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NAV ügyfélszolgálat
Jászfényszarun
Tisztelt Közfoglalkoztatottak, Önadózók!
A közfoglalkoztatásban résztvevők illetve
az önadózók adóbevallásának elkészítésével
kapcsolatban segítséget kérhetnek a NAV
kihelyezett ügyfélszolgálatán 2015. február
3-án 9-12 óráig.
Személyes okmányaikat hozzák magukkal!
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár

Civil szervezetek
figyelmébe!

Ára: 200 Ft
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26. évfolyam 1. szám

Közmeghallgatás
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

MEGHÍVÓ
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. február 18-án (szerdán) 16 órakor a Városháza
dísztermében közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghív minden jászfényszarui lakost.
Jászfényszaru, 2015. január 28. – Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Nem lehet elég korán kezdeni

Az önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is meghirdeti támogatási pályázatát a helyi civil szervezetek részére. Kérjük,
figyeljék a kiírást a www.jaszfenyszaru.hu
honlapon!

Véradás
„Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak
Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
Mosonyi György

Óvodások a Samsung Smart Schoolban. Cikk a 15. oldalon

Sohasem késő nyelvet tanulni
Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra február 19-én, csütörtökön 12-16 óráig a megújult orvosi rendelőben.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Kővágó Jánosné,
a Városi Vöröskereszt titkára

Szerkesztőségi
fogadóóra
Minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kistermében
9-11 óráig várjuk olvasóinkat.

S

Angol klub Jászfényszarun. Cikk a 20. oldalon

2

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/01

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület december hónapban
megtartott ülésein több önkormányzati
döntést hozott, melyekről az alábbiakban
nyújtok rövid összefoglalót az érdeklődő
olvasóknak.
2014. december 4.
Zárt ülésen egy ingatlanfelajánlás vonatkozásában hoztak határozatot, és felhatalmazták a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
2014. december 10.
Elsőként az önkormányzati intézmények
előirányzatának módosítására vonatkozó
napirenddel kapcsolatosan hoztak ügyrendi
kérdésben döntést.

A testület a Városháza és az Egészségház
asztalos munkáira a Fafel Kft. ajánlata
alapján bruttó 208.280 Ft összeget hagyott
jóvá a 2014. évi költségvetésében.
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarításait figyelembe véve a bérelőirányzatok módosításával hozzájárultak, hogy
a céltartalékban jutalmazásra elkülönített
előirányzat az intézmények költségvetésébe
beépítésre kerüljön.
A „Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Jászfényszaru
Szabadság út 2. és Jászfényszaru, Szabadság
út 32. szám alatti épületei meglévő beléptető és megfigyelő rendszerének továbbfejlesztéséhez nyertes ajánlattevőként a
Summacontroll Bt.-t jelölték ki az ajánlatban szereplő bruttó 1.532.760 Ft figyelembe vételével.
Kijelölték, hogy a Búzavirág utca 2. számú
és a Bajza utca 33. számú ingatlan bontási
törmelékének elszállítására vonatkozó ajánlatkérést mely cégek részére kell megküldeni.
Meghatározták és jóváhagyták a Gondozási Központ felújítása és bővítése tárgyában
indult ajánlattételi felhívás tartalmát, egyben elfogadták a közbeszerzési feladatok
elvégzésében közreműködő közbeszerzési
tanácsadó megbízási díját.
Döntöttek két térfigyelő kamera áthelyezéséről, melyre 200.000 Ft+áfa összeget
hagytak jóvá, és megbízták az ASPEX Consulting Kft.-ét a munkák elvégzésével.

zötti időtartamra. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy Göndör Gábor
Tamás ügyvezetői szerződését kösse meg. A
megbízással egyidejűleg meghatározták Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. vagyona feletti
ügyvezetői rendelkezési jog korlátozását,
mely alapján a társaság kiadását értékhatártól
függően előzetes tulajdonosi hozzájáruláshoz
kötötte.
Döntöttek a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. ügyvezetői megbízásáról, mely alapján
a képviselők Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjének
(korábbi megbízását meghosszabbítva) Versegi Lászlót választotta meg a 2015. január 1. és 2018. december 31. napja közötti
időtartamra.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy Versegi László ügyvezetői szerződését kösse meg. A megbízással egyidejűleg
meghatározták Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. vagyona feletti ügyvezetői rendelkezési jog korlátozását, mely alapján a társaság
kiadását értékhatártól függően előzetes tulajdonosi hozzájáruláshoz kötötte.
Rendeletet alkottak a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról.
Elfogadták az Állami Számvevőszék által
végzett utóellenőrzések megállapításairól
szóló beszámolót, valamint az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről készített tájékoztatót.

Dr. Voller Erika jegyző
A testület jóváhagyta a Gondozási Központ
költségvetési
előirányzatának
2.542.400 Ft-tal történő emelését.
Elfogadták dr. Tóth Lajos fogorvos bérleményének költségei támogatására egyszeri
50%-os mértékben történő térítését.
A kézilabda szakosztály 800.000 Ft-tal
való támogatásával egyidejűleg biztosították
annak fedezetét.
A képviselők értékelve a polgármester
éves munkáját döntöttek jutalmazásáról.
Határozatot hoztak Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába
történő tag delegálásáról, Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Elnökének megválasztásáról és a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
Úgy döntöttek, hogy az Egészségház elnevezésével kapcsolatos javaslatok kerüljenek
újból előkészítésre és ismét napirendre.
A „Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Jászfényszaru
Szabadság út 2. és Jászfényszaru, Szabadság
út 32. szám alatti épületei meglévő beléptető
és megfigyelő rendszerének továbbfejlesztéséhez 1.532.760 Ft forrást biztosítottak.

Szakralitás, gazdálkodás és menedzsment. 2014. december 19-én Szakralitás, gazdálkodás és
menedzsment címmel nagy érdeklődést kiváltó előadásra került sor a Városháza dísztermében.
A hagyományteremtő szándékkal indított rendezvény előadói voltak prof. dr. Dobák Miklós
egyetemi tanár, Jászfényszaru díszpolgára és Kiss Gábor atya, Jászfényszaru érdemes esperes
plébánosa. A fotón Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester mellett őket látjuk.
A testület elfogadta a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint a 2015. évi feladatokat.
Megtárgyalták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, és a 2015. évi feladatokra vonatkozó javaslatot.
Döntöttek a Jászfényszaru Városfejlesztő
Kft. ügyvezetői megbízásról, mely alapján
a képviselők Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében a Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének
(korábbi megbízását meghosszabbítva) Göndör Gábor Tamást választotta meg a 2015.
január 1. és 2015. augusztus 31. napja kö-

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119§ (5) bekezdése által
meghatározott feladatkörében eljárva jóváhagyta Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési tervét.
Támogatták a Mindenszentek Plébánia és
Szent Erzsébet Közösségi Ház homlokzatán az angyalos címer elhelyezését, annak
bekerülési költségének, bruttó 500.000 Ft
elfogadását, az önkormányzat 2014. évi költségvetésében történő biztosítását.
Megtárgyalták az év végével lejáró szerződések 2015. évre történő meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést, mely alapján
(folytatás a 3. oldalon)
döntöttek:
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Kivonat a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről készült jegyzőkönyvből
2. napirend:
A polgármesteri program
ismertetése
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
Berényi Ferenc kérte a polgármester as�szonyt, hogy ismertesse programját.
Győriné dr. Czeglédi Márta kiemelt figyelemmel köszöntötte a megjelenteket és
az újonnan megalakuló képviselő-testület
tagjait. Elmondta, hogy számos emberrel és
képviselővel beszélt a program összeállítását
megelőzően, mert hiszi, hogy csak akkor lehet eredményesen dolgozni, ha valamennyien egy célt tartanak szem előtt. Kérdésként
fogalmazta meg, hogy Jászfényszaru neve
kapcsán kinek mi jut az eszébe. Ennek kapcsán különböző válaszokat kapott, amelyből
néhányat megosztott a jelenlevőkkel:
· az éltető és élhető Jászfényszaru
· a belső igényességből fakadó épülés
· egy város, egy lakópark
· Jászfényszaru a versenyképes város
· a polgárok városa
· az együttműködő város
· a dinamikus, az intelligens város
· a gazdaságilag stabil város
· a nagyvárosias kisváros
· a Jászság kapuja
· a biztonságos város
Elmondta, hogy a továbbiakban is fejlesztésekre szorul, de együttműködésre kész Jászfényszaru. Ezen feladatok elvégzésére stabil
vezetésre, összehangolt munkára és jó alpolgármesterre van szükség. Fontosnak tartja,
hogy olyan stratégia kerüljön elfogadásra,
amely konszenzuson alapul, és a lehető legtöbb szakértelem bevonása mellett készül.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy új főépítész kezdte meg a munkáját Jászfényszarun,
melynek kapcsán elmondható, hogy készülőben van a fejlesztési koncepció, és felállt a
munkacsoport is. Rövid időn belül (1-2év)

elkészül a Településfejlesztési Stratégia, amely
figyelembe veszi a gazdasági folyamatokat,
tendenciákat, hogy a terveik reálisak és rendezettek legyenek, és ez a Rendezési Terv.
A stratégia a harcok művészete. Az egyházzal történő együttműködés, a biztonságban
történő mindennapok megélése nem feltétlenül jelenti az erre történő asszociációt.
Az igazi művészet az, amikor ezt békében is
meg tudjuk vívni. Ehhez elengedhetetlen,
hogy toleránsan, egymásra jobban figyelve,
a helyzet fölé kerekedjünk, és a megoldás

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
felé haladjunk. Stratégiai kérdés az is, hogy
a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és
Vallásügyi Bizottság munkája tovább és jó
mederben haladjon. Az ókorban úgy mérték a demokráciát, hogy az elesettek, árvák
milyen mértékben vannak támogatva. Ma
a munka lehetővé tétele, az egyénre szabott
törődés az, amit leginkább fontosnak vél. Jelen pillanatban valamennyien egy átlátható
városban laknak, és a továbbiakban is ez lesz

a cél, melyhez tudás, egészség, és az idősek
megbecsülése, hit, család, barátok, közösség a
szükséges elemek.
Pénzügyi Ügyrendi- és Civilfinanszírozási
Bizottság munkájára szintén nagyon nagy
szükség van, hiszen stabil és folyamatosan
külső forrásokat igénylő és igénybe vevő
gazdálkodás, amely figyelembe veszi a helyi értékek feltárásának finanszírozását. A
Sport- Kulturális, Ifjúsági és Közrendi Bizottság léte további stratégiai kérdés, hiszen
a jövő generáció élete a fogantatástól az önálló életkezdésig tart, és ennek eredménye a
fizikai és szellemi igény felébresztése. A Koordinációs és Stratégiai Bizottsággal kapcsolatosan elmondta, hogy hamarosan elkészül
a Fejlesztési Stratégiai, illetve a Gazdasági
Program. A beérkező kérések beillesztése a
bizottságok és szakértők koordinációjában
történik. A hatékony településüzemeltetés a
megújuló energia-felhasználási terveknek a
lehető legnagyobb függetlenség megteremtésének elérése a cél Jászfényszaru szabadsága
érdekében. Fontosnak tartja, hogy a megkezdett úton haladjon, de meg kell találni az új
kihívásokra is a válaszokat. 5 év hosszú idő,
a technika és tudomány fejlődése igényli a
gyors reakciót. A helyzetet fel kell ismerni,
melyet személy szerint intelligenciának hív, és
nagyon szeretné, ha Jászfényszaru Város intelligens lenne, de csak úgy, ahogy most idézi
dr. Dobák Miklóst: „Jászfényszaru a tradíció
és az innováció városa” Ehhez kívánt sok erőt,
egészséget és dinamizmust.
Berényi Ferenc megköszönte a tájékoztatót, majd kérte az észrevételeket az elhangzottakkal kapcsolatosan. Mivel nem volt,
szavazásra bocsájtotta.
544/2014. (X.22.) Képviselő-testületi határozat a polgármesteri program ismertetéséről
és elfogadásáról:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a polgármesteri programot.

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
· a Deákvár Consulting Kft.-vel informatikai feladatokra irányuló szerződés megkötéséről,
· a KÖZ-Pálya Kft.-vel közbeszerzési feladatokra irányuló szerződés megkötéséről,
· a Hornyák Wohnbau Kft.-vel műszaki, ellenőrzési feladatokra
irányuló szerződés megkötéséről,
· a Krajcsné Dezsőfi Katalinnal a könyvvizsgálati szakértői feladatokra irányuló szerződés megkötéséről,
· a Jász Trió Tv-vel a hírközlési feladatokra irányuló szerződés
megkötéséről,
· az Esélyegyenlőségi referensi feladatokra irányuló szerződés
megkötéséről,
· a Kamerarendszer üzemeltetésével járó feladatokra irányuló
szerződés megkötéséről.
A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi munkatervét, melyben
ütemezte az éves üléseket, és a megtárgyalandó napirendi pontokat.
Döntöttek a „Mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási prog-

ram folytatása és bővítése az önfenntartás erősítése jegyében Jászfényszarun” című, valamint az „Idősek otthoni biztonságát elősegítő
időslátogató” című közfoglalkoztatási programban dolgozó közfoglalkoztatottak természetbeni juttatásához forrás biztosításáról.
A Szennyvíztisztító telepen fúvókatestek beépítése és cseréje költségeire bruttó 2.583.561 Ft összeget biztosítottak a költségvetésben.
Zárt ülésen:
Erdőkezelésről határoztak a Jászfényszaru 05/15. hrsz. alatti terület
vonatkozásában.
Ingatlanfelajánlás vonatkozásában hoztak elutasító határozatot.
A Jászfényszaru Bercsényi Miklós út 2/C 6. a szám alatti bérlakás szolgálati jogcímen történő bérleti jogviszonyba adásáról döntöttek.
2014. december 19.
A rendkívüli zárt ülésen a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az érdeklődő befektető cég által tervezendő beruházás Jászfényszarun történő megvalósítása érdekében további
tárgyalásokat folytasson a befektetővel.
Dr. Voller Erika jegyző
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Biztos segítség a nap 24 órájában
Az elmúlt évben Jászfényszaru Város Képviselő-testülete támogatásával településünkön 64 db segélyhívó rendszer kihelyezésére került sor.
Az Életvonal 24 nevű szolgáltatás lényege, hogy biztosítsa az otthoni
környezetben a biztonságos életvitelt az időskorúaknak és egészségügyi problémákkal küzdőknek.
Önnek is segíthet, ha:
· egyedül vagy családjától távol él;
· krónikus betegségben szenved;
· fogyatékkal, egyéb fizikai akadályoztatással él;
· hallássérült vagy látássérült;
· cukorbeteg, szív- és érrendszeri betegségben,
magas vérnyomásban szenved.
Megnyugvást jelent a személyre szabott, szakszerű, gyors segítség
– pl. mentő, orvos, hozzátartozó – elérhetősége rosszullét és veszély
esetén. A segélyhívó rendszer egyetlen gombnyomásra lehetővé teszi
a segítségkérést a nap 24 órájában működő diszpécserszolgálaton keresztül. A segélyhívásra néhány másodpercen belül az asztali egység
kihangosítója segítségével beszédkapcsolat jön létre a diszpécserrel, aki
felméri a veszélyt, és a helyzetnek megfelelően intézkedik.
A segélyhívó gombot mindig magával viheti bárhová, hiszen karóraszerűen csuklóra csatolható, vagy nyakba akasztható. Hallótávolsága a
telefonvonalhoz kapcsolt asztali készüléktől 60-90 m. Különlegessége,
hogy teljesen vízálló, így fürdés közben is biztonságot nyújt. A telepítés, melynek koordinálását a Gondozási Központ végezte és végig nagy

érdeklődés kísérte, befejeződött. Mivel az igénylők többsége időskorú,
sajnos időről időre felszabadul egy-egy készülék. Ezeket újra ki tudjuk
helyezni azoknak, akiknek szüksége van ilyen jellegű segítségre.
Érdeklődni és jelentkezni a Gondozási Központban, a (Idősek Otthona) Bajcsy Zs. utca 7-ben, vagy a 06-57/422-148-as telefonszámon
lehet!
Rigó Krisztina

III. Virgonc tábor
„Egy napon, mikor sok gyereknek más dolga már nem akad,
arra gondol, hogy együtt kéne tölteni a napokat.”
Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs -Élmény

Helyszín a Balaton-part:
Gyenesdiás-Vadóctanya
Elhelyezés kőházban,
3-8 ágyas szobákban
Időpont: július 12-19.
Vasárnaptól vasárnapig 8 nap 7 éjszaka
Részvételi díj: 32.000 Ft

Az elmúlt évekhez hasonlóan rengeteg jó program vár rátok: kirándulás Keszthelyre, a tapolcai Tavas-barlangba, kézműveskedés,
játék, tábortűz, foci, röplabda, vetélkedők, fürdőzés a Diási Játékstrandon, disco, éjszakai túra stb.
Idén is lesz MEGLEPETÉS!
Jelentkezzetek Lovászné Magdi néninél a Kisiskolában!
Előleg befizetése: február 15-ig (5.000 Ft), melyet visszaadni nem
tudunk!
További részletekért hívhattok az 57/424-204 vagy a 30/557-5023as telefonszámon.
Töltsünk el együtt egy élményekben gazdag, vidám, szórakoztató, tartalmas hetet!

Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-Kaland-Kincs

„Minél inkább süt a nap, annál inkább itt a nyár.
Minél inkább itt a nyár, Virgonc tábor téged vár.”

Csirmaz Luca* verse: Ha már
Ha még a legszebb napfelkelte után a nap is lemegy,
ha már senki nem simogatja meg elfáradt fejem,
ha már a legjobb könyv sem jelent semmi izgalmat,
s a szemem se rezdül majd, hiába az érzelem-áradat,
Ha majd itthagy az is, akit mindig velem hittem,
Ha már nem bánt s nem érdekel egyetlenegy kincsem,
Ha kiderül, hogy hazudtak és bántani fog, hogy hagytam,
Ha majd úgy érzem, hogy összeomlik minden alattam,
Ha már nagyítóval keresem a csodát, és nincsen,
Ha inkább ki se mennék az utcára, hogy bárki is intsen,
Ha úgy mennek el mellettem, mint lábra kelt szobrok,
S ha ruhámon már hazugság csak a sok dísz, varrás, fodrok,
Ha már átnéz rajtam az, akinek régen álom voltam,
S ha önmagamban sorozatosan esek össze holtan,
Ha nem tudom, hogy el tudom-e viselni még magamnak lenni,
Ha majd tükörbe nézve kérdem, hogy tudok-e még szeretni,

Akkor leülök majd, nézve felépített falam,
S látom, nem is kell szeretnem: az vagyok én magam,
És hagyom, hogy leromboljak mindent belőlem,
Megbocsátva és büszkén, hogy idáig értem,
És minden belémdöfött kés csodává porlad bennem:
S ott állok majd tisztán,
elkezdek magamon nevetni,
Mert rájövök, hogy sokat láttam, de ilyen
Mint te vagy én,
Soha nem volt senki.
*A miskolci Irodalmi Rádió országos pályázatán Csirmaz Luca lett
2014. év legjobb diákírója a 18 év feletti kategóriában.
Gratulálunk!
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Párlatfőzés
Tájékoztató a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi változásokról
2015. január 1-től módosulnak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény magánfőzésre vonatkozó rendelkezései.
Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy,
aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal
és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel
rendelkezik. Magánfőzés a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy
gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző
által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
A magánfőzőnek a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelentenie (ha a tulajdonszerzés 2015. január 1-je előtt történt, akkor 2015. január 15-éig)
a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez
szükséges nyomtatvány az Adóirodán beszerezhető.
A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító
jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha
az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és
hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
Az előállított magánfőzött párlatról évente egyszer, a tárgyévet
követő év január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és egyidejűleg az
éves átalányadót megfizetni a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000 forint, amelyet a
magánfőző fizet meg. Az adóból származó bevétel a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele.
Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot,
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, valamint a magánfőző
adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással
érintett másik önkormányzati adóhatóságot.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár
részére értékesíthető. Értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről
tett bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított
önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző
a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.
A törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók.
Önkormányzati Adóhatóság

Idősek köszöntése
„Mindannyiuknak köszönjük a példamutatást, emberi értéket, az
életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük féltésüket, törődésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást!
Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal,
békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel. A Jó Isten tartsa meg Önöket
jó egészségben, szeretetben, örömökben még nagyon sokáig!” E szavakkal köszöntöttük többek között Jászfényszaru idős lakóit december
13-án a művelődési ház nagytermében megtartott Idősek karácsonyi
estje rendezvényen, melyet az önkormányzat finanszírozott.

Az esten neves művészek felejthetetlen nótákkal, operettdalokkal
szórakoztatták a közönséget. A rendezvényt közel 400-an tisztelték
meg jelenlétükkel. Immár hagyomány, hogy ez alkalomból köszöntjük
azokat (most 13 párt), akik 50., 60. házassági évfordulójukat ünnepelték 2014-ben. További jó egészséget és boldogságot kívánunk nekik!
A rendezvényen átadtuk a Lehel kürtje kitüntetést Kiss Jánosnénak,
az Idősek Otthona vezetőjének és Illés Péternek a Projektiroda vezetőjének kimagasló közösségi munkájuk elismeréseként.
Szöveg: Lovászné Török Magdolna képviselő,
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idősügyi és Vallási Bizottság
Fotó: Illés Gergő

Színházi program
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében 2015. március
17-én (kedd) 17 órakor – erre az előadásra utolsó alkalommal – különjáratú autóbuszt indít Budapestre, a Budapesti Operettszínházba (1065 Budapest, Nagymező utca 17.), ahol a 19 órakor kezdődő
Gérard Presgurvic: Rómeó és Júlia musicalt nézzük meg.
A főbb szerepeket játsszák: Kocsis Dénes, Vágó Bernadett, Szabó P.

Szilveszter, Janza Kata, Kalocsai Zsuzsa, Szabó Dávid, Mészáros Árpád
Zsolt és sokan mások. Rendező: Kerényi Miklós Gábor.
Az előadásra útiköltséggel együtt 6900 Ft/db és 4300 Ft/db áron a
földszintre tudunk II. és III. helyosztályú jegyet biztosítani. Jelentkezni Tóth Tibornál a +36-30/337-3336 vagy este a 06-57/422-871
telefonszámokon lehet.
Tóth Tibor
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„Hazalátogatott” az olimpiai bajnok
Gyenge Valéria (Garai Jánosné) (Budapest, 1933-) Kanadában élő olimpiai bajnok, magyar úszónő, fotóművész, író 2014.
december 9-től január 5-ig közel egy hónapot töltött szülőhazájában. Édesapja, Gyenge Imre szülőhelyére, a szűkebb szülőföldre,
Jászfényszarura december 22-én az elszármazottakat is tömörítő
Fényszaruiak Baráti Egyesülete meghívására látogatott el. A FÉBE
elnökségének tagjai: Mészáros László, Tamus Béla és e sorok írója
fogadta a vendéget.
Tamus Béla, aki Budapesten Zuglóban él, lakásától néhány percre a
Fogarasi út 107. szám előtt 9 órakor vette fel vendégünket. Magyarországi látogatásai során évente egy hónapot tölt Budapesten, ekkor
sógornőjénél, Gyenge Józsefnénál tartózkodik.
Pontban 10 órakor a városháza hátsó udvarára gördült be a gépkocsi,
ahol az egyesület elnöke és titkára fogadta vendégünket. Némi meggyőzés után lifttel mentünk fel az első emeletre, ahol a kis tanácsteremben foglaltunk helyet. Megtörtént a bemutatkozás, egy csésze kávé
és tea elfogyasztása után kezdtünk el beszélgetni.
Vendégünk elmondta, 1956-tól Kanadában (a világ második legnagyobb országában), Torontóban él. Torontó Kanada üzleti központja és fő gazdasági motorja. Kanada legnagyobb városa, elővárosaival
együtt mintegy 5,5 millió lakossal. A lakosság sokszínűségét jelzi,
hogy közel 100 nemzet képviselője, köztük sok magyar lakja.
Nyolcévi távollét után, 1964-ben tért vissza először Magyarországra,
ez éppen 50 éve történt. Édesapjának akkor egy oldalkocsis motorkerékpárja volt, és két gyermekével, Valival és Józsival közölte: „Most pedig lemegyünk Jászfényszaruba.” Vali az oldalkocsiba ült, Józsi az apa
mögé, és megérkeztek a nagyszülők házához (ma Vasvári Pál út 46.).
A nagyszülők egyike sem élt: a nagyapa, id. Gyenge Sándor 1941-ben,
a nagymama, M Kovács Anna 1957-ben hunyt el. A lakásban ekkor
nagyapja testvérének fia, Gyenge Imre, apja unokatestvére lakott. A
nagyszülőkre is emlékszik, mert gyermekként nyaranta 2-3 alkalommal néhány napot töltött náluk.
Röviden tájékoztattuk vendégünket Jászfényszaru társadalmi, kulturális és sportéletéről, melyet érdeklődéssel hallgatott. Az ebéd előtti főtéri
séta következett, de még néhány percre a díszterembe mentünk, megcsodálni Sisa József ötvös, iparművész Időszalag ötvöszománc faliképét.
Első utunk a római katolikus templomba vezetett, ahol már várt
bennünket Zsámboki Sándor harangozó, sekrestyés, FÉBE-tag. A
templomról készült legújabb könyvvel lepte meg vendégünket, melynek fotóiról, mint szakavatott, elismerően szólt.

Beszélgetés a városháza kis tanácstermében. Tóth Tibor, Gyenge Valéria,
Mészéros László. Fotó: Urbán Csaba
A Mindszenty-emlékkövet és a Bedekovich-emlékoszlopot érintve IV. Béla király szobránál hosszabban időztünk, fotó is készült. A
Rimóczi-kastély udvarán a Zenepavilon előtt is megálltunk, majd a
Tanítók emlékműve felé haladtunk.
A déli harangszó után érkeztünk a patinás Régi Kaszinó étterembe. Vali (kérésére így szólíthattuk) hagyta rábeszélni magát egy nem
túl régi jászsági specialitásra, a pandúrgulyásra. A tartalmas leves után
szintén csak rábeszélésre egy könnyű, fél adag második fogást rendelt,
a harmadik fogás, a desszert elmaradt.

Kocsiba ülve városnéző körútra indultunk. Az első megálló a Szent
József szabadidőparknál volt, a Cigányzenészek emlékművét néztük
meg. A Bercsényi utcán haladva, a Sportkomplexum után a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületébe mentünk be. Az előtérben felállított, szépen feldíszített fenyőfa jelezte a karácsony közeledtét. Mi a színházterembe tértünk be.
Itt jegyzem meg, hogy három könyvét, az 1998-ban kiadott Két
asszony élete című és a 2000-ben megjelent Ígéret – Egy legendás
olimpiai bajnok valós történetén alapuló regényeit, valamint a 2010es a Barátnők című kötetét a könyvtárnak adományozta, így az újság
olvasói kikölcsönözhetik Gyenge Vali könyveit. Megköszöntük adományát.
Gyenge Vali polgári foglalkozása fényképész volt. 1952-56 között a
MÁV (Magyar Államvasutak) fotóosztályán dolgozott, itt ismerkedett

Itt laktak a nagyszülők. Fotó: Tóth Tibor
meg a fényképezéssel. Kanadában elvégzett egy négyéves távoktatói
programot, és Torontóban „Real Image Photography Ltd.” néven
fotócéget alapított. Első fotóalbuma „Hangulatok és fények” címmel 1979-ben jelent meg Torontóban. Kiállításai voltak Torontóban,
Sydney-ben, Párizsban, Los Angelesben, Ottawában és Budapesten.
Második fotóalbuma 1989-ben a Széchenyi Könyvkiadó gondozásában Keresztury Dezső bevezetőjével a Kner Nyomdában, Ikonoroex
speciál matt papírra, Garamond betűvel A/5 ív terjedelemben készült,
46 fotót tartalmaz. Az albumot Illyés Gyula gondolatainak szövegtöredékei gazdagítják. A költő műveit legjobban ismerő feleség, Flóra
asszony válogatta össze nagy szeretettel és hozzáértéssel. A 12. kép:
Ősz a Városligeti tó partján fotóhoz „Milyen hamar megszokod a fákon a lombot; milyen hamar megszokod, ha a lomb lefoszlott; milyen
könnyen véglegesnek veszed a nyarat, telet; milyen hamar elfogadnád
öröknek az életet…” (Illyés Gyula: Összegyűjtött versek II./ Milyen
hamar…) Az albumot a következő dedikálással látta el: „Tóth Tibornak köszönettel „Andris”-ért. Szeretettel: Gyenge Vali”
A művelődési háztól a nagyszülők házához mentünk, igaz már nincs
meg az ámbitus, befalazták, a ház végén lévő két kis ablakot szigetelt
nagyobbra cserélték. A ház előtt fénykép készült, hogy a Torontóban
elő öt unokájának meg tudja mutatni az ükszülők lakhelyét.
A Dobó István úton kifelé haladva az ipari park keleti részét, majd a
Samsungot jártuk körbe, befelé haladva az orvosi rendelőnél álltunk
meg. Az új épület belső szépsége meglepte vendégünket, megjegyezte
Torontóban sem látott különbet. A Kiss József Helytörténeti gyűjteményhez érve szemerkélt az eső, mire végignéztük az épület helyiségeit
az eső is elállt. A Felvégen áthaladva tértünk vissza a városházához, a
kapott könyveket helyi egyesületi kiadványokkal viszonoztunk.
Búcsúzáskor Vali hálásan köszönte a szép napot Jászfényszarun, megjegyezte: „A gyökerekhez visszatérni mindig egy nagy élmény.” Köszönte a vendéglátást, és viszont látással búcsúzott. Fiatalosan beszállt
Béla kocsijába, és délután négy órakor visszaindultak Budapestre.
Lacival megjegyeztük, nem minden nap fordul elő, hogy hat órát
tölthetünk együtt egy olimpiai bajnokkal, így nem csak Valinak volt
Tóth Tibor
nagy élmény, hanem nekünk is.
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Anno – Egy nem mindennapi túléléstörténet – II.
Persze egy csinos fiatalembernek még ilyen
körülmények között is megdobban a szíve,
ha csinos lányokat lát. A színjátszó körök, a
színdarabok betanulása lehetőséget adtak a
fiataloknak az ismerkedésre. Kőnig Gyurit
azonban egyre jobban csak egy leány érdekelte a színkörből, Ágoston Marika. Számtalan
színdarabban játszottak együtt.

győri Gráb gyárba. Jöttek a levelek a szeretett kedvesnek, és mentek a levelek Győrbe
is. Talán 2-3 alkalommal volt itthon rövid
eltávozáson. Marikától értesült családjának
itthoni helyzetéről, a lakásukból való kilakoltatásukról, a lakás zár alá helyezésről, elhurcoltatásukról. A szülők gyermekeiket e borzalmaktól megkímélték, soha nem beszéltek
róla. Egy kék selyemszalaggal átkötött kis
fadoboz őrizte a „titkokat”, melybe az írt és
kapott levelek kerültek.
Öccse, Sándor 18 évesen Budapesten volt
a rokonoknál, hazafelé jövet igazoltatták,
és a Kistarcsai Gyűjtőtáborba toloncolták.
Az Auschwitzba deportáltak közé került, de
neve a táborba érkezők között nem szerepelt.
Hivatalos papírok hiánya miatt a mai napig

így látta biztosabbnak a túlélés esélyét, és vágyódott kedveséhez is. 1944. augusztus 12-i
levelében írta: „…holnap visznek M-óvára.”,
és az aug. 26-i levél már onnan érkezett: „…
bizony itt nem olyan, mint Győrben, de
nemsokára úgyis otthon leszek”.
A szökést és a megtett több mint 200 km
út viszontagságait már a levelek nem rögzítették. Ismerve az akkori helyzetet, valószínű,
hogy csak éjjel és gyalog, árkon-bokron át
közlekedhetett. Tudta, hogy egy igazoltatás
esetén azonnal elfogják, és mint szökevényt
– származástól függetlenül is – agyonlövik,
mégis vállalta az óriási kockázatot.
Ahogyan a lábában szaporodtak a kilométerek, úgy került egyre közelebb Jászfényszaruhoz, és nőt a remény is, hogy élve megúszhatja.
Egy újságnak 1973-ban adott nyilatkozatában szerepel egy mondat erről az időszakról:
„A felszabadulás pillanatát egy hálószobatükör mögött értem meg, ahol öt hétig dekkoltam.”
Ez ad némi támpontot hazaérkezésének
idejére. A hetven évvel ezelőtti öt hét történetét a legidősebbek ma már mint „legendát”
többféleképen ismerik, hét évtized távlatában
az emlékezet is kopik, változik.

A képen a szülők: Márkus Balázs
és felesége, Aladi Amália láthatók
(Ágoston Mária nagyszülei)
Az évenként megrendezett szüreti felvonuláson 1941-ben már egy csőszpárt alkottak.
A viszonylag békés időszakot egy rosszabb
váltotta fel. Megjött 1942 májusában a katonai behívó.
A képen Ágoston Imréné született Márkus
Ilona (aki felvállalta Kőnig György bújtatását)
és húga, Márkus Erzsébet látható

Kőnig György öccséről, Sándorról
csak egy igazolványkép maradt meg, eltűnése
előtt két évvel készülhetett, 16 éves a képen
Győrbe került, ahol először fegyveres katonai szolgálatot teljesített, majd októberben
származása miatt átkerült a magyar királyi
hadsereg munkaszolgálatos (a honvédség kötelékében és katonai alakulatokba szervezve,
de fegyver nélkül, kizárólag munkavégzéssel
teljesített háborús szolgálat volt) századába, a

hivatalosan nem nyilvánították holttá, csak
eltűntnek. Valószínűleg útközben halt meg,
és az elhunytak, agyonlőttek listájára nem
került fel.
Jászfényszaruról 58 zsidó személyt szállítottak 1944. május 23-án Jászárokszállásra,
a külső fogadóban kijelölt gettóba. A fogadóban lévő személyeknek a közeli Surányi
malomból vittek vizet a jószívű helybéliek,
mert a gettónak kijelölt épületben nem volt
víz. A külső gettó parancsnoka Frankl Lőrinc
fényszarui bádogosmester volt.
A zsidóknak a munkaszolgálat legalább
60-70 %-os túlélési esélyt, a megmenekülést jelentette, és ez volt a szerencséje Kőnig Györgynek is. 1944. augusztus közepén
lebombázták a gyárat, ahol dolgozott. A
századnál kiszivárgott, hogy hamarosan Mosonmagyaróvárra vezénylik a csapatot, onnan pedig majd Németországba viszik őket.
Elhatározta, megszökik a századtól, inkább

A harmadik Márkus leány, Mária 1933-ban
A leghitelesebb történetet talán Kőnig
György Jászfényszarun élő sógornője, Bukó
Pálné Ágoston Ilona (1939-) ismeri, igaz ekkor 5 éves volt, de emlékezetében sok minden megmaradt, illetve később nővére mesélt
neki erről az időszakról.
A hazaérkezés időpontját ő sem tudja pontosan, de mivel Jászfényszaru 1944. november 17-én „szabadult fel” – ekkor jöttek be
(folytatás a 8. oldalon)
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Anno – Egy nem mindennapi túléléstörténet – II.
(folytatás a 7. oldalról)
a szovjet csapatok –, az öt hetet visszaszámolva október 10. és 15. között érkezhetett meg
Kőnig György Jászfényszarura.
A családi házuk zárolva, izraelita családja,
rokonok, barátok rég nincsenek a községben,
és azzal is tisztában volt, bárhová megy, óriási
veszélyt jelent a befogadónak.
Tudta, ki várja legjobban, és abban is reménykedett, befogadják. A borítékok címezéséből tudjuk Ágoston Imre és felesége,
Márkus Ilona három gyermekével, Máriával,
Józseffel és Ilonával a Bethlen Gábor út 126.
szám (1890-től 1952-ig a községben folyamatos házszámozás volt) alatt laktak. (1990től a korábbi Vörös csillag utca visszakapta a
régi Bethlen Gábor nevet, az Ágoston-ház a
mai 29. szám alatti portán volt, melyre később 1966-ban Kurunczi Sándor tanár épített új házat.)
Az éj leple alatt, éjféltájban érkezett meg az
Ágoston-házhoz, ügyelve arra, hogy senkivel
ne találkozzon, és ne lássák meg. Az utcai kis
Az 1941. január 19-én bemutatott Mágnás Miska című előadás szereplői. Balról jobbra haladva:
Kőnig György, Seres László, Donáth László, Virosztek Sándor.
A személyek azonosításában közreműködött Kiss Józsefné Lajkó Mária

A kép 1941. október 26-án megrendezett
szüreti felvonulás és bál alkalmából készült.
A képen balról jobbra haladva Török Etelka,
Morvai Ferenc, Ágoston Mária, Kőnig György
mint csősz párok láthatók, később az életben is
egy-egy párt alkottak. A kép hátlapján Kőnig
(Kuti) György a következőket írta:
„Ez lett a vesztem mind a kettőnk veszte.”
ablakot halkan kopogtatta meg, beengedték. Marikának nagy volt az öröme. Ágoston néni felvállalta a bújtatás kockázatát. Az
utcára néző szobában az egyik sarokban állt
egy nagy tükör, melynek két oldalán egy-egy
szárny is volt, így közel másfél méter takarást
jelentett. A sarokban elfért egy kisebb szék, az
oldalszárny elmozdításával pedig be lehetett
lépni a tükör mögé. Napközben ez volt a rejtekhelye, éjszaka a díványon aludt.

A kellő óvatosság ellenére valaki mégis meglátta hazajöttét, a család sejtette is, ki lehetett.
Másnap a csendőrséghez bejelentés érkezett,
hogy látták Kőnig Gyurkát az éjjel a faluban,
és biztosan Ágostonékhoz ment, ők bújtathatják. A csendőrök között is volt jóindulatú
személy, ilyen volt az akkori parancsnok is.
Az Ágoston és Márkus család köztiszteletben
állt, no meg a szovjet csapatok már ekkor
átlépték a Tiszát, és súlyos harcok árán közeledtek a településhez. Valószínű már ez is
közrejátszott a lojalitásukban. A parancsnok
és a két beosztott csendőr nagy felhajtással és
hanggal érkeztek meg, hogy információjuk
van, mely szerint Kőnig Györgyöt látták az
éjjel a faluban, és biztos itt bújtatják. A lakásban a csendőrparancsnok közölte Ágostonnéval, hogy nagy „kutatást” tartanak, mert hát
feljelentés érkezett, és nekik kötelességük azt
kivizsgálni.
A házban benéztek a helyiségekbe, a szekrényekbe, aztán a melléképületeket és az udvari
szérűskertet vizsgálták át. Megállapították,
hogy itt nem tartózkodhat Kőnig György. A
csendőrparancsnok végül még azt tanácsolta,
hogy a kaput és a ház ajtóit is tartsák tárvanyitva, jelezve ezzel, hogy nincs rejtegetni
valójuk.
Bármennyire is vigyáztak, néhány nap
után a két kisebb testvér, a nyolcéves József
és az ötéves Ilona csak meglátták a rejtegetett
Kőnig Gyurit. Bukó Pálné visszaemlékezése szerint édesanyjuk hosszan elbeszélgetett
velük, milyen nagy baj lenne, ha valakinek
véletlenül is szólnának a rejtegetett vendégről, akit korábbról ők is jól ismertek és szerettek. Megértették édesanyjuk kérését, és még

az édesapjuknak sem szóltak, aki így csak
november 17-e után tudta meg, hogy öt hétig
náluk rejtőzött Kőnig György. Öt hét nem
nagy idő, azonban rejtőzködésből, az állandó
félelemből három nap is sok.
Írta és a sorozatot gondozza: Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-archívum

Az 1941. október 26-i rendezvény
nyomdai meghívója, amely Darabont Lajos
jászfényszarui nyomdájában készült.
A nyomda 1932-1947 között
a Kossuth Lajos utca bal oldalán,
az Attila utca sarkán ma is álló ház
hátsó helyiségében üzemelt
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Mögöttük az élet
Egy kedves, mosolygós, idős bácsi, Boros Joachim emlékezéseit
vetettem papírra. Johák bácsi a fiatalságáról mesélt nekem. Jászfényszaru legidősebb lakói közé tartozik, lánya és családja gondoskodik ellátásáról. Köszönet érte.
„1918-ban láttam meg a napvilágot egy többgyermekes családban
Jászfényszarun. Akkoriban több generáció lakott egy fedél alatt, a
nagyszüleim is velünk laktak, aztán később az újszőlői tanyára kiköltöztek, mert bővült a jószágállomány és a földterület. Kiskoromtól
kezdve 3-4 tehénre kellett vigyáznom. Olyan sokszor megtettem az
utat a házunktól a tanyáig, hogy a tehenek már maguktól tudták a
járást. A nagyszüleim 35 holdon gazdálkodtak. Birtokunkon megtalálható jószágok: anyakanca, ökör, sertés, tehén, apró baromfi. Ha az
ostor és a gyeplő kikerült a kezemből, jött a kapálás. Minden gazdasági
munkába besegítettem. Öt elemit sikerült így elvégeznem, hogy jobb
keze voltam nagyszüleimnek. Pénzünk nem volt, de megtermeltük a
család számára az élelmet. A felesleges tejterméket, babot, diót a hatvani piacon értékesítettük. A Zagyva partján, gyalog vittük áruinkat a
piacra, ahol szívesen vásároltak tőlünk, mivel a városban nem termeltek. 1935-ben egy fél hold szőlőt vettünk kezelésbe. A nyitástól a szüretig bajlódtunk vele, lett 500 liter must, aminek árán egy kerékpárt
tudtunk venni. Nagyon örültem neki. Akkoriban 2 pej csikót adtunk
250 pengőért: mivel nem volt pénzünk, kénytelenek voltunk olcsón
megszabadulni tőlük. Hogy a szabadidőmet tökéletesen kihasználjam,
Csányra jártam csépeléskor. Zsákozni kellett, ami igencsak megterhelő
volt fizikailag, de még fiatal voltam. Ott búzáért dolgoztam, ami az
itthoni állatok etetésére szolgált. Apám nagyon megdicsért érte. Nem
unatkoztunk mi a tanyán, időhöz kötődés nem volt, bár minden nap
5 órakor keltünk: a tanyasi élet ugye nem csak azt jelentette, hogy egy
tyúkot kergetek a ház körül, és ha elfárad, megfogom és megfőzzük,
hanem a sok soha be nem fejezett munka sorát. Ahogy idősödtem,
szerettem volna az iskolát befejezni, még egy elemi hiányzott az akkori követelményekhez, de kiközösítettek. „– Ha eddig nem jártál, most
már nem is kell.” Nem is tudtam volna iskolába járni, mert 1938-ban
besoroztak katonának, majd 1940-ben bevonultam Komáromba. Alig
melegedtem meg, 3 hónap elteltével Jugoszláviába vittek szolgálatra.
Nagy gőzkomppal szállították a magyar katonákat az Újvidékre. A
vasúti hidakat már felrobbantották: a komp vitte a vagonokat, benne minket. Beosztott lettem, szinte mindenes. A támadásokat nem
a lövészárokból, hanem bentről néztem. Raktárkezelés is feladatom
volt, valamint telegráfhívásokról listát vezettem, a beérkező katonákat
nyilvántartásba vettem. Minden vonat érkezésénél ott kellett, hogy
legyek, mert a postát továbbítanom kellett. Mindemellett még 1,5
pengő zsoldot is kaptam, ha az étkezésem valamilyen okból elmaradt
volna. Azért ért mégis némi atrocitás. A zászlóaljba minden hír hozzám érkezett. Egyik éjszaka adja a rádió, hogy magas rangú tisztek

autója lerobbant, kérik a segítséget. A műszaki alakulatot értesítettem,
hogy milyen probléma adódott, másnap a parancsnokuk rám fogta a
fegyvert, hogy hogyan merem én éjnek idején háborgatni a beosztottjait? Ha a közvetlen parancsnokom nem áll a sarkára, biztosan lelőtt
volna. Tíz napig nem volt szabad mutatkoznom a környéken, később
aztán megbékélt. 1944-ben sajnos orosz fogságba estem. A nyugalmi
életforma után már nekem is parancsoltak. A máramarosi erdőben
fenyőfát vágtunk, aprítottunk és szánkóval szállítottuk 3 köbméterenként nagyon-nagyon messzire. Több órán keresztül húztuk a szánt,
ami a nagy hidegben nem volt egy leányálom. Kezünk, lábunk majd
lefagyott, de munkának ellenszegülni nem lehetett. Itt láttam egy hídrobbantást, ami nagyon megviselt, mert több bajtársam is vízbe fulladt. Vágytam már nagyon haza. 1947-ben vonattal Debrecenbe szállítottak. Magyarország ekkorra már felszabadult. Különös ellenőrzésen
mentünk keresztül, miután okmányainkat megsemmisítették. Miután
azonosítottak és mindent rendben találtak, hazaengedtek. Mint kalitkából kiszabadult madár, siettem a szeretteimhez. Egészségi állapotom

Johák bácsi, Jászfényszaru legidősebb lakója
nem éppen jónak bizonyult, nagyon lefogytam. Sok időnek kellett eltelnie, hogy ennyi év után ismét felvegyem az itthoni élet dinamikáját.
3 hónap után megnősültem, és külön családot alapítottam.”
A kedves, mosolygós idős bácsi, aki határon kívül szolgált, átélte a
frontot, az orosz-ukrajnai sztyeppek változó időjárását, méltósággal
mesélt az eltelt időről. Nem kért, nem követelt, hazatérve folytatta a
hétköznapi életét. Köszönöm, hogy a fentieket megosztotta az Olvasóval. Jó egészséget kívánunk!
Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

50. házassági évforduló

Török István
és Borbély Magdolna
2014. november 29-én
ünnepelték 50. házassági
évfordulójukat,
mely alkalomból
még további sok szeretetben,
egészségben eltöltött boldog
éveket kívánnak
gyermekeik és unokáik.

1964

2014
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Egy születésnap margójára I. rész
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kitüntetési és elismerési szabályzata rendelkezik
arról, hogy tagjait 60. majd 70. és azt követően öt évenként kerek évfordulós születésnapja alkalmából köszönti. Így történt
ez 2014 decemberében dr. Palla Gábor
esetében is. Akkor még nem sejtettem,
hogy mint egy igazi lokálpatrióta születésnapján ellátogat születésének helyére,
tollat ragad és megírja a régmúlt és a jelen
emlékeit. Írását fotókkal színesítve három
részben ismerhetik meg a kedves olvasók.
Vajon az őt követő második (gyermekei) és
harmadik (unokái) generáció érdeklődik-e
még egyáltalán a szülők gyökerei iránt,
vagy egy emberöltő után a múlt a feledés
homályába merül? Talán még nem késő,
hogy egy kicsit lassítsuk a folyamatot, talán erre is jó ez az írás. Ki is valójában dr.
Palla Gábor? Ezt a névjegyből ismerhetik
meg.

Szakmai pályafutása első felét különböző
vállalkozások pénzügyi, számviteli tevékenységének irányításával töltötte. 1991-ben a
bankszektorban helyezkedett el, ahol különféle vezetői beosztásokban több mint 20
évet dolgozott öt kereskedelmi és fejlesztési
banknál.

lóknak főszponzorként pályázatot hirdetett
meg. Feleségével 37 éve házasodtak össze, 2
gyermekük és 4 unokájuk van, és mindan�nyian Budapesten élnek.
„Felhúzom, beállítom és karomra csatolom a Pobeda órát: szinte hibátlan, csak pár
karcolás van üvegén. Tizenöt köve kitartóan

A Homoktanya 424. szám alatti házban, a „tisztaszobában” született Gábor, melynek mennyezeti
gerendájába az építés 1902. évét vésték. Fotó: dr. Palla Gábor
Sokat oktatott pénzügyi-banki témakörökben, szakcikkeket is ír, mostanában az Élet
és Tudomány című hetilapban jelennek meg
írásai a pénzügyi tudatosságról és napi pénzügyeinkről. Kedveli a sportot és a túrázást,
bakancsos és kerékpáros túráiról a Turista és
a HTM magazinokba írogat. Hobbija a fotózás, 2005-ben a jászfényszarui művelődési
házban csodálhattuk meg kiállítását. Tagja a
Fényszaruiak Baráti Egyesületének, 2007ben városunkról az általa készített fotóanyagból nyolc képeslapot adott ki a FÉBE. 2014
szeptemberében a helyi 7-8. osztályos tanu-

segíti a tengelyek mozgását. Acéltokjában
mutatói és arab számai aranyszínűek. A
számlap fehér volt valamikor, de az idő patinássá tette, letompult a színe, és így nekem
jobban is tetszik. Talán most szebb is, mint
újkorában lehetett. 1958 februárjában gyártották. Édesapámé volt, 1958 végén vette.
Szinte mindig a csuklóján volt, nem nagyon
tudta óvni, mert munkájához is kellett használnia, a menetleveleken fel kellett tüntetni
a fuvar indulását és érkezését. Akkortájt teherautó-sofőr volt, az ÉPFU-nál dolgozott,
(folytatás a 11. oldalon)

1955 nyarán a féléves Palla Gábor.
Fotó: családi archívum
Névjegy: 1954-ben Palla Gábor (19281990) és Pető Mária (1932-) szülők gyermekeként a Homoktanyán született. Gyerekkorában szüleivel együtt elkerült Jászfényszaruról.
Az általános iskolát Pestszentimrén járta, azt
követően a Pestszentlőrinci Közgazdasági
Szakközépiskolában gyors-gépíró és idegen
nyelvi, angol szakon 1973-ban érettségizett.
Az egyetemi tanulmányok előtt a katonai
szolgálatot Kalocsán töltötte, 1974-től lett a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója. A népgazdasági tervező-elemző szak elméleti gazdaságpolitikai szakágazatán szerezte okleveles közgazda diplomáját
1979-ben. Az egyetemi doktori fokozatot két
évvel később summa cum laude minősítéssel
kapta meg, disszertációjának témája a szervezeti rendszer és a gazdaságirányítás folyamata
volt.

Ennyi maradt Palla János nagyapa 1930-ban épült tanyájából. A Zsámboki-kereszttől a Galga
felé a kövesúton jőve bal oldalon az első tanya volt egykor. Fotó: dr. Palla Gábor

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2015/01

11

Egy születésnap margójára I. rész
(folytatás a 10. oldalról)
az építkezésekhez szállította a sódert meg a
homokot. Kapott az óra port, piszkot, rázkódást, mert a csőrös Skodák és később a fülkés
Skodák sem a kényelmükről voltak híresek,
nem úgy, mint a mai teherautók. Évekig
használta a Pobedát, aztán egy másik órára
váltva a Pobeda bekerült az én kincses ládámba, illetőleg nem is láda volt az, hanem az
általános iskolai tornacipőm kék zsákja. Sok
más mütyürrel, vasgolyókkal, csavarokkal, a
fizikaórára barkácsolt izzófoglalatokkal, kapcsolókkal, biciklilámpával, csúzliágassal és
hasonló kincsekkel együtt pihent az óra. Már
gyerekeim jócskán felcseperedtek, amikor
vagy húsz évvel ezelőtt a tornacipőzsákból
elővettem a Pobedát, óráshoz vittem megné-

Kicsi a forgalom, inkább csak a boltok előtt
vannak emberek, áthajtok a településen, innen az országút a vasúttal párhuzamosan halad. A motor halk duruzsolását a rádió zenéje
le-lenyomja, most éppen egy lassú, érzelmes
zene kezdődik. Párás lesz a szemem, a zene
eszembe juttatja a két nappal ezelőtt Tóth
Tibor barátomtól születésnapomra postán
érkezett Bába-napló (Jászfényszaru Községi
Tanács VB.) egyik oldalának fénymásolatát.
Tibor vezeti a Fényszaruiak Baráti Egyesületét, ő ajándékozott meg ezzel az érdekes dokumentummal: 130-as sorszámmal jegyezték
be, hogy 52 cm hosszú és 3800 gr súlyú fiúgyermek született Palla Gábor és Pető Mária
szülőktől. Hogy mikor is? 1954-ben, szenteste előtt egy nappal, éjjel háromnegyed tizen-

Kívülről 2014. december 23-án még így nézett ki a lakatlan szülői ház.
Fotó: dr. Palla Gábor
zetni és feltámasztani hosszú álmából. Apám
már nem élhette meg, amikor órája egy
alapos tisztítás és mosás után, gyakorlatilag
javítás nélkül újra ketyegni kezdett. Néhanéha mostanában is használom: felhúzom,
beállítom a pontos időt, nézem másodperc
mutatóját és felkötöm karomra. Pontosan,
hibátlanul jár. Ma is így tettem, újrainduló
ketyegése megnyugtatott ezen az eléggé különös napnak ígérkező reggelen.
Magamhoz veszem a feleségemtől, Évitől
kapott fokosomat. Ászáron, a híres kovács
műhelyében jártunk pár évvel ezelőtt, ott
tetszett meg. Somfa ágából van a nyele, fejét
meg a híres T72-es tank lánctalpának csapszegéből tűzben kalapácsolta, formázta, majd
olajban edzette meg a kovács. A mester borsónyi monogramja feketén csillog az acélban.
Bakancsom is előkerült, enni- és innivaló a
tarisznyámban, és már indulok is. Szinte tavaszias az idő, nyoma sincs a télnek, holnap
pedig karácsony szentestéje lesz, fagy és hó
szokott ilyenkor lenni. Most pedig a téli didergés helyett napsütésben és február végéhez
hasonló melegben hagyom el a főváros határát, az M0-sról Pécelen át autózom.

egykor. Édesanyám, feleségem, gyerekeim,
unokáim már előzetesen felköszöntöttek, így
a mai napot arra szánom, hogy visszagondoljak felmenőimre, és megnézzem, hol is születtem pontosan hatvan évvel ezelőtt.
Jászfényszaru a Jászság nyugati, a fővároshoz legközelebb fekvő települése. A Jászság
tizennyolc települést foglal magába, tizen-

ANNO I.
Decemberben indított új sorozatunkban a 9. oldalon, a lap alján egy
futballistákat ábrázoló fotó jelent meg,
amelyen három személyt nem tudtunk
felismerni. Olvasói jelzés alapján az álló
sor bal oldalon szereplő nyakkendős férfi Cserháti Antal (Tongyel), aki abban
az időben sok meccset bíróként levezetett, mellette Győri Antal látható.
Köszönjük, hogy szóltak, és a jövőben
is számítunk olvasóink személyeket beazonosító jelzéseire.
Tóth Tibor

öt nevében szerepel a ’jász’ név, hároméban
nem (Jánoshida, Alattyán, Pusztamonostor).
Pécel után Kóka, majd Zsámbok következik,
a Zsámboki határ egyben Pest megye széle
is, innen kezdődik a Jászság, Jászfényszaru
lakóhelyemtől mintegy ötvenöt kilométerre
fekszik. Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye
határán éles jobb kanyar van, innen valamiért rosszabb is az aszfalt, lassítok, talán egy
kilométerre út menti feszület áll a Menyhárt-tanyával szemben, itt van az első, ma
is lakott épület, bár maga a ma már városi
rangú Jászfényszaru még bő öt kilométerre
van innen. A város körül nagyjából hat-nyolc
kilométeres sugarú körben tanyavilág volt, a
tanyákhoz földek tartoztak, egy-egy család
megélhetését biztosítva.
A házak, istállók, fészerek egy részét elvitte a
történelem, a fiatalok városba költöztek, de jó
néhány még megmaradt. Némelyiket kikezdi
az idő vasfoga, földig is pusztítja, az erősebbek tartják magukat, és a benne lakó idősek
sem akarnak mozdulni. Néhányukba meg
nyugalmat keresve, messzi városok kényelmét
feladva, új tulajdonosok költöznek be.
Most balra kanyarodik az út, lassan meg is
állok. Az elsuhanó autós talán nem is tudja,
hogy az utat szegélyező bokrokon belül, az út
bal oldalán valaha egy tanya állott. Palla János (1902-1948) nagyapám építette, amikor
édesapám kétéves volt, 1930-ban. Czeglédi
Veronika (1903-1977) nagymamám a házépítés alatt naponta vitte az ebédet: egyik
kezében az ételest cipelte, benne a savanyú
krumplilevessel, amely mellett a kemencében
sült vastag héjú kenyér lapult, másik karján
meg édesapámat, a kicsi Gábort tartotta. Felépült a ház, előtte a kövesútig elég nagy volt
a kert, ami zöldséget és gyümölcsöt is adott a
családnak. Teltek-múltak az évek, Palla nagyapám meghalt, édesapám és két testvére is elhagyta a szülői házat, megházasodtak, Czeglédi mama a városba költözött, így a tanya
később más kézre került. És most itt állok a
szinte térdig érő száraz fűben, néhol méteres
fácskák, kórók között, és fényképezem a valamikori csinos ház maradványát: már csak a
keleti oldalon áll a házfal három, talán csak
két méter magas maradványa. Ennyi maradt
belőle, a többi fal leomolva, a tető, a gerendák már rég odavannak. Még látszik, hogy
vályogból volt a fal, itt-ott a tapasztás is megvan, néhol a valamikori festés nyomai csillannak meg a délelőtti napsütésben. Csavarja a
torkomat a látvány, a még kivehető tisztaszobában, ahol édesapám gyerekként a gurigával játszott, most fák nőnek, bő tízévesek is
lehetnek, ennyi ideje tart a ház pusztulása.
Talán tizenöt éve, Ráth András barátommal
kirándultunk ide, megmutatván neki, honnan is származom.
Akkor is romlott már a ház állaga, de teteje
még megvolt. Emlékszem, álltunk a ház előtt,
császárszalonnát falatoztunk, meg rántott
húst eszegettünk, miközben meséltem Andrásnak a családomról…”
A sorozatot gondozza:
Tóth Tibor
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
2014. évi tevékenysége három programcsomagban valósult meg
1. A népfőiskolai munkánk nagy részét az EU-s pályázatunk lebonyolítása
(4 település 8 intézményében), szakmai és
pénzügyi beszámolók, elszámolások készítése töltötte ki. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság pályázatot adott be 2012.
november 30-án „Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság
jegyében” címmel a TÁMOP-3.2.13-12/1
sz. konstrukcióra. A pályázat eredményességéről 2013. október 3-án kaptunk értesítést. A nyertes pályázat azonosító száma:
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499, az elnyert
támogatás: 17.573.987 Ft. Az adminisztratív
munkák elvégzését követően kezdődtek el a
projektmunkák. A projekt támogatási időszaka: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.
2. Hagyományőrző Erzsébet-napi Kiállítás és Vásár 2014. november 21-én Jászfény-

előadást „Példa a gazdaság és erkölcs oktatására – keresztény társadalmi elvek a gazdaságban címmel”.
3. Adventi Kávéház 2014. december 14én. A jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság hagyományos adventi ünnepségének vendégfellépője ez évben a Lehel
Vezér Gimnázium Férfikara volt. Az elegáns
„Régi Kaszinó étterem és kávézó méltó helyszíne volt a meghitt rendezvénynek.
A megjelenteket Kovács Béláné Pető Magdolna elnök asszony Maczkó Mária énekművész gondolatait idézve köszöntötte:
„Az élet mit sem ér ünnep nélkül,
az ünnep száraz ének nélkül,
az ének megfagy lélek nélkül.
Az ünnep az élet virágoskertje,
az ének a legszebb virág benne
és ez a legszebb virág a lélektől ragyog.”
A köszöntő gondolatok után a terem hátsó
részéből énekelve előrevonuló kórus formabontó bemutatkozásával nyomban kivívta a
közönség tetszését, amit fokozott az „Éljen
minden bájos szép nő” kezdetű ének.

Jászfényszaru – 1781
szarun a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár nagytermében, egész nap folyamán.
Ugyanekkor a további programok valósultak meg délelőtt a kicsiknek: Kerekítő a picik részére – Cirógatós – lógázós –
höcögtetős – dögönyözős mondókázás egy
kis néptánccal, népzenével és hangszerekkel; Kukoricás játszóház az óvodásoknak.
Majd délután a felnőtteknek: Fotókiállítás
Lovak között címmel Pető István munkáiból. A tárlatot megnyitotta Mészáros
Annarózsa fotográfus. Fotókiállítás Értékeink címmel. Fotóválogatás a népfőiskola
életéből és Bedekovich Lőrinc kéziratos térképeiből. A kiállítást méltatta Nagyné Kiss
Mária, a Magyar Népfőiskolai Társaság alelnöke. A Szilágyi Erzsébet Független Segítő
Nőegylet meghívásában dr. Baritz Sarolta
Laura nővér domonkosrendi apáca tartott

A hölgyek a figyelmes köszöntést értékelték,
az urak pedig azt, hogy nevükben is szólt a
dalba öntött kedves bók. A Deméné Ilonka
Gabriella karnagy által összeállított műsor
hűen tükrözte a férfikar repertoárjának széles
skáláját. A könnyed, fülbemászó dallamokon
túl Jászfényszaruban is nagy sikert aratott a
Forgó Katalin igazgató-helyettes asszony,
Madarász Lajos és Koczkás György „leheles”
szülők szóló produkciójával színesített I. világháborús dalcsokor. A narrátorként is közreműködő karnagy asszony az immáron hetedik éve együtt dolgozó férfikart úgy mutatta
be, hogy az éneklés szeretete, az összetartozás
érzése és a közös élmények fűzik egybe a tanárokat, szülőket, jelenlegi és volt tanítványokat. Igazi kuriózumként Parti Tamás tanár úr
szellemes bemutatójából a klasszikus perui
hangszert, a kahont is megismerhette a kö-

zönség. A vendéglátók ajándékcsomaggal és
szívélyes vendéglátással köszönték meg a szép
estét.
Forrás: BerényCafé
ÉRTÉKEINK
A Bedekovich-térképek kiállítása
az Erzsébet-napi programon
(2014. november 21.)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
térképgyűjteményébe mintegy 300 kéziratos térkép tartozik. Noha más levéltárak
ennél jóval több kéziratos térképet őriznek,
a szolnoki anyag számos darabja elsősorban a Jászkun Kerület rendkívül tehetséges
geometrájának, idősebb Bedekovich Lőrincnek köszönhetően kiemelkedő értéket
képvisel. A gyűjtemény egy része 1878-ban
Jászberényből, a megszüntetett Jászkun Kerület iratanyagával együtt került Szolnokra,
az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye levéltárába.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban fellelhető térképek készítői közül műveinek mennyisége és színvonala tekintetében
egyaránt kiemelkedik idősebb Bedekovich Lőrinc, a Jászkun Kerület első állandó alkalmazásban álló földmérője. Bedekovich több mint
félszáz alkotása került be a szolnoki levéltárba
és számos munkáját más közgyűjtemények őrzik. (Tóth János, a Jászberényi Jász Múzeum
korábbi igazgatója 1976-ban még csupán 41
db, Szolnokon őrzött Bedekovich-térképről
tett említést, ám a később előkerült alkotásokkal és a név nélküli, vélhetően idősebb
Bedekovich Lőrinc által készített szelvényekkel együtt számuk meghaladja az ötvenet.)
Az 1950-es évek első felében a városi és
községi levéltárak felszámolásakor jelentős
mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény. A levéltárban folytatott iratrendezések
és kutatások során a Jászkun Kerület, Jászberény város és a Blaskovits család iratanyagából további kéziratos szelvények kerültek elő.
(A Blaskovits család Borsod, Heves, Hont és
Pest megyei vonatkozású iratanyaga a térképekkel együtt az I. világháború után került
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárába.) Ezeket eredeti jelzetük meghagyásával
vettük fel nyilvántartásainkba.
Idősebb BEDEKOVICH Lőrinc (Jászapáti, 1751 – Jászfényszaru, 1823)
Horvát nemesi családból származott. A
Budai Királyi Egyetemen szerzett mérnöki
diplomát. 1779-ben a Jászkun Kerület közgyűlésének határozata szerint évi 200 rajnai
forint fizetéssel a Hármas Kerület földmérőjének választották meg. Elsősorban vízrajzi
térképei, vízszabályozással kapcsolatos munkái ismertek. Nemes Gerzson kutatásai szerint több mint 90 nagyméretű vízrajzi térképet készített több évtizedes működése során.
Szinte valamennyi jászkunsági településről
maradt fenn Bedekovich felmérés. Ugyanis a helyi igények és természeti adottságok
(folytatás a 13. oldalon)
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(folytatás a 12. oldalról)
figyelembe vételével minden jászkun helység vízpanaszával kapcsolatosan tervet dolgozott ki. Nemcsak a Jászkun Kerület, hanem a Helytartótanács megbízásából is dolgozott. A Nagykunságban a Mirhó és
a Zádor-ér, a Jászságban a Zagyva és a Tarna szabályozásában voltak
kiemelkedő érdemei. A vízimalmok működtetéséhez szükséges zsilipeket, zúgókat és gátakat is tervezett.
Térképei nemcsak pontosak, hanem díszesek is, sokszor művészien megrajzolt képeket tartalmaznak. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található legismertebb műve az egész Jászkunságot
ábrázoló 1782-ben készült alkotása. A térképen valamennyi jászkun
helységet és pusztát, az utakat és a folyókat is feltüntette. Ez az egyetlen Bedekovich-térkép, amely még a szerző életében nyomtatásban
megjelent. Először 1801-ben Horváth Péter jászkunok történetéről írt
könyvének mellékleteként került kiadásra. Legjelentősebb alkotásának
mégsem ez, hanem a Heves Megyei Levéltárban lévő 31 lapos Zagyva és Tarna térkép tekinthető, amelyen 1791-ben a két folyó futását
ábrázolta Hatvan vidékétől a szolnoki várig (Heves Megyei Levéltár).
Bedekovich mérnöki munkájának magas színvonalát jelzi, hogy vízrendezési elgondolásait a Helytartótanács jóváhagyta. Munkái mégis
ideiglenes jellegűek maradtak, mivel a végleges megoldás, az egész
Tisza-völgy szabályozása csak évtizedekkel később kezdődhetett meg.
Bedekovich Lőrincet 1801-ben érdemei elismeréséül József nádor tiszteletbeli táblabírónak nevezte ki. 1819-ben negyven évi szolgálat után,
fizetése meghagyásával vonult nyugdíjba. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltárban található Bedekovich térképanyag alapját az a 43
rajz képezi, amelyet a szerző 1823-ban, nem sokkal halála előtt adott
át a Jászkun Kerületnek. Idősebb Bedekovich Lőrinc 1785-től élete
végéig Jászfényszarun élt. (Vö.: NEMES Gerzson: Bedekovich Lőrinc a Jászkunság első vízépítő mérnöke. Vízügyi Közlemények, 1984.
2. füzet. 271-279. p.; NEMES Gerzson: A két Bedekovich. Magyar
Vízgazdálkodás, 1980/2. 30-32. p.)
Ifjabb BEDEKOVICH Lőrinc (Jászfényszaru, 1788 – Jászfényszaru, 1857)
1806-tól mérnökgyakornoki munkát folytatott atyja, idősebb
Bedekovich Lőrinc mellett. A gyakorlati idő alatt készített rajz- és
térképmásolatait, terveit apja hitelesítette. 1815-ben a Pesti Mérnöki
Intézetben oklevelet szerzett, majd József nádor hozzájárulásával elnyerte a Jászkun Kerület másodföldmérői állását. Idősebb Bedekovich
Lőrinc nyugdíjba vonulása után rövid ideig a Hármas Kerület mérnöke. 1820-ban azonban külön Kiskun és Nagykun kerületi mérnöki
állásokat létesítettek, az előbbit Varga Elek, Zala megyei mérnök, az
utóbbit Tóth (Toót) András nyerte el, míg ifjabb Bedekovich Lőrincet
a Jász Kerület mérnökévé választották meg. Atyjához hasonlóan Jászfényszarun lakott, de hivatali tevékenysége Jászberényhez kötötte. Első
önálló térképe a jászberényi ispotály létesítésével kapcsolatban 1816ban készült. 1825 és 1838 között kidolgozta Jászberény városrendezési
tervét, melynek figyelembevételével a főteret, az onnan nyíló utcákat,
illetve a városközpont mai szerkezetét kialakították. 1826-ra elkészítette valamennyi jászsági település felmérését.
Vízimalmok zúgóinak tervezését és szakvéleményezését is vállalta
(Újszász, Jászfényszaru), és építészként több jászberényi középület
létesítése fűződik nevéhez. 1829-30-ban az újjáépült Jászkun Kerületi Székház, 1839-40-ben a városháza, valamint a Rozália-kápolna
tervezésében és a munkálatok kivitelezésében vett részt. Apjánál sokoldalúbb volt ugyan, azonban munkássága, térképeinek száma jóval
kevesebb és ezek sem annyira igényes és díszes kidolgozásúak. A két
Bedekovich térképeit nehéz elkülöníteni, mivel az 1810-es évekből
mindkettőjüknek maradtak fenn alkotásai, néhány esetben közösek a
művek, és az idősebbik olykor ellenőrizte és szignálta fia rajzait. Ifjabb
Bedekovich Lőrinc 1848-ig töltötte be hivatalát. Ekkor azonban mást
választottak meg a Jász Kerület földmérőjének, és nyugdíjkérelmét is
elutasították. Életműve és tevékenysége azonban még nem minden
részletében feltárt.
(Vö.: NEMES Gerzson: A két Bedekovich. Magyar vízgazdálkodás,
1980/2. 30-32. p. ; SUGÁRNÉ Koncsek Aranka: A két Bedekovich.
A Jász Múzeum évkönyve 1975-2000. Jászberény, 2001. 313-324. p.)

A kor földmérési eszközei idősebb Bedekovich Lőrinc térképein
is megfigyelhetők. Közülük legismertebbek a háromszögelési méréseknél, a földrajzi helyek koordinátáinak meghatározására szolgáló
csillagászati műszer, az astrolabium, a mágneses iránytűvel ellátott
compass, a mérőlánc, mérőasztal, szintező távcső, a jelző és kitűző rudak. Bedekovich 1795-ben rajzolt Nagykunságot bemutató térképén
nemcsak a mérnöki műszereket, hanem a mérőasztalnál dolgozó mérnök alakjában saját magát is megörökítette A térkép szélén megrajzolt
fa mögül előbukkanó állatfejekkel (ökör, kecske és juh) valószínűleg a
pusztákra jellemző állattartásra kívánt utalni.

A Jászság képe
A pusztai élet tárgyai, mezőgazdasági szerszámok, a pásztorok főzőés evőeszközei láthatók Bedekovich Lőrinc Péteri- és Tajó-pusztáról
1782-ben készült, rendkívül díszes alkotásán Az ábra főalakja csónakban, iránytűn álló faun, kezében sarlóval nádat vág. Faun látható
kezében a léptéket kifejező mérőrúddal Bedekovich Lőrinc 1817-ből
származó kiskunsági és nagykunsági térképén is. Az ábrázolásból az
apa és a fiú közös munkájára következtethetünk. A felmérést valószínűleg az ifjabb, a díszítést az idősebb Bedekovich készítette.
Az idősebb Bedekovich művein angyal figurák is feltűnnek. Az
1781-ben Jászfényszaruról készült térkép jobb felső sarkában szálló
angyal látható, kezében ugyancsak a léptéket és tájolást jelző mérőrúddal Bedekovich Lőrinc „Jászság képe” című alkotásán puttó tartja
kezében a szöveges feliratot. Feltehetően ez az 1817-ben készült térkép is az apa és fiú közös munkájának eredménye, ugyanis az ifjabb
Bedekovich önálló művein figurális ábrázolások nem láthatók. Az
idősebb Bedekovich Lőrinc legismertebb, Szolnokon őrzött térképén,
amelyen 1782-ben az egész Jászkun Kerületet bemutatta a Hármas
Kerület színes címere, katona, felszerszámozott ló, fegyverek és mezőgazdasági eszközök figyelhetők meg.
(folytatás a 14. oldalon)
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2014. évi tevékenysége
(folytatás a 13. oldalról)
A katona kezében lévő, ágyútöltéshez használt rúdon lévő mérföldbeosztás a léptéket
fejezi ki.
Mivel a jászkunsági vonatkozású térképek nagy részét idősebb Bedekovich Lőrinc
készítette, akinek munkásságát fia, ifjabb
Bedekovich Lőrinc folytatta, életrajzukat célszerűnek találtuk részletesebben is ismertetni.
Bedekovich életművéből érdemes kiemelni a
Heves Megyei Levéltárban őrzött, a korszak
legszebb, legjelentősebb vízrajzi térképművét,
amely a Zagyva folyó Hatvan és Szolnok közötti szakaszát ábrázolja (1791-ben) 31 darab
(egyenként 70x40 cm nagyságú, 1:36.000
méretarányú) térképen. Marsigli hadmérnök
munkássága óta ez volt az első nagyszabású
vízfelmérési munka. Alaposságát mutatja,
hogy a térképsorozat 13 féle jellel ábrázolja
a vízzel kapcsolatos objektumokat; pl. soha

azok eredményei. Bp., 1957. RAUM Frigyes:
A magyarországi földmérők és térképészek
fontosabb életrajzi adatai. Bp., 1987.
A BEMUTATOTT,
KIÁLLÍTOTT TÉRKÉPEK
1.
Jászkun Kerületek 1782
Idősebb Bedekovich Lőrinc
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
A Jászság, Nagy- és Kiskunság egész területét ábrázolja valamennyi helység, puszta,
folyó, út és templom feltüntetésével.
Jelöli az elpusztult helységeket is, valamint
az Ördög-árkot Dévaványától Kiskunhalasig.
A JNSZML egyik legértékesebb térképe. Hadászati céllal készült, amire a jobb alsó sarokban látható díszes, figurális ábra utal.

3.
A Jászság képe 1817
Idősebb Bedekovich Lőrinc
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
A Jászság áttekintő és vízrajzi térképe részletes szín- és jelmagyarázattal. A folyókat és
a vízállásos, mocsaras területeket ábrázolja.
Feltünteti a Jászság úthálózatát, a jászsági,
továbbá a határos Heves-Külső-Szolnok és
Pest megyei részek településeit templomaik
jelölésével. Ábrázolja a Jászsághoz tartozó
karai, kocséri és kisszállási pusztabirtokokat
is. A szelvény díszesen illusztrált jobb alsó
sarkában puttó alakja látható, kezében a térkép feliratával, alatta a léptéket mérföldekkel
jelző beosztással.
4.
Szent-László-puszta 1780
Idősebb Bedekovich Lőrinc
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Tanyák, halmok, tó, szigetek, híd, utak,
kutak feltüntetésével készült felmérési térkép.
Címfelirata igen díszes rajzolatú. Tájolása színes és figurális. A heverő Posseidon kezében
lévő alabárd a térkép tájolását jelzi. A korábban Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma és Jásztelek által birtokolt puszta
1873-ban önálló községgé alakult.
5.
Péteri- és Tajó-puszta 1782
Idősebb Bedekovich Lőrinc
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Péteri-puszta jász és nagykun helységek birtoka volt. A ma Kiskunhalashoz tartozó Tajópusztát a kiskunsági helységek birtokolták.
Rendkívül díszes, finom kidolgozású felmérési térkép, amelynek díszítő elemei csónakon álló faunt, továbbá a pusztai élet tárgyait,
mezőgazdasági eszközöket, főző- és evőeszközöket ábrázolnak. A két puszta felosztását jelöli a birtokos helységek között. Péteri-puszta
a XIX. század közepére Pusztapéteri néven
önálló községgé alakult, melynek neve 1900ban Pálmonostorára változott.

Jász Kun kerületek
el nem öntött partok, néha elöntött partok,
csekély vízállásnál is elöntött partok, partomlások stb. Nemes Gerzson főmérnök fáradhatatlan kutatómunkával az 1980-as években
feltárta a Bedekovichok családi kapcsolatait,
mérnöki és térképészi működésük minden
lényeges mozzanatát, a vízszabályozásban
betöltött fontos szerepüket, sőt az idősebb
Bedekovich mérnöki eszközeiről is jelentetett
meg tanulmányt.
A térképészek munkásságáról, életművéről
az alábbi kiadványokban találhatunk részletes adatokat: FODOR Ferenc: Magyar vízmérnököknek a Tisza-vögyben a kiegyezés
koráig végzett felmérései, vízi munkálatai és

2.
Jászfényszaru 1781
Idősebb Bedekovich Lőrinc
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Fövényszarut /Jászfényszaru/ és a közeli
jászsági, Heves és Pest megyei településeket a
templomok színes rajzával ábrázolja a térkép.
Feltünteti a szabályozatlan Zagyva folyót,
nádas területeket, szőlőskerteket, utakat,
malmot és csárdát. Felirata színes, díszes címkeretben. Jobb felső sarkában szálló angyal
látható kezében mérőrúddal, amely a térkép
méretarányát és tájolását megadja. Finom kivitelű, igen szép vízrajzi térkép.

6.
Kara-puszta 1798
Idősebb Bedekovich Lőrinc
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Jászfényszaru község fél Kara-pusztájának
dűlőkre /I-VII/ osztott térképe. A tavakat, kutakat, halmot feltünteti. Kara- és Jenő-pusztából 1860-ban alakult Jászkarajenő község.
7.
Jászjákóhalma, Jászapáti,
Jászalsószentgyörgy és környékének
vízrajzi térképe 1779
Idősebb Bedekovich Lőrinc
Heves Megyei Levéltár
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Óvodai hírcsokor I.
Karácsonyi műsorokról
Óvodánkban az idén a Ficánka csoportnak jutott a karácsonyi műsor elkészítése.
A műsorunk mottója lehetett volna a múlt felidézése, hiszen az adventi barkácsoláson készített ajándékunk idézete és megtanult verseink tartalma is erre utaltak.
„Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból,
és megvilágítják az elmúlt időt és embereket,
akik élnek újra és örökké,
a kis karácsonyi gyertyák puha, libegő fényében.”
A műsorunk főszereplője három fenyő volt, melyek más-más módon segítettek az embereken. Az első fenyő meleget adott, a második
hangszer lett, és vitte a karácsony hírét, a harmadik pedig egy szegény
család karácsonyfája lett. Mind a három történet beágyazható korunk
hétköznapjaiba, legyen az a szegénység vagy akár az a jelenség, hogy
csak elrohanunk a karácsony ünnepe előtt.
A gyermekek ajándékot készítettek az összes óvodásnak és az időseknek. Műsorunkat előadtuk az óvodásoknak, a szülőknek, az Idősek
Otthonában a „Generációk találkozása” projekthez csatlakozva és a
Városháza dolgozóinak.
Nyugdíjas óvó nénijeinket a hagyományokhoz híven vendégül láttuk a csoportunkban.
Nagyon mozgalmasan és élményekkel gazdagodva zajlott a karácsonyi ráhangolódás a csoportban.
Sinkovics-Gebura Katalin

Visszapillantó
Karácsonyvárás a Szivárvány óvodában
Az karácsonyvárás egyik legjelentősebb ünnepi időszakunk az év
során. Mint minden jeles nap a karácsony is hosszabb előkészületet
igényel. A gyermekek kíváncsiságára építve változatos tevékenységeket kínálunk, izgalmassá téve a várakozás időszakát. Ünnepségeinkre
a szülők, nagyszülők is meghívást kaptak. A legkisebbek, a Süni csoportosok, mint kismanók idézték fel a megismert dalokat, verseket,
és tánccal köszöntötték az egybegyűlteket. A Katicák egy kis fenyő
történetét elevenítették fel. A Csigabiga csoportosok betlehemes játékot adtak elő.
Kép és szöveg: Földvári Edit

A Samsung Smart Schoolban jártunk
A Szivárvány Óvoda Pillangó csoportosai rendhagyó módon a
Samsung Smart School-ba hívták találkozóra a Napsugár Óvoda
Süni csoportosait.
A gyerekek számára meglepetésnek szántuk a közös programot, nem
árultuk el előre, mit is fogunk ott csinálni. Amikor mindenki kényelmesen elhelyezkedett, kezdetét vette a „Bogyó és Babóca délelőtt”.
Bartos Erika kedves kis mesefiguráit szinte minden gyermek szereti,
aki netán még nem találkozott velük, ez alkalommal megismerhette
őket és barátaikat.
Először közösen néztünk meg egy rövid rajzfilmet az óriási tv-képernyőn. Majd „Ki tud többet Bogyóról és Babócáról?” kérdés-felelet
játék kezdődött.
Először a mese szereplőit kellett képről felismerni és megnevezni,
majd kitalálni, hogy melyik házikónak ki lehet a lakója. Alig hangzott
el a kérdés, már záporoztak is a válaszok, bizonyítva, a gyerekek naprakészek ebben a témában. Amikor elfogytak a kérdések, mindenki
serényen munkához látott, kiszínezte kedvenc mesehősét. Nem volt
meglepő, hogy a fiúk leginkább Bogyót, a csigafiút, a kislányok pedig Babócát, a katicalányt öltöztették színes ruhába. Gyorsan eltelt a
délelőtt, ideje volt visszaindulni az óvodába. Búcsúajándéknak a meseszereplők képeit kapták a gyerekek, hogy legyen egy kis emlékük az
együtt töltött délelőttről.

Köszönjük a lehetőséget a Samsung Smart Schoolnak, és az ott dolgozóknak. Jövőre is szeretnénk olyan programot szervezni, ahol a gyerekek életkorához igazodva használhatjuk közösen a fejlett technika
áldásait, hiszen az ő generációjuk számára ez már teljességgel terméKép és szöveg: Szarka Gáborné Judit óvó néni
szetes.
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Óvodai hírcsokor II.
Luca, Luca, kity-koty, kity-koty…

Vendégek voltunk…
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete hagyományainak megfelelően 24. alkalommal rendezte meg a „Mindenki
karácsonya” elnevezésű ünnepségét. 2014. december 19-én a WestEnd
Cityben több mint háromszáz gyermek vett részt az ajándékozással
egybekötött rendezvényen. Közöttük volt városunk 14 kisdiákja is.
Az utazás feltételeit a NGYSZ jászfényszarui csoportja biztosította.
Az ünnepségen a Budapesti Operettszínház művészei szórakoztatták a
meghívott gyermekeket. Ezt követően a támogatók – köztük az OTP
Bank – által felajánlott ajándékcsomagokat adta át dr. Edvi Péter, a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke.
A jászfényszarui csoport gyermekei élményekkel gazdagodva tértek
Cseszkó Tímea
haza a rendezvényről.
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
jászfényszarui csoportjának képviselője
Képek a rendezvényről:

A Napsugár Óvodában hagyományosan a nagy-középső csoportos
gyerekek járnak lucázni. December 13-a Luca napja, az év legsötétebb napja. Ilyenkor az asszonyoknak tilos volt dolgozni, vigyáztak
arra, hogy a háznál az első látogató férfi legyen. Emlékezve a régi hagyományokra az óvodában ezen a napon Luca-búzát vetünk, melyet
karácsonyi búzának is neveznek. Minden nap meglocsoljuk, a növény
fejlődéséből következtettek régen az eljövendő esztendő búzatermésére, a család és a jószágállomány egészségére. A néphagyomány szerint
ekkor járnak kotyolni. Az ismerős házakat meglátogatva mindenféle
jókívánságot mondanak a háziaknak. A Maci csoport régi viseletbe öltözve mutatta be Luca-napi kis műsorát az óvodában a többi csoportnak. Ezek után látogatást tettünk műsorunkkal az önkormányzatnál,
a GAMESZ-ban és az Idősek Otthonában, valamint a csoportba járó
gyerekek közül egyikük családjánál. Kántálásunkat, jókívánságainkat
szeretettel fogadták, ajándékkal jutalmazták mindenhol.
Dobák Ágota Zsuzsanna · Fotó: Balázsné Dobák Angelika

Bárdosi Németh János: Lucázás
Luca, luca, kitykoty,
sok csibe, lúd keljen,
aludttejes köcsög
száradjon a kerten,
vetés, virág megeredjen,
Luca, luca, kitykoty.
Luca, luca, kitykoty,
vizük borrá váljon,
hosszú kolbász, hurka
lógjon a padláson,
házuk népe bajt ne lásson,
Luca, luca, kitykoty.

A Szivárvány Óvoda Lucázó nagycsoportosai. Fotó: Földvári Edit
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Iskolai hírek
December első hetében, Mikulás környékén a felsős tanulók izgalommal várták az
osztálybulikat. Ilyenkor a tanulók személyre
szóló csomagot készítenek egymásnak, amit
rövid kis versikével vagy jellemzéssel adnak
át. Az ajándékozás után jön a szórakozás,
játék vagy tánc. Voltak olyan osztályok, akik
filmet néztek.
Ezt a programot követte december 11-én
az iskolai Ki mit tud? a művelődési házban,
melyre az alsós és felsős tanulók és felkészítőik is nagy izgalommal készültek. A kitartó
munkának meglett az eredménye. Nagyon
színvonalas műsorszámokat láthatott a közönség. A tét az iskolánk jótékonysági bálján
való szereplés volt. Láthattunk a tanulóktól
egyéni és csoportos produkciókat, dalokat,
táncokat, verseket, sportgimnasztikát, paródiát és osztályprodukciókat is. A zsűritagoknak nagyon nehéz volt a döntés. A legjobbakat mindenki újra megtekintheti iskolánk
jótékonysági bálján.
A téli szünet előtti utolsó héten a karácsonyi készülődések részeként a 7. és 8. osztályosokkal technikaórákon és délutánonként
linzert sütöttünk azoknak az idős embereknek, akiknek nincs hozzátartozójuk. Szépen
becsomagoltuk, és a tanulók elvitték kis ajándékunkat, aminek nagyon örültek az idősek.
A sütemények készítésében a gyermekek
mellett a munkámat segítette még dr. Kocsisné Horti Monika. Az anyagi támogatást
a Caritas biztosította.
Szöveg: Tóth Sándorné
Kép: Szabó Lászlóné és Tóth Sándorné

Karácsonyvárás a Kisiskolában. A montázs fotóit Jáger Adrienn és Kovács Lászlóné készítette

Ki mit tud? Fotó: Dávid Ildikó
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Decemberi beszámoló a Teaházból
Decemberben az ünnepi készülődés hangulatával telt meg a Teaház
épülete. A gyerekek egész hónapban, minden nap izgalommal várták,
hogy az ünnepek alkalmából készített, csokoládét rejtő adventi kalendárium felderítése kit fog megilletni, valamint a felnőtteket is számos,
a rendszeres programokon túlmutató rendezvény várta.
Már a hónap elején, 2014. december 2-án kiemelt rendezvén�nyel néztünk szembe, amikor is az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében
megrendezésre került Budapesten a TÁMOP-5.3.6/B-13/1 kiemelt
projekt nyitókonferenciája, amely a Komplex telep-programok és
az Elnéptelenedő falvak projektek eddigi tapasztalatait felhasználva
kívánt segítséget nyújtani a jövőbeni végrehajtók számára. A
bemutatott jó gyakorlatok sorát
bővítette a jászfényszarui „Utánunk a közösség – Komplex
telep-program Fényszaru” című
projekt is, melyről Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester
és Kocsis Péter Csaba projektmenedzser beszélt a meghívott
vendégeknek, így téve országos
hírűvé a jászfényszarui programot.
Külön örömünkre szolgált, hogy
a rendezvény előtt a minisztérium részéről megkeresés érkezett,
mely szerint lehetőséget kívántak

biztosítani a konferencia során tehetséges roma fiatalok bemutatkozására is. Székely Márk 6.a osztályos tanulóra esett a választás, hogy
képviselje településünket, aki eddigi sikereihez méltóan produkált a
rendezvényen is, elnyerve a vendégek elismerését. A szavalat elérhető a
Teaház Facebook profilján, a következő linkre kattintva: https://www.
facebook.com/video.php?v=1541215356125453&pnref=story
2014. december 3-án pedig fontos eseménynek lehettek részesei a
projekt képzéseiben (Betanított konyhai kisegítő képzés és Hulla-

dékválogató – és feldolgozó képzés) résztvevők is, hiszen mindkét
tanfolyam záróvizsgájára ezen a napon került sor. Az oktatásban résztvevő 32 fő mindegyike sikeres vizsgát tett.
A Csináld Magad Klub keretein belül, a házba látogatóknak egész
hónapban lehetősége nyílt karácsonyi dekorációk elkészítésére, melyekkel hangulatosabbá tehették otthonukat. Készültek például asztaldíszek, kalendáriumok, mutatós vázák és öntött gyertyák is.
A házat azonban nem csak a Csináld Magad Klub keretein belül
töltötte meg az ünnepi készülődés szelleme, hanem a Játszóház című
programokon is. A betérőknek keddenként lehetősége nyílt többek
között különféle gipszfigurák, karácsonyfadíszek elkészítésére, amelyeket vagy hazavihettek magukkal, vagy a Teaház karácsonyfájára akaszthattak. A készített gipszfigurákból munkatársaink az első Ünnepi
Adventi Gyertyagyújtásra is vittek magukkal, hogy megajándékozzák
velük az érdeklődőket, akik szeretettel fogadták az apró kedvességet.

2014. december 20-án, Nyílt napunkkal csatlakoztunk a helyi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat által, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló programsorozathoz. Célunk
az volt, hogy lehetőséget teremtsünk azon személyek számára is a Teaház, illetve a ház programjainak, a házban dolgozók tevékenységének
megismerésére, akiknek eddig még esetlegesen nem nyílt alkalmuk
bővebb információkat szerezni projektünkről. A Nyílt nap keretein
belül Csináld Magad Klubbal vártuk a látogatókat karácsonyi üdvözlőlap készítésre, valamint Játszóházunk keretein belül „madzaglabirintus bulit” valósítottunk meg a gyermekek számára.
2015-ben is számos program várja majd az érdeklődőket. Mindenkit
szeretettel várunk!
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Óévbúcsúztató családias hangulatban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Jászfényszaru Város Önkormányzata által biztosított pályázati keretből, együttműködve Vágó
Tibor üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében 2014. december 28-án teltházas, nagyszabású óévbúcsúztató
zenés gálaestet szervezett.
A FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte Szabó
Krisztina énekművésznek a fellépő művészek koordinálását, a műsor
szerkesztését, összeállítását. Az érkezéskor kapott pohár pezsgővel az
óév egyéni és közösségi szép eredményeire és a közelgő újesztendő sikereire koccintottak, és ürítették poharaikat a jelenlévők.
A kétszer 60 perces műsor levezénylését Cserháti Ági és Zsámboki
Zsolti műsorvezetők végezték. A műsor operaszámokkal kezdődött.
A Bostonból a karácsonyi ünnepekre hazalátogató Dobák Attila operaénekes Mozart: Don Giovanni – Madamina, il catalogo e guesto,
majd Szabó Krisztina énekművész Puccini: Lauretta áriáját énekelte.
Közös duettként Mozart: Don Giovanni – La cidarem la mano számát
adták elő. A zenét Csirmaz Luca helyi tehetség saját versének elmondásával, a vershez illő aláfestő zenével szakította meg.
Csomor Csilla a Cabaret-ből Sally dalát adta elő. Loewe: My fair
lady musicalből Dobák Attila Freddy, Szabó Krisztina Eliza dalát énekelték. A hatvani Pető Martin most érettségiző és színészi pályára készülő, zongorázni is tudó, zeneszerzéssel is foglalkozó Szabó Krisztinatanítvány korát meghazudtoló módon adta elő a Hegedűs a háztetőn
musical legnagyobb slágerét: Ha én gazdag lennék.

könnyedebb műfaj: slágerek, operettrészletek kerültek előadásra.
A sort Dobák Attila kezdte egy Fényes Szabolcs szerzeménnyel, őt
Csomor Csilla folytatta Eisemann Mihály: Fekete Péter című zenés
darabjából a Szerelemhez nem kell szépség dallal. Lehár Ferenc: Víg
özvegy operettjéből németül az Ajk az ajkon kettőst a Szabó és Dobák páros énekelte. Pető Martin Kálmán Imre: Csárdáskirálynőjéből
a Jaj, cica számmal aratott nagy sikert. Kálmán Imrének az operett
királyának szerzeményét, a Messze a nagy erdő operettrészletet Szabó
Krisztina adta elő. Szabó Krisztina és Pető Martin a Csárdáskirálynő
operettből a Te rongyos élet számot énekelték. Zerkovitz Béla Csókos
asszony operettjéből két közismert slágert: a Van a Bajza utca sarkán
című dalt Dobák Attila, az Éjjel az
omnibusz tetején címűt a SzabóPető páros énekelte. Dobák Attila
a közönségnek Fényes Szabolcs
szerzeményét küldte: Küldök néked egy nápolyi dalt. A múlt század 20-as 30-as éveinek slágereit a
Legyen a Horváth kertben címűt
és budai slágeregyveleget Csomor Csilla adta elő. A fináléban
valamennyi énekes, kórusként a
közönség a Csárdáskirálynő legismertebb melódiáját, a Hajmási
Péter, Hajmási Pált énekelte. Az
énekszámok többségét Neumark
Zoltán zongoraművész kiválóan
A műsorvezetők
kísérte. A fény- és hangtechnikát Harnos Miklós biztosította. Cserháti Ágnes és Zsámboki Zsolt

Csomor Csilla énekel

A közönség egy része

Dobák Attila
Olivér – Nancy dalából az Umpappa refrént a közönség együtt
énekelte Csomor Csillával. Webber: Operaház Fantomja legismertebb duettjét a Szabó Krisztina – Dobák Attila páros adta elő. Lévay
Szilveszter: Rebecca: Jégmosoly számát Pető Martin és Csomor Csilla
kettőse keltette életre a „színpadon”. Szabó Krisztina a Time to say
goodbye című közismert világslágert énekelte. Az első rész befejező
számaként egy belga énekesnő, Klara Fabian dalát Dobák Attila dolgozta fel, és saját zongorakíséretével adta elő.
A szünet után a jó hangulat folytatását alapozta meg Berzéné Magyar
Krisztina (Kriszti néni, idős nőt alakítva), Zsámboki Zsolt szerint új
műfajt teremtve népi stand up néven, improvizációs elemekkel telitűzdelve a december végéhez kapcsolódó népszokásokat, hagyományokat
felelevenítve. Mondanivalójába becsempészte Tamási Áron: Énekes
madár színművéből Kökényné monológját is. A második részben a

Pető Martin és Szabó Krisztina
Cserháti Ági néhány jó tanáccsal látta el a jelenlévőket, hogy miket
és miken ne csináljanak, az óév utolsó napján és az újév első napján.
Férfiemberként Zsámboki Zsolt kívánt minden jelenlévőnek és jelen
nem lévőnek nagyon boldog újesztendőt. A műsort követően a Vágó
Tibor és csapata által elkészített hideg és meleg ételek, köretek, saláták,
sütemények várták a közönséget. Senki nem sietett haza, a családias
légkörben tovább folytatódott a beszélgetés, a társalgás.
Szöveg: Tóth Tibor Fotók: Glonczi Rudolf
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Egy csepp Amerika…
Tavaly novemberben néhány amerikai misszionárius tanár jelent
meg a művelődési házban (a Nemzetközileg Magyarország Jövőjéért
Alapítvány munkatársai) éppen akkor, amikor Bordásné Kovács Katalin, a művelődési ház igazgatója angol tanárt keresett egy nyelvtanfolyamhoz. Gyorsan kiderült, hogy céljaik megegyeznek, így hamarosan elindulhattak az angol anyanyelvű tanárok által vezetett ingyenes
klubfoglalkozások a 14 év feletti korosztály számára.
Mindenkit meglepett a jelentkezők nagy létszáma (86 fő) az első
alkalmon, de sikerült úrrá lenni a helyzeten, és szintfelmérő feladatlap
alapján 4 különféle csoportba osztani a jelentkezőket. Így lett egy teljesen kezdő csoport (1), egy újrakezdő csoport (2), egy középhaladó
csoport (3) és egy haladó csoport (4).

Jelenleg is ezen a 4 szinten folynak a foglalkozások, amelyekbe az év
folyamán bármikor bárki bekapcsolódhat.
Az angol klub hétfői napon kapott helyet a művelődési házban. A
teljesen kezdők du. 5-6 óráig tanulnak, míg a másik három csoport
6-8 óráig – kis szünettel két részre osztva – tartja klubfoglalkozásait.
Ők az egyik órában angol nyelvtant tanulnak, míg a másik óra a kötetlen beszélgetésről, a tanultak szóbeli alkalmazásáról szól sok nyelvi
játékkal fűszerezve. Az anyanyelvi tanárokkal való tanulás nagy előnye, hogy nem „iskolás” módon folyik az oktatás, hanem életszerűen,
beszédcentrikusan és ezáltal sok lehetőséget biztosít az amerikai kultúra első kézből történő megismerésére is.
Fülöp Erika
Fotó: Allen Mercer

AFZÉLIA Kft. faipari fejlesztése

Az Afzélia Fa- és Építőipari Kft. Jászfényszarun faipari telephelyet
létesített 2014-ben. A tevékenység beindításához 2013-ban a kft.
LEADER forrást nyert „Afzélia Kft. Jászfényszarun beindítandó fűrészüzemének gép- és eszközbeszerzés innovációja” néven. A támogatás mértéke nettó 12.510.000 Ft, melyhez nettó 8.340.000 Ft önerőt
biztosított a cég.
A támogatás felhasználásával a kft. láncfűrészt, olajkompresszort,
szalagfűrészt, raklapemelő békát és targoncát szerzett be, továbbá egy
faipari ismertető kiadványt készített, mely a faipari tevékenység Jászfényszaru településen való beindítását szolgálja.

A kft. faipari tevékenysége Jászfényszarura való telepítésével munkahelyet teremtett, melyre helyi embereket vett fel, továbbá egy helyi
termék, a jászfényszarui akácfa zsindely megteremtését tűzte ki célul.
A kft. eddig is forgalmazta ezt a termékét, azonban a telephely létesítése előtt csak alvállalkozó bevonásával tudta
előállítani. Ezzel a fejlesztéssel azonban most
már saját maga tudja előállítani.
Az Afzélia Kft. a jászfényszarui telephelyén
az akácfa zsindelyen kívül kérgezett, csiszolt
akácfa oszlopokat (kerítés, karámok), tradicionális karókat (szőlő, paradicsom) is készít. Amennyiben felkeltette érdeklődését, a
30/230-27-31-es telefonszámon tud érdeklődni.
Afzélia Kft.
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A Jász-Takarékszövetkezet közleménye
A legbiztonságosabb hitelintézetek között a JászTakarékszövetkezet!
Háromszáz milliárd forintnyi tőke védi a takarék
betéteseit.
A Jász-Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország
legbiztonságosabban és legátláthatóbban működő
hitelintézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek
Garanciaközösségének. Az erről szóló oklevelet Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében december
10-én Budapesten vették át Lesták Jánosné ügyvezető igazgató és Fodorné Fügedi Ágnes ügyvezető,
a takarékszövetkezet vezetői. Az új betétvédelmi
közösségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett
megtakarítások gyakorlatilag 100 százalékos védelmet élveznek.
A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a Jász-Takarékszövetkezet részvételével teljes körűen kiépült a takarékszövetkezetek
garanciaközössége. A döntés értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és a takarékszövetkezeti szektor összes
tagja – 115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.
Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban működő betétvédelmi közösség létrejöttét
átfogó vizsgálatsorozat előzte meg.
Ennek célja a szektor átvizsgálása, a múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul mű-

ködő hitelintézetek kiszűrése volt. Ez az átmeneti
időszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott intézmények egytől egyig megfeleltek a
vizsgálat szigorú követelményrendszerének, transzparens és biztonságos működésük folyamatos fenntartása érdekében a jövőben egységes kockázatkezelési
szabályzatokat alkalmaznak.
A garanciaközösség létrejöttével a JászTakarékszövetkezet betéteseinek megtakarításai
mostantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja,
hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal növelte
meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét, és
létrehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti
Alapját. Az új rendszerben az integráció egésze, illetve
minden egyes, a garanciaközösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen közel 300 milliárd forintnyi tőke áll.
A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szövetkezeti hitelintézetek egységes
piaci fellépésének, piaci bővülésének, mivel lehetővé
teszi a szektorban lévő tőkének a jelenleginél jóval
hatékonyabb, csoport szintű felhasználását. A takarékszövetkezetek így a jövőben képesek lesznek nagyobb
vállalatok, önkormányzatok és projektek hitelezésére
is. Az új, hatékony működési modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendelkező pénzügyi
szolgáltatója jöhet létre.
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Fényszarui programajánló

Élet az élet után – II. rész

Február
6.
15.00 Alsós farsang
7.
15.00 Szivárvány ovi farsang, Álarc variációk c. kiállítás
13.
16.00 Felsős farsang
14.
9.00 Térségi Drámás Módszertani Nap – Dr. Fülöp Márta tréningje
14.
14.00 Szülők akadémiája – Dr. Fülöp Márta
		 pszichológus előadása a Városházán
14.
17.00 Színház: Bolha a fülbe – vígjáték
		 – jászárokszállási Görbe János Színkör
15.
9.00 Yakuzák Se karate háziverseny
20.
17.00 Tar Ildikó kiállítása megnyitója
20.
18.00 Wass Albert felolvasó est
21.
18.00 FÉBE bál
28.
16.00 Napsugár ovi farsangi bál
Március
6.
17.00 Élet az élet után 2. rész – R. Kárpáti Péter
		 filmvetítés és beszélgetés
13.
16.00 Városi ünnepség – Cimbaliband műsor
14.
18.00 Nótaszó
A külön nem jelölt rendezvények helyszíne a művelődési ház.
Bővebb információ a város honlapján és a facebook-on.
Katinka

R. Kárpáti Péter filmvetítéssel egybekötött előadása 2015.
március 6. 17 óra a művelődési házban Jászfényszarun
A népszerű televíziós sorozatból ismert R. Kárpáti Péter többrészes ismeretterjesztő dokumentumfilmet forgatott a magyarországi halálközeli
élmények témakörében. A filmben olyan országosan ismert és elismert
emberek szólalnak meg mint Jókai Anna, Dr. Papp Lajos, Vitray Tamás,
Vágó István, Réz András és még sokan mások. Az orvostudományi, vallási
szakértők mellett a klinikai halál állapotából visszatért átélők beszélnek
különös élményeikről. A film és az előadás célja, hogy a közönség elé tárja
mindazt, amit ma a sokakat érintő jelenségről tudni lehet, tudományos
ismeretekkel, a legfrissebb kutatási eredményekkel, szakértői háttérrel.
A programra mindenkit szeretettel vár a jászfényszarui Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár. A belépés díjtalan.

.
I
I

A jászfényszarui Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

Anyakönyvi hírek – 2014 December
SZÜLETTEK: Kecskés Vanessza (Kecskés Mónika), Rezes Gergő (Víg
Erzsébet).
HÁZASSÁGot kötöttek: Nincs adat.
ELHUNYTAK: Bőti Józsefné Nagy Erzsébet (93), Cserháti Emánuelné
Pataki Margit (88), Dobák Pálné Irgang Erzsébet (69), Kompolti László
(58), Mészáros Istvánné Szerezla Margit (91), Mezei Kálmán (71), Palócz
Ágnes (65), Pető Ádám (20), Tóth János (84), Tóth László (54).

Meghívó

Tar Ildikó
Álomszép fényutakon című kiállításának megnyitójára.
2015. február 20-án, pénteken 17 órára.
A kiállítást Tompa Z. Mihály a Hatvani Galéria vezetője nyitja meg.
Közreműködnek:
Szabó Krisztina énekművész és Matus Mihály tárogatón és pánsípon.
Bemutatkozik a Tiko-Art Gallery ajándékshop.
A tárlat 2015 március 16-ig tekinthető meg az intézmény földszinti kiállító termében.

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Emlékezés

SZILÁGYI JÁNOST

FARAGÓ JÁNOS

utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Megemlékezés

KUN JÓZSEF
halálának 9. évfordulóján.

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!”
Szerető szüleid
Emlékezés

CSÁKI IMRE

halálának 7. évfordulójára.
„Nehéz az életet élni nélküled, mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál az emlékeket.
Elfeledni Téged soha nem lehet,
csak muszáj megtanulni élni nélküled.”
Szerető feleséged, Fiad, Menyed
Emlékezés

BARANYI JÓZSEF

halálának 14. évfordulójára.
„Soha nem halványul szívünkben emléked,
Pótolhatatlan a Te drága lényed.”
Szerető családod

halálának 3. évfordulójára.

„Számunkra Te soha sem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Felesége, lánya és családja
Emlékezés

RUSAI LAJOS

halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik

PALÓCZ ÁGNES

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút hoztak.
Lajos és Ica
Megemlékezés

JÁGER ISTVÁN
halálának 1. évfordulóján.

„Nem tudunk már
nélküled boldogságban élni,
s szívünkből e fájdalmat
ki nem tudjuk tépni.
Rád gondolunk éjjel,
rád gondolunk nappal,
itt leszel velünk
a mindennapjainkban.”
Feleséged, gyermekeid és unokáid
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z Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Darányi
IgnácTerv mikrovállalkozások támogatási célterületben
pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a pusztamonostori
Jazini Bt. A beruházás 2013-ban kezdődött, melynek keretén belül a társaság informatikai korszerűsítése, és egy új raktárépület
kivitelezése zajlott. A társaság autós kiegészítők és alkatrészek forgalmazásával foglalkozik webshopon keresztül. A fejlesztéssel hatékonyabban, gyorsabban és magasabb szintű digitális felületen
tudja a meglévő és az új ügyfeleiket kiszolgálni és a raktárkészletét tárolni. A kivitelezés utolsó szakaszában érkezett, a kérelem
benyújtásra került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A projekt utófinanszírozásos. Infó: www.importtuning.hu

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

Falugazdászi fogadóóra
Ez évben kolléganőmet helyettesítve én látom el a falugazdászi teendőket
Jászfényszarun.
Kovács Zoltán vagyok, 2000 február 1. óta falugazdász, jelenleg Jászárokszálláson, Jászágón, Pusztamonostoron és Jászdózsán. Jászárokszálláson lakom, három gyermek édesapja vagyok. Ez év januárjától péntekenként 8:00-12:00 között tartom ügyfélfogadásom a szokott helyen, a
Családsegítő Szolgálat épületében. Telefonszámom: 06 70 436 4520
Kovács Zoltán
Keressenek bizalommal!

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

Fedó Optika
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
• Keret akció -20%, -50%!
• Szemüveglencse akció -20%
Bifokális, multifokális lencseakció!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Apróhirdetés
Zöldségtermesztés céljából kertet bérelnék. 06-30/316-6813
*
Eladó. Jászfényszaru Szent István u. 5. sz. I. lépcsőház I. emelet 3. alatt 3
2
szobás (67 m -es) lakás eladó. Érdeklődni: 06-30/359-9785
*

Magyar nyelv és irodalomból felkészítést, korrepetálást vállalok
5-12. osztályosok részére. Tel.: 06-30/834-1273
*

Kitűnő állapotban lévő elektromos kerékpár eladó.
Érdeklődni lehet a 06-20/513-6242 számon.
*

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
zöldterületeinek karbantartására alkalmi munkavállalót keres.
Érdeklődni lehet: Herédi Zoltán, 06-70/434-0097; 06-57/424-240

Orvosi ügyelet: ....................................................... (+36) 37/341-040
Segélyhívószám: .......................................................................... 112
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
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) 70/436-4520
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
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Meghívó
A Jászfényszaru Város Önkormányzata által decemberben indított
előadás-sorozat folytatásaként – melynek célja a település köz- és közös gondolkodásának erősítése – mindenkit szeretettel várunk 2015.
február 14-én, szombaton 14 órára a Városháza dísztermébe.
Dr. Fülöp Márta, a médiából jól ismert pszichológus
„Fenyegetés vagy kihívás? Hogyan legyünk motiváltak és hogyan tudjunk jól teljesíteni?” című előadását hallgathatják meg az érdeklődők.
Prof. Fülöp Márta a Magyar Tudományos Akadémia Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a
Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoport vezetője. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a Társadalmi interakció:
együttműködés és versengés kutatócsoport vezetője. Az MTA Társadalom – Gazdaság- és Humántudományi Szakbizottságának elnöke.
A Magyar Pszichológiai Társaság nemzetközi titkára. Számos nemzetközi tudományos szervezetnek vezetőségi tagja. Huszonhat országban
több mint száz előadást tartott kutatásairól. Vendégkutató és vendégprofesszor volt Japánban, az USA-ban, Kínában és Kazahsztánban.
Legfőbb kutatási témája a versengés és együttműködés pszichológiája.
A Szülők Akadémiája előadására belépődíj nincs.
Kérjük, részvételi szándékát 2015. február 10-ig szíveskedjen jelezni a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címre vagy a 422-137-es telefonszámon a művelődési házba.
Minden érdeklődőt szeretettel vár Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Bordásné Kovács Katalin műhelyvezető
Iskolánk alsó tagozatos farsangi bálja
2015. február 6-án (pénteken)
16 órakor kezdődik
a művelődési házban.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Szívesen fogadjuk tombolafelajánlásaikat!
Felnőtt belépő: 300 Ft · Tombola: 200 Ft
Meghívó a Napsugár óvoda
farsangi báljára
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2015. február 28-án, du. 16 órától tartandó
FARSANGI BÁLUNKRA,
melyet a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartunk.
Óvodánk dolgozói és a gyermekek
„Itt a farsang áll a bál…”
A Szivárvány Óvoda
2015. február 7-én, szombaton délután 3-tól este 6-ig
rendezi farsangi mulatságát a művelődési házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A gyerekek és a Szivárvány Óvoda dolgozói

A jászsági zsidóság emlékeiből
Tiszteletteljes emlékezésként könyv készül a jászsági zsidóság történetéről, életükről, értékteremtő munkájukról és tragikus sorsukról.
E kötet megírására Kiss Erika vállalkozott, aki Jászberény történelmének sokféle érdekességét adta már eddig is közre újságíróként, helytörténeti kutatóként. Most egy jelentősebb témát választott, a jászsági zsidóság emlékeinek járt utána, s rendezte kötetbe. Jászfényszaru izraelita
vallású lakosai közül is sokan szerepelnek természetesen a könyvben,
mely 2015 tavaszán fog megjelenni.
A kötet megjelentetésének költségeihez Jászfényszaru képviselő-testülete is biztosított anyagi támogatást. Az olvasók előfizethetik – olcsóbban, mint a bolti ár –, ezzel is segítve a könyv kiadását.
Előfizetni a városi könyvtárban lehet a nyitvatartási időben.

Szülők és pedagógusok figyelmébe!
Nemzetközi tudós Jászfényszarun! Egyedüli lehetőség, ne hagyja ki!
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye 2015. február 14-én 9 órától 13 óráig ismét
Térségi Drámás Módszertani Napot szervez, ahol dr. Fülöp Márta,
a médiából jól ismert pszichológus tart foglalkozást az érdeklődőknek.
Témánk: Együttműködés és/vagy versengés?
A tréning helyszíne a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.
Jelentkezés és bővebb információ 2015. február 10-ig Bordásné
Kovács Katalinnál a 06-70/4316113-as telefonszámon és a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu e-mail címen.
Katinka

Meghívó Wass Albert-felolvasóestre
Immár nyolcadik alkalommal fognak össze a magyar szépirodalom
tisztelői, hogy Wass Albert és a többi nagy szellemóriásunk műveiből
25 órás felolvasást tartsanak szerte a világban. Jászfényszarun 2015.
február 20-án, pénteken este 18.00 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermében várjuk az érdeklődőket.
Felolvasási szándékát kérjük, lehetőség szerint előre jelezze
Hangosiné Réz Mária főszervezőnek a rezmariajfsz@gmail.com címen
vagy a 06-20-611-4720 telefonon.
Katinka
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