Emőke
pszichológus mindenkit lenyűgözött előadásával. Fotó: Nagy Ildikó

Az ötvenéves Szivárvány Óvoda nemcsak produkciókkal,
hanem óriási tortával is ünnepelt. Fotó: Menyárt Éva
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Beszámoló a hatnapos enduro világbajnokságról

2012. szeptember 24–29-e között 87.
alkalommal került megrendezésre a
Nemzetközi Hatnapos Enduro verseny.
Ez az esemény a motorsportban nagy
hagyománnyal bír, hiszen már az 1920as években is megrendezésre került.
A verseny Németország keleti részében,
Oberlungwitz városában zajlott, ami nekünk magyaroknak szerencsésnek mondható, hiszen jellemzően minden évben más
országban tartják. Magyarországot idén
egy 6 fős válogatott csapat és egy 3 fős club
csapat képviselte, ami nagy dolog, hiszen
mi magyarok már 4 éve nem tudtunk
rajthoz állni ezen az eseményen. Az eredményeimnek köszönhetően tagja lehettem
a válogatott csapatnak, ami nagyon motiválttá és boldoggá tett.
A csapat szeptember 19-én hajnalban
indult és pár megállóval, esetünkben egy
hosszú 14 órás úttal a háta mögött megérkezett. Másnap felépült a tábor, ahol a
következő 11 napot töltöttük, ezen a napon voltak a nevezések, illetve a motorok
gépátvétele. Péntektől vasárnapig az egyes
pályákat jártuk be, hogy valamelyest megismerkedjünk a terület adottságaival, ez
alatt a 3 nap alatt rengeteget gyalogoltunk.
Szombaton délután volt az ünnepélyes
megnyitó, ahol felvonult a versenyen résztvevő 36 nemzet. A pályákkal való megismerkedésnél ébredtem rá igazán, hogy
ezek nem a szokásos magyar pályák. Ezek
a pályák egy ilyen világbajnokságon rendkívül hosszúak és nagyon nehezek. Ezért az
izgalmam fokozódott a verseny miatt, de
már nagyon vártam, hogy hétfőn, a verseny első napján motorra ülhessek.
Az első napon, már 7 óra 45 perckor
kellett rajtolnom, egy magyar társammal
és a francia csapat egy tagjával. A versenyzők percenként indultak hármasával. Az
én rajtom utáni percben a 3 versenyzőnek
együttesen több mint 15 világbajnoki címe

volt, ami miatt talán picit izgultam is, de
tudtam, hogy ezen a napon olyan dolgokat
fogok látni, amit eddig csak a TV-ben és
olyan emberekkel fogok versenyezni, akikkel még sosem.
Nagyon szokatlan volt elsőre 300 kilométert motorozni, a nehéz, saras, gyökeres
erdős pályán, közel 8 órát töltöttem a motoron. Boldog voltam, hogy sikerült teljesítenem az első napot minden hiba nélkül,
a legjobb magyarként. Ez volt a célom is,
hogy napról-napra haladjak és mindig az
adott dologra koncentráljak. A 2. napom
hasonlóképpen telt, próbáltam szoktatni
magamat ezekhez a pályákhoz, illetve ahhoz az időtartamhoz, amit a motoron töltök. A nap végén már éreztem az izmaim
fáradtságát. Itthon ezek a versenyek általában 2 naposak és olyan távolságot futunk
2 nap alatt, mint itt 1 nap alatt. Tudtam,
hogy a 3. és 4. nap igazán nehéz lesz, hiszen ezeken a napokon voltak a legnehezebb és leghosszabb pályáink, ami 340 km
volt naponta.
A harmadik napon is minden úgy ment,
ahogy terveztem, amíg az egyik pályán saját hibámból elestem és a bal oldalamat,
illetve térdemet megütöttem. Gondoltam,
hogy most picit vissza kell vennem a tempóból, hiszen a 3. nap még nem a verseny
vége. A nap végére eddig nem látott fizikai
és mentális fáradtsággal találtam magamat
szembe, de a motivációm és a kedvem
nem csorbult. Ezen az estén korán aludni mentem, hogy felkészüljek a maradék
3 napra. Hajnalban arra ébredtem, hogy
esik az eső, tudtam, hogy így még nehezebb dolgunk lesz, hiszen a terep szárazon
is nagyon nehéz volt, nem hogy esőben,
mégis túl fáradt voltam, hogy ezt igazán
felfogjam így tovább aludtam. Reggelre,
szerencsénkre alább hagyott az eső, így
már csak a saras pálya miatt kellett aggódni, az eső miatt nem.

A saras pályán a gondoltnál gyorsabban
fogytak a motorom fékbetétei, így 100
km múlva már teljesen elkopott, ezért a
szerviz állomáson cserélnem kellett. Ezeken az állomásokon – gyakran alig volt
idő arra, hogy együnk-igyunk és egy picit
pihenjünk – de ezt a munkát meg kellett
csinálni, hiszen fék nélkül nem lehet folytatni a versenyt. Ezután minden terv szerint ment, a munka miatt nem kerültem
hátrányba, nem kaptam büntető pontot
késés miatt.
A nap végén, amikor 15 percünk van
arra, hogy a motoron dolgozzunk, a szokásos gumi cseréken kívül, még a féktárcsámat is cserélni kellett, hiszen az eléggé
elkopott. Ez a nap nagy mértékben szólt
a szerelésről, nem csak a motorozásról.
Jó érzés volt letudni ezt a napot, tudtam,
hogy a nehezén túl vagyok. Sajnos ezen
a napon a 6 fős csapatból 2 versenyzőnk
feladni kényszerült a versenyt motor probléma miatt.
Az 5. napon már csak a biztonságra mentem. Az utolsó napon egy záró motocross
verseny volt, egy félig aszfaltos, félig földes
pályán, ahol sikerült a csoportomban az
első 10-ben végezni. Végül kategóriámban
46. helyet szereztem meg és ami számomra a legfontosabb volt, hogy befejeztem a
versenyt. Nagyon örülök ennek az eredménynek, nagyon sok munka áll mögötte, de teljes mértékben kifizetődött és
megérte. Szeretnék köszönetet mondani a
családomnak, akik nélkül ez, és az eddigi eredményeim sem valósulhattak volna
meg, illetve Jászfényszaru város Önkormányzatának és a további segítőkész támogatóimnak: OKR KTM Team, Motomax,
USWE, MXmania, Offroaddepo, MotoComplet, Karasna, LM Suspension, Liszka
Richárd, Szabó István, Bomix benzinkút,
Horváth Gábor.
Pető Ádám
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Óvodai hírek
Szervusz, Krampusz!

Váratlanul toppantak be a Napsugár óvoda Méhecske csoportos
gyerkőcei december 13-án az óvó nénikkel a Rimóczi Kastélyba, ahová
kedves Luca napi műsorukat hozták, gyermekdalokkal és csúfolókkal.
Kép és szöveg: Pál Alíz

Az állatkertben jártunk
Óvodáinkban a Mikulás érkezését megelőzték a Krampuszok. Immár második éve látogatják meg az óvodák udvarát. Leskelődnek,
hallgatóznak, táncolnak, csintalankodnak. Az idén még szaloncukrot
is rejtettek a kicsik csizmáiba.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Egy napos novemberi délelőtt – nyertes pályázat programjaként – a
Szivárvány Óvoda két csoportjának (a Pillangó és a Süni csoportnak)
lehetősége volt ellátogatni az Jászberényi Állatkertbe. Zoopedagógus
kísért bennünket, segítségével többet tudhattunk meg a megfigyelt
állatok szokásairól, viselkedéséről. Megetettük a szarvast, a medvéket,
a vaddisznót, az ormányos medvét. A majomcsaládnál megfigyeltük,
hogyan nevelik a kismajmot. Bemehettünk etetni és simogatni a kengurukat. A látogatás pingvinsétáltatással ért véget.
Kép és szöveg: Földvári Edit
Jóságos Mikulás osztotta az ajándékot. Fotó: Pál Alíz.

Lucázás

Így készült a Luca pogácsa. Fotó: Dobák Jánosné.

Méhecskék és Sünik találkozása

Közös programokkal folytatódott a két csoport találkozása. Novem
berben a Napsugár óvoda Méhecske csoportja egy kis mesélésre-táncra
hívta a Süniket. Mikulás előtt a Szivárvány Óvodában a csoportok
óvónői közös meglepetéssel készültek. Egy mesét adtak elő. MegtudFöldvári Edit
tuk, hogy bizony a Mikulásnak is fájhat a foga.
Fotó: Kókai Lászlóné
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III. Jászfény Kupa,
Országos Gyermek Sakkverseny Jászfényszarun
Három arany (III. verseny – 3 a magyar
igazság!), egy ezüst és egy bronzéremmel
zárult le a hazaiak versenye a városunkban
megrendezett sakkversenyen, november
24-én. 60 fővel került megrendezésre a
megmérettetés 4 korcsoportban, lányok
és fiúk külön díjazásában, melynek idén
is a Nagyiskola adott otthont. Lázasan
kezdtük a készülődést, hogy minél szebb
környezetben fogadhassuk vendégeinket.
Szabó Zsóka ötletei, témához illő díszítései meg is hozták a várt sikert.

A versenyzőket emléklapok, ,,túlélő csomagok”, a díjazottakat (1–6. helyezett)
oklevelek és értékes ajándékok várták.
Berze Éva és Berze Lászlóné (könyvtáros
Éva néni) tervezte meg és nyomtatta ki
a gyönyörű emléklapokat és okleveleket.
A megnyitó előtt népi táncosaink (akik
közül Lehel és Lilla sakkozóink is egyben) mutatták be színvonalas műsorukat
Fazekas-Havrán Bettina és Péter Szilárd
vezetésével. A versenyt megnyitotta Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester as�szony, aki a verseny fővédnöke, Szakali János iskolánk igazgatója és Lovászné Török
Magdolna igazgatóhelyettes asszony, aki
a verseny végén átadta a díjakat és lezárta
a versenyt. A szabályokat a főbíró, Egyed
Zsolt mondta el, majd elkezdődött a 7
fordulós verseny, ahol Gáspár Imre tanítványai minden korcsoportban képviselték
Jászfényszarut. Nehéz verseny várt – már
előre is láthatóan – a gyerekeinkre, hiszen
mindenfelől jobbnál jobb sakkozók érkeztek.
Az alábbi tanulóink vettek részt e megmérettetésen:
I. kcs.: Nyers Lili (1.a),
Tóth Anna (2.b),
Füle Viktória (2.a),
Kotán Eszter (2.b),
Balázs Léna (2.b),
Görbe Mónika (1.b),
Novodomszky Tibor (2.a),
Polatschek Péter (2.a),

Baráth Koppány (2.c)
II. kcs.: Kovács Lilla (4.c),
Nyers Dániel (4.a),
Balázs Lehel (4.c)
III. kcs.: Berényi Levente (6.a),
Szücs Levente (6.c)
IV. kcs.: Czakó Patrik
(Bajza József Gimnázium,
9. évfolyam) – még ebben
a tanévben képviselheti
iskolánkat versenyeken.
Dicséret minden résztvevőnek!
Az érmeket a Sakkozó Ifjúságért Alapítványnak köszönhetjük. A szép díjakat
az Általános Iskola, Jászfényszaru Város
Önkormányzata, iskolánk Diákönkormányzata, Jászfényszaru VSE, Penczner
Pál Alapítvány, Silver Butik, Kleopátra
Gyógyszertár, Réz Ferencné-Virágbolt,
Szilveszter Julianna- Állateledel Szaküzlet
ajánlotta fel. Köszönjük!
Az alábbi tanulók lettek díjazottak:
I. kcs. leány:
		

1. hely: Nyers Lili,
2. hely: Tóth Anna,

		
3. hely: Füle Viktória,
		
4. hely: Kotán Eszter,
		
5. hely: Balázs Léna,
		
6. hely: Görbe Mónika
II. kcs. leány: 1. hely: Kovács Lilla,
fiú: 4. hely: Nyers Dániel
III. kcs. fiú: 4. hely: Berényi Levente
IV. kcs. fiú:
1. hely: Czakó Patrik
Versenyünkön ajándékot kapott a legfiatalabb fiú és leányversenyző is, Baráth
Koppány és Görbe Mónika, mindketten
fényszaruiak.
Már hagyomány, hogy a nem díjazott hazai legjobbjaink se térjenek haza üres kézzel, így őket is megleptük ajándékkal. Ez
a verseny sem jöhetett volna létre sakkozó
gyerekeink lelkes és segítőkész szülei nélkül: a tornaterem berendezése, díszítése, a
büfé üzemeltetése, szervezési feladatokban
való segítség.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen
módon segítséget nyújtottak, akik részvételével emlékezetes versenyt szerveztünk
már harmadszor is.
Jövőre veletek ugyanitt SAKKRA FEL!
Kép és szöveg: Fáczán Izabella
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Családi találkozó

Családfa

Csodálatos napra ébredtünk 2012.08.18án, amikor még verőfényes, fülledt meleg
idő járt. Már hónapok óta tudatában volt
a Víg família sok tagjának, hogy ezen a napon nagy családi találkozóra kerül sor. Azt
gondolom, mindenki izgatottan várta, hisz
rohanó napjainkban már a szűk családra se
jut idő, nem még a bővebbre. Az egészben
az a szomorú, hogy tagjaink nagy része a
településünkön él, s mégis idő hiányában
csak üdvözlésre marad lehetőség. Hol vannak a meghitt téli esték? De nem beszélünk
Vígéknél szomorúságról. Az ötlet néhai
Víg Pál gyermekeitől eredt, ami úgy kezdődött, hogy családlátogatás keretében meghívást kaptunk a Vadászházhoz. Délelőtt
10 órától kezdődött a gyülekező. Amikor
jól összeboronálódtunk, a szűk családok
egybegyűltek s bemutatkoztak, mennyire
szaporodtak az évek során. Azért fontos ez
a mozzanat, mert néhai Víg Miklós Hatvan városában élt családjával, s bizony az
unokáival nem vagy csak részben találkoztunk, és a gyermekeink is tudjanak a rokonaikról. Így van ez még Víg Magdiéknál
is, aki Boldogon éli mindennapjait családjával. Nem is nagy táv, mégis messzinek
tűnik. Néhai Brenner János leszármazottjai
Galgahévízen élik mindennapjaikat. Ez a
család sajnos kis időre tudott közöttünk
maradni, mert ékes öltözékben tudtak
megjelenni a poros tanyavilágban, de épp
lakodalomból szakítottak időt, hogy el
tudjanak jönni bemutatkozni. De azért
nem hazudtoltuk meg a família nevét, mert
sikerült őket megtáncoltatni a jász porban.
A bemutatkozások után kötetlen beszélgetések zajlottak, már amikor lehetett valamit hallani. Csodálatos a tanyavilág, mert
az egyszemélyes zenész kíséretében, na meg
a nagyhangú kontárosokéban jól elnyelte a
vigadozás zaját. Míg mulatoztunk, addig

a főzőfülke alatt, további hőt termelve,
Csaba János kontárkodott az üstök fölött.
Rotyogott a sűrű babgulyás, csülkös pacal
burgonyával, s akinek ez nem jött be, sertés-pörköltöt fogyaszthatott. A szakácsunk
sajnálatára nem készült el a kemencében
sült házi rétes, helyette diós és mákos kalács lett, na meg békebeli lagzis fonott kaláccsal is megleptek. A gyermekeknek édes
süti, üdítő, felnőtteknek sós pogácsa, hogy
legyen, ami felszívja a jó hideg csapolt sört.
Mindezek figyelembe vételével estébe nyúlt
a mulatság. Összességében nagyon remek
volt. Ajánlom mindenkinek figyelmébe,
hogy évente legalább egyszer találjuk meg
egymást, s leljük meg örömünket földi életünkben. Ahol tudunk, segítsük egymást,
ne fordítsunk hátat, ha valaki belecsöppen
egy nem várt élethelyzetbe. A problémákat
nem egyszerű megoldani, de mindig tudni
kell felállni, s azon az úton továbbmenni!
Remélem lesz még mód és lehetőség az ismerkedésre. Erőben, egészségben még sok
számos esztendőben.
Víg Zsuzsanna

Két vers és egy válasz
Miért élsz?
Mert lettél – örültek, hogy születtél.
Féltőn óvtak – amíg felnőttél.
Majd – Te kerültél sorra utadon,
Féltettél – neveltél – kellettél.
A sorsod fordul – életed lassul
Még itt vagy – de már nem oly fontos,
Még kellesz – de már nem minden áron
Tisztelnek – elnéznek – mellőznek.
Lelkedben – szorító a fájdalom
Még vagy – botladozol utadon.
Még akarod – fontos akarsz lenni
Távolodnak – nincs idő – ennyi.

Akkoriban szedtem versbe a bennem kavargó gondolatokat. (Miért élsz?)
Eltelt néhány év azóta. A csendesebb hétköznapok ismét mozgalmassá váltak, csak
másképp. A kesergés helyett ötleteket kerestem, hogyan tölthetném hasznosan az
időt. Később már keresnem sem kellett, a
lehetőségek maguktól jöttek, így ismét aktívan élem mindennapjaim.
November 8-án Mátraházán szerepeltünk a Fehérakác Népdalkörrel. A műsor
részeként énekcsokrokat adtunk elő és én
is elszavalhattam a versemet, az elsősorban
idősekből álló közönségnek. Hazaindulásomkor megszólított egy hölgy. Kért egy
másolatot a versemből, cserébe adott egy
másikat, melyet Joó Sándor református
lelkész írt. A kapott verset csak hazaérkezésem után volt alkalmam elolvasni.
Nem tudom, hogy a vers mikor íródott,
de úgy érzem, válasz az általam megfogalmazott gondolatokra. Szeretettel osztom
meg mindenkivel, mert senki sem felesleges!
Nem vagy felesleges!
Fejed felett hát elszálltak az évek,
s az ifjúság olyannak tekint,
mint kit itt felejtett az idő.
Ne bánd, most életed legszebb kora jő.
Az idő, ama nagy aranymosó,
a hétköznapok homokjából
mosta ki a lelked aranyát,
s most szelíd, de sugárzó fényével övezi
még hátralévő éveid sorát.
Az aranyérc nehéz, s te ezért
érzed hát az éveid súlyát.
Ne bánd, csak dalolj vígan, boldogan.
Az Úrnak érett gyümölcsre is szüksége van.
Tavasz, nyár ősz nélkül mit sem ér,
de legszebb a tél: ruhája hófehér.
Virág, kalász gyümölcskezdet csupán
a szemlélődő tekintetét az életfán
a tél halk hóesése hozza meg.
Hidege nem gyötör, ha a szíved meleg.

Körötted zajló – nyüzsgő az élet
Belül magány – emészti szíved
Ne mutasd – ne szánják törékeny léted
Elmúló – halovány – kihunyó fényed.
(2010. április 20.)

S ha öreg csontjaid oly gyakran fájnak,
ez is csak ígérete egy újabb csodának.
Gyermekkorodban is fájt a növekedés,
most belső drága lényed növekszik.
Lelked nemsokára szárnyát bontogatja,
s, hogy merre szállj, az utat megmutatja.

Válasz egy kérdésre

Ne bánd, ha munkaerőd nincsen,
csak szemlélődj a drága kincsen,
mit az Úr adott az aranykorhoz néked.
Ne irigyeld, ki hasznos munkát végez,
napjaidhoz büszke célt, ó ne keress.
Míg szeretni és imádkozni tudsz,
nem vagy felesleges.

Valószínűleg mindannyiunk életében eljön az az időszak, amikor feleslegesebbnek
érezzük magunkat, mint korábban. A gyermekeink önállóak lesznek, családot alapítanak. Azután az unokák is megnőnek, rájuk
sem kell már vigyázni vagy velük tanulni.
A mozgalmas, nyüzsgő életet felváltják a
lassabb, csendesebb hétköznapok. 2,5-3
éve az én életemben is eljött ez az időszak.

Joó Sándor
Református lelkész
Szöveg: Pető Lászlóné
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A sulis Csillag születik
Ki mit tud?-ot rendeztek november 23-án, pénteken a Petőfi
Művelődési Házban az általános iskolásoknak. A délután háromkor kezdődő rendezvényen az alsó és felső tagozatos diákok egyaránt bemutatták tudásukat. Színpadra kerültek zenés,
táncos, énekes műsorszámok és színi előadások is.
A megjelenített témák között népszerű volt az anti tehetségkutató, klasszikus mese 21. századi köntösben, apáca show kicsit másképp, egy népszerű reklám újragondolt (igazság szerint teljesen
realisztikus) változata, és a ritmikus sportgimnasztika is megjelent
a színpadon. Mind a húsz produkció látványos és jól komponált
volt: jó időben, jó helyen csattantak el a legnagyobb poénok. Az
ötfős zsűrinek nem volt könnyű dolga, mikor döntéshozási szünetre mentek, ami közel egy óráig tartott! Hosszas konzultáció után
született meg a döntés, hogy mely osztályok előadásában van annyi
spiritusz, hogy újra bemutassák produkciójukat az iskola január
26-ai Jótékonysági bálján. Az idei Ki mit tud? abból a szempontból is fontos volt, mert újra előkerültek a hajdanán klasszikus színi
előadások, igaz most új köntösbe bújtak. Gondolok itt elsősorban
a Hóferike című mókában bővelkedő, de kétségtelenül tanulságos
produkcióra. Ugyanígy kuriózum volt a ritmikus sportgimnasztika is, melyet e sorok írója a Ki mit tud?-ok programjában eddig
ritkán látott (talán mert maga utoljára nyolcadikos korában állt a
világot jelentő deszkákra). Látványos volt a Mary Poppins esernyős története ihlette tánc, a Kéményseprők tánca, és szeretni való
produkció volt az Erdei túra és a Kutyatánc is. És hogy a cím tehetségkutató jellegénél maradjunk, külön említeni kell az X Faktor
ihlette számot, ami valóban az eredeti műsor szakasztott mása. A
Csillag születik műsorába pedig beillett volna az ötödikesek neonfényben fürdő tánca. A kreativitás és pazar kivitelezés mellett a Ki
mit tud? arról az alkotó folyamatról, közösségformálásról is szól,
amely máshol nem tanulható, és mégis életre szóló élményt jelent,
a szórakozáson túl.
Tovább jutók:
Nem akarok: megzenésített gyermekvers 2. b
Hotel Menthol: ének-tánc
Mary Poppins: 3. a, 3. c
Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp: mesejelenet 3. b
Ritmikus sportgimnasztika Cseszkó Lili 5. a
Csodás kezek: táncjelenet 5. b
Hó Ferike: humoros jelenet 6. b
Apáca show: 6. c osztály
Kép és szöveg: Pál Alíz
Csíra születik: paródia 7. b osztály

Népszerű klasszikus új köntösben: színpadon Hóferike,
a VI. b előadásában.

„Ez itt a reklám helye!” – Reklám paródia,
ahonnan nem hiányzott a tánc sem.

Katalinok, Erzsébetek és egy úri sport…
Katalinokat, Erzsébeteket és minden bálozni vágyó tánc-szerelmest vártak a november 24-ei Katalin bálba a
jászfényszarui Golf Együttes tagjai és a
rendezvénynek helyt adó Petőfi Sándor
Művelődési Ház dolgozói.
Az este nyolckor kezdődő rendezvényre
szép számmal érkeztek névnapjukat ünneplő Katalinok, Erzsébetek és más keresztnéven anyakönyvezett bálozók családjukkal és baráti társaságukkal. Az önfeledt
táncról, találkozások öröméről szóló rendezvényen elsősorban retro zenével várta a
nagy múltú zenekar a parkett ördögeit és
angyalait. Repertoárjuk bővelkedett még

a fiatal korosztály számára is ismerős előadók számaiban, úgymint az Illés, Omega,
Metro, Fenyő Miklós, Hungária, Beatles és
Paul McCartney. De csendültek fel dallamok huszadik századi klasszikusoktól is,
mint a Bikini vagy a Republic, de hallható
volt néhány külföldi klasszikus is, mint a
No Milk Today vagy a Who’ll stops the
rain. Éjfélkor a jászberényi Orient Dance
Group négy táncosa izzította a hangulatot
lendületes hastác–szamba showjával, hogy
amíg ők ropják, a bálozók pihentessék lábaikat, amiben tagadhatatlanul benne volt
a boogie-woogie… és kitartott egészen hajnal kettőig.
Pál Alíz · Fotó: Dr. Voller Erika
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A császár születésnapja
Élménybeszámoló egy ausztriai kirándulásról

December negyedik napja van. Havazik. A jó meleg szobából kinézek az
ablakon. A hófedte táj kellemes nyári
emlékeket idéz fel bennem. Nyár, hőség,
havas táj? Gondolatban a Bajor-Alpokban járok, a „Sasfészektől” nem messze.
De hol is kezdődött ez a történet?
Annak idején valahol Szlovéniában
indult, Magyarországon és Ausztrián át
Németországig vezetett. Egy felejthetetlen kirándulás pillanatait osztom meg
Önökkel.

kal. Délután öt óra körül érkeztünk meg
az Abersee-ben található szálláshelyünkre,
a magas hegyekkel övezett festői szépségű Wolfgangsee nevű tó partjától párszáz
méterre található Hotel Carossa udvarába,
ahol felállítottuk a huszártábort. Rutinos
ügyességgel pillanatok alatt álltak a sátrak,
a huszárok berendezték éjszakai szálláshelyüket, ellátták lovaikat, az asszonyok elfoglalták szobáikat, majd estébe nyúlóan
megkezdődtek az előkészületek a másnapi
vendégfogadásra. Reggel álmos szemmel az

A szlovén és magyar csapatok a főherceg társaságában a Kaiservilla parkjában

A Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai
évek óta meghívást kapnak szlovén barátaikhoz, ahol a magyar huszárhagyományokat mutathatják be az érdeklődőknek. A
múlt évi találkozó egy nemzetközi program
volt, ahol osztrák résztvevők figyeltek fel a
jászfényszarui huszárok produkciójára. Itt
kezdődött a kapcsolat az Ausztriában élő
Dr. Rupert Stummer történésszel, aki közreműködője a Ferenc József császár születésnapja alkalmából Bad Ischl-ben minden
év augusztus 18-án megrendezésre kerülő
katonai parádénak és a császár nyári rezidenciájában, a Kaiservilla-ban tartott ünnepségnek. A Szűcs Mihály Bandériumot
nagy megtiszteltetés érte, amikor Markus
Salvator Habsburg-Lotheringen főhercegtől felkérést kapott ezen az eseményen való
részvételre. Augusztus 17-én megpakolt
autókkal, lószállítókkal, családtagjaik kíséretében vágtak neki a huszárok a több mint
tíz órás útnak. Az Alföld sík vidékét elhagyva az országhatáron túl hatalmas hegyek
tárultak elénk gyönyörű alpesi házikókkal,
erkélyükön sűrű virágba borult muskátlik-

erkélyre kilépve csodálatos látvány tárult
elénk: a felhők szinte elérhető közelségbe
kerültek, a házak tetejét súrolva szorultak
a hegyek közé. A pillanat varázsa gyorsan
elillant, hiszen máris készülődnünk kellett.
A huszárok egyenruhát öltöttek, az asszonyok népviseletbe bújtak. A csapat egyik
fele lázasan készült a hagyományos magyar
konyha bemutatására, a délutáni látogatók
fogadására: nemsokára 250 adag marhagulyás rotyogott a bográcsokban. A többiek
autókba pattantak, és a lovakkal elindultak
Bad Ischl-be a császári villához. I. Ferenc
József osztrák császár (1867-től a Magyar
Királyság uralkodója) 1830. augusztus
18-án született Bécsben. Születésnapját
81 alkalommal ünnepelte nyári rezidenciáján. A város erre emlékezik minden
évben ezen a napon. A település utcáit a
kora délelőtti órákban hagyományőrző regimentek lepték el. Több mint 400 katonai
hagyományőrző sereglett össze a Monarchia egykori országaiból. A Szent Miklós
plébániatemplomban délelőtt 10 órakor
emlékmisével indult a nap, melyen részt

vettek a Habsburg-Lotharingiai család tagjai. A zsúfolásig telt templomba a „későn”
érkezők számára esélytelen volt a bejutás.
De a kint maradók sem keseredtek el, hisz
lehetőség nyílt a korhű ruhába öltözött katonákkal, kisasszonyokkal, főurakkal való
fényképezkedésre. Akinek kedve támadt,
kipróbálhatta, hogyan kell felülni egy
velocipédre. A távolban két utcai zenész
szórakoztatta a közönséget, s mutatta meg,
hogy szól a zenedoboz. A misét követően
a hagyományőrző csapatok felvonultak a
császári villához, ahol a programok folytatódtak. A menet élén Markus Salvator
főherceget és családtagjait hintókon szállították a rezidenciához a magyar lovas huszárok kíséretében. A főherceg valamennyi
felvonuló csoportot köszöntött, akik saját
hagyományuknak megfelelően fogadták
az üdvözlést: a fegyveresek sortűzzel, a
szlovén vendégek énekszóval, a magyar huszárok lovas karusszellel. A program ezen
a helyszínen fogadással zárult, majd a délutáni órákban a szálláshelyünkön folytatódott. A lovak és lovasok a nagy hőségben
már nagyon vágytak egy kis hűsítőre. A
tábortól pár lépésre csörgedezett egy patak, mely kristálytiszta vizével felüdülést
nyújtott a felhevült testek számára. A rövid
pihenő után következett egy finom ebéd. A
táborban serénykedő társaink igazi magyar
különlegességekkel várták az osztrák és
szlovén vendégeket: kezdetnek egy pálinkakóstolóra, majd egy kiadós gulyás elfogyasztására nyílt lehetőség. Mindez hazai,
jászfényszarui alapanyagokból. Időközben
a főherceg is megérkezett. A huszárok egy
karusszel bemutatásával kedveskedtek a
közönségnek, és huszárjátékokra invitálták
őket. Elsőként a házigazdánkat avatták huszárrá, majd meglepetések sora kezdődött.
Ézsiás István huszárkapitány ajándékként
adta át a Duna International Könyvkiadó Magyar királynék és nagyasszonyok
könyvsorozatát és Erzsébet királynéról
szóló kötetét Markus Salvator HabsburgLotheringen főhercegnek, I. Ferenc József
császár és Erzsébet királyné dédunokájának, akiről a könyvben olvashatunk is. A
főherceg a kapitány úr kérésére a könyv további példányait örömmel dedikálta, majd
Ézsiás Vencel huszár őrnagyot az Osztrák
Katonai Hagyományőrző Szövetség arany
fokozatú érdemrendjével tüntette ki. Ezután a közönség bevonásával tovább folytatódtak az ügyességi játékok és a lovagoltatás. A következő nap kétórás fotózással
kezdődött. A helyszín ismét a Kaiservilla
csodálatos parkja volt, ahol a főhercegről a
szlovén és magyar gyalogos és lovas huszárok és népviseletbe bújt lányok, asszonyok
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társaságában készültek felvételek, a 2013.
évi idegenforgalmi kiadványok számára.
Az előző nap forgatagában nem mindenkinek volt lehetősége betekintést nyerni
a császári rezidenciába, így most idegenvezetővel jártuk végig a villa látogatható
részeit. Az interneten (www.austria.info)
olvastam, hogy a nyári rezidencia változatlanul megőrzött helyiségei rég letűnt idők
hangulatát idézik, s a látogatóknak úgy
tűnhet, mintha Ferenc József császár csak
néhány pillanattal ezelőtt hagyta volna el
dolgozószobáját, hogy kedvelt szabadidős
tevékenységének, a vadászatnak hódoljon.
Valóban ez az ámulatba ejtő látvány fogadott bennünket: csodálatos bútorok,
korabeli tárgyak, szebbnél szebb festmények, Erzsébet királyné álomszép ruhája, a
falakon vadásztrófeák sokasága az évszám
és a vadászat helyszínének feltüntetésével
– köztük Szentkirályról, Visegrádról és
Gödöllőről származó szarvasagancsokkal.
Ez az épület számos fontos döntés helyszíne volt. A dolgozószobába lépve megtudtuk, hogy Ferenc József császár itt írta alá
1914-ben a Szerbiának szóló hadüzenetet,
mellyel kezdetét vette az I. világháború. A
villa megtekintését követően házigazdánk
egy szűk kis utca hangulatos kávézójába
invitált bennünket, ahol megismerhettük legkedvesebb barátját, Director Didi
Siebertet, aki az egyik nagynevű osztrák
biztosító társaság nyugalmazott vezérigazgatója. Ő támogatta anyagilag a kiutazásunkat. A 87 éves kedves öregúr elérzékenyülve fogadta, ahogy a szlovén és magyar
csapat dallal köszöntötte. A délután és a
következő nap a pihenésről szólt, hiszen
véget értek a hivatalos programok. Ideje
volt megmártózni a tengerkék színű tóban,
melyet a házigazdánk csónakházából lehetett megközelíteni. Az edzettebbek már a
tó közepén úsztak, mire a csapat fázósabbik fele belemerészkedett a vízbe, ugyanis a
nyári nap sugara a hegyek között nem úgy
melegítette fel a tó vizét, mint ahogy azt a
sík vidéken teszi. Már estefelé járt az idő, de
mivel nyáron sokáig világos van, így hegymászás mellett döntöttünk. Valójában egy
fennsíkon, Postalm alpesi legelőin tettünk
egy nagy sétát, hogy felülről is rápillanthassunk a Wolfgangsee-re. Lépcsőzetesen
kialakított hegyoldalak, alpesi kunyhók
és sok-sok tarka boci a táj jellegzetessége.
Ránk sötétedett. Betértünk az egyik kis
kunyhóba, ami vendéglőként funkcionált.
Berendezése tájház jelleggel bírt: régi idők
hangulatát felidéző bútorok, lámpák, a falakon kiállított kézi szerszámok, egy öreg
lemezjátszó, faliszőnyegek és vadásztrófeák. Megkóstoltuk a helyi sajtkülönlegességeket, majd a kacskaringós úton óvatosan
szállásunk felé vettük az irányt. Másnap
nehéz döntés állt előttünk: Salzburg legyen
az úti cél vagy a Sasfészek. Városnézés helyett „kalandtúrára” vállalkoztunk. A Sas-
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fészek – német nevén Kehlsteinhaus – már
Németország területe. Bajorország targadeni-Alpokban
tományban, a Berchtes
található hegyvidéki nyaralóház, melyet
Adolf Hitler 50. születésnapjára kapott
ajándékba Martin Bormanntól. Az 1834
méter magasban található épülethez speciális autóbuszok viszik fel a látogatókat,
melyek meghatározott időközönként közlekednek, hiszen a meredek szerpentinek

le- s fölmászást követően megpihentünk.
A táj csodálatos és felejthetetlen, az időnk
viszont kevés, hogy a következő hegy oldalában lévő havat megérintsük, de igaz: az
Alpokban a nyári hőségben is megmarad
a hó. Kellemesen elfáradva, s levegő után
kapkodva visszatértünk a társainkhoz. Egy
István-napi ital elfogyasztását követően
újra buszra szálltunk, majd az autókkal különböző utakon értünk vissza a szállásunk-

Ézsiás István huszárkapitány átnyújtja az Erzsébet királynéról szóló kötetet
Markus Salvator Habsburg-Lotheringen főhercegnek

Akiknek a programot köszönhetjük: Ézsiás Vencel, Dr. Rupert Stummer és Director Didi Siebert

keskeny útján egyszerre csak egy jármű
fér el. A buszok egy alagút bejáratáig viszik az utasokat, ahonnan még egy lift segítségével a végső 124 métert emelkedve
lehet megtenni. Jelenleg az épületnek turisztikai funkciója van, étterem működik
benne. A hegy tetejéről csodálatos kilátás
tárult elénk: káprázatos mélység, hegycsúcsok amíg a szem ellát, egy folyó a távolban, egy tó a hegyek között, fenyvesek és
sziklák között élő apró, virágzó növények.
Kihagyhatatlan túrára csábít a táj. Érthető
okból a tériszonyos barátaink mégis úgy
döntöttek, hogy kimaradnak a hegymászásból. A korlát kevés, a sziklák meredekek, mi mégis nekivágtunk. Egy fél órás

ra. Az utolsó nap reggelén a gyors összepakolást követően apró ajándékok vásárlása
után búcsút vettünk házigazdánktól és az
Alpok hegycsúcsaitól a jövő évi viszontlátás
reményében. Ezúton is köszönjük Ézsiás
Vencel huszár őrnagynak és családjának,
akik vállalták az utazás és a programok
megszervezését, valamint a Szűcs Mihály
Huszárbandérium tagjainak, akik gondoskodtak róla, hogy mindannyian jól érezzük
magunkat, és közös erővel népszerűsítsük a
magyar hagyományokat, ápoljuk a külföldi
kapcsolatokat!
(A kiránduláson készült képek megtekinthetők a városi honlap galériájában.)
Szöveg és képek: Karizs Evelin
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Arany fokozatú diploma
Ilyen finom a jászsági hurka!

Szociális munka
Jászfényszarun
,,Aki letöröl egy könnyet,
Aki látta mások mosolyát,
Aki hozzájárul ahhoz,
Hogy egyszer majd szerte a földön
Boldogság lesz embernek lenni,
Az már nem élt hiába” (Goethe)
Jászfényszaru Város Gondozási Központja
napjainkban már szociális, gyermekjóléti és
egészségügyi ellátást biztosító integrált intézmény. Mikor és hogyan kezdődött?

2012. november 17-én nyolcadik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Hurkatöltő
Fesztivált a tápiószentmártoni sportcsarnokban. A rendezvény fő támogatói az Agrármarketing Centrum és a Fejős Hús Kft.,
védnökei Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter, Czerván György agrárgazdaságért
felelős államtitkár és Horváth Gergely a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója; a házigazdája Banner Géza, a Duna Televízió munkatársa volt. A délelőtt folyamán a versenyzők
finomabbnál finomabb hurkák és kolbászok
elkészítésével foglalatoskodtak, miközben a
sportcsarnok udvarán a disznóvágás és feldolgozás fortélyaival ismerkedhettek meg az
érdeklődők. A zsúfolásig telt teremben és a
szabadban felállított sátrakban 55 csapat
mérte össze tudását. Ahogy beléptem az épületbe, máris fényszaruiakba botlottam, akik
pálinkával és sonkával kínálták a nézelődőket. Meglepődve láttam, hogy versenyzőként
vesznek részt a programon. Csizmarik Gyula
és csapata vendégként többször megfordult a
fesztiválon, a tavalyi évben első alkalommal
be is neveztek a versenybe. A próbálkozás
sikeresnek bizonyult, ugyanis véres hurka
kategóriában akkor harmadik helyezést értek
el. Mostani nevezésükkel a cél a ranglétrán
történő előrelépés volt. A Gyula és az Aranyásók nevet viselő csapat az idei évben elhunyt
barátjuknak emléket állítva Fejős Pál Emlékcsapatként indult a versenyen. Az ötfős társaság valamennyi tagjának komoly feladata volt
ezen a napon. Nemcsak az étkek elkészítésére
kellett koncentrálniuk, hanem a megfelelő
dekoráció kialakításával, jó házigazdaként az
asztalukhoz érkező vendégek kínálásával, a
munkálatok során a rend és tisztaság fenntartásával is folyamatosan foglalkozniuk kellett,
hiszen a zsűri szép sorjában minden állomást
és mozzanatot szemügyre vett.

A munkamegosztás során Csizmarik Gyula
a protokolláris tevékenység folytatását vállalta, míg Horváth László (Dunkó) a kolbász
fűszerezésével, Mészáros Tibor (Csuka Tibi)
a hurka készítésével foglalatoskodott. A csapat menedzselése Szénási Sándor (Singyi) és
Olasz Zoltán feladata volt. A versenyzők három kategóriában indulhattak: fehér hurka,
véres hurka és hurkakülönlegesség. A zsűri
három szempont alapján hozta meg döntését:
a csapat külleme, az asztal dekorációja és a
munkamenet során megőrzött tisztasága, valamint az elkészült hurka fűszerezése, állaga
és feltálalása.
Mialatt a tizenkét fős zsűri tanácskozott,
a délután kulturális programokkal folytatódott. Helyi és vidékről érkezett csoportok
zenés, táncos műsorait követően Kadlott
Karcsi, Poór Péter és Orsi, a Cappuccino
együttes, Csepregi Éva és a L’amour együttes
fellépése következett. Közben megtörtént a
várva várt eredményhirdetés. A jászfényszarui
csapat tagjai alig hittek a fülüknek, mikor
megtudták, hogy jellegzetes jászsági hurkájukkal fehér hurka kategóriában Arany
Diploma fokozatot értek el. A legnagyobb
öröm Mészáros Tibort érte, hiszen a hurkakészítés oroszlánrészét ő végezte. A csapat
vezetőjével beszélgetve megtudtam, hogy
jövőre ismét szándékukban áll részt venni
a tápiószentmártoni versenyen, és megpróbálják majd megvédeni az elnyert címet.
Meghívást kaptak a februári szabadtéri versenyre Bogácsra, valamit szeptemberre Tiszaújvárosba. A nagyszabású programot a Duna
Televízió többször közvetítette, a rendezvény
napján élőben is. A Hír TV Soroló című műsora és az M1 Magyar gazda című műsora is
tudósított az eseményről. Az elért helyezéshez
gratulálunk, és további sikeres versenyzést kíKép és szöveg: Karizs Evelin
vánunk!

25 évvel ezelőtt: 1987. február 10-én kelt
Alapító Okirattal Jászfényszarui Nagyközségi
Közös Tanácsa létrehozta a Területi Szociális
Gondozási Központot. Jászfényszaru Város
Önkormányzata 1990-ben az intézmény
elnevezését Szociális Gondozási Központra
módosította.
15 évvel ezelőtt: 1997. 11. 01-én megalakult a Gyermekjóléti Szolgálat a Polgármesteri Hivatal keretein belül. Majd a 158/2000.
(XI.23.) számú képviselőtestületi határozat
alapján a jogszabályban rögzített gyermekjóléti szolgáltatás a Szociális Gondozási Központ tevékenységi köréhez került, annak önálló szervezeti egységeként.
8 éve: a 195/2004. (XII. 01.) számú képviselőtestületi határozat alapján az intézmény
ismét bővítette a feladatkörét a családsegítéssel, és az intézmény elnevezését Jászfényszaru
Város Gondozási Központja névre változtatta.
7 éve: Kistérségi társulási formában 2006.
január 1-től jelzőrendszeres házi gondozást,
támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai ellátást is biztosít az intézmény.
5 évvel ezelőtt: 2008. január 1-től a Védőnői Szolgálatot is az intézményhez integrálta
az Önkormányzat.
2 éve: 2010. december 15-i ülésen a képviselő testület döntött arról, hogy az időskorúak gondozóházi ellátását idősotthoni ellátásra
változtatja és kéri a működési engedély módosítását.
Az intézmény sok éves segítő munkáját talán azok érezték, tapasztalták meg leginkább,
akik – természetes támasz hiányában – problémáikkal hozzánk fordultak, s lehetőségeinkhez mérten valamilyen formában segítséget tudtunk nyújtani számukra.
A közösség, a társadalom megbecsülésének
jeleként világszerte november 12-én ünnepli
a Szociális Munka Napját. Hazánkban is –
ahol az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami szociális kezelést,
gondozást igényel – tizenöt éve köszöntik a
szakterület dolgozóit.
Az évfordulókra és a szociális munka napjára való tekintettel, köszöntjük a szociális
szféra Jászfényszarui dolgozóit!
Gyermekjóléti Szolgálat
Szöveg: Kovácsné Pető Katalin
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Sporthírek
Előkelő helyen várhatja felnőtt csapatunk a tavaszi folytatást, hiszen
a dobogó harmadik fokán telel, mindössze 3 pont lemaradással az éllovas Rákóczifalva mögött. Csapatunk az utolsó két fordulóban magabiztos győzelmeket aratott, így minden reménye megmaradt arra,
hogy feljutó helyen végezzen a bajnokságban.
Ifjúsági csapatunk is hasonlóan zárt, hiszen ők is felférkőztek a dobogóra, így elmondhatjuk, hogy eredményes őszt zártak csapatink a
megyei II. osztályú bajnokságban.
U16-os csapatunk is kitett magáért és a dobogó legfelső fokán várhatja a tavaszt.
Eredmények:
Jászboldogháza – JVSE 1-4 G.: Vaszicsku 3, Lukács.
ifi: 0-13 G: Baranyi 6, Farkas V. 4, Márton D, Márton G., Gere.
G: Urbán 3, Lukács 3.
JVSE – Jászladány 6-1
ifi: 4-1
G.: Baranyi (2), Márton G., Kirják.
U16
G.: Farkas V. (2), Csuzz, Gere,
JVSE – Jászárokszállás 5-1
		Kirják.
Jászalsószentgy. – JVSE 3-4 G.: Márton G. 2, Baranyi, Gere.
U13
G.: Makádi 2.
JVSE – Jászárokszállás 2-8
Az év végéhez közeledvén megköszönöm minden kedves szurkolónknak, támogatónknak, szülőknek és sportolóknak, hogy segítették
csapataink kitűnő szereplését!
Kívánok mindenkinek békés karácsonyt és eredményes új esztendőt!
Vitányi Szabolcs
Mozogjanak sokat!

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak,
munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

BITTNER SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet illeti dr. Kovács Terézia háziorvost.
A gyászoló család

„Mielőtt innen végképp elmegyek,
Mint madár, kit dél vár arra túl,
Az eresz alján még egy dalt tanul…”
Gyászhír
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

LANGÓ SÁNDOR,
aki Jászfényszarun született, életének 71. évében örökre megpihent.
Búcsúztatása az újpesti megyeri temetőben lesz.
Emlékezünk

LANGÓ SÁNDORNÉ
BORBÉLY PIROSKÁRA,
akitől 7 éve, december 21-én búcsúztunk ugyanott.
„A mérhetetlen fény ragyogjon néktek,
Kísérjen el végtelen irgalom!
Pihenjetek az ég ligetében,
Ahol nincs szenvedés, nincs fájdalom.”
Szeretteik
Emlékezés

Tóth Péter
halálának 4. évfordulójára.
„Mikor útra keltem, még nem tudtam,
hogy ez volt az utolsó utam.
Nem térek hozzátok vissza többé soha,
hogy sorsom velem ily mostoha.
Kedves szeretteimtől is már innen búcsúzom,
fájdalmatokat még csak enyhíteni sem tudom.
Nincs már alkalmam megköszönni nektek,
azt a sok jót, mérhetetlen szereteteket.”
Szerető családja

Serfőző Istvánné
emlékére

Emlékezés

FÓZER PÁL
halálának 7. évfordulójára.
„Végleg elmentél hosszú utadra,
Hangod nem halljuk többé már soha.
Életed munka volt és szeretet,
Amíg élünk elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog Érted,
Örökre szeretünk, nem feledünk Téged!”
Szerető felesége és családja
Emlékezés

ASZTALOS FERENCNÉ
KOMPOLTI ILONA
halálának 2. évfordulójára.
Már 2 éve, hogy elmentél örökre,
Nagy bánat űrt hagytál a szívünkbe, lelkünkbe.
Azért fáj ez nekünk nagyon,
mert Te voltál a család összetartó bölcse,
és idáig még nem jött senki,
ki e fájó űrt betöltse.
Amíg élünk továbbra is csak az emlékeid
maradtak, amire fájó szívvel
és könnyes szemmel emlékezünk.
Szerető férjed és két lányod

„Elvitted a derűt,a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt,az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni Nélküled!”
Közgazdasági érettségivel, marketing, kereskedelmi, vendéglátó végzettséggel, széleskörű gyakorlattal rendelkező hölgy munkát keres.
Tel: +36-20/392-5844
•
Szilvásvárad mellett Bekölcén 3 szoba + étkező,
összkomfortos téglaház eladó vagy jászfényszarui házra cserélhető.
Tel: +36-20/392-5844
•
Jászfényszarun a Damjanich utcában 3 szobás,
összkomfortos parasztház eladó.
Érd.: +36-30/401-3984
•
Jászfényszaru központjában a Vasvári Pál utcában összkomfortos
amerikai konyhás 4 szobás, 120 négyzetméteres családi ház eladó.
Érd.: +36-30/401-3984
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Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 10.
Tel.: 30/2933-834
Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától
(bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
B ejelentkezés személyesen, vagy
a 30/2933-834-es telefonszámon.

Karácsonyi akció!

• Keretek –20%, –30%, –40%
• Nyugdíjas kedvezmény –30%
• Tokok, láncok, törlők –20%
Minden tisztelt vásárlónknak
meghitt Karácsonyt kívánunk!
Ezen hirdetés felmutatása
2.000 Ft kedvezményt jelent
szemüvegkészítés esetén.
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

Kellemes karácsonyi
ünnepeket,
és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánnak
a Téba Tüzép dolgozói!
A két ünnep között folyamatos a nyitva tartás.
Jászberény, Nagykátai út 1. T.: 57/415-242 · Jászapáti, István király út 49. T.: 57/441-003
Jászladány, Kossuth L. u. 8. T.: 57/454-007

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján édesapám lakásán
(Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

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

ifj. Pál János vállalja
hőszigetelt ajtók, ablakok, illetve beltéri ajtók készítését,
görcsmentes, rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyőből.
Igény szerint felület kezelve, beépítve. Továbbá vállalja egyéb
asztalos munkák készítését (bérgyalulás, fűrészelés stb.)
Elérhetőség: 5126 Jászfényszaru, Dobó István út 77. · Tel.: 06-30/464-9190

Kleopátra Kozmetika és Szolárium
Jászfényszaru, Szabadság út 69.

Black Care fekvő Szolárium 170 Ft / 3 perc
Szolárium nyitva tartása: minden nap 12–21 óráig.
Kozmetika bejelentkezés alapján: +36-70/233-2543

Zsólyomi Nikolett kozmetikus

Kis Autósiskola

T

T

Járművezetői
tanfolyamot
szervez az alábbi
kategóriákban:
„B” „A” „M”.

Jászfényszaru,
Kooperatív Művészeti
Alapiskola
A tanfolyam
a pusztamonostori
tanulók számára
a buszmenetrendhez
igazodik.

Kis Sándor

+36-70/457-0926

Friss termelői tej és tejtermék állandóan kapható.
+36-30/499-6627
Komplett

magánfogászati
rendelés
2012. szeptember 1-től
Jászfényszaru, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum Kft.

Időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen.
Tel.: +36-30/947-7453
Külsős orvostól fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű

pálinkafőzés rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,
kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Vigyázzunk a szén-monoxiddal
a fűtési szezonban!

Majd a papa…
Színházi előadás a magyar kultúra
napja alkalmából

Színtelen, szagtalan gáz. Mérgezése minden évben többek életét követeli. Az „éber halál” oka nem más, mint a szén-monoxid.
A katasztrófavédelem országos sajtókampányt szervezett, cél a figyelemfelhívás, az emberi élet megóvása. A szénmonoxid-mérgezés az
egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül
használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő stb. okoz. Szén-monoxid a tökéletlen
égés során szabadul fel, veszélye abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan,
a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló gáz, amely megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson. A balesetek viszonylag kis anyagi ráfordítással megelőzhetőek lennének, hiszen
a szénmonoxid-koncentráció emelkedését a szénmonoxid-érzékelők
jelzik. Ezek az eszközök rendkívül hatékonyak, nagymértékben segítik
a balesetek megelőzését. Jelenleg csak a hazai háztartások kis részében
van ilyen érzékelő, pedig a nemzetközi tapasztalatok szerint is jól használhatóak a balesetek megelőzésére. Szintén rendkívül fontos, hogy az
állampolgárok minden fűtési szezon előtt ellenőriztessék a tüzelő-, fűtőberendezések és a kémények műszaki állapotát, karbantartottságát,
ezzel fontos lépést tesznek saját biztonságuk érdekében. Az ellenőrzést
célszerű olyan szakemberre bízni, aki a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az is, hogy azokat a helyiségeket,
amelyekben a tüzelőberendezések találhatóak, rendszeresen szellőztessék, így is megakadályozható a mérgező gázok felhalmozódása.
Nádudvari László közbiztonsági referens

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január
22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az ünnep kapcsán 2013. január
19-én (szombaton) este 18 órakor a Petőfi Sándor Művelődési
Házban megemlékezést és azt követően színházi előadást szervez.
A jászárokszállási Görbe János Színjátszó Egyesület előadásában
bemutatásra kerül Kállai István – Fényes Szabolcs – G. Dénes György:
Majd a papa című három felvonásos zenés vígjátéka.
Az előadásra a belépőjegyeket december 17-től elővételben, de az
előadás előtt a helyszínen is 800, 1.200 és 1.600 Ft-os áron lehet
megvásárolni.
A jegyek kaphatók: Takarékszövetkezeti Fiókban, Hangosiné
Réz Mária (422-156, 20-3190446), Görbe Jánosné Amálka (423348, 30-5807793), Kővágó Jánosné Kati (20-3102972, 422-923),
Lukács Pál (423-286, 20-5146377), Basa Éva (20-2726878, 422002), Berzéné Magyar Krisztina szervezőknél (30-5772039), de a
30-3373336 telefonon Tóth Tibornál is megrendelhető. Tóth Tibor

A szerkesztőség közleménye
Tisztelt Olvasók! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az újságunkat 2013. január 1-jétől érintő változásokról. 2013-tól a Mi újság Fényszarun? című önkormányzati lap hirdetési díjai az alábbiak
szerint alakulnak. Lakossági apróhirdetés 25 Ft/szó. Lakossági keretes
hirdetés 40 Ft/hasábmilliméter.
Vállalkozói hirdetés csak keretes hirdetésként 70 Ft/hasábmilliméter.
Egész oldal: .................................... 40.000 Ft.
Fél oldal: ........................................ 20.000 Ft.
Negyed oldal: .................................. 15.000 Ft
Nyolcad oldal: ................................ 10.000 Ft
Aki egész évre megrendeli a hirdetést, előzetes befizetés estén 20 %
kedvezményt kap. A Képviselő-testület döntése alapján 2013-ban
Jászfényszarun minden lakott ingatlanba egy újság ingyenesen
kerül terjesztésre. Az árus példány és a vidéki előfizetők díja havi
200,-Ft. A vidéki és külföldi előfizetők esetében a postaköltséget is
felszámoljuk. Az előfizetés díja külföldre 9.420 Ft, belföldre 4.620
Ft, mely összegek a postaköltséget is tartalmazzák. Megrendeléseiket
postai csekken a szerkesztőség címére szíveskedjenek feladni, vagy az
önkormányzat 11745035-15732877 számlájára utalni.
Minden tisztelt olvasónknak békés karácsonyt, sikeres, boldog
új esztendőt kívánunk!		
A Szerkesztőség

Köszönetet mondunk Jászfényszaru Város Önkormányzatának,
hogy az idei évben is támogatta kérelmünket és lehetővé tette,
hogy a fogathajtó versenyt díjugrató versennyel kibővítve
kétnapos lovas rendezvényt szervezzünk.
Köszönjük barátainknak az önzetlen munkát,
a helyi civil szervezetek tagjainak és az intézmények dolgozóinak
az együttműködést, támogatóinknak a felajánlásokat,
a versenyzőknek a részvételt, a közönségnek az érdeklődést!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új esztendőt kívánunk!
Zsámboki Zsolt és Karizs Evelin

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves szülőt,
hozzátartozót, pedagógust, volt és jelenlegi diákot az
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

XVIII. Jótékonysági báljára.

Időpont: 2013. január 26, 19 óra
A műsort az iskola diákjai adják.
A vacsora után a zenéről
a Pezsgő zenekar gondoskodik.
Belépőjegy: 4.000 Ft
A belépőjegyet a Nagyiskola titkárságán lehet megvásárolni.
Támogató jegy vásárlását és tombola ajándék felajánlást
köszönettel elfogadunk.
Diákönkormányzat

Az én házam, az én váram,
az én kuckóm
A Szivárvány Óvoda nevelőtestülete ismét közös alkotásra hív kicsiket és nagyokat. Milyen lenne… az én kuckóm, az én váram, az én
házam, az én utcám, az én városom – címmel. Álmodjuk meg közösen! Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek. Lehet rajzolni,
festeni, barkácsolni. A felhasználható anyagok sora végtelen. Textil, fa,
papír, műanyag stb., minden a fantáziára van bízva. Nevezni a gyermekekkel közösen elkészített alkotással lehet a Szivárvány Óvodában
2013. február 1-ig. Az elkészült művekből kiállítást rendezünk a műA Szivárvány Óvoda nevelőtestülete
velődési házban.
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