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A lakosság
a folytatásra szavazott
A helyi önkormányzati választáson
megválasztott képviselő-testület október 22-én megtartotta alakuló ülését.
Az ülést Berényi Ferenc korelnök kép
viselő nyitotta meg. A Himnusz után
Kotán Csenge előadásában a Szózat
hangzott el. Varga Ferencné, a HelyiVá
lasztási Bizottság elnöke átadta a megbí
zóleveleket, majd először a képviselők,
azután a polgármester ünnepélyes es
tétele következett. Az alakuló ülést
kü
részvételével megtisztelte Pócs János
or
szág
gyűlési képviselő, aki gratulált a
polgármesternek, és eredményes, sikeres
ciklust kívánt a képviselő-testületnek.
A Győriné dr. Czeglédi Márta polgár
mester asszonnyal készült villáminterjú
lapunk 2. oldalán olvasható.

A képen az álló sorban balról jobbra:
Zsámboki Sándor, Szakali János Vendel, Berényi Ferenc, Tóth Norbert, Szabó László,
az ülő sorban balról jobbra: Győri János Bertalan, Győriné dr. Czeglédi Márta,
Lovászné Török Magdolna, Sándor Sándor. Fotó: Németh András

Városi ünnepség
a római katolikus
templomban
Nemzeti ünnepünk tiszteletére az évforduló előestéjén került sor a városi
ünnepségre 17 órai kezdettel a templomban.
A Kiss Gábor esperes plébános celeb
rálta szentmise után az ünnepi köszöntőt
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes
ter felkérésére dr. Kállai Mária kormány
megbízott asszony mondta el.
A megemlékező színvonalas műsorban
közreműködtek a Fortuna Együttes, a
városi kórus és az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes. A műsort Kotánné Kovács Tí
mea és a művelődési ház rendezte.

Fotó: Németh András

Az újonnan megválasztott polgármester és a képviselő-testület tagjai
köszönik a lakosság bizalmát.
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Villáminterjú Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterrel
1990 óta tölti be a polgármesteri posztot
Jászfényszarun. Október 12-én immár a
hetedik alkalommal adta rá voksát a szavazáson megjelent választópolgárok nagy
többsége. A választást követő hétfő reggel kerestük meg hivatalában Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármestert egy villáminterjú erejéig.
A szavazás eredményét tekintve nem lehet
kétség afelől, hogy a lakosság többsége a folytatást szeretné az elkövetkező öt esztendőben.
Ez elegendő a jó starthoz?
– Nagyon örülök, hogy a képviselőtársa
im többségében mellettem vannak, nagyon
szerettem volna, hogy így történjék. Ezzel
együtt azt gondolom, hogy az önkormányza
ti munkát még jobban társadalmasítani kell,
mert tapasztalom nap mint nap – hiszen fel
nőtt gyermekeim, unokáim vannak –, hogy
a különféle korosztályba tartozóknak esetleg
speciálisan másabb gondolataik lehetnek.
Nekünk nagyon jó füllel kell meghallani azo
kat az indukciókat, érzékelni a villanásokat,
amelyek tőlük érkeznek. A köztársasági elnök
látogatása során azért kaptam nemrégiben
elismerést, hogy milyen sok a fiatal a környe
zetemben. Valóban, az S-Metálnál több fia
tal kutatómérnökkel találkozott Áder János,
és itt a hivatalban, a projektirodán is lehet
érzékelni, hogy fiatal, ambíciózus kollégák
vesznek körül.

Nagyon fontos az egyensúly. Én azt gondo
lom, egy család is akkor működik jól, ha az
idős és a fiatal is meghallgatást nyer. Nagy
családban éltem mindig, hála istennek most
is újra. Nagyon fontos a tisztelet megadása
az idősebbnek, ugyanakkor nagyon fontos,
hogy a fiatalok zizzenéseit is érezze az em
ber. A választás négyévente adott valamiféle
reakciót, de a tervezés során nagyon fontos,
hogy milyen impulzusokat kap az ember. Én
nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy
bár tartok fogadóórát rendszeresen, nem kell
a fogadóórára várni, egy telefonbeszélgetés
során vagy például email-ben, levélben is –
kinek mi a legszimpatikusabb – lehet észrevé
telt tenni akár a folyamatban lévő munkánk
kal kapcsoltban.
Mely munkák vannak most soron, mik a
közelebbi és távolabbi tervek?
– Tekintve, hogy az elmúlt évek során elő
térbe helyeztük a gazdaság fejlesztését pl. az
útfejlesztés rovására, amit a lakosság nagy
türelemmel viselt, most ezeket a feladatokat
oldjuk meg, többek között folytatódnak az
útfejlesztések és járdafelújítások.
Megtörtént a újjáépülő Egészségház műsza
ki átadása, és az új óvoda tervének megvalósí
tására is komoly reményeink vannak.
A Sportcsarnokra nagy az igény az általános
iskolás diákoktól is, mert a sokak által han
goztatott mindennapos testnevelés és mozgás

megkívánja, hogy erre legyen elegendő hely.
A meglévő tornatermek teljes mértékben ki
használtak, sokszor látni esténként, hogy vá
rakoznak a bejutásra. Teljesen érthető a kon
diterem iránti igény is. Olyan világot élünk,
hogy az embereknek muszáj levezetni egyrészt
a feszültséget, másrészt pedig kondicionálni
magukat. Azt, hogy mi korábban hogyan
tettük ezt, azt nem szabad összehasonlítani a
mai viszonyokkal. Azt is hallottam, hogy van
otthon minden, de a gyerek mégis ide szeret
jönni, mert hála istennek, a közösség iránti
igény a sportban is megnyilvánul.
A Sportcsarnok tervezése kapcsán elmond
hatom, megkezdtük a rendezési terv módosí
tását, és elkészült egy tanulmányterv. Bízom
benne, hogy rövidesen egy 21x40-es küzdő
tér állhat az iskolások rendelkezésére, de a
későbbiekben a fiatal diákok és felnőttek is
tudják használni a már meglévő konditerem,
fitneszpark és szabadidőpark mellett.
Hozzákezdtünk a munkához a településfej
lesztési koncepció és stratégia elkészítése tár
gyában. Állítjuk össze a teamet, hogy milyen
irányban, hogyan valósítsuk ezt meg.
Nagyon kell figyelnünk a források megje
lenésére. Utána itt kopogtat az ajtón, hogy
novemberben meg kell lenni a jövő évi költ
ségvetési koncepciónak. Folytatjuk, ahogyan
ígértük.
Sugár Istvánné

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A jogelőd képviselő-testület szeptemberben és októberben az új képviselő-testület
alakuló üléséig is többször tartott munkaterv szerint soros és soron kívül testületi
ülést, melyek során több döntést hozott.
A közérdeklődésre számot tartó, fontosabb
határozatot az újság hasábjain is szeretném
megosztani az érdeklődő olvasókkal.
2014. szeptember 3.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslataihoz kapcsolódó előterjesztések keretében döntöttek:
A „Mezőgazdasági startmunka közfoglal
koztatási program folytatása és bővítése az
önfenntartás erősítése jegyében Jászfény
szarun” című, 2014. évi STARTMUNKA
kistérségi mintaprogram keretében a saját
forrás terhére műanyagládák beszerzéséhez
nyertes ajánlattevő kijelöléséről.
A Városháza tetőtér-átalakítási munkáinak elvégzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
Ajánlattételi felhívás elfogadásáról az
Egészségpark építése hirdetmény nélkül
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás in
dítása tárgyában. A testület módosította
a „Jászfényszaru út, csapadékcsatorna,
ivóvíz vezeték csere 2014” projekt befejezési határidejét, mely szerint hozzájárul
tak a STRABAG Általános Építő Kft.-vel
2014. 06. 11-én kötött szerződésben szereplő
befejezési határidő 2014. október 01-re tör
ténő módosításához. Továbbá jóváhagyta a

szerződés 5 %-os terhére a projekt pótmunkáit bruttó 10.270.303 Ft összegben.
A képviselők döntöttek a 090/5. helyrajzi
számú ingatlan villamos energia ellátásának csatlakozási díjáról, mely szerint az
ingatlan villamosításának költségeit 2/3-ad
részben vállalja. Az ingatlan villamos energia
ellátás költségének 1/3-ad összegének válla
lásáról a csatlakozni kívánó személy nyilatko
zatát előzetesen be kell szerezni.
Jóváhagyták a „Fotovoltaikus fejlesztés
Jászfényszaru Város két közintézményében” című KEOP-2014-4.10.0/N/14
kódszámú pályázat (Napelemes rendszer
építése nagy iskola és művelődési ház villamos energia ellátására) szerződéseit. To
vábbá bruttó 371.221 forrást biztosítottak
a 2014. évi költségvetésből a közbeszerzés
költségére, illetve a pályázat sikeressége ese
tén forrást biztosítottak a finanszírozásra a
37.457.634 Ft összeg erejéig a pályázat le
bonyolítása érdekében.
A képviselő-testület a GAMESZ 2014. évi
költségvetésében biztosított karbantartási
előirányzatot bruttó 2.020.000 forinttal
megemelte. Egyben előírták, hogy a 2014.
évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
kor a GAMESZ előirányzat emelése átveze
tésre kerüljön.
A testület elrendelte a IV. Béla Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola épületében beléptető rendszer kiépítési lehető
ségének vizsgálatát, melynek megvalósítása

érdekében egyben megbízták a GAMESZ
vezetőt, hogy mint az épület üzemeltetője a
kivitelezés költségeinek felmérésével tájékoz
tassa a képviselő-testületet.
Támogatták a Jászfényszaru IV. Béla Álta
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában
az évek óta sikeresen működő sakkszakkör
működését. A városi sakkoktatás további
fenntartása érdekében meg kell vizsgálni a
sakkszakkör finanszírozásának lehetőségét,
melynek előterjesztését napirendre kell tűzni.
A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a
Cserháti és Társa Kft.-vel 2013. április
22-én a funkcióbővítő város rehabilitációs
projekt konzorciumi partnerségen alapuló
finanszírozásra megkötött megállapodásban
foglaltak alapján történt elszámolás ered
ményeként a Cserháti és Társa Kft. részéről
fennálló 5.599.839 Ft tőketartozás összege az
időközbeni kamatokkal együtt 2018. decem
ber 31. napjáig évenkénti egyenlő törlesztés
mellett kerüljön megfizetésre a Cserháti és
Társa Kft. által az önkormányzat részére.
Zárt ülésen felhatalmazták a polgármestert
a Búzavirág utca 2. szám alatti és a Bajza
utca 35. szám alatti ingatlannal kapcsolatos
áralku lefolytatására az ingatlanok megvásár
lása érdekében.
2014. szeptember 10.
A ciklusbeszámoló elkészíttetésére koráb
ban hozott határozat visszavonásáról döntöt
tek.
(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
A Donnert Vidámpark részére 200.000 Ft
bérleti díjat állapítottak meg a búcsú elne
vezésű rendezvény lebonyolítása érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgár
mestert a bérleti szerződés megkötésére.
Jóváhagyták a sakkszakkör megbízási díját, melyre az előirányzatot a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár intézményi
költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület keret jelleggel 300.000
forintot a kulturális örökség napja rendezvényhez kapcsolódó program költségeinek a
biztosítására hagyott jóvá az önkormányzat
2014. évi költségvetésének terhére.
Hozzájárultak ahhoz, hogy a Jászberényi
Rendőrkapitányság Jászfényszarui Rendőrőrs ingyenesen, szívességi használat
jogcímen használja a Jászfényszaru Szent
István út 18. szám alatti ingatlanon található 40m2-es „B” jelű lakást. Az ingatlan
használatából eredő költségek (közüzemi
szolgáltatások díja, fenntartási költségek stb.)
a használót terhelik.
2014. szeptember 17.
Az ülésen részt vett dr. Dobos Róbert,
a Jászberényi Járási Hivatal vezetője, aki
megköszönte Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármesternek, a képviselő-testületnek,
a jegyzőnek és valamennyi hivatali dolgozónak a kormányablak kialakításában
nyújtott hatékony közreműködést, segítséget, és az eltelt ciklusban tapasztalt példaértékű, konstruktív együttműködést.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslataihoz kapcsolódó előterjesztések keretében döntöttek:
A „Mezőgazdasági startmunka közfoglal
koztatási program folytatása és bővítése az ön
fenntartás erősítése jegyében Jászfényszarun”
című, 2014. évi STARTMUNKA kistérségi
mintaprogram keretében gépek és eszközök beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről,
és az ajánlattételi felhívás elfogadásáról.
Az új utca építése, vízvezeték, szennyvízvezeték és közvilágítás kiépítésével 170 m
hosszban induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívás eljárás tárgyá
ban jóváhagyta az ajánlattételi felhívást, és
hogy mely cégeket kéri fel.
Az Egészségpark beruházás hirdetmény
nélkül indult tárgyalásos közbeszerzési
eljárás eredményének kihirdetéséről, a
nyertes ajánlattevő elfogadásáról, mely alap
ján az Egészségpark parkosításának I. és II.
ütemére a legkedvezőbb ár alapján a ZÖFE
Kft. ajánlatát fogadta el.
Az éves költségvetéséből I. ütemre
35.400.000 Ft +27% áfa, II. ütemre
8.500.000 Ft +áfa összeget fogadtak el, és
összesen nettó 43.900.000 +áfa, azaz bruttó
55.753.000 Ft forrást biztosítottak a 2014.
évi költségvetéséből. Felhatalmazták a polgármestert a szerződés megkötésére.
Döntés született Jászfényszaru Településfejlesztési Koncepciójának és Jászfényszaru Integrált Településfejlesztési Stra-

tégiájának, valamint az ezeket megalapozó
dokumentációk elkészítésére nyertes aján
lattevő kijelöléséről és forrás biztosításáról.
Nyertes ajánlattevőként az Értéktérkép
Kft.-t jelölték ki az árajánlatban szereplő
bruttó 8.636.000 Ft figyelembe vételével.
Egyhangúlag elfogadták Jászfényszaru Város
Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának
I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót.
Támogatták, hogy az Arany János utca,
Honvéd utca és a parkolók felújítása a következő évben kerüljön előkészítésre.
Hozzájárultak, hogy a Jászfényszaru Város
Víziközművének gördülő fejlesztési tervéről szóló előterjesztés a következő ülésre ke
rüljön napirendre.
Jóváhagyták az ÁROP-1.A.3.-2014 „területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című konstrukció
keretében Jászberény Város Önkormányzatával, mint pályázóval megkötendő
együttműködési megállapodást.
Egyidejűleg felkérték Győriné dr. Czeglé
di Márta polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.

Magyarország, szeretlek” programsorozat
jászfényszarui rendezvényeihez 198.000 Ft
forrást biztosított a város 2014. évi költség
vetésének terhére a belügyminiszter 44/2014.
(IX. 5.) BM-rendelete nyomán megpályázott
520.000 Ft ősszegű támogatás kiegészítése
ként.
Döntést hoztak a Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola munkavállalói részére
nyújtandó szja törvény szerinti egyéb jövedelem biztosításáról.
Zárt ülésen a Tavasz utca 2. szám és a
Széchenyi u. 37. alatti szám alatti ingatlan
adásvétele tekintetében a képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert az ingatlanok
kal kapcsolatosan ingatlanszakértői érték
becslés kérésére, és áralku lefolytatására.

A testület elfogadta, hogy a Fiatal Romák
Országos Szövetségének Jászfényszarui
Szervezete a 97/2014. (II. 26.) határozattal
elfogadott 600.000 Forint összeget műkö
dési cél helyett programok szervezésére for
díthassa.
A képviselők támogatták a régi fogászati gép megvásárlását dr. Tóth Lajos János
fogorvos részére, melynek érdekében elren
delték az értékbecslés kérését.
A képviselő-testület a jászfényszarui plébánia bővítése és a Szent Erzsébet közösségi
ház létesítése projekt többletköltségeiről szóló tájékoztatást elfogadta, és 20 %
tartalékkeretet, azaz bruttó 42,4 MFt-ot
biztosított felhalmozási célú pénzeszköz
átadásként a projekt I. és II. ütemének
megvalósítása érdekében. Egyben felhatal
mazták a polgármestert, hogy az érsekséggel
megkötött megállapodást – annak egyéb fel
tételei változatlanul hagyása mellett – az ös�
szeg tekintetében módosítsa.
A tanyai iskola ügyében érkezett kérelem
tárgyában úgy döntöttek, hogy a választás
napjáig, október 12-ig már nem tűzik napi
rendre a kérelem megtárgyalását. Jászfénysza
ru Város Önkormányzata az „Itthon vagy –

A városháza tetőtér átalakítási munkáinak elvégzéséhez nyertes ajánlattevőként
az AFZÉLIA Kft.-t jelölte ki az ajánlatban
szereplő bruttó 965.391 Ft vállalási díj fi
gyelembe vételével. Jászfényszaru Város Ön
kormányzata Képviselő-testülete határozatba
foglalva döntött arról, hogy a „Jászfényszaru
Város Gondozási Központjának korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108
jelű pályázathoz kapcsolódó felújítási tervek felhasználási jogát megvásárolja a Ferdinánd Építésziroda Kft-től. A képviselőtestület a felhasználási díj bruttó 444.500 Ft
összegét a város 2014. évi költségvetésének
terhére biztosítja.
A képviselők elfogadták a – Jászfényszaru
Város Önkormányzat Oktatási, Kulturá
lis, Sport és Ifjúsági Bizottság által java
solt – Jászfényszaru Város Óvodai Intézményének vezetői írásos beszámolóját
a 2013/2014. évi szakmai tevékenységről,
továbbá a 2014/2015. évi tervekről, felada
tokról. Továbbá az óvoda intézmény nyitvatartási idejének meghatározását 06:30
és 17:00 óra közötti időintervallumban, a
jelenlegi létszámmal elfogadta.
(folytatás a 4. oldalon)

2014. szeptember 24.
A képviselő-testület elfogadta a TRV
Zrt. által készített, az önkormányzat által módosított Jászfényszaru Város Vízi
közművének gördülő fejlesztési tervét,
továbbá a szükséges 500.000 Ft szolgáltatási
díjat, melyet a 2014. évi költségvetésének ter
hére biztosít.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 3. oldalról)
Egyidejűleg támogatták a Jászfényszarui IV.
Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program és Házirend megállapításainak módosítását.
Az Avapack Kft.-től érkezett ajánlat szerint
bruttó 612.073 Ft-ot hagytak jóvá bútorok
javítására, melyet költségvetésében biztosított.
A képviselő-testület a jászsági zsidóság emlékei kiadvány megírását bruttó
100.000 Ft-tal támogatta, egyben kifejez
te szándékát a kiadvány rendelésére bruttó
50.000 Ft értékben.
Zárt ülésen döntöttek Jászfényszaru, Bajza
u. 35. szám és a Búzavirág 2. szám alatti ingatlanok megvásárlásáról. Az önkormány
zat felhatalmazta a polgármestert a szerződé
sek megkötésére, egyúttal a vételár összegeit
költségvetése terhére biztosítanak.
2014. október 1.
A zárt ülésen önkormányzati vagyont
érintő aktuális ingatlanügyek vonatkozásában egyeztettek. A nyilvános ülésen
elsőként a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
döntéseihez kapcsolódó előterjesztések kerültek napirendre: a Városháza feltáró út
kivitelezésével a STRABAG Általános Építőipari Kft.-t bízták meg, ajánlatát, mint a
legkedvezőbbet elfogadva. Felhatalmazták a
polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést kösse meg. A kivitele
zésre költségvetésében bruttó 75.438.000 Ft
összeget különítettek el.

A képviselő-testület a „Mezőgazdasági
startmunka közfoglalkoztatási program foly
tatása és bővítése az önfenntartás erősítése
jegyében Jászfényszarun” című, 2014. évi
STARTMUNKA kistérségi mintaprogram
keretében gépek és eszközök beszerzésére
irányuló közbeszerzési eljárás I. és II. részére vonatkozóan nyertes ajánlattevőként
Rusainé Tóth Terézia egyéni vállalkozót
jelölte ki az ajánlatban megjelölt, összesen
bruttó 4.364.050 Ft figyelembe vételével.
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás
III. részére vonatkozó eljárást eredménytelennek hirdette ki.
A „Mezőgazdasági startmunka közfoglal
koztatási program folytatása és bővítése az ön
fenntartás erősítése jegyében Jászfényszarun”
című, 2014. évi STARTMUNKA kistérségi
mintaprogram keretében betonelemgyártó
gép és tartozékai beszerzésére ajánlattevők
kijelöléséről döntöttek. Egyben bizottsági fel
hatalmazást adtak, hogy a beérkezett legked
vezőbb ajánlatokról dönthessenek.
A képviselő-testület az Eply Kft. által benyújtott árajánlatot elfogadta, és a felmérést megrendelte a 3106 járdaburkolat 450
m nyomvonal geodézia felmérésére vonat
kozóan bruttó 571.500 Ft összegben, melyet
a költségvetésben biztosítottak.
A testület támogatta a Vasvári Pál, a Hu
szár, a Kossuth Lajos utcák járdaburkolat
többlet feladatra, a geodéziai felmérés tárgy
ban érkezett Eply Kft. ajánlatát, és a munkákat megrendelte bruttó 1.341.120 Ft
összegben. Egyben felhatalmazták a polgár-

mestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Elfogadták a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. multifunkcionális csarnok megvalósítá
sáról szóló tájékoztatóját, és támogatták a
feltételes kivitelezői szerződés megkötését
az FK Raszter Zrt.-vel 130.929.504 Ft +áfa
összegben.
A képviselők jóváhagyták a külső infra
struktúra kialakításáról szóló tájékoztatót,
valamint a Papkastély emeleti teraszburkolat
javítására bruttó 286.780 Ft összeget különítettek el a kivitelező Boros és Sánta Kft.
részére, valamint anyagköltségre bruttó
310.000 Ft összeget biztosítottak, azaz ös�
szesen bruttó 596.780 forintot. Felhatalmazták a polgármestert a munka megrendelésére és a vállalkozói szerződés megkötésére.
Megtárgyalták és elfogadták a 2013. évben
végzett gyámügyi igazgatási munkáról és a
2013. évben végzett gyermekjóléti szolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót.
A Bercsényi utca 2/B alatti önkormány
zati tulajdonban lévő bérlakáshoz megépített
garázslejáró átalakítására bruttó 950.000
Ft-ot különítettek el a költségvetésben, és
megbízták a bérház kivitelezőjét, az Afzélia
Kft.-t a munkálatok elvégzésével.
A GAMESZ engedélyezett létszámát 1 fővel megemelték 2014. október 1-jétől, mely
re összesen 390.000 forintot biztosítottak a
2014. évre a GAMESZ költségvetésében a kar
bantartó-gondok alkalmazásának költségeire.
Vendégek elszállásolásának feltételeire
500.000 Ft-os keretet hagytak jóvá.
Dr. Voller Erika, jegyző

Választás napja 2014. október 12.
A választás napján a Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási
Bizottság, a Helyi Választási Iroda tagjai – közel 80 fő – dolgoztak azon,
hogy a választás törvényesen, jogszerűen és szakszerűen kerüljön lebo
nyolításra. Sem a jelölés időszakában, sem a választást követően kifogás
benyújtására, fellebbezésre nem került sor. A választás lebonyolításában
közreműködőknek ezúton is köszönjük, hogy hatékonyan segítették a
munkát, és sikerült a településünkön biztosítani a törvényességet.

Győriné dr. Czeglédi Márta újraválasztott polgármester asszonynak,
a mandátumhoz jutott képviselőknek és a nemzetiségi önkormányzati
képviselőknek gratulálunk!
Önkormányzati munkájukhoz sok sikert és hozzá jó egészséget kí
vánunk!
Dr. Voller Erika
jegyző

Városunk más szemmel!
Fotó: Jenes Fruzsina

Idén első ízben egy új típusú kulturális program került megrendezés
re a településen, mégpedig az I. Jászfényszarui Művésztelep. Tizenkét
hivatásos művész dolgozott és élt együtt egy egész héten keresztül az
általános iskola alsós épületében, ahol minden körülmény adva volt
számukra az eredményes alkotáshoz.
A csapat tagjai az ország különböző részeiből érkeztek meghívásunk
ra. Jászberényből B. Jánosi Gyöngyi, Bartos Kinga és Koncz Gábor,
Szolnokról Sinka Péter és Szente-Szabó Ákos, Budapestről Ghyczy
György, Egerből Szilágyi Rudolf, Hatvanból pedig Mátyássy Gábor
és Maldrik Gábor. Helyi és a városhoz kötődő alkotók is részt vettek
a programban. Szilágyi Dezső Jászfényszarut, Szpisják Pál pedig Bol
dogot képviselte.
A folyamatos munka meghozta a gyümölcsét, mivel igen sok színvo
nalas kép, illetve szobor született, melyeket több ízben is be tudtunk
mutatni a közönségnek, mint például a nyílt műhelydélután és a nyil
vános prezentáció keretein belül vagy a Tarlófesztiválon is.
Zárásképpen pedig a táborlakók alkotásaiból egy igen színvonalas
kiállítást tekinthetett meg a nagyérdemű 2014. szeptember 19-ig a
Régi Kaszinó étteremben.
Bugyi István József rajztanár, szervező

A művésztelep résztvevői és érdeklődők a kiállítás megnyitóján
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Önkormányzati választások – 2014
A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson tele
pülésünk 4660 választópolgára közül 1477 (31,69%) személy jelent
meg a szavazáson. A polgármesteri szavazólapok 1325 érvényes szava
zatot tartalmaztak, a megválasztott polgármester Győriné dr. Czeglédi Márta (független) lett.

A települési képviselők egyéni listájára 1457 választópolgár szavazott
érvényesen, melynek eredménye:
1. Lovászné Török Magdolna... (független):..........862 szavazat
2. Zsámboki Sándor................. (független):..........847 szavazat

A megyei közgyűlési listákon 1403 érvényes szavazatot tartalmaztak
az urnák, melyek megoszlása az alábbi:

3. Berényi Ferenc...................... (független):..........800 szavazat
4. Szakali János Vendel............. (független):..........794 szavazat
5. Sándor Sándor...................... (független):..........647 szavazat

1. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

6. Tóth Norbert........................ (FIDESZ-KDNP):..613 szavazat

– Kereszténydemokrata Néppárt: ......................... 676 szavazat

7. Győri János Bertalan............ (független):..........588 szavazat

2. Munkáspárt: .......................................................... 36 szavazat

8. Szabó László......................... (független):..........563 szavazat

3. Jobbik Magyarországért Mozgalom: ..................... 344 szavazat
4. Magyar Szocialista Párt: ....................................... 212 szavazat
5. Demokratikus Koalíció: ....................................... 135 szavazat
Jászfényszarui cigány nemzetiségi önkormányzati választás eredmé
nye (38 fő névjegyzékben szereplő választópolgár közül 26 személy
jelent meg és szavazott érvényesen az alábbiak szerint):
			
Jelölt neve
Jelölő szervezet
			

Kapott
érvényes
szavazat

1. Baranyi Lajosné ............. LUNGO DROM........................25
2. Farkas János ................... LUNGO DROM ...................... 26

9. Tóth Tibor............................. (MSZP):...............516 szavazat
10. Mezei Zsolt............................ (független):...........452 szavazat
11. Kaszai István Tamás............... (független):...........341 szavazat
12. Basa Éva................................ (független):...........311 szavazat
13. Török Imre............................ (független):...........224 szavazat
14. Kovács János.......................... (független):...........190 szavazat
15. Balogh Béla........................... (független):...........187 szavazat
16. Török Csaba.......................... (független):...........173 szavazat
17. Dobákné Simon-Kiss Judit.... (független):...........143 szavazat
18. Sánta Ferenc.......................... (független):...........138 szavazat
19. Bagi Gergő............................ (független):...........123 szavazat

3. Radics Tibor .................. LUNGO DROM ...................... 25

(A megválasztott polgármester és a települési képviselők neve
vastag betűvel szedve.)

Jászfényszaru is csatlakozott
az országos kampányhoz
gyermekek aszfaltrajzaival, melyekben a helyi
értékeket, a tájházban tapasztaltakat is meg
örökítették.
A Kisiskola zsúfolásig megtelt színházterme
fantasztikus hangulatú kulturális műsornak
adott helyet. A FIROSZ jászfényszarui szer
vezete társrendezőként mindent megtett a

Fotó: Glonezi Rudolf

2014. szeptember 27-én, szombaton az ön
kormányzat döntése alapján városunk is csat
lakozott az országos programhoz. Délelőtt
a Teaház családi sportnappal és melanoma
szűrővizsgálattal várta a résztvevőket a Szent
József Szabadidőparkban. Délután fél négy
től a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény

Gyerekek Nagy Józsefné tanárnővel a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán
nél Nagyné Basa Márta tanárnő helytörténeti
előadása után Pető Lászlóné Kati néni mesélt
a gyermekeknek a régi falusi életről, majd
segítségével egy vetélkedőre is sor került. Es
tére a Kisiskola melletti útszakasz megtelt a

sikeres programért. A vendégeket Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester és Mezei Zsolt
elnök köszöntötte. Radics Ivett és Székely
Bertalan verssel, míg Tóth Julianna hegedűmuzsikával teremtett bensőséges pillanatokat.

Bemutatkozott a Fehér Akác népdalkör, a
Jacko táncklub, és számos tehetséges fiatal
énekelt: Fekete Csilla, Kotán Csenge, Raffael
Kornélia, Rafael Lajos, Radics Edit. Mezei
Zsoltné szívből jövő műsorvezetése tovább se
gítette a helyi művészeti értékek befogadását.
Az estét a fényszarui származású Arany Ci
nege Díjas Farkas Zsolt nótaénekes műsora
zárta, akit a helyi cigányzenekar kísért. A
pontban fél kilenckor meggyújtott tűz mel
lett szintén a helyi cigányzenekar muzsikájá
ra mulattak a dalosabb kedvű fényszaruiak.
Megkapó látványt nyújtott a város megújult
főterén a fáklyás felvonulás.
A program gasztronómiai élvezetekben is
bővelkedett. Pető Ferenc, Barna Szilveszter és
csapata Soós Zsolt helyi termelő által készí
tett hurkát sütött kóstolónak a mintegy 300
érdeklődő részére.
A Szent Mihály-napi program megvalósu
lását Magyarország kormánya az erre a célra
elkülönített alapból támogatta. Köszönjük a
polgárőrség, a tűzoltók, a polgármesteri hi
vatal, a GAMESZ dolgozói, a Start munka
program képviselői együttműködését, a mű
velődési ház munkatársai és Szabóné Dávid
Erika, Mezei Zsolt szervező tevékenységét.
Összefogással ismét sikeres rendezvénnyel
erősítettük polgáraink lokálpatriotizmusát,
tudatosítottuk helyi értékeinket.
Katinka
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Újból Kárpátalján jártak lelkes színjátszóink…
Négy éve már annak, hogy a Színjátszók Baráti Köre Egyesülete több
évtizedes elszakadás és hallgatás után újból megtalálta a régi kapcso
latot Gáttal, a kárpátaljai kis településsel. Akkor is, mint idén, több
helyszínen mutathatták be színjátszóink az aktuális darabjaikat, az ot
tani lelkes és nagyon hálás magyar ajkú közönségnek. Eltelt ez a pár év,
és a kapcsolatok akkor elvetett „magja” életre kelve szerteágazó, szép
zöld „szárba szökkent”. Így 2014-ben a közelmúltban kialakult testvér
városi kapcsolatnak köszönhetően már több ízben sikerült ellátogatni
Gátra városunkból, hol segítő-gyűjtő akció keretében, hol pedig a kö
zösségi élmények miatt, pl. a focit szerető fiaink találkozása céljából.

Telt ház a fényszarui színjátszók műsorán
Jászfényszaru Város Önkormányzata által jóváhagyott külkapcsola
ti keretből sikerült megszervezni a mostani turnét is, melyet ezúttal
is köszönünk. Szorosan összedolgozva a kárpátaljai pedagógusokkal,
a kinti művelődési ház vezetőivel egy gazdag programsorozat részese
lehetett az a szerencsésnek mondható 20 fő, aki képviselhette város
unkat odakint, október első hétvégéjén. A részvevők zöme a 3 ott elő
adott színdarab amatőr színész szereplői, illetve a kapcsolódó techni
kus fiúk voltak. Eljöttek régi fortunások, és nagy örömünkre szolgált,
hogy vállalkozott erre az útra Győri János Bertalan alpolgármester úr
is, a párhuzamosan jelentkező eseménydús önkormányzati felada
tok mellett, illetve annak ellenére. Zárójelben mondom, hogy senki
nem mondaná meg, hogy nem tősgyökeres színjátszó. Kamasz fiúkat
meghazudtoló módon hordta-vitte a díszletet és a többi felszerelést,
amikor az egész csapat hangyaboly módjára nyüzsgött, hogy feldísz
letezzen a soron következő előadásokra. Minden ment a maga útján.
Három településen összesen 9 előadást vitt színpadra a lelkes csapat.
Első nap Kaszony településen mutatkoztak be, ahol megismerhettük
a helyi iskola lokálpatrióta vezetőjét, aki szívvel-lélekkel kalauzolt
bennünket mindenhová. Sokunkban megfogalmazódott az ismerte
tőt hallgatva, hogy megint csak örülhetünk, hogy ott lakunk, ahol
lakunk. Nehéz lehet az élet ott, ahol pl. villanykörte is akkor van csak
a lámpában kicserélve, ha az igazgató úr vagy valamelyik pedagógus
kolléga azt maga megveszi. Működő vegyes tüzelés is csak akkor lehet
séges, ha saját pénzből megcsináltatja az eldugult kéményt. Minden
esetre ott is ugyanúgy iskolába járnak a gyerekek, vidámak, aranyosak.
Látni kellett volna, hogy milyen örömöt okozott nekik az a csekély
mézeskalács, amit érkezésükkor kóstolhattak meg valamennyien. Az
első napi debütálás jól sikerült annak ellenére, hogy gyakorlatilag a
színpadra „esett be” a társulat, nagyon gyorsan kellett akklimatizálód
ni, ráhangolódni a 3 olykor vidám, máskor komor és sok tanulsá
got magában hordozó darabra. Így az idei repertoár a következő volt:
Mrozek: Szerenád (abszurd játék), Fejér István „Az alkohol öl” című
kabaréjelenete és Török Rezső Viaszkvirág című népi bohózata. Oko
zott némi fejtörést a célközönség. Javarészt iskolás gyermekek tudtak
eljönni mindhárom nap az előadásokra, és a Szerenád című darab
megjelenítéséből kifolyólag és mondanivalóját is tekintve „nehéz”
darab, inkább felnőtteknek való. Így pl. a következő napon, amikor

Váriba látogatott el a Fortuna csapata, már megosztott előadást tar
tottak: záróakkordként, külön a nagyoknak és felnőtteknek előadva az
érintett darabot. Ugyanis itt a közönség zöme kisiskolás volt. Érdekes
módon mégis itt jött létre a legnagyobb összhang a hallgatóság és az
előadók közt, osztatlan sikert aratott mindhárom előadás, színészeink
itt voltak a legfelszabadultabbak. Az összekötő vidám jelenet és vers is
megtette a maga hatását. Kovács Andrásné Rozika néni dicsérő szavai
mindenkinek jólestek, úgy érezzük, tényleg büszke volt az ő kis csa
patára. Közben természetesen nem csak „dolog” volt, jutott idő egy
kis ismerkedésre a gáti vendéglátóinkkal. Ideiglenes otthonainkban
maximálisan jól érezhettük magunkat, hamar megtalálta mindenki a
közös hangot a másikkal. Pedig nehéz ám az élet Gáton is, mint Uk
rajnában mindenhol. Háborús helyzet van, ami a hatalmas távolságok
miatt szerencsére a határ menti vidékeken csak közvetetten érződik. A
mindennapok, a megélhetés nem egyszerű, jellemző például az, hogy
a családfenntartó az anyaországba, Budapestre jár dolgozni, akár gyári
dolgozóként is, ahonnan 3-4 hetente tud csak családjához hazatérni.
És újra szembesülünk kiváltságos helyzetünkkel. Még a legtakaréko
sabb házban is csak úgy van víz, ha saját maga fúrott kútból valahogy
bevezeti azt. Gázközmű sem alanyi dolog a környező településeken.
Közvilágítás? Persze, hogy van. A fűúton! Kövesút? Igen, kövesút is
van, vagy inkább volt, valamikor ezer évvel ezelőtt itt-ott, de már a
sok toldás-foldás és a sár rég befedte azokat. De az emberek melegszí
vűek. Nem felejtenek. Volt olyan család, aki, mikor látta kiplakátolva
Gáton a Fortuna érkezését, addig nyomozott, míg megtalálta, akit ke
resett: több mint 20 évvel ezelőtt ők szállásolták el fényszarui színját
szó lányainkat, és emlékeztek rájuk név szerint. Nagy örömöt okozott
mindkét részről az újratalálkozás. A 3 nap során sor került egy kis
kiruccanásra is. Ellátogathattunk a közeli Schönborg kastélyba, mely
festői, erdei környezetben hívogatja a gyógyulni vágyókat. Azonkívül
csalogatja az ifjú párokat is. Egyszerűen leírhatatlan volt az az élmény,
ahogy az égig érő fák között, kis tó partján sétálva tucatszám futottunk
bele a szebbnél szebb menyasszonyba és életük párjába. A másik nagy
élmény Munkács vára volt.

Köszönjük a tapsot!
A fényszarui csapatnak közel a fele nem volt itt 4 éve, így közkívánat
ra ismételten ellátogattunk a várba. Nagyon szép időnk volt, pihente
tően hatott mindenkire. Szükség is volt rá, mert a látogatásunk utolsó
napján a gáti közönségnek mutatkozott be újfent a Fortuna. Nem csa
lódott senki. Annak ellenére, hogy vasárnap volt és ebéd után, tele volt
a terem. Kíváncsian figyelt idős és fiatal. Jól vették az előadásokban
rejlő humoros jeleneteket, feszülten figyelt mindenki a komolyabb
előadásrészeknél. Nehéz szívvel búcsúzott a csapat vendéglátóitól, és
megfogadta mindkét fél, hogy mielőbb újratalálkozik. Ennek remé
nyében indultunk haza. Az út igen hosszú volt, de annál hangulato
sabban telt. Igazi közösséggé forrott össze ez a 20 ember. Élményekkel
telten tért mindenki nyugovóra, hogy másnap frissen visszazökkenjen
a mindennapok kerékvágásába. Kép és szöveg: Tanczikó-Ruis Beatrix
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Ünnepeljük kedvenceinket, az állatokat!
Állatok világnapja a Napsugár Óvodában
Mondd, szereted az állatokat?
A kutyát, macskát, csacsit, lovat
s a madarakat: a verebeket,
rigót, galambot, pintyeket,
akik a Földön veled élnek,
s bundájuk, tolluk melegében
nekik is van szívük,
csak éppen nem beszélnek?
(Rónay György)
Óvodai rendezvényeink közül a gyermekek körében talán a legked
veltebb az állatok világnapja. Ilyenkor ugyanis a szervező csoportveze
tő óvónők a lehetőségeiket maximálisan kihasználva még inkább arra
törekszenek, hogy olyan maradandó élményt nyújtsanak a kisgyerme
keknek, amely egy picit sem hétköznapi. Az idén is így történt ez. A
környezetünk megismertetése és megszerettetése tevékenységi terület
első, élményszerző projekt hetébe minden csoportban jól illeszkedett
az állatos téma köré csoportosuló sokoldalú élményszerzés; külső vilá
gunk minél sokrétűbb, közvetlen megtapasztaltatása a 3-7 éves óvodás
gyermekekkel.
Intézményünk minden csemetéje lázasan készülődött már a hét ele
jétől a pénteki napra a saját mini kiállításával. Ilyenkor a csoportok
művészeti alkotásai az óvoda folyosóját díszítik a projekt lezárásáig
(létrehozván egy kis képzőművészeti galériát) abból a célból, hogy
együtt gyönyörködhessünk bennük, amikor csak elhaladunk előttük,
megmutatva azt a szülőknek is.
A délelőtt során a Süni csoport köszöntötte a vendégeket egy kis
állatok világnapi téma összefoglalóval, mely főleg az állatvédelem fon
tosságát emelte ki. Majd a kisközépsősök vidám „kacsa tánccal” ked
veskedtek az ünnep alkalmából a gyerekeknek. Műsor után pihenés
képpen képzeletben elutaztunk egy kis hajóval az állatok birodalmába,
ahol kép- és hangazonosító játékkal ismertük fel kis barátainkat. A kö
zös kitalálós játék után bemutattuk a gyermekeknek egy művészeti kö
zépiskolás tanuló ajándék műalkotását, ami egy aranyos sünit ábrázol.

Ez a nyuszi nagyon cuki!
Ezután egy kicsit szabadabb program következett: megtekinthették
a kis vendégeink a csoportunkban a sünisek által készített „Állatok és
élőhelyeik” címet viselő terepasztalt, ahová a gyermekek által gyűjtött
műanyag házi- és vadállatokat helyeztük közösen a megfelelő élőhe
lyekre. Kipróbálhatták az érdeklődő gyermekek a nagyítót, s ezáltal
egy kicsit más szemszögből csodálkozhattak rá a közösen gyűjtött bo
garak, rovarok érdekességeire. Akinek állatos ismeretterjesztő köny
vet volt kedve nézegetni, megtehette egy harmadik asztalkánál. Végül
egy nagyon aranyos tengerimalacot csodálhattak meg a gyermekek
a csoportunkban. Eközben már lázasan készülődtek azok a szülők,
akik megígérték, hogy valamilyen élő állatot hoznak be a kicsiknek az

óvodába. Érkezett is többféle élőlény, amelyeket testközelből lehetett
látni, megölelgetni, megsimogatni, etetgetni s természetesen kérdezős
ködni a gazdájától az állat táplálkozását, illetve életmódját illetően.
Aki elfáradt a tengerimalac, nyuszi simogatásában, dajkálásában, az
felülhetett a póniló hátára, s kerülhetett egyet vele, esetleg megtekint
hette a kicsit félénk báránykánkat, ami lassan megbarátkozott a szá
mára idegen környezettel.
Közben az udvarban többféle – állatos témákból merített – fejlesztő
játékokban vehettek részt a gyermekek az óvó nénik segítségével. A
jó megoldásokért s az ügyességi játékok teljesítéséért ajándék nyomda
járt az emblémás „nyakláncokra”, amit végül emlékbe hazavihettek
a gyermekek. A gazdag élményszerző napok után a projekt máso
dik hetében, különféle fejlesztő játékok segítségével a csoportokban

Még ilyen szép tengerimalacot nem láttam!
mikrocsoportos formában, óvodapedagógusi segítséggel teret enge
dünk a gyermekeknek a szerzett tapasztalatok, élmények minél sok
rétűbb feldolgozására…
A sok-sok érdekesség mellett több kisgyermek számára mégis a leg
nagyobb élményt a kocsikázás jelentette. Két fogat „gördült” be a
Kossuth utcába, meglepetésként hatva a játszó gyermekekre. Csopor
tonként vittek minket városnéző körútra a kedves fogathajtók. A lovak
– Holló, Csillag és barátaik – jól elfáradtak a gyerekfuvarozásban, de
azért reméljük, máskor is ellátogatnak majd hozzánk!
Az élmény, ami ezen a napon a gyermekeinket érte, óriási, s nem
győzünk ezért elég hálásak lenni önzetlenül segítő barátainknak. Kö
szönjük a kedves szülőknek az állatos projekt kapcsán a szervezésben
és a gyűjtésben nyújtott segítséget, bármivel is járultak hozzá a tartal
mas délelőtt sikeréhez!
Szeretettel őrzi a Süni csoport Garas Vivien csodálatos művészeti
alkotását, amit ezúton is köszönünk Neki! Örülünk, hogy megismer
hettük Garasné Kati néni és Wynnik Milánka különlegesen aranyos,
szebbnél szebb tengerimalackáit!
Nagy boldogságot okozott a gyermekeknek Juhász Liliána Nyúl Pál
nevű kis nyuszija, amit ezúton is köszönünk szüleinek, hogy behoz
ták megmutatni nekünk! Győri Ernike báránya és Horváth Viktorka
pónilova jól megfértek egymás mellett a hátsó udvarban. Köszönjük
szüleiknek, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a háziállatokat, hogy
testközelből is láthassák őket a gyermekek!
Hálásan köszönjük – az óvodások nevében is – az önzetlen segítsé
gét Juhász Jánosnak és Mezei Tamásnak, akik kérésünkre fontos el
foglaltságaikat azonnal félretéve a gyermekek szolgálatába állították a
két lovas fogatot, hogy örök élményt nyújtsanak a kocsikázással a kis
ovisoknak! Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a Napsugár Óvoda
dolgozóinak a szervezésben és az állatok világnapi népszerű rendez
vény lebonyolításában nyújtott segítségét!
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
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Ovis hírek
A Katica csoport hírei

A Napsugár ovi
„Őszölő” ünnepe a tájházban

Fotó: Csuzzné Lovász Mária

2014. szeptember 29-én, Szent Mihály napján rendezte meg Jász
fényszaru Napsugár Óvodája hagyományt teremtő szándékkal az
„Őszölő” ünnepét a helyi Kiss József Helytörténeti Múzeum, az ún.
tájház udvarán. Szorgos kezek dagasztották kora reggeltől a fényszarui
lagzis kalácsot, hogy mire a népes gyermeksereg megérkezik, már a
kisült kalácsok várják őket. Így is lett, hiszen a gyermekek hamarosan
meg is érkeztek, és addigra finom illat lengte be a környéket. Az óvó
nénik segítségével csoportonként kis műsorral köszöntötték az őszt.

Az őszi zöldség-gyümölcs projektünk keretében szeptemberben ki
látogattunk a START Munkaprogram telephelyére, ahol Török Imre
és munkatársai segítőkészen mutatták meg az ott folyó munkálatokat.
Láttuk a zöldségek árusítását és betakarítását. Új ismereteket szerez
hettünk a komposztálásról és újrahasznosításról. Szívélyes vendéglá
tásban részesültünk, hiszen az ott dolgozók még az általuk készített
csalamádéval, savanyú káposztával is megkínáltak minket, amit a gye
rekek jóízűen fogyasztottak el.
Csuzzné Lovász Mária, Jarábikné Sinkovics Andrea

Helyesbítés
A műsorok után közös táncházban ropták a táncot, majd együtt fi
gyelték meg a szőlő feldolgozásának mozzanatait, amit végül természe
tesen a présből kicsorgó must megkóstolása követett. Mindenki meg
kóstolhatta a frissen sült lagzis kalácsot is. Petőné Sándor Kati néni
ismertette a gyerekekkel a lagzis kalács történetét, a régen volt szoká
sokat, majd citerajátékával kápráztatta el a kis lurkókat, akik nagyon

Óvodáinkból nemcsak a Méhecske és a Süni csoportos gyerekek
kezdték meg a tanévet az iskolában. A Katica csoportból 10 gyermek
és a Ficánka csoportból egy gyermek lett első osztályos ebben a tan
évben.

Meghívó!
A Szivárvány Óvoda gyermekei és dolgozói
Ovibulira
hívnak minden érdeklődőt
a művelődési házba
2014. november 8-án, szombaton 17 órától.
Óvodások, szülők műsora, büfé,
zene vár mindenkit.

hálás közönségnek bizonyultak. A Napsugár Óvoda apraja és nagyja
köszöni Víg Antalnak és családjának a lagzis kalácsok felajánlását, az
anyukáknak a kalácskészítésben való lelkes közreműködést, Luda La
jos bácsinak, hogy bemutatta a szőlő feldolgozásának mozzanatait,
Gebura Istvánnak és feleségének, hogy felajánlotta nekünk a szüreti
eszközöket. Petőné Sándor Kati néninek a sok segítséget a kalácskészí
tésben, az élményt adó elbeszélést és citerajátékot. Élményekkel telve,
új ismeretek birtokában érkeztünk vissza az óvodába.
Kép és szöveg: Dobákné Sárközi Katalin
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A nosztalgia jegyében
volt szakvezetők és irodai dolgozók találkoztak
A találkozó megszervezéséhez az a törté
nelmi tény is hozzájárult, hogy a „BÉKE”
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet – mely
1964-ben a Zöldmező és a Petőfi Tsz-ek egye
süléséből jött létre – 50 évvel ezelőtt alakult.
A jubileum alkalmából 2014. július 25-én
(pénteken) du. 17 óra tájban a Kiss József

Zsadányiné Zombori Tímea vagyok. 1983.
01. 03-án születtem Budapesten. Ott nőt
tem fel, majd 2002-ben költöztem először
Jászberénybe, majd pedig Jánoshidára, ahol a
férjemmel együtt élünk. A Szent István Egye
tem Jászberényi Főiskolai Karán végeztem
tanító szakon angol műveltségterületen. Ta
nítottam már Jánoshidán, illetve Jászberény
ben nyelviskolában. Szabadidőmben szívesen
kerékpározom, olvasgatok, kirándulok. Kis
koromtól fogva mindig is tanítani akartam,
és most nagyon örülök, hogy ezt Jászfénysza
run, ebben a számomra nagyon szimpatikus
iskolában tehetem.

Csacsinézőben

megtapasztalni a változásokat, teljesen más.
Mindenki szívében szép emlékkel, ko
rabeli tárgyi eszközökkel, fényképekkel és
persze az unokák fotóival érkezett. A kisés nagyobb csoportos beszélgetések során
egyre több emlék került szóba, anekdota
jött elő. A jelenlévőkön látszott a jóleső ér

Csoportkép. Sok készült, de mindig hiányzott valaki.

Tsz-emlékek a múzeumban:
mechanikus számológép és kurblis telefon
Helytörténeti Gyűjtemény udvarán egymás
után érkeztek, mintegy harmincan, akik egy
koron a tsz-ben vezetőként vagy az irodában
dolgoztak.
Budapestről Balázs Géza volt főkönyvelő,
később közgazdasági elnökhelyettes is eljött,
aki az 1981. januári zárszámadás után lakóhe
lyéhez közelebb (Vecsés) helyezkedett el. A te
lepülésen azóta egyszer 1993-ban a városavató
ünnepség alkalmából járt. Elmondta, a tele
pülés fejlődése az elmúlt 21 évben óriási, igaz
a világhálón rendszeresen elbarangol Jászfény
szarura, de képen látni valamit, vagy élőben

zés, a találkozás boldog öröme. A kora esti
vacsoráról Csáki Sanyi és segítői, Ézsiásné
Marika és Sárköziné Kati gondoskodott.
Az elmúlt évtizedek alatt sokan örökre távoz
tak, emlékezve rájuk és tiszteletükre gyertyát
gyújtottunk.
A gyűjteményt megnézve örömmel látták a
Kiváló Szövetkezet címet tanúsító oklevele
ket a hátsó szoba falán, és múzeumba került
a tsz-iroda sokáig egyetlen, kurblis telefonja
vagy a hatvanas-hetvenes években használt
ma is működőképes mechanikus számológép.
Nagyon gyorsan haladt az idő, és már vil
lanyt is kellet gyújtani a csűr alatt. Elsőnek
a legmesszebbre induló Balázs Géza távozott
hosszú búcsúzkodás után, de megfogadva,
nem vár újabb 21 évet a következő látogatás
ra. A helyiek még maradtak, mindenki lélek
ben egy kicsit megfiatalodva, a mindennapi
gondokat elfelejtve, boldogan indult haza.
Köszönet mindenkinek, aki segített és ré
szese volt a találkozó lebonyolításának.
Tóth Tibor,
aki 1966 és 1984 között a tsz-ben dolgozott
Fotó: Tancikó-Ruis Beatrix

Élet az élet után

Fotó: Luda Ottóné

R. Kárpáti Péter filmvetítéssel egybekötött előadása

A Szivárvány Óvoda Csigabiga csoportosai
az állatok világnapjához kapcsolódva Szakali
Jánosékhoz látogattak megnézni a nemrég
született csacsikat. A kis csacsiknak a gyere
kek adtak nevet. Az egyikük Süti, a másik
Pintyő lett.
Földvári Edit

2014. november 27-én csütörtökön 17
órakor a művelődési házban Jászfényszarun.
A népszerű televíziós sorozatból ismert R.
Kárpáti Péter többrészes ismeretterjesztő do
kumentumfilmet forgatott a magyarországi
halálközeli élmények témakörében. A filmben
olyan országosan ismert és elismert emberek
szólalnak meg mint Jókai Anna, dr. Papp La
jos, Vitray Tamás, Vágó István, Réz András és
még sokan mások. Az orvostudományi, vallási
szakértők mellett a klinikai halál állapotából
visszatért átélők beszélnek különös élményeik
ről. A film és az előadás célja, hogy a közönség

elé tárja mindazt, amit
ma a sokakat érintő
jelenségről tudni lehet,
tudományos ismeretek
kel, a legfrissebb ku
tatási eredményekkel,
szakértői háttérrel. A programra mindenkit
szeretettel vár a jászfényszarui Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár.
A belépés díjtalan, de kérjük, hogy a terem
igény miatt lehetőleg november 23-ig, hétfőig
jelezzék részvételi szándékukat a könyvtárban
a 422-265 telefonon.
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Olvasóink a világ körül – Országos Könyvtári Napok a városi könyvtárban
Idén is nagy sikerrel zajlott az Összefogás
Hete Jászfényszarun. 2014. október 15-17.
között élménybeszámoló előadásokkal vár
tuk a kedves kikapcsolódni vágyókat. Kép
zeletben bejártuk Oszétiát, Afrikát, ÉszakAmerikát, Nyugat- és Kelet-Európa számos
országát.

nagyobb teljesítményéről, a Kilimandzsáró
megmászásáról. Ez a csöppet sem veszélyte
len vállalkozás épp 20 évvel ezelőtt történt.
A kalandos túra teljesen ismeretlen terepen
zajlott egy kelet-európai számára, Afrika vad
regényes, meghökkentő tájai és természeti
jelenségei nagy kihívást jelentettek.

Farkas Kristóf Vince
Szerdán Farkas Kristóf Vince, a Jász Múze
um történésze, helytörténeti kutató tartott
előadást oszétiai tanulmányútjáról, ahová
2014 tavaszán a Jászok Egyesülete segítségé
vel jutott ki. A jász „őshazát” sikerült majd
minden oldalról bemutatnia a jelenlévőknek.
Szólt ez az este történelemről, népszokások
ról, kultúráról, étkezésről, mítoszokról, po
litikai helyzetről, vallásról, szokásrendszer
ről. Megtudtuk többek között azt is, hogy a
tudomány jelenlegi állása szerint az oszétek
tekinthetőek a szkíták egyik távoli leszár
mazottjának. Mind kulturális, mind nyelvi
tekintetben. Az előadónk felkészült, elköte
lezett a jász múlt, jelen, jövő iránt, humoros
és érdekfeszítő előadása mindenki számára
kicsit közelebb hozta Európa legkeletibb
pontját ezen az estén. A kérdésekre, melyek
voltak bőven, adott kimerítő válaszok után
feltöltekezve indulhattak haza, akik részt vet
tek ezen a remek estén.
Csütörtökön Fáy Dániel térinformatikus,
népi építész, az önkormányzat munkatársa
tartott élménybeszámolót élete egyik leg

képeit, ami még misztikusabbá tette az estét.
Köszönet jár érte, hogy megmutatta nekünk
azt, ha az ember hisz, bármire képes.
Pénteken Ézsiás Vencel hagyományőrző
huszár őrnagy, a Szűcs Mihály Huszárbandé
rium kapitánya, a Nemzeti Vágta arca tartott
a huszárság mibenlétéről és a bandérium ka
landos útjairól beszámolót. Ennek az estnek
az ötletét az idén nyáron lebonyolított Bad
Ischl-i Habsburg esküvőn való részvétel adta,
aztán persze kikerekedett egy rendkívül moz
galmas, humoros, lélekemelő, bajtársias 20
év. Tavaszi hadjáratok, lovastúrák Magyaror
szágon, majd más országbeli hagyományőrző
csapatok segítségével Európa bebarangolása,
hadijátékokon, szemléken, a Nemzeti Vágtán
való részvétel izgalmai, fordulatos történetei,
ezeket mind-mind meghallgathattuk. És egy
csodát: a magyar huszárok még Amerikát
is megjárták. Vencel a történetek közben a
magyar huszárság történelmét is felvázolta,
a huszárkodás szépségeivel és nehézségeivel
egyetemben. Rendkívül jó előadót hallhat
tunk ezen az estén, igazi élmény volt.

Fáy Dániel
A csoport, mellyel Dániel indult, a végére
teljesen lemorzsolódott, egyedül Dániel érte
el a csúcsot. Sok fizikai kihíváson ment ke
resztül, melyeket elsősorban mentálisan kel
lett kezelnie, hite és elszántsága juttatta el a
célig. Azt est különlegessége, hogy hagyomá
nyos diavetítővel nézhettük meg az utazás

A hallgatóság

Köszönjük kedves Olvasóinknak, hogy ér
deklődő részvételükkel megtisztelték eheti
rendezvényeinket!
Továbbá várjuk azok jelentkezését, akik jár
tak valamilyen különleges helyen, és szívesen
beszámolnának arról másoknak is.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Ézsiás Vencel
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Változások, fejlesztések a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél
Jászfényszarun a tűzoltóság létrejöttének gyökerei egészen az 1900-as
évek elejéig nyúlnak vissza. Írásos emlékek őrzik, miszerint 1928-ban
alakult meg az Önkéntes Tűzoltóság. Az alakuló ülésen elfogadták az
alapszabály tervezetét. 1989. május 25-én a Szolnoki Törvényszék tár
sadalmi szervezetként nyilvántartásba vette az egyesületet és az új neve
Tűzoltó Egyesület Jászfényszaru lett.
A 2012. május 24-én megtartott közgyűlésen az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület újraalakult, és megkezdte aktív működését 15 fővel. A 15
főből 3 fő hivatásos tűzoltóként erősíti az egyesület életét. Az egyesület
elnökének Pető Ferencet, titkárának Palócz Gábort, továbbá a vezető
ség tagjának Borbély Szilárdot választották.
A közgyűlésen ünnepélyes keretek között aláírásra került a Jászberé
nyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóság valamint
a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület között megkötött együtt
működési megállapodás. Ezen együttműködési megállapodás értelmé
ben Jászfényszaru közigazgatási területén a tűzoltási, műszaki mentési
és kárelhárítási eseményekhez a Jászfényszarui Tűzoltó Egyesület és a
Jászberényi Tűzoltóság együtt vonul.
A tűzoltó egyesület a helyi polgárőr egyesülettel kötött együttmű
ködési megállapodást, mely szerint a kárelhárítási munkálatokban a
polgárőrség a helyszín biztosításában segít.
A 2014. július 26-án megtartott közgyűlés a vezetőség tagjait új
raválasztotta. A tagok döntése alapján az egyesület új elnöke Palócz
Gábor, parancsnok Fábián Gábor, titkár Balogh Attila és vezetőségi
tag Borbély Szilárd lett.
Jelenlegi tagjaink: Balogh Attila, Bollók Zoltán, Borbély Szilárd,
Borbély Tamás, Ézsiás Barnabás, Ézsiás László, Fábián Gábor, Kóródi
Tamás, Lázár Tamás, Matányi Viktor, Pál Károly, Pál László, Palócz
Gábor, Pető Ferenc, Pető Zsolt, Péter Sándor, Radics Árpád, Szűcs
Péter, Tóth Gábor, Víg Pál.
Az újraalakulás óta összesen 39 esetben vonultunk káresemények
hez. A tűzesetek és balesetek mellett a városunkban bekövetkezett vi
harkárok és belvizek megszüntetésében is részt veszünk.
Egyesületünk tagja a Magyar Tűzoltó Szövetségnek, ezért az Orszá
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség
által kiírt pályázatokon részt vehetünk, és ennek köszönhetően a már
elavult felszereléseinket korszerűbb eszközökre cserélhetjük. 2012 óta
négy pályázaton vettünk sikeresen részt, így a technikai eszközeink
folyamatosan fejlődnek.
2013 júniusában a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete ál
tal meghirdetett Leader pályázatra az egyesület pályázatot nyújtott be,
amelynek megnyerése egy nagy lépés volt életünkben. Ennek köszön
hetően sikerült biztosítani a tagok személyes védelmét. A pályázatban
egyéni védőfelszerelésekre és 6 db ,,C” tömlőre, valamint egy ismerte
tő kiadvány elkészítésének költségeire pályázott az egyesületünk.
Az új védőfelszereléseink:
· 12 db bevetési védőruha,
· 12 db tűzálló védőkámzsa,
· 8 db védősisak,
· 14 pár védőcsizma,
· 2 pár védőkesztyű.

A pályázat utófinanszírozott, melyhez a szükséges pénzt Jászfény
szaru Város Önkormányzata előlegezte meg az egyesület részére.
A pályázat elkészítéséhez hathatós segítséget nyújtott Urbán Csaba.
A pályázatnak köszönhetően az Egyesület vonulóképes állománya
biztosításra kerültek az egyéni védőfelszereléseik.
Az egyesület tagjai folyamatosan részt vesznek a Jászberényi Ka
tasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóság által szervezett
tanfolyamokon és gyakorlatokon. A továbbképzéseknek köszönhető
en a káreseteket lehetőségeink szerint minél magasabb szinten tudjuk
elhárítani.
Az egyesület rendszeresen részt vesz a Jászsági Önkéntes Tűzoltóver
senyeken.
Terveink között szerepel gyermek- és ifjúsági csapatok szervezése.
Amennyiben az Ön érdeklődését felkeltette egyesületünk tevékenysé
ge, és szeretne részt venni az egyesület munkájában, szeretettel várjuk
jelentkezését.
Ha tüzet vagy tűzveszélyt észlel, haladéktalanul értesítse a tűzoltósá
got! Hívja a 105-öt!
,,HA BAJ VAN, SEGÍTÜNK”
Elérhetőség:
e-mail: otejfsz@freemail.hu
telefon: Palócz Gábor, 06-30/513-3312
cím: 5126, Jászfényszaru Petőfi Sándor út 14.
Jászfényszaru ÖTE
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Kulturális örökség napja Jászfényszarun
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében, rendezésében szeptember 20-án
Jászfényszarun első alkalommal – két helyszínen – tartották meg a kulturális örökség
napját. Emlékeztek a 90 évvel ezelőtt született Kiss József tanárra, helytörténeti kutatóra, ünnepelték a három évtizedes Kiss
József Helytörténeti Gyűjteményt, új helytörténeti könyv született, a 7-8. osztályos
tanulóknak pályázat került meghirdetésre.

ami előtt vagyunk 30 évvel ezelőtt nyitotta
meg kapuit, fogadta be a település múltjához
kötődő tárgyi eszközöket, hogy megmutas
suk és megőrizzük magunknak és az utánunk
jövő nemzedéknek. Harminc év közel fél em
beröltő. A megnyitás előtti hónapokban Kiss
József tanár úr diákjaival, szakköröseivel sokat
dolgozott azon, hogy a megyei tanács anyagi
támogatásával megvásárolt és felújított épü
let méltó legyen gazdag történelmi múltunk

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja
Az ünnepségre érkezőket verőfényes nap fo
gadta a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény
előtt, megteltek a kihelyezett padok, többen
a fák árnyékába húzódtak.

Kotánné Kovács Tímea
Tóth Tibor köszöntötte a szép számban
megjelenteket. Elmondta: „A Fényszaruiak
Baráti Egyesülete az elmúlt 21 évben több
új városi rendezvényt kezdeményezett, szer
vezett meg és tett hagyománnyá. A mai kul
turális örökség napját hagyományteremtő
céllal rendezi meg. Az ünnepségek, megem
lékezések szervezése soha nem lehet öncélú,
mindig a közért és a közösségnek szól. A mai
ünnepségnek is több aktualitása van. A ház,

bemutatásához. A tanár úr életének utolsó
éveiben a helytörténeti gyűjtemény további
gyarapításán dolgozott. Sajnos negyedszázada
annak, hogy örökre távozott közülünk. Ha
élne, éppen 10 nappal ezelőtt, szeptember 10én ünnepeltük volna 90. születésnapját. Most
rá emlékezünk, mert a gyűjteménynek, de te
lepülésünknek sincs olyan szeglete, területe,
melyhez keze munkája, gyűjtő tevékenysége
ne kötődne. Még sokan vagyunk, akiknek
abban a szerencsében volt részünk, hogy sze
mélyesen ismertük őt, tanítványai lehettünk.”
A köszöntő után Mészáros László, a FÉBE
titkára egy virágcsokrot adott át Kiss József
özvegyének, Lajkó Marika néninek, majd a
pályatárs, barát Zsámboki László által írt Év
fordulók című versét Kotánné Kovács Tímea
tolmácsolta.
„Kiss József tanár, helytörténeti kutató
munkásságát a nagyközségi közös tanács még
életében, 1983-ban kitüntetéssel ismerte el,
tíz évvel később 1993-ban a város önkor
mányzata posztumuszként elsőként neki
adományozta az akkor megalapított Jász
fényszaruért emlékérem legrangosabb helyi
elismerést.
1994-ben a Fényszaruiak Baráti Egyesüle
tének kezdeményezésére, halálának ötéves év
fordulója kapcsán a helytörténeti gyűjtemény
felvette nevét, és az egyesület a ház homlok
zatára munkásságát megörökítő emléktáblát
helyezett és avatott fel.
A FÉBE és az alapítványa az elmúlt 20
évben három alkalommal rendezett itt tisz
teletére emlékünnepséget, egy alkalommal
konferenciát, négy alkalommal általános is

kolai diákoknak helytörténeti vetélkedőt és
pályázatot hirdetett.
A FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány
több mint tíz helytörténeti kiadványában
tanár úr kutatási eredményeit publikáltuk,
illetve felhasználtuk, közkinccsé tettük.
Így van ez a mai program részeként a vá
rosháza dísztermében bemutatásra kerülő
legújabb FÉBE kiadvány esetében is, amely
Jászfényszaru kulturális és természeti értékei
címet kapta, amiben a tanár úr 1981-ben ké
szített Jászfényszaru kül- és belterületi föld
rajzi nevei című díjazott dolgozatainak egyes
részei is hasznosultak.
A könyv első oldalán olvasható: Szeretettel
ajánlom e könyvet Kiss József egykori taná
rom, helytörténeti kutató emlékének születé
sének 90. évfordulója alkalmából.”
Kiss József munkáságát, múlhatatlan érde
meit Ézsiás László költő – akinek több verse
antológiai kötetben már bekerült és megje
lent – és Vörösmarty-díjas versmondó, A szü
lőföld szeretete – Kiss József tanár úr emlé
kére című versében fogalmazott meg, és saját
maga mondta el.
„A ma bemutatásra kerülő kiadvány a Kiss
József Helytörténeti Gyűjtemény 30 éves év
fordulója tiszteletére is készült. A Kiss József
Helytörténeti Gyűjtemény fenntartója Jász
fényszaru Város Önkormányzata, melyet a
GAMESZ közreműködésével biztosít. A mű
ködtető a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár, szakmai önkéntes segítője a Fény
szaruiak Baráti Egyesülete.
A harminc év alatt három gondnok közvet
len segítője volt a működésnek, a jelenlegi
gondnoki feladatokat Pető Lászlóné Sándor
Katalin látja el, neki is köszönhető, hogy az
utóbbi néhány évben a gyűjtemény sok új
tárggyal gyarapodott. Az itt megrendezésre
kerülő rendezvények (múzeumok éjszakája,
kemence ünnepe) aktív segítője.”
Az évforduló kapcsán a gyűjtemény gond
nokának Mészáros László, a FÉBE-titkára
köszönetképpen virágcsokrot adott át.
„A GAMESZ jó gazda módjára a három
évtized alatt óvta az épületet, három alka
lommal történt tetőfelújítás, háromszor
külső, kétszer belső festés, az utóbbinál a
ki- és visszapakolásnál a FÉBE önkéntesei
közreműködtek. Négy éve a ház hátsó falaza
tának megerősítése, szigetelése történt meg.
2000-ben a FÉBE Berze László vezetésével
új, vert falú kerítést épített, amely ma már
a Jászság egyedüli ilyen jellegű kerítése, csak
itt látható. 2010-ben 4,3 millió Ft értékben
LEADER eredményes pályázat keretében
74,1 m2 közösségi és kiállító területtel bővült
a ház. 2011-ben önkormányzati forrásból
udvari közösségi fedett kemence és bográ
csozó épült. 2009-től múzeumok éjszakája,
2011-től a kemence ünnepe kerül itt meg
rendezésre. Örvendetesen nőtt a gyűjtemény
látogatottsága is.
Közös érdekünk, hogy tovább gyarapítsuk a
kiállított tárgyakat, és vigyázzunk az épületre,
óvjuk állagát. A jubileum kapcsán köszönet
(folytatás a 13. oldalon)
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(folytatás a 12. oldalról)
mindenkinek, aki ebben a munkában az el
múlt harminc év alatt részt vett. A 2015. évi
feladat a ház tornácának, földes padozatának
az épülethez illő kövesre való cseréje.”
Székely Márk és Szénási Sándor 6. osztályos
tanulók előadásában Kiss József a Barát-tóval
kapcsolatos gyűjtéseiből részletek hangzottak
el, Bordásné Kovács Katalin készítette fel őket.
Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus
a Jász Múzeum nevében osztotta meg gondo
latait a jelenlévőkkel.
Bordásné Kovács Katalintól, a gyűjtemény
üzemelőjétől, a Fortuna Együttes tagjától
Kiss József gyűjtése nyomán az Ördögárok
mondát hallhattuk.
A kettős évforduló kapcsán koszorúzási
ünnepségre került sor, melynek során Petőné
Kapalyag Éva FÉBE-tag, jászasszony műkö
dött közre. Az önkormányzat képviseletében
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr.
Voller Erika jegyző, Berényi Ferenc önkor
mányzati képviselő, az Oktatási, Kulturális,
Sport- és Ifjúság Bizottság elnöke tisztelgett
az emléktáblánál. A Kiss család nevében leá
nya és fia helyezte el a hála koszorúját. Farkas
Kristóf Vince történész, muzeológus a Jász
Múzeum nevében helyezte el a köszönet ko
szorúját. A FÉBE és a Jászfényszaruért Ala
pítvány nevében Mészáros László titkár és
kuratóriumi elnök, Lovászné Török Magdol
na titkárhelyettes és Cserháti Imre elnökségi
tag helyezte el az emlékezés koszorúját. A ko
szorúzást követően az ünnepség a városháza
zsúfolásig megtelt dísztermében folytatódott.
A városházán Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester köszöntötte az ünnepség részt
vevőit, majd a világirodalom egyik legszebb
magyar versét Petőfi Sándor: Szeptember vé
gén címmel Ézsiás László adta elő.
A kettős jubileum, valamint a kulturális
örökség napja alkalmából megjelent Tóth Ti
bor: Jászfényszaru kulturális és természeti ér
tékei című könyvet Mészáros László, a könyv
lektora mutatta be és ajánlotta a jelenlévők
figyelmébe. Elmondta, a kiadvány a teljesség

igénye nélkül, de történeti hitelességre töre
kedve, tetszetős, szép kivitelű, színvonalas
munka, mely a szerző, szerkesztő, egyben a
kiadó Tóth Tibor munkáját dicséri.
Ézsiás László Mezei András: Hagyd a népe
det című költeményt mondta el.
„Egy kiadvány gondolatisága, a könyv fel
építése, megjelenése nyilván a szerző elképze
lését tükrözi, de a kivitelezés, a megvalósítás
kollektív munka” – mondta a szerző, majd
megköszönte az eredményes pályázathoz a
LEADER egyesület szakmai segítségét, hi

feleségének technikai-gépelési munkáját,
Kókai László erdész szaktanácsadói tevékeny
ségét a könyv természeti értékei fejezethez
nyújtott segítségéért. Kiemelte a fotósok
munkáját, hiszen a könyv terjedelmének 45
%-a kép. Berze Lászlóné (Bp.) hét fotója és
Zsámboki Richárd egy fotója szerepel a kiad
ványban, a többit Menyhárt Éva készítette.
Köszönte a könyvben név szerint is felsorolt
személyek segítőkészségét, adatszolgáltatá
sát. Megköszönte Jászfényszaru Város Ön
kormányzatának együttműködését, a könyv

Az ünnepség a Városháza dísztermében folytatódott
szen a könyv nem jöhetett volna létre az uni
ós támogatás nélkül.
Elismerte Mészáros László segítő, lektoráló
szakmai munkáját, hiszen a település utóbbi
közel négy évtizede alatt a helyi közigazgatás
ban vezetőként dolgozott, így jelentős helyi
ismerettel rendelkezik. Köszönte Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester ajánló elő
szavát, melyet a könyvhöz írt. Megköszönte
Kotánné Kovács Tímea anyanyelvi lektor
segítő közreműködését, Bognár Ágnesnek,

nyomdai költségének előfinanszírozását, a
Jászfényszaruért Alapítvány szakmai segítsé
gét. Köszönetképpen a fenti személyeknek
dedikált tiszteletpéldányt adott át.
A kulturális örökség napja alkalmából dr.
Palla Gábor közgazdász, FÉBE-tag a Jó ta
nuló – felkészült túrázó” című pályázatot
hirdette meg 7-8. osztályos diákoknak, mint
ötletadó és főszponzor.
A pályázatot a következő lapszámban tes�
szük közzé.Tóth Tibor · Fotó: Menyhárt Éva

Zsámboki László: Évfordulók
Kettős évforduló
egy igaz, jó barátnak,
akit ünnepelünk
most itt, mindannyian.
Kilencven éves lenne most,
ha itt lenne velünk,
– de mit is beszélek én? –
hiszen itt van köztünk.
Bármerre is nézünk
a szép gyűjteményben,
mindenben őt látjuk,
mit az utódoknak
gyűjtött ő lelkesen.

Harminc éve annak,
hogy a „nagy mű” elkészült,
és most itt lehetünk,
ünneplők, mi együtt.
Méltón ünnepelve
a nagyszerű embert,
aki megteremtette
a csodás „nagy művet”.
Örvendjünk annak is,
hogy a szép örökséget
fejlődő kisvárosunk
nagy gonddal ápolja.

Nem felejtették el
azt a gondolkodót,
ki ilyen örökséget hagyott,
– az életéhez méltót.
Álljunk meg egy szóra,
gondolkodjunk most őrá,
és ígérjük, még élünk,
gondozzuk hagyatékát!
Jászfényszaru, 2014. augusztus
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Petőfi
Színházbérlet
2014-15-ös évad
Előadások:
· november 16. vasárnap 17 óra – Nagyabonyi Színkör (Abony)
		Pajzán népi komédiák, Szép nyári nap – Neoton slágerek
· január 24. szombat 17 óra – Gergely Theáter (Budapest)
		Paprikás csirke zenés vígjáték (Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter,
		Pelsőczy László)
· február 14. szombat 17 óra – Görbe János Színkör (Jászárokszállás):
		Feydeau: Bolha a fülbe vígjáték sok zenével
· március 21. szombat 18 óra – Fortuna Együttes bemutatója
		(Jászfényszaru)
		Háry János zenés játék (Garai: Az obsitos c. darabja alapján)
· április 11. szombat 18 óra – Veritas Színpad (Adács):
		Mágnás Miska operett
Bérlet ára: I. rendű 7.500 Ft, II. rendű 4.500 Ft
Fizetési kedvezmény 2 részletben! 1. részlet 1.500 Ft nov. 16-ig,
2. részlet a fennmaradó összeg jan. 24-ig.
Jegyek ára előadásonként: 1.500 és 1.000 Ft.
Paprikás csirkére 2.400 és 2.000 Ft.
Elővételben minden jegy 200 forinttal olcsóbb!
A jegyek, bérletek megvásárolhatók a művelődési házban (57/422137, muvhaz@jaszfenyszaru.hu), valamint Basa Éva, Hangosiné Réz
Mária, Görbe Jánosné, Kővágó Jánosné és Lukács Pál közönségszer
vezőknél.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Jó szórakozást kíván
a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
a FÉBE és a SZIBAKÖ!

Újszászon jártunk

Október 04-én (szombaton) Újszászon lépett fel a Fehér Akác Népdalkör
a 21. alkalommal megrendezett dalos találkozón.
Fotó: Dávid Ildikó

Hittan vagy erkölcstan?
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti erkölcstanórát
vagy az ehelyett választható az egyházi jogi személy által szervezett
hit- és erkölcstanórát az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik évfo
lyamán 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben
kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló tör
vény szerinti választható hit- és erkölcstanra vonatkozó rendelke
zéseket kifutó rendszerben kell alkalmazni.
Ennek megfelelően a 2014/2015. tanévben már az 1-2. és az 5-6.
évfolyamon tanuló gyerekek és szüleik döntöttek arról, hogy me
lyik órát választják. A nyilatkozat egész tanévre szól, így évközben
nincs arra lehetőség, hogy a tanuló másik csoportba átjelentkezzen.
Az órarend úgy lett kialakítva, hogy az egy osztályba járó tanulók
ugyanakkor mennek hit- és erkölcstan, illetve erkölcstanórákra.
Az iskolai keretek között folyó „hit- és erkölcstanoktatás” szer
vezését, tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását az
adott egyház gyakorolja. Az egyház biztosítja a tanterveket, a tan
könyveket és a képzett hit- és erkölcstantanárokat. Iskolánkban
már hosszú évek óta lehetősége van a gyermekeknek az órarendbe
illesztett „hittanórákon” részt venni. Jelenleg két egyház, a Magyar
Katolikus Egyház és a Magyarországi Baptista Egyház szervezett
intézményünkben hit- és erkölcstanórákat.
A hit- és erkölcstan oktatásának célja a gyermekek bevezetése a
keresztény életbe, hogy az egyház öntudatos tagjai legyenek. Is
merjék meg az egyházi értékeket, azokat a gyakorlati életben hasz
nosítsák.
„Az erkölcstan oktatása az állam feladta, amit alsó osztályban
tanítók, felső tagozatban szaktanárok tartanak. A tantárgy be
vezetésének célja, hogy a diákok szociális és kulturális helyzettől
függetlenül megszerezhessék azt a tudást, aminek segítségével
megtalálják helyüket a családban, a társadalomban és a munka vi
lágában.” (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
Ezek alapján az érintett családoknak kell mérlegelniük, hogy me
lyiket választják: hittan vagy erkölcstan?
Kovács Lászlóné

A baptista hittan
és céljai
Ebben az évben elkezdődött a baptista hittan oktatása a
jászfényszarui iskolában a hit- és erkölcstanóra keretében.
Úgy gondolom, hogy az alapműveltség és az egyetemes kultúra
része a Biblia ismerete. A bibliaismeret órákon a Szentírás törté
netei alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, ame
lyek feldolgozása később segíteni fogja a gyermekeket az egészsé
ges önismeret és énkép kialakításában, s eligazodni az élet fontos
kérdéseiben. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai
történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megis
merkedhetnek. A baptista hittan (bibliaismeret) kifejezetten a Bib
lia igazságainak megismertetését tűzte ki célul, és nem felekezeti
hitelvek megtanítását. A történeteket szeretnénk minél szabadab
ban és vidámabban átadni a gyermekeknek, ezért sokat játszunk,
főleg olyan játékokat, amik a bibliai témához kapcsolódó élet
helyzeteket hozzák elő, hogy utána meg tudjuk beszélni, milyen
érzéseket és reakciókat váltottak ki a gyermekekből. Énekekkel is
közelebb hozzuk hozzájuk a bibliai üzeneteket interaktív módon.
Ezért ajánljuk mindenkinek, aki szeretné, ha gyermeke felekeze
ti hovatartozástól függetlenül minél jobban megismerhetné Isten
üzenetét a Biblián keresztül.
„Péld. 22:6 Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha
megöregszik, akkor sem tér el attól. (Példabeszédek könyve 22:6)”
Fülöp Miklós
baptista lelkipásztor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/10

15

anno
Egy gyermek megfigyelései és tapasztalatai az 1930-as években VIII.
Apai nagyszüleim is Jászfényszarun laktak.
A házat jobb módú parasztcsaládtól bérelték,
akik kint laktak a tanyájukon. Abban az ut
cában volt ez a ház, ahol mi is laktunk, csak
a Rákóczi út ellenkező oldaláról nyílott (mai
Széchenyi István út). Előbb a Goldman-ház
előtt kellett elhaladni hozzájuk menet. Itt is
széles gang húzódott a ház mentén az udvar
ban, ahol Morzsa kutya apró körmei csattog
tak végig a pádimentumon*. Morzsa különö
sen kecses, apró jószág volt, apai nagynéném
kedvence. Rendszerint Gál nagyapám nyitott
nekünk ajtót, mindig megveregette a háta
mat, azt kérdezve tőlem: „Ágika, megsült-e
már a kenyérke?” Gál Lajos nagyapám pénz
ügyi fővigyázóként ment nyugdíjba. Sokáig
tartózkodott orosz fogságban az első világhá
ború alatt és után is, és ez teljesen megron
totta kedélyét. Keveset beszélt, azt hiszem
velem sem tudott mit kezdeni. Ő és családja
Erdélyből származott, református volt. Ő bir
tokolta a nemesi kutyabőrt, amit a családban
mindig a legidősebb fiú örökölt, az ő halá
la után apámhoz került; ezt még 1607-ben
Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem adomá
nyozta egyik ősének. Nagyanyám, Bitaróczky
Mária alacsony növésű, gömbölyű asszony
volt, gondolom alakomat tőle örököltem.
Ő is keveset beszélt. Három gyermekük élte
meg a felnőttkort: Berta nagynéném, apám,
István és László, a kisebbik fiú, aki az idők
során Kispestre került. Gál nagyszüleimnél
más volt a hangulat, mint Kertészéknél. Puri
tánok voltak. Itt nem volt olyan vidám életvi
tel, mint a Kertész nagyszülőknél, ritkábban
is jártunk oda, pedig a házat nagy porta vette
körül. Ebben sétált nagynéném alkonyatkor
Morzsa kutyájával a karján. Nagyapámnak
ekkor detektoros rádiója volt, ezt hallgatta.
Néha nekem is megengedte, hogy belehall
gassak a fejhallgatóba. Nagyon élveztem eze
ket a perceket. Járt hozzájuk a Tolnai Világ
lapja, ez volt a másik csalétek számomra.
Ha delet harangoztak, itt is az asztalon kel
lett lennie az ebédnek. Nagyanyám és Berta
nagynéném serényen dolgoztak. Milyen sors
is jutott ebben a korban a nőknek? Nem
jártak el otthonról dolgozni, otthonukban
álltak helyt; nem volt könnyű ez a munka,
és sokrétű tudást igényelt: anyáról lányára
szállt. Nagynéném erdélyi recept szerint ké
szítette kenyerét, köménymagot is tett bele, a
kenyér sokáig friss maradt. Mondták is sok
szor a falusiak: „forsza” van, mint a Gál Berta
kenyerének.
III.
Az iskolám? Minden gyerek életében el
következik a pillanat: iskolába kell menni.
Hatéves voltam akkor, 1937-ben. A leányis
kola és a fiúiskola nem esett messze tőlünk.
Mindennap apámmal mentünk, aki sokszor
emelte meg a hátamon a nehéz, barna bőr há
titáskát. Lefordultunk a Krizsán-tó felé, így
rövidítettünk utunkon. Apám magas, szép
arcú és jó alakú férfi volt. Komoly, szívvel-lé
lekkel pedagógus, és sok mindent tudott, ami

miatt felnéztem rá. Ez megmaradt bennem
apám haláláig. Jól tudott tanítani, a tanít
ványok később is hálásak voltak ezért. Min
denhez értett, és állandóan képezte magát.
Erre bizonyíték, hogy az ötvenes évek elején
elvégezte a Pedagógia Főiskola kémia-bioló
gia szakát. Sok mindent köszönhetek neki
én is: az életben való eligazodást, azt, hogy
legyek nyitott a világra és olvassak, olvassak,
legyek igényes, másokkal igazságos, és ebből
ne engedjek.
Az iskola, ahová jártam ferdén állt az főutca
tengelyéhez képest. Római katolikus népis
kola volt, főfelügyelője pedig az esperes úr,
Székely Alajos (1937-1943). Udvara nem
volt túlságosan nagy, de elégséges a gyerekek
számára. Az osztálytermek előtt szélesen hú
zódott a tetővel fedett folyosó, nyitottan az
udvarra. Az osztály világos volt, és a hosszú

ben. Év végén kaptuk a valós bizonyítványt
jegyekkel. Az 1-es osztályzat volt a kitűnő és a
jeles, a 2-es a jó, a hármas az elégséges és a né
gyes az elégtelen. Bizonyítványomban végig
kitűnő állt a jegyek mellett, csak a számolás és
mérés mellett állt jeles megjelölés. Ez bántot
ta apámat, és arra ösztökélt, hogy ez a jegy is
kitűnő legyen. Harmadik osztályban ezt elér
tem, és ekkor kis gyöngyház nyelű bicskával
jutalmazott meg, amire nagyon vágytam már.
Sajnos a negyedik osztályban a végig kitűnő
között újra felbukkan számtanból a jeles.
Nem emlékszem már, hogy miért, de a har
madik osztályban húsvétkor már Tóth János
(1913-1949 között tanított Jászfényszarun)
igazgató-tanító tanított az év végéig, a negye
dik osztályban pedig Seress Erzsébet (19231961 között tanított Jászfényszarun) lett a
tanítóm. Ő szigorú volt és igazságos.

Danassy Marika osztálya 1924-ből. IV. a osztály, 35 leány.
A tanítónőtől balra az első sorban a második kisleány Sándor Piroska (1914-2002),
Sztojkov Mihályné, majd első férje halálát követően Kopasz Józsefné látható. Fotó: FÉBE-archívum
padokban – tintatartó-mélyedéssel minden
ki számára – négyen vagy hatan ültünk. Az
első osztályban még nem használtunk tintát,
hanem palatáblára írtunk, és nagyon szeret
tem erre rajzolni. A hajópadlózatot olajozták,
ezért feketének látszott. Télen duruzsolt a
vaskályhában a tűz, mellé készítve állt a tüze
lő, melyet időnként a pedellus rakott meg. Az
énekórákat a harmónium mellett töltöttük.
Első tanító nénim Danassy Mariska (19111941 között tanított Jászfényszarun) volt,
magas hölgy, nagy kalappal, szőrme keppel.
Az osztályba is mindig elegánsan jött be:
hosszú selyemszoknyában és üde blúzzal. Ő
az első két elemi iskolai osztályban tanított
és a harmadik osztály elején. Nézem a Nép
iskola Értesítő könyvecskét: évközben kétszer
kaptunk értesítőt, karácsonykor és húsvétkor.
Ilyenkor az iskola csak a magaviseletet, a szor
galmat és az előmenetelt jelezte: dicséretes,
ernyedetlen és kitűnő szerepelt az én esetem

Csak néhány gyerek nevére emlékszem
azok közül, akikkel együtt koptattam az isko
la padjait: Ocskó Sós Marika, Basa Mariska,
Rácz Nelli, Márkus Éva. Ez az Éva engem
mindig gyötört, csavargatta a kezemet, rám
ütött a piszkavassal. Nem szeretett, de nem
tudom, hogy miért. Az iskolában az udvaron
a lányok peréztek. Apró színes agyaggolyók
voltak ezek, és a lányok ügyesen kapkodták
fel a földről. Én ebben nem voltam partner:
ügyetlen voltam. Anyám bezzeg ügyes volt,
és sokszor játszott ő is ilyet gyermekként.
Egyszer egy csomag színes üveggolyót kap
tam, örültem neki, de nem sokáig: elnyerték
valamennyit tőlem. Télen az udvar sarkában
kis jégpályát csináltak. Ezen iringáltak a lá
nyok. Mondanom sem kell, nekem ez sem
ment. Nagyokat koppantam a síkos jégen, és
feladtam.
* döngölt padló, földpadló
A sorozatot gondozza: Tóth Tibor
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Népzene
az óvodában

Mit rejt a ládafia? XXIII.

A fényképen a Százéves a Hatvan–Szolnok
vasúti szárnyvonal napján, 1973. március
10-én szolgálatban lévő állomási személyzet
látható. Balról jobbra haladva: Rusai Vencel,
Cseszkó Nándor, Kóródi Sándor, ifj. Patyi

Lajos, Cserháti Joachim, Jenes József (Pusz
tamonostor), Vidovich László.
Fotó: FÉBE-archívum,
Vidovich László adománya.
Tóth Tibor

Szülőföldünk a Jászság
Unger Balázs tanítványaival már visszaté
rő vendég nálunk a Szivárvány Óvodában.
2014. október elsején szüreti vigasságra láto
gattak el hozzánk. A zenekar énektanítással,
hangszerbemutatóval készült. A bemutató
közös tánccal zárult. Felhőtlen kikapcsoló
dást nyújtott ez a délelőtt mindenkinek.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Szépkorú köszöntése

A Jász Baráti Társaságok Vezetőinek 10.
Fóruma alkalmából a vezetőség kétfordulós
honismereti vetélkedőt szervezett a Jászság te
lepüléseinek 7-8. osztályos diákokból álló há
romfős csapatai számára.
A Jász szomszédok című első forduló során
jó hangulatú vendégeskedés keretében ismer
kedtünk meg Jászárokszállással közösen egy
más városának történelmével, értékeivel, majd
adtunk számot a megszerzett ismeretekről a
rangos zsűri előtt.
Ebben a fordulóban a három 7.-es lányból
álló csapatunk bizonyult jobbnak, így tovább

jutottunk a 2. fordulóba. A döntő Jászberény
ben volt október 10-én, ahol az első forduló 11
nyertes csapata mérte össze a tudását. Másfél
órás fejtörés után Bodnár Johanna, Hornyák
Boglárka és Borbély Viktória 7. c osztályos
tanuló a 3. helyen végzett. Az ünnepélyes
díjkiosztóra másnap került sor a Szikra Galé
riában, Jászberényben Szabó Szabolcs grafikus
kiállításának megnyitóján, ahol Bolla János
jászkapitánytól a csapat tagjai pénzjutalmat,
Tóth Tibortól a Jászfényszaruért Alapítvány
ajándékkönyvét vehették át.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Nyári bográcsozás az Idősek Otthonában

Folyó János Antalné született Ézsiás Teréz
október 4-én töltötte be 90 életévét.
Fotó: Morvainé Palócz Éva

Egy alkalommal gondozottjaink részére
bográcsozást szerveztünk. A horgász egyesü
lettől ajándékba kapott halakból halászlét főz
tünk az intézmény udvarában. Az igazi nagy
meleg ellenére minden lakónk /a fekvőbete
gek kivételével/ kint tartózkodott, körbeülték

a tüzet. Csodálkozásunkra kiderült, hogy van
olyan idős ember, aki még életében nem bog
rácsozott. A frissen főtt, szemük előtt készült
vacsorát jóízűen fogyasztották el időseink.
Elhatároztuk, hogy ennek a kezdeménye
zésnek folytatása lesz.
Kiss Jánosné
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Új tanév, új korcsoportok a sakkversenyeken
Szadán
Martfűn
Elkezdődött a versenyek sorozata. Ebben a tanévben az első verse
nyünk a szeptember 27-én Szadán megrendezésre került Pest megyei
nyílt országos egyéni sakkverseny volt. A versenyen összesen 60 ver
senyző indult. Jászfényszarut három sakkozó képviselte.

Nyers Lili, aki felkerült a II. korcsoportba, melyben a lányoknál az
ötödik helyezést érte el nagyszerű játékával, csak fél ponttal csúszott
le a dobogóról.
Kovács Lilla, ő is egy korcsoporttal feljebb került, így ő a III. kor
csoportban versenyzett. Az első helyet szerezte meg a lányoknál.
Nyers Dániel szintén a III. korcsoportban indult. Hősies küzdelem
mel a hatodik helyezést érte el a fiúknál.
Gratulálunk nekik, ez még csak a kezdet! Következő versenyünk:
október 4. Martfű.
Mire jó a sakk. Egy cikk a Magyar Sakkvilágból.
„Célunk nemcsak a sakkjáték megszerettetése, hanem a logikai
gondolkodás csiszolása, az óvodások felkészítése az iskolás évekre, a
koncentráció, a számítási készség, a türelem és a figyelem fejlesztése.
Megtanítjuk a gyerkőcöknek kezelni a sikert és a kudarcot, mert a
sakk játék, sport és művészet egyszerre, aminek pozitív jellemformáló
hatása régóta ismert.”

Elkezdődött a Jász–Nagykun–Szolnok megyei Nyílt Ifjúsági Sakk
Grand Prix versenysorozat. Első állomása Martfűn volt október 4-én.
Jászfényszarut 11 versenyző képviselte. A sok edzés meghozta gyümöl
csét. Minden versenyzőnk kapott oklevelet (az első hat helyezett kap
oklevelet). Muhari István ( sakkedző) a kezdő sakkozók közül három
gyermeket is benevezett a versenyre, akik nagyon szép eredményeket
értek el.

I. korcsoport:
Rácz Ádám: 2. hely
Kiss Gergely: 3. hely
Rácz Áron: 4. hely
Polatschek Dominik: 6. hely
II. korcsoport:
Nyers Lili ( lányoknál): 2. hely
Balázs Léna ( lányoknál): 3. hely
Polatschek Péter: 4.hely
Novodomszky Tibor: 6. hely
III. korcsoport:
Kovács Lilla ( lányoknál): 1. hely
Nyers Dániel: 1. hely
IV. korcsoport:
Berényi Levente: 3. hely
Szűcs Levente sajnos betegség miatt nem tudott eljönni. A felnőt
tekhez benevezett Kiss Gergely édesapja, Kiss István, aki hősies küzde
lemmel, holtversenyben a 3. helyezést érte el.
Gratulálunk minden versenyzőnek.
A Grand Prix versenysorozat második állomása Jászfényszarun lesz,
Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin
október 25-én.

Farkas Lajos: Ti jászok
Ti jászok, ti tiszta szívű magyarok,
Itt a ti hazátok, e szent föld, ahol éltek,
S ha kell, népetekért itt haltok meg.
Ti jászok, ti tiszta szívű magyarok,
Ha Lehel kürtjének hangja újra szól majd,
Ti akkor is hűséggel országunkat megvéditek.

E szavak hallatán, a jászok nagy csapata
Csatákon csak a győzelmi diadal az igaz haza.
Csataszó, csatahang
Bár ne légyen soha,
Jászoknak nagy népe
Büszke, s ha kell ő maga egy haza.

Ha ellenség törne országunk népére,
Zászlónkat lengetve indulnak feléje.
Jászok kapitánya harcra buzdítana,
Kivonná kardját, s veretné csapatát.
Előre, előre bátor jászok hada!
Seregünk nem riad – Csatára fel, nosza!

Ti jászok, ti tiszta szívű magyarok,
Soha, soha ne mutassatok haragot!
Ha Lehel kürtjének hangja fületekben újra cseng majd,
E magyar népért éltek, s tesztek,
S ha kell, majd itt haltok meg,
Ti jászok, ti tiszta szívű magyarok!
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Jászfényszaruiak Martfűn

A tárlat megnyitójának résztvevői

Görbe Jánosné hímzett párnája és Kiss Andrea díjnyertes szőtt faliképe

Bugyi István „Sokat látott” c. linómetszete

„Akinek az élete a művészet,
annak művészet az élete.” (J.S.Bach)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Amatőr Alkotók Képző- és Ipar
művészeti Tárlata megnyitóján vehettünk részt Jászfényszaruból 2014.
október 3-án a Martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtárban.
A vendégeket köszöntötte dr. Kiss Edit polgármester és Asztalos Ár
pádné, a MKK igazgatója, majd a tárlatot Verebes György festőmű
vész, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője nyitotta meg. 72 al
kotó közel 150 munkája került a nagyközönség elé. Az alkotások bátor

kalandozásra hívtak bennünket a képző- és iparművészet dzsungelébe.
Megismerkedhettünk a „magányos” alkotók munkáival, módszerek
kel, eljárásokkal és technikákkal.
A tárlat jászfényszarui részvevői: Bugyi István József (linómetszet),
Czeglédi Gabriella (horgolás), Görbe Jánosné (hímzett párna), Kiss
Andrea (kárpitszövés, horgolás), Farkas Antal (tempera), Tar Ildikó
(olaj). A nívódíjak közül a három fődíj egyike Jászfényszaruba került
– Kiss Andrea kapta, akinek ezúton is gratulálunk.
Czeglédi Gabriella

Időszalag 7. befejező rész

Sisa József Időszalag című alkotásának két oldalán még két nagymé
retű zománckép látható. A jobb oldali képen Mária Terézia látható,
amint a redemptiós oklevelet átadja a jászok vezetőinek. Ez az ábrá
zolás jórészt megegyezik az előző cikkben már ismertetett redemptiós
jelenettel. A nagyméretű képnél a háttérben szimbolikus módon az
önmegváltásra utalva megjelennek a Jászság és az egyes jászsági telepü
lések zászlói is. A bal oldali kép meglehetősen összetett, és két eltérő

korszakot mutat be. A mű előterében Szent István király látható kato
nái körében, a művész elmondása szerint, a háttérben pedig a honfog
laló magyar vezérek láthatóak, amint Lehel kürtjéből isznak áldomást
a honfoglalás (895) emlékére, ami természetesen csak elképzelt jelenet,
és a történelmi valósághoz semmi köze sincs. A Jászkürt felső sávjának
ábrái egyébként a kompozíció díszítésében is feltűnnek, Jászfényszaru
Farkas Kristóf Vince
város címerének stilizált részletével együtt.
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Novemberi népszokások
November 1.: mindenszentek napja
E napon ma is szokás a sírok megtisztítá
sa, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak
emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor ha
zalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás,
hogy számukra is megterítenek, kenyeret,
sót, vizet tesznek az asztalra. Aki nem tud
temetőbe menni, az otthon gyújt gyertyát
mindenszentek napján. Régebben figyelték,
kinek ég előbb a gyertyája, mert a hiedelem
szerint az hal meg előbb a családban.
November 2.: halottak napja
Mindenszentek és halottak napja közti
éjszakán a néphit szerint a templomban a
halottak miséznek, és amíg a harang szól, a
holtak hazalátogatnak. Ezért minden helyi
ségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak
eligazodjanak a házban. A keresztény hívők
nek (nőknek és férfiaknak egyaránt) ez a nap
dologtiltó nap volt, különösen a földmunkák
voltak tiltottak. A halottak napja ma város
ban és faluban egyaránt az elhunytakra való
emlékezés ünnepe.

November 11.: Márton napja
Ezen a napon a pásztorok vesszőt adtak
ajándékba a gazdáknak. Ez volt a Szent Már
ton vesszeje. Köszöntőt is mondtak, a gaz
da megfizette a bélesadót vagy rétespénzt.
Márton vesszeje többágú volt, úgy tartották,
ahány ága van, annyit malacozik a disznó.
Dologtiltó nap volt: tilos volt mosni, te
regetni, mert az a jószág pusztulását okoz
ta volna. Helyette országszerte lakomákat
rendeztek, hogy egész esztendőben bőven
ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél
többet isznak, annál több erőt és egészséget
isznak magukba. Ilyenkor már le lehet vág
ni a tömött libát. Aki Márton napon libát
nem eszik, egész éven át éhezik – tartották.
A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a

liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz
a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros.
Az aznapi időből is jósoltak: Ha Márton fe
hér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény
tél várható. Egy kalendáriumi regula szerint:
Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor ka
rácsonykor vízben poroszkál. A bornak Szent
Márton a bírája – tartja a mondás, azaz ilyen
kor iható az újbor.
November 19.: Erzsébet napja
Hazánkban a leggyakoribb női nevek közé
tartozik az Erzsébet, az egyik legkedveltebb
névünnep. Időjárásjóslás is fűződik ehhez
a naphoz: Ha Erzsébet napon havazik, azt
mondják: Erzsébet megrázta a pendelyét.
Van, ahol úgy mondják: Erzsébet, Katalin
havat szokott adni, a bitang marhákat jászol
hoz kötözni.
November 25.: Katalin napja
Szent Katalin a házasságra vágyó lányok, a
diákok, a tudósok, az egyetemek védőszent
je, a kerék (vértanúságának eszköze) miatt a
fuvarosok, kerékgyártók, fazekasok és molná
rok is tisztelték. A IV. században élt, hitéért
mártírhalált halt. Időjárásjóslás is kötődik e
naphoz: Ha Katalin kopog, akkor karácsony
locsog, viszont ha Katalin locsog, akkor kará
csony kopog.
E naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák
is kapcsolódtak. Mezítláb ágakat loptak a
fákról, amelyet vízbe tettek, s ha karácso
nyig kizöldült, következtettek a leány közeli
férjhezmenetelére. Ezt az ágat katalinágnak
nevezték. De a legények is praktikákhoz fo
lyamodtak, pl. párnájuk alá lopott leányinget
tettek, hogy megálmodják jövendőbelijüket.
November 30.: András napja
A keleti egyház védőszentje, az I. században
élt. A néphit szerint átlósan ácsolt keresz
ten halt mártírhalált, az ilyen keresztet ezért
andráskeresztnek nevezik. Ez a nap a legje
lentősebb házasságjósló, varázsló nap. Szent
András napján a legény vagy leány egész nap
böjtöl, csak 3 szem búzát és 3 korty vizet
iszik, imádkozik, s akkor éjjel megálmodja,
hogy ki lesz a párja.
A lányoknak többnyire magányosan, titok
ban kellett különböző praktikákat elvégezni
ük: ha egy leánynak sikerült ellopni egy férfi
fehérneműjét, azt a párnája alá téve, éjszaka
megálmodta, ki lesz a férje. Gombócot főz
tek, minden gombócba beletettek egy férfi
nevet, s amelyik elsőnek jött a víz tetejére, az
lett az illető férjének neve. Amely irányból
hallották a kutyaugatást, abból az irányból
várhatták leendő férjüket. Ólmot olvasztot
tak, majd azt vízbe öntötték, a megolvasztott
ólom vízbeöntés utáni alakzata megmutatta a
leendő férj foglalkozását.
Internetes források felhasználásával
összeállította: Szilágyiné Marika

Olvas az ország

Stafétaolvasás az iskolai
és gyermekkönyvtárral
közösen

Október 17-én az iskola 4-5. osztályos
tanulói részt vettek az „Olvas az ország”
megyei könyvtár által szervezett rendezvé
nyen. A városi könyvtárban Nagy Ildikó és
Bujdosó Katalin könyvtárosok kedvesen fo
gadták a tanulókat, akiket Baliné Bazsó Má
ria könyvtárostanár kísért át a programra a
Nagyiskolából. Két mesét olvastak fel stafé
taolvasással a gyerekek, a Rózsák hercegnője
kötetből a Szent Erzsébetről szóló történetet
és Az égig érő fa című népmesét, mely után
kérdésekre kellett választ adni a mese tartal
ma alapján. Mindenki ügyesen birkózott meg
a feladattal, így a gyerekek apró ajándékokat
vihettek haza a helyes válaszokért. Jó hangu
latú, tartalmas órát töltöttünk el a könyvtár
ban. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a
programon!
Baliné Bazsó Mária könyvtárostanár
Fotó: Nagy Ildikó

Újra öltünk és örökítünk
a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtárban is

A Nemzeti Művelődési Intézet által hirde
tett pályázat keretében 60 órás hímző tan
folyam indult a könyvtárban, elsősorban a
jászsági szűcsminta elsajátításának céljából.
A foglalkozásokat Vasné Sass Katalin vezeti.
A tanfolyam célkitűzése, hogy a hagyomá
nyos hímzés fortélyait a fiatalabb korosztály
tagjai is megtanulják, a gyakorlottabb hím
zők segítségével. A részvétel ingyenes és ki
állítással zárul 2015 márciusában. Várjuk a
fiatalok jelentkezését, 2-3 szabad helyünk
még van.
A foglalkozásokat hétfőn délutánonként
14 órától 16.30-ig a városi könyvtár olvasó
termében tartjuk. Bővebb információ a 0657/422-265-ös könyvtári számon.
Bujdosó Katalin könyvtáros
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A SZÉP, a JÓ és az IGAZ egysége
Jászfényszarun 2014. szeptember 21-én rendezte meg az egyházköz
ség a Nyitott Templomok Napját, az ARS SACRA Fesztivál kereté
ben – kapcsolódva az országos programsorozathoz. Délelőtt a fiatalok
csoportokat alkotva a város különböző pontjain keresték a település
egyházi emlékeit, az elrejtett kincseket, evangéliumi gondolatokat.
A templomban közben a „Teremtés csodái” címmel meghirdetett
rajzpályázatra beérkezett alkotások kerültek kiállításra, amelyeken vilá
gunk szépsége, Isten világot, embereket formáló hatása jelent meg. Kora
délután a Szeretethimnusz segített az elmélyült szentségimádásban, s
nyitotta meg a találkozást, hogy kiváló és felkészült emberek segítségé
vel minél mélyebben és minél többet megértsünk a Teremtés titkaiból.
Első vendégeink között köszönthettük Beniczki Béla karnagy-kán
tort, aki középfokú zenei tanulmányait a miskolci konzervatóriumban
végezte, majd a jászberényi kántorképző tanfolyamon kapott kántori
oklevelet. Egyházkarnagyi oklevelét az Országos Magyar Cecília Egye
sület ötéves képzésén szerezte, karvezetést Tardy Lászlónál, a budavári
Mátyás-templom karnagyánál tanult, orgonatanára pedig Koloss Ist
ván zeneszerző, a budapesti Szent István-bazilika orgonistája volt.
Jelenleg a jászberényi Nagyboldogasszony római katolikus főtemp
lom kántora. Most arra vállalkozott, hogy bemutatja és megszólaltat
ja orgonánkat, ebben Farkas Kristóf Vince történész, a Jász Múzeum
munkatársa volt a segítségére. Kristóf történeti bevezetőjében elmond
ta: „A jászfényszarui orgona a Jászság egyik legrégebbi, máig megma
radt barokk stílusú orgonája. Az orgonát 1785-ben készítette Purkher
Ferenc pesti orgonaépítő mester. 1789-ben a település aranyoztatta,
és márványerezéses technikával festtette ki egy gyöngyösi mesterrel.
1860-ban Bakos Károly ceglédi orgonakészítő mester kétmanuálosra
és tizenkét regiszteresre építette át. A számos átfestés után 2006-ban
állította helyre a restaurátor az eredeti állapotokat, illetve szintén ek
kor kerültek felújításra a sípok is.” Ezt követően a kántor úr megszó
laltatta a hangszert, amely igazán felemelő volt.
Dr. Káposztássy Béla a liturgia rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot.
1970-ben született, eredetileg művészi pályára készült. Az érettségi
után egy hivatásgondozó lelkigyakorlatot végzett el, ami után hívást
érzett a papi szolgálatra. Míg ezt a döntést fontolgatta, néhány hó
napig kórházi beteghordóként dolgozott. Teológiai tanulmányait a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és Rómában, a Liturgikus In
tézetben végezte. Meghatározó tapasztalat volt még számára a SOTE
mentálhigiénés posztgraduális képzése.

Személyében egy rendkívül felkészült és kedves embert ismerhet
tünk meg.
Az agapét követően Basa Éva összeállításában csodálatos verseket
hallhattunk fényszarui versmondók ihletett előadásában.
Az estre a koronát kétség kívül a Várnagy Andrea – Farkas Zsolt
zongoraművész házaspár zenés családi tanúságtétele tette fel.
Így vallottak magukról:

Várnagy Andrea: Gyerekkoromban még számos elképzelésem volt
arról, mi leszek, ha nagy leszek. A tanítás és a koncertezés remekül
kiegészítik egymást életemben. Egy kiváló zenepedagógus hatására
indultam el ezen a pályán, amely a későbbiekben nehézségei mellett
megannyi örömet tartogatott számomra. A szombathelyi Zeneművé
szeti Szakközépiskolában érettségiztem, majd Győrben a Zeneművé
szeti Főiskolán szereztem meg zongoratanári-kamaraművészi képesí
tésemet. Ezután következett München és Dortmund, ahol előadó- és
zongoraművészi diplomáimat kaptam kézhez.
Nagy boldogság, hogy évek óta férjemmel együtt muzsikálhatok, és
hogy háromgyermekes anyaként részt vállalhatok a gyermekek és az
ifjúság zenei nevelésében is.
Farkas Zsolt: A tanítás és a koncertezés remekül kiegészítik egy
mást életemben. Ötéves korom óta zongorázom, és a kezdetektől
egyértelmű volt számomra, hogy hivatásomul is ezt fogom választani.
1988-ban érettségiztem Győrben, és zongoratanári-kamaraművészi
diplomámat is ebben a városban szereztem 1993-ban. Tanulmánya
imat Münchenben folytattam, ahol előadó- és zongoraművészi diplo
mámat 1996-ban kaptam kézhez.
Nagy öröm számomra, hogy korábbi főiskolám, a Széchenyi István
Egyetem Zeneművészeti Intézetének tanára lehetek, és hogy felesé
gemmel koncertezhetek itthon és külföldön egyaránt.
Közösen elmondott verssel búcsúztak:
Őri István – Döbbenés
Néha rádöbbenek, hogy bármikor elveszthetlek,
S arra, hogy nem elég, ha csak egyszer mondom, hogy szeretlek.
Hogy bármikor történhet veled, vagy velem valami,
Hogy milyen jó hangodat hallani.

1994-ben szentelték pappá. 1996 és 1999 között Gödöllőn káplán.
1999 és 2002 között plébános volt a Karancs-vidék néhány kis fal
vában (Nagybárkány, Kisbárkány, Márkháza és Nagykeresztúr), majd
2002-től 2008-ig Vecsés plébánosa lett. 2008 tavasza óta Szob plébá
nosaként dolgozik.
2006-os doktori disszertációjának címe és egyben témája: Liturgiatörténeti adatok Szókratész Szkholasztikosz és Küroszi Theodorétosz Egyháztörténetében. Teológiai tudományos szakterülete a liturgika, litur
gikus művészet, liturgiatörténet.
2007-től kezdve tanított az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hitéleti
Intézetében, 2011-től betöltötte a főiskola rektori pozícióját is. A fő
iskolán főleg liturgikát, pasztorálpszichológiát, lelkigondozást és más
gyakorlati teológiai tárgyakat tanított.

Arra, hogy milyen nehéz néha őszintének lenni,
És milyen könnyű egy szóval megbántottá tenni.
Hogy meg kell mondani, ha valami fáj,
Arra, hogy mindent tönkretehet egy összeszorított száj.
Hogy túl rövid az élet arra, hogy veszekedjünk,
S, hogy mindig csak jobb sorsot reméljünk.
Arra, hogy mindig kell, hogy legyen erőnk arra, hogy nevessünk,
És mindig kell idő arra, hogy szeressünk.
Akik ott voltak, még sokáig emlékezni fognak erre a napra.
Mindenkinek köszönjük, s reméljük, jövőre még többen merik
megnyitni szívüket és értelmüket a szépre, a jóra és az igazra.
Nagyné Kiss Mária · Fotó: Pető István
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Szombat este mulat(t)unk
A Fényszarui Ló-Barát Egyesület azzal a
céllal jött létre, hogy lovas, kulturális és ha
gyományőrző rendezvényeket szervezzen.
Öt évvel ezelőtt egy baráti társaság meg
nyerte az önkormányzat támogatását fogat
hajtó verseny rendezésére. A rendezvény sike
rén felbuzdulva, a lakosság és a vidéki barátok
tetszését elnyerve a csapat és az ötletek egyre
növekedtek. Érdemesnek tűnt a programok
körét bővíteni, a rendezvényeket színvonala
sabbá tenni. A csapat tagjai önkéntes munkát
vállalva közreműködtek a város rendezvényei
nek szervezésében, együttműködtek más helyi
civil szervezetekkel és kapcsolatépítő esteket,
kirándulásokat szerveztek. E tevékenységek
nek kívántak hivatalos formát adni az egyesü
let bejegyeztetésével. A névválasztás nemcsak
a lovak iránti szeretetet kívánja tükrözni, ha
nem utal arra, hogy egy baráti közösség szí
vesen tölti együtt a szabadidejét csakúgy saját
örömére, mint mások szórakoztatására.
Egyesületünk e formában szervezett első
programja a 2014. augusztus 23-án megren
dezett Szombat Esti Mulató volt. A szabadté
ri program helyszínéül a sportpályát válasz

kétórás élőkoncert fergeteges hangulatban
telt, melyet még az időközben eleredt eső sem
változtatott meg.
Igaz, a nóta is ezt mondta: „sűrűn esik az
eső, bánom is én…” Az időjárás valamelyest
megkegyelmezett, így az est további részében
a közönség lelkes tagjai a televízióból ismert
Postás Józsi és a jászfelsőszentgyörgyi Roulett
együttes slágereire folytatták a mulatást.
Sok-sok segítőnknek köszönjük, hogy tá
mogatták a rendezvényt, különösen Czeglédi
Imrének és családjának, Barna Szilveszternek
és családjának, Tamus Bélánénak, valamint
Cserháti Lászlónak és családjának, hogy ízle
tes étkeikkel és vendégszeretetükkel emléke
zetessé tették az estét a sztárvendégeink részé
re is, Pető Árpádnak és családjának, valamint
Karizsné Csontos Teréziának és családjának
az étkezéshez való hozzájárulást, Berzéné
Magyar Krisztinának a műsorvezetést, az
önkormányzatnak a helyszín rendelkezésre
bocsátását, valamint a sátrakat és a padokat, a
GAMESZ dolgozóinak a sátrak felállítását és
berendezését, a városi sportegyesületnek a pá
lyahasználat engedélyezését, Penczner László

Sajtóközlemény

Jászfényszaru Város Önkormányzata a
Közlekedés Operatív Program felhívására
benyújtott pályázatával nyert támogatást,
és valósította meg a projektet.
A projekt címe: Iparvágány létesítése a
Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának
fejlesztése érdekében.
A projekt azonosító száma:
a KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002
A projekt időtartama:
kezdete 2012. 06. 01.,
befejezése 2013.10.31.
Támogatás összege: 32.705.500 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Igénybe vett támogatás összege:
32.575.500 Ft
A projekt keretében készült el az a
 egvalósíthatósági Tanulmány, amely
M
a Jászfényszaru Ipari Parkban iparvágány
létesítését szolgálja, hozzájárulva a régi
ót érintő logisztikai központ közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztéséhez, környe
zetbarát és gazdaságos elérhetőségének ja
vításához.

A szervezők a 3+2 zenekar társaságában. Fotó: Pál Alíz
tottuk. A kulturális program megszervezése
nagyobb kihívásnak bizonyult, mint az ed
digi lovas rendezvényeké, de sok segítséget
kaptunk.
A műsor Ihos József humorista előadásá
val kezdődött, aki nem kímélte a közönség
nevetőizmait. A zeneszámokkal is tarkított
poénjait a nézők bevonásával tette még vic
cesebbé. S ha volt olyan, aki a művész urat
első látásra nem ismerte volna fel, annak is
ismerőssé vált, amint a kendőt a fejére tette,
s műsorát Kató néniként folytatta. A humort
követően a mulatásé lett a főszerep. A lako
dalmas rock megteremtője, a 3+2 zenekar
lépett színpadra a 30 éves jubileumi koncert
sorozatának egyik állomásán, Jászfényszarun.
Az együttes a szerbiai Temerinből érkezett
hozzánk. A neves zenekar karrierje a nyolc
vanas évek elején indult, azóta több albumuk
jelent meg. Egyik lemezükből másfél millió
példány fogyott el, mely azóta is rekord.
Amint felcsendültek az ismerős dallamok, a
Trombitás, a Halvány őszi rózsa, a Kicsiny
falum vagy akár a Csipkés kombiné, a kö
zönség táncra perdült és együtt énekelt Bugyi
Zoltánnal, az együttes énekesével. A közel

nak az önzetlen munkáját, Ézsiás Vencelnek
a katonai sátrakat, valamint a városi polgár
őrség és a helyi rendőrőrs tagjainak, hogy a
hivatásos biztonsági szolgálattal együttmű
ködve vigyáztak a rendre! Külön köszönetet
mondunk Ézsiás Dénesnek, Juhász Jánosné
nak, Borbély Sándornak, Kovács Róbertnek,
Vida Sándornak és Farkas Sándornak, hogy
hozzájárultak az est sikeres lebonyolításához!
Köszönjük valamennyi barátunknak, akik
önzetlen munkájukkal segítették a rendez
vény megvalósítását! Köszönet Zsámboki
Zsoltnak, aki a humor és a mulatós műfaj
kedvelői számára felejthetetlen pillanatokat
szerzett!
Egyesületünk következő rendezvényét 2014.
november 29-én (szombaton) tartja a Petőfi
Sándor Művelődési Ház nagytermében, ahol
egy finom vacsorát követően a mulatós party
folytatódni fog. A hangulatról a Hatvani
Fiúk, azaz Hidvégi János, Szajkó Nándor és
Merkel Tibor gondoskodnak majd.
Az egyesület tevékenysége és rendezvényei
iránt érdeklődők Zsámboki Zsolttól, az egye
sület elnökétől kérhetnek bővebb informáci
Karizs Evelin
ókat.

A projekt az Európai Unió támogatásá
val, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
A projekt megvalósításában
közreműködő szervezetek:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata
kedvezményezett
· NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
irányító hatóság
· KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.,
közreműködő szervezet
· MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.,
megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése
· Jászfényszaru Városfejlesztő Kft.,
menedzsment feladatok ellátása
· KÖZ-PÁLYA Közbeszerzési
és Pályázati Tanácsadó Kft.,
közbeszerzés lebonyolítása.
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ZENÉS SÁRDY-EST

a Régi Kaszinó étterem és kávézóban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – Jász
fényszaru Város Önkormányzata által biz
tosított pályázati keretéből – együttmű
ködve Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi
Kaszinó étterem és kávézó nagytermében
zenés téli esték rendezvénysorozatot indít.
Az első alkalommal Zenés napló egy
felvonásban kerül bemutatásra november
30-án (vasárnap) 17 órakor. A Szerelmem, Sárdy egyszereplős, egyfel
vonásos operett, amely Sárdy János 20. századi híres bonviván életé
nek nagyobb állomásait és legszebb dalait mutatja be egy nagymama
titkos naplóján keresztül. Közben megszólal 12 népszerű dal, amiket
Sárdy János hangján ismert meg a világ. Pld.: Rózsalevél, Nagyapám
20 éves volt, Londonban, hej, Hej, fellegek... A darab írója: Meskó
Zsolt. A darab rendezője: Harangi Mária. Aki játssza: Derzsi György
(képünkön). A műsort követően a vacsora többfogásos hideg, ill. me
leg ételekből áll, tetszés szerinti választással, korlátlan fogyasztással.
Az est költsége vacsorával együtt 2.000 Ft/fő, az italfogyasztást min
denki rendelése szerint fizeti.
A kaszinói zenés estre mintegy 110 főnek tudunk asztallal együtt
helyet biztosítani. Jelentkezni a vacsora árának elővételben történő be
fizetésével, asztalfoglalással november 3-tól az étteremben, a presszó
részen folyamatosan lehet, vidéki vendégeink helyfoglalásában Tóth
Tibor (+36/30/337-3336 mobilszámon) szívesen közreműködik.
Tóth Tibor

Programajánló
November
5. 17.00 Pályaválasztási ankét
7. 17.00 Gondolatolvasó kör felolvasóestje
8. 		 Szivárvány ovi bál – Mezeiné Folyó Angéla
8. 19.00 Márton-napi zenés-táncos est a Régi Kaszinóban
10. 12.45 Jászok a Nagy Háborúban – Besenyi Vendel
		 ismeretterjesztő előadása a művelődési házban
10. 18.00 Angol klub első foglalkozása
13. 12.00 Véradás
15. 17.00 Fortuna Együttes vendégszereplése
		Tápiószőlősön
15. 19.00 Horgászbál – Béke Horgászegyesület
16. 17.00 Nagyabonyi Színkör előadása (Petőfi bérlet)
20. 12.45 Ifjúsági hangverseny
		 – Szolnoki Szimfonikusok – Mozi-Film-Zene
21. 9.00-	 Erzsébet-napi kiállítás és vásár
21. 15.00 Pető István és a BLNT fotókiállításainak
		megnyitója
22. 20.00 Katalin-bál
27. 17.00 R. Kárpáti Péter: Élet az élet után
		 – filmvetítés és beszélgetés a művésszel
29. 14.00 Önismereti klub
29.		 Ló-Barát Egyesület zenés rendezvénye
30. 17.00 Szerelmem, Sárdy címmel Derzsi György színész
		 vacsorával egybekötött zenés estje
		 a Régi Kaszinóban
December
4. 10.30
		
6.		
9. 17 óra
		
		

Nektár Színház: Jégkirálynő
– gyermekszínház ajándékműsor Mikulásra
Fogathajtó bál
Dr. Zaher Gábor előadása
a szenvedélybetegségekről
szülőknek és diákoknak

A külön helyszínnel nem jelzett programok
a művelődési házban kerülnek megtartásra.

Fényszarui fiatalok sikere

A Jacko táncklub
A Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Seregszemlén idén
számos fényszarui tehetség megmérette tudását. A jászárokszállási vá
logatón sikerrel mutatkozott be Szénási Sándor versmondó, Marton
Kristóf és Szűcs Enikő társastáncosok. Az október 18-án megtartott
martfűi döntőre továbbjutottak: Hornyák Boglárka furulyaműsorá
val, Székely Márk versmondó és a Jacko táncklub két produkciójával.
Nagyon örülünk, hogy a nagyon színvonalas gálán a zsűri különdíjjal
jutalmazta a Jacko klub cigánytáncát, Székely Márk pedig a nap leg
sikeresebb előadójának járó különdíjat, versmondásáért pedig nívódí
jat kapott. Gratulálunk a résztvevőknek, felkésztőiknek, és köszönjük
Székely Bertalan eredményes közösségépítő munkáját!
Kép és szöveg: Katinka

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

MELEGH MIKLÓS
halálának 4. évfordulójára.

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már sehol nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.”
Szerető feleséged, lányod, vejed és unokáid

Ézsiás Dániel emlékére
Gondolok rád akkor is, amikor nem beszélek rólad,
Ott vagy minden nevetésben, a szerető ölelésben,
Ott vagy minden hallgatásban, a néma kiáltásban.
Ott vagy a nyíló virágokban,
a reggeli napsugárban.
A hajnali ébredésben, az éjszakai csendben.
Ott vagy minden rezzenésben, az érintésben,
A viharban hajladozó fákban,
Minden percben órában.
Itt vagy nekünk, tudom... érzem,
Bár a szemem nem lát téged!
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10 éves lett a Fedó Optika
Jászfényszarun!
Jászfényszaru, Szent István u. 10. · Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden pénteken 14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy a 70/224-4179-es telefonszámon.

akciók

• Minden ISKOLÁS gyereknek jár az INGYEN LENCSE komplett
szemüveg készítés esetén és -10% KEDVEZMÉNY a keret árából
• NYUGDÍJAS kedvezmény -30% • Bifokális szemüveglencse 10.000 Ft/db
• Szemüvegkeretek -20% -30% • Multifokális lencse akció: 20.000 Ft/db!
• Kontaktlencse ápoló folyadék 300 ml +2x60 ml
+1 pár havi lencse ajándékba csak 4.200 Ft
Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

Köszönöm Jászfényszaru lakosainak, hogy támogatásukkal
hozzájárultak további képviselői munkámhoz.
Kérem, hogy továbbra is forduljanak hozzám bizalommal!
Tisztelettel: Berényi Ferenc önkormányzati képviselő

Apróhirdetés
Termelői tehéntej eladó 120 Ft/litertől.
Érdeklődni a +36/30-499-6627-es telefonszámon lehet.
*
Azonnali beköltözési lehetőséggel 200 négyszögöles telken
összkomfortos gáz központi és vegyes tüzelésű bővített,
100 m2-es kockaház Jászfényszarun a víztoronyhoz közel eladó.
Érdeklődni lehet a +36-20/402-0340-es telefonszámon.

Anyakönyvi hírek – Szeptember
SZÜLETTEK: Csizmadia Olivér (Pető Zsuzsanna), Farkas Emma
Alexa (Pikács Alexandra), Fózer Nóra (Szabó Edina), Kulics Laura
(Bujdos Szilvia).
Házasságot kötöttek: Ézsiás László és Abonyi Edina
Erzsébet, Gorcsakovszki György és Pala Enikő Adrienn, Johancsik
RóbertImre és Guba Edina Erzsébet.
ELHUNYTAK: Búzás Erik (6), Koczka Nándorné Csákány Mária (84).

Hirdetési díjaink
Lakossági apróhirdetés: ...... 30 Ft/szó
Lakossági keretes: .............. 30 Ft/szó
Köszönetnyilvánítás, emlékezés:
· szöveg: 30 Ft/szó
· illusztráció: 500 Ft/db
Családi esemény:
· szöveg: 30 Ft/szó · fotó: 1.000 Ft/db

Vállalkozói hirdetés:
Egész oldal: .......... 40.000 Ft
Fél oldal: .............. 20.000 Ft
Negyed oldal: ....... 15.000 Ft
Nyolcad oldal: ...... 10.000 Ft

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: ....................................................... (+36) 37/341-040
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc): .................... (+36) 30/324-5688
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde: .............................................. (+36) 57/424-264
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász: ........................................................ (+36) 30/3922-602
Vízmű-ügyelet: ...................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: ............................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ..................................... (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ......... (+36) 57/950-191
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............. (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36) 30/611-3479

24

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2014/10

Véradás
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még apróságot is, valamit,
amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető
érzést, hogy megteheted.” 
Albert Schweitzer
Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra
november 13-án, csütörtökön 12–16 óráig
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük.
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Erzsébet-napi programok
Szeretettel várjuk a hagyományos, XX. Erzsébet-napi kiállításunkra,
vásárunkra és programjainkra november 21-én a művelődési házba!
Délután 15 órakor nyitjuk meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság és Pető István fotókiállításait a földszinti klubtermekben.
Kovács Béláné Pető Magdolna elnök
Bordásné Kovács Katalin igazgató

Pető István: Lovak között – fotókiállítás

KATALIN-BÁL
A GOLF és a BRINGA ROLL
együttesekkel
2014. november 22-én,
szombaton 20 órától
Közreműködik
a Samiyah hastánccsoport és a művelődési ház társastánc szakköre.
Belépődíj: 1.000 Ft/fő
Erzsébetek és Katalinok részére díjtalan.
Jegyek válthatók, rendelhetők személyesen a művelődési házban
vagy az 57-422-137; 06-30-463-0121 telefonszámokon.
A bál ideje alatt BÜFÉ áll a vendégek rendelkezésére,
illetve mindenki kínálhatja asztaltársaságát
az otthonról hozott ételekből és italokból.
Szeretettel várjuk a retro zenét kedvelő és táncolni vágyó közönséget!
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

Angol klub
kezdőknek és haladóknak
15 év felett várjuk azok jelentkezését, akik angolul szeretnének
tanulni. A jelentkezőktől függően kezdő és haladó csoport is indul
november 10-én, hétfőn 18 órakor.
Az amerikai anyanyelvű tanárok karitatív tevékenységének hála a
foglakozásokon való részvétel ingyenes. Ha még nem tanulta, most
kezdje el, ha már tanulta, tartsa karban tudását! Soha vissza nem térő
alkalom! Éljen Ön is a lehetőséggel!
Bővebb információ Bordásné Kovács Katalinnál, jelentkezés a
muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen vagy személyesen a művelő
dési házban. Mindenkit szeretettel várunk!
Katinka

„Vegyük például a kocsikat. A legtöbb ember meg van
őrülve a kocsikért. Én inkább egy átkozott lovat szeretnék. A ló legalább emberi, az istenért…”
J. D. Salinger: Zabhegyező
„A lovakkal való kapcsolatunk hosszú múltra, év
ezredekre nyúlik vissza. Ugyan napjainkban ez a
kapcsolat már nem annyira a munkáról, mint in
kább a szórakozásról szól, de azért legtöbbünket még
mindig lenyűgözi a lovak szépsége, ereje, nagyszerűsége. A fotók az
embereknek lovakhoz fűződő sokszínű viszonyából ragadnak ki pilla
natokat a ló- és lovassportok, a hobbilovaglás, valamint a lovas hagyo
mányőrzés területéről.”
Pető István: 1977-ben született Jászberényben. Jelenleg a gödöllői
Szent István Egyetemen tanít, Jászfényszarun él. A 2000-es évek elején
kezdett el lelkes hobbistaként fotózni – nem kis részben a Duflex Fo
tográfiai Stúdió munkáinak hatására, aminek 2012 óta maga is tagja.

Színház
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban
Először Jászfényszarun a Nagyabonyi Színkör!
Műsoron: A beteg disznó, Lopótök, avagy a Mari nem
olyan című pajzán népi komédiák, Szép nyári nap – Neoton slágerek
Belépő 1.000 és 1.500 Ft. Elővételben 200 forinttal olcsóbb!
Most vegye meg a közönségszervezőknél, vagy a művelődési házban,
ha jó helyet akar! Szeretettel várjuk kedves nézőinket 2014. november
16-án, vasárnap 17 órakor!
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