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2015. november 19-én került sor a felújí-
tott Mindenszentek Plébánia és az újonnan 
épült Szent Erzsébet Közösségi Ház ünnepé-
lyes átadására városunkban. Dr. Ternyák Csa-
ba egri érsek Kiss Gábor esperesplébánossal, 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterrel 
és Pócs János országgyűlési képviselővel kö-

zösen vágta át a nemzeti színű szalagot. Az 
eseményt megtisztelte jelenlétével Szekeres 
Pál az Emberi Erőforrások Miniszteri Biz-
tosa, dr. Facskó István és Szabó Imrefia Béla 
díszpolgárok. 

Képeinken az új épületegyüttes homlokzata 
és aulája látható, ahol Szpisják Pál alkotását, 

Árpádházi Szent Erzsébet szobrát elhelyezték.
Az önkormányzat és az egyházközség közös 

projektje egy év alatt, közel 255 millió forint-
ból valósult meg. Az érsek úr látogatásáról 
valamint az átadó ünnepség eseményeiről 
lapunk 5. oldalán tudósítunk.

Fotó: Karizs Evelin

„Lelkünk díszbe öltözött az ünnep örömére,
Kérem szépen, emberek, ne vegyék ezt még le!

Akár örökre maradna, Én bizony nem bánom,
Ha szívekben mindig ott bújik a meghitt karácsony.”

Jászfényszaru Város Önkormányzat 
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottsága

szeretettel meghívja településünk
minden kedves nyugdíjas és idős lakóját

2015. december 11-én (pénteken) 16.00 órára
a Petőfi Művelődi Ház és Könyvtár nagytermében tartandó

műsoros karácsonyi délutánra.

Program:
Köszöntők

Szendy Szilvia és Peller Károly táncos operettműsora
Dobó Katica, Dömsödi Farkas Bálint és Farkas Zsolt nóta

Kísér: Báder Ernő hegedű, Gonda László zongora, Pataki Ferenc dob

A rendezvény fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Tisztelettel:
Lovászné Török Magdolna

Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság elnöke

FELHÍVÁS
Várjuk azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik 2015. évben 

ünneplik 50. vagy 60. házassági évfordulójukat, és nem Jászfényszarun 
kötöttek házasságot. Kérjük, hogy a karácsonyi délutánon való rész-
vételi szándékukat személyesen a szociális irodában vagy telefonon az 
57/520-111-es számon jelezzék december 7-ig.

A Mindenszentek Plébánia és Szent Erzsébet Közösségi Ház
átadásán jártunk

Meghívó az Idősek Karácsonyi Ünnepségére
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület október hónapban 

három alkalommal tartott ülésein megho-
zott önkormányzati döntéseit az alábbiak-
ban foglalom össze az érdeklődő olvasók-
nak.

2015. október 12.
A soron kívül megtartott zárt ülésen a 

képviselő-testület ingatlanügyben hozott 
döntést, mely alapján felhatalmazták a pol-
gármestert egy külterületi ingatlan vételével 
kapcsolatos adásvételi szerződés aláírására.

2015. október 14.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 

megvizsgálta az építményadó övezeti át-
sorolása iránt benyújtott kérelmet, és úgy 
döntött, hogy nem kívánja módosítani a 
jelenleg hatályos építményadó rendeletében 
foglalt övezeteket és az adó mértékét.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által vé-
leményezett előterjesztések között tűzték 
napirendre:

· A Deák Ferenc úti garázsépítés tár-
gyú közbeszerzési eljárásban az érvényes 
ajánlatok közül a Borbély-Ép Kft.-t hir-
dették ki nyertes ajánlattevőnek nettó 
19.500.000 Ft-os ajánlatával.

· A „Ráépülő közfoglalkoztatási prog-
ram a mezőgazdasági kapacitások erő-
sítéséért Jászfényszarun” című 2015. 
évi STARTMUNKA kistérségi minta-
program keretében őszi búza vetőmag 
beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként 
Cserháti Vencel ev-t jelölték ki az aján-
latban szereplő nettó 85.000 Ft/t összeg 
figyelembe vételével, azzal a feltétellel, 
hogy a vetőmagot kisebb (50 kg-os) ki-
szerelésben szállítja.

· A „Fásítás Jászfényszaru 2015. 
program” szállítójaként a Barakk 
Barkácsáruház és Oázis Kertészetet 
jelölték ki, továbbá két helyi őstermelőt, 
Karizsné Csontos Teréziát és Czeglédi 

Gabriellát tuja/ezüstfenyő/gömbtuja 
növények vásárlása kapcsán.

· Az Orion utcai gyalogátkelőhelyhez 
jelzőlámpa kiépítés eredményhirdeté-
se tárgyában a jelzőlámpa kiépítésével a 
„Forg-Tech” Kft.-t bízták meg, mint a 
legkedvezőbb ajánlattevőt. Felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy a győztes aján-
lattevővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg. A kivitelezésre költségvetésében 
bruttó 8.194.548 Ft összeget biztosí-
tottak.

Módosították a Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) ön-
kormányzati rendeletet.

Döntöttek a Jászfényszaru Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elfoga-
dásáról.

A Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszíro-
zási Bizottság javaslata alapján rendeletet 
alkottak A köztisztaságról és a közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről szóló 12/2004. IV. 30. önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

A képviselő-testület a beruházási célterü-
let és mellette lévő területek kialakításával 
kapcsolatosan Szabó Imre földmérő által 
megküldött árajánlatok módosítását és 
kiegészítését jóváhagyta. Az árajánlatban fel-
tüntetett bruttó 6.087.700 forint keretössze-
get a 2015. évi költségvetésben biztosította. 
Egyben felhatalmazta a polgármestert a vál-
lalkozóval történő szerződés aláírására. 

Határozatot hoztak a Bercsényi utca 2/B, 
6/A szám alatti lakás bérbeadásáról, mely 
szerint Jászfényszaru Város Képviselő-tes-
tülete közérdekű célból, szolgálati jelleggel 
bérbe adta az önkormányzati tulajdonú in-
gatlant.

Egyetértve a Fényszaruiak Baráti Egye-
sületének kezdeményezésével támogatták a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
Szent István utca felőli részre történő osz-
lopóra kihelyezését, melynek összege nettó 

1.045.500 Ft.
A képviselő-testület elfogadta, hogy a 

Jászfényszaru Szentcsalád tér 13. szám 
alatti épület felújítására 2.997.834 forint 
bekerülési költség előirányzatot elkülönít-
senek, a kivitelezési munkák elvégzésével a 
GAMESZ-t bízta meg szabad kapacitásá-
nak terhére, melynek határidejét várhatóan 
az év végére tervezték.

Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint 
alapító, a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak létszámát 
3 főről 5 főre megemelte. További két fe-
lügyelőbizottsági tagjainak megválasztotta 
Mészáros Lászlót és Kuti Mihálynét 2015. 
november 1. napjától 2018. december 31. 
napjáig terjedő időszakra.

A képviselők elfogadták a tanyavillamosí-
tást előkészítő fakivágás keretszerződés jó-
váhagyásáról és forrás biztosításáról szóló 
tájékoztatót.

A Kossuth Lajos út 4. szám alatti ingat-
lan fűtési rendszerének javításához 800.000 
Ft keretet hagytak jóvá, mely összeggel a 
Gondozási Központ 2015. évi költségvetési 
előirányzatát megemelték.

A képviselő-testület a redemptio 2018-as 
jászfényszarui rendezvényeihez és a város 
turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó ter-
vezési feladatok előkészítéséhez szakértői 
tevékenységgel megbízta a Pannon Táj- és 
Kertépítész Műhelyt az ajánlatában szereplő 
bruttó 160.000 Ft figyelembe vételével.

Zárt ülésen ingatlanügyekkel kapcsolato-
san hoztak határozatokat.

2015. október 21.
Az ülés zárt napirenddel kezdődött, melyen 

egy ingatlanfelajánlás elutasításáról dön-
töttek, valamint a polgármester az iparfej-
lesztéssel kapcsolatosan adott tájékoztatást.

A közbeszerzési napirendek keretében 
a testület a 3106 jelű összekötő út 18.571 
km szelvényében található csomópont át-
alakításához tanulmányterv készítésével 
a BAUFINISER Kft.-t bízta meg, ajánla-
tát, mint a legkedvezőbbet elfogadta. Fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a győztes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg. A kivitelezésre költségvetésében bruttó 
762.000 Ft összeget biztosított.

A képviselő-testület a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola kérelmét tárgyalta meg, melynek kap-
csán felhatalmazták a polgármestert, hogy 
az önkormányzati támogatás tekintetében 
az Érsekséggel tárgyalásokat folytasson.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru 
Városfejlesztő Kft. 2015. augusztus 31-i 
közbenső egyszerűsített éves beszámolóját, 
valamint a 2015. szeptember 2-i tevékeny-
séget záró egyszerűsített éves beszámolóját 
az előterjesztéshez csatolt független könyv-
vizsgálói jelentésnek megfelelően. Továbbá 
értékelték a Jászfényszaru Városfejlesztő 
Kft. volt ügyvezetőjének 2015. évi tevé-
kenységét. Dr. Voller Erika jegyző

Közösen minden sikerül!
2015. október 30-án reggel 8 órakor 9 önkéntes véradó: Fülöp Roland, Ézsiás Sándor, Kakas 

Gáborné, Huber István, Morvainé Palócz Éva, Sándor Mónika, Rákos Gábor, Liziczai Zsolt, és 
Jáger László indult Budapestre, hogy közösen segítsenek egy jászfényszarui lakosnak azzal, hogy vért 
adtak! Az önkormányzat köszöni nekik ezt a nemes cselekedetet, és a beteg mielőbbi felépülésében 
bízik. Kép és szöveg: Dobák Bettina
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Tisztelt Gazdálkodók!

Faültetés összefogással

Az önkormányzat támogatásával újra indul!

Idén februárban lettem falugazdász Jászfényszarun, úgy gondolom, 
nagyon sok minden történt azóta. Elsősorban a mezőgazdaságban 
egyik legfőbb tényezőt, az időjárást említeném, ami szinte minden 
évben megmutatja szélsőségeit. Idén, 2015-ben tavasszal a belvízzel, 
nyáron az aszállyal kellett megküzdeni. Az aszály miatt a termésátla-
gok nagyon alacsonyak a kukoricánál, Jászfényszarun az átlagtermés a 
gazdák értékelése szerint 3 tonna/ha körül van. A hőség nagyon meg-
viselte a kultúrákat, és a csapadékhiány ezt csak rontotta. Az ősszel le-
hullott csapadék megállította az őszi munkákat, mely kéthetes csúszást 
eredményezett a munkákban.

A jövő évre előretekintve szeretném felhívni minden kamarai tagunk 
figyelmét arra, hogy kísérjék figyelemmel kötelezettségeiket.

Tehát minden őstermelő, egyéni vállalkozó figyeljen a minden évben 
szükséges kamarai tagdíjbevallásra, amire általában a június hónap áll 
rendelkezésre. Ennek hiányában ugyanis a kamara állapítja meg a tag-
díjat, ami természetes személy esetében 10.000 Ft lehet.

Fontos megemlítenem, hogy a területalapú támogatás mellett a 
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetésre került az AKG és 
ÖKO gazdálkodás pályázat. További információért forduljanak hoz-
zám bizalommal, vagy látogassanak el a Széchenyi 2020 nevű program 
honlapjára (www.palyazat.gov.hu).

Ha bármilyen kérdésük van, állok rendelkezésükre.
Nagy Gábor falugazdász

Tel.: 70/489-3798

A tavalyi évben ültetett facsemeték közül a viszontagságos időjárás 
miatt sok elpusztult az Öregerdőben, ezért idén pótlásra volt szük-
ség. 2015. november 13-án a START Munka Program dolgozói, a 
GAMESZ dolgozói, az Önkormányzati Hivatal dolgozói, a képviselő-

testület tagjai, az Ipari Centrum Kft. dolgozói és a civil szervezetek 
tagjai együtt láttak neki a munkának. A közös összefogás eredménye-
ként 9.500 tölgyfa csemetét sikerült elültetni.

Kép és szöveg: Karizs Evelin

Kovács Adrienn, Jász-
fényszaru szülöttje há-
roméves korában kezdett 
el korcsolyázni, mely 
sportot nagyszülei találták 
meg számára. 10 évig, 13 
éves koráig korcsolyázott 
hobbi és verseny szinten. 
Az 1990-es évek elején az 
ORION gyárban dolgo-
zott, ahol felkérték, hogy a 
helyi óvodásoknak tartson 
korcsolyaórákat Jászbe-
rényben, ahová az eljutást 
a gyári busszal oldották 
meg 1 éven keresztül.

Hosszabb kihagyás után, 
miután gyermekei is ti-

pegni-topogni kezdtek, újra kedvet kapott, hogy korcsolyát húzzon, 
és gyermekeit is megtanítsa a korcsolyázás minden szépségére és for-
télyára.

Tóth Norbert önkormányzati képviselő kezdeményezésére bruttó 
793.750 Ft támogatási összeggel a képviselő-testület lehetőséget biz-
tosít arra, hogy az új jászberényi Jégcsarnokot az idei évben pénteken-
ként 19 és 20 óra között kizárólag Jászfényszaru lakosai használják, 
gyermekek és felnőttek egyaránt, melyhez különjáratú autóbusz indul 
a Nagyiskola elől 18:20 perckor, melyet mindenki saját költségére 
(500 Ft/fő) vehet igénybe. Akinek van használt korcsolyája, és már 
nem használja egyéb okok miatt, azt felajánlásként szívesen várják a 
Nagyiskolában, ahol odaadják olyan gyermekeknek, akiknek nincs, de 
szívesen korcsolyáznának a többiekkel együtt. Dobák Bettina

Soltész Miklós államtitkár
és Tóth Norbert képviselő

a jászberényi Jégcsarnok átadásán
Kovács Adrienn a jászberényi jégpályán

Jászfényszarui gyerekek birtokba veszik a jégpályát
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A Védőnői Szolgálat méltatása*
Az anya- és gyermekvédelemnek korábbi 

hagyományai, a századforduló Magyarorszá-
gának társadalmi, gazdasági és ebből követ-
kezően demográfiai, népmozgalmi változásai 
keltették életre a védőnői hálózatot. 1914 
júliusában Bárczy István kezdeményezésére 
a fővárosban megalakult a Városi Népsegítő 
Iroda, mely az anyák és gyermekek szociális 
és egészségügyi védelmét tűzte ki célul. Az 
országos szintű tervet felkarolta Stefánia her-
cegnő, Apponyi Albert, Prohászka Ottokár, 
néhány fontosabb egyetemi tanár (Bókay 
János, Heim Pál, Tauffer Vilmos, Madzsar 
József ), és az arisztokrácia több képviselője. 
A terv megvalósítása érdekében 1915. június 
13-án ünnepélyes keretek között 
megalakult az Országos Stefánia 
Szövetség, a védőnői szolgálat jog-
elődje.

A védőnők immár 100 éve kulcs-
szerepet töltenek be a nő-, anya-, 
csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és 
családvédelemben. A védőnői 
szolgálat az egészségügyi alapel-
látás részeként a családok egész-
ségének megőrzésére, segítésére 
irányuló megelőző tevékenységet, 
valamint a betegség kialakulásá-
nak, az egészségromlás megelőzése 
érdekében egészségfejlesztést vé-
gez. A védőnői feladatokat a terü-
leti és iskolai védőnők látják el.

Jászfényszarun már a 30-as és 
a 40-es évek elején dolgozott vé-
dőnő, Pénzes Miklós kántortanító felesége, 
Gréta asszony. Közben jött a világháború, 
majd elkezdődött az ujjászervezés és így 
1947-től Hídvégi Józsefné Ilonka néni telje-
sített szolgálatot 1970-ig. A második körzetet 
1956. október elsejével indították, Mészáros 
Tivadarné Valika nénivel. Ilonka néni nyug-
díjazásával Szilágyi Dezsőné Katika került a 
II-es számú körzetbe, ahol 2005-ig figyelte a 
gyerekek fejlődését. A III. körzet beindítása-

kor a sort Fózer Tiborné Marika folytatta, aki 
1975. szeptember 1. óta tevékenykedik rend-
kívül sikeresen immár 40 éve. 

1992. március elsejével gyermekorvosi 
státuszt kapott a település és így lehetőség 
nyílt iskolavédőnői feladat ellátására is. Ezt 
Kaszainé Ocskó Györgyi látta el, aki 2005-től 
a II. számú körzet védőnője. Az I. számú kör-
zetben Kissné Szalai Csilla váltotta fel Valika 
nénit 1996 februárjától 2011-ig. Jelenleg két 
védőnő segíti az anyák életét tanáccsal, szere-
tettel, segítő szándékkal. A védőnői tevékeny-
ség a segítő foglalkozások legszebb, legfelelős-
ségteljesebb és legnehezebb ága, amelyet jól 
csak hivatásszerűen lehet ellátni.

A magyar társadalom elismeri a nemzetkö-
zileg egyedülálló Magyar Védőnői Szolgálat 
kimagasló eredményeit és értékeit, s a cente-
náriumához közeledő, ill. centenáriumát ün-
neplő szolgálatot több elismerésben részesítet-
te. A Hungarikum Bizottság 2015. április 
23-i döntése alapján az idén 100 éves Ma-
gyar Védőnői Szolgálatot mint nemzetközileg 
is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszert 
hungarikummá nyilvánította. A Magyar Vé-

dőnői Szolgálat így bekerült a Hungarikumok 
Gyűjteményébe és a Magyar Értéktárba. A 
Hungarikumok Gyűjteménye azokat a ma-
gyarság által teremtett szellemi, kulturális és 
anyagi alkotásokat összesíti, amit minden ma-
gyar magáénak érez és tud világszerte.

Ezt megelőzően Dr. Hámori József pro-
fesszor, a Magyar Örökség-díj bírálóbizottság 
elnöke javaslatára 2013. szeptember 21-én 
a Magyar Tudományos Akadémián, neves 
kutatók, feltalálók, írók, költők, művészek, 
hagyományőrzők, sportolók, világi és egy-
házi személyek között, az egészségügy terü-
letén neves orvosok – Szent-Györgyi Albert, 
Haynal Imre, Batthyány-Strattmann László, 

Korányi Sándor és folytathatnánk 
– mellett, a Védőnői Szolgálat is 
helyet kapott a Magyar Szellem 
Láthatatlan Múzeumában, azál-
tal hogy Csordás Ágnes Katalin, 
a Magyar Védőnők Egyesületének 
elnöke átvette a Magyar Örökség 
Díjat.

A Magyar Örökség díj egy okle-
vél – mely kifejezi, hogy a díjazott 
életműve vagy tevékenysége része a 
magyar örökségnek –, és 1999 óta 
kis arany díszjelvény testesíti meg. 
A Magyar Védőnők Egyesülete 
kezdeményezte, hogy a centená-
riumi év alkalmából a díszjelvény 
másolatát az önkormányzatok 
közreműködésével kapja meg min-
den védőnő. A kezdeményezéshez 

csatlakozott Jászfényszaru Önkormányzata és 
a Védőnői Szolgálat. ~ A település védőnői 
iránti tisztelet és megbecsülés jeleként a cen-
tenáriumi év alkalmával Győriné dr. Ceglédi 
Márta polgármesterasszony adta át az ünnepi 
testületi ülésen jelenlévő védőnőknek a Ma-
gyar Örökség Díj díszjelvényének másolatát.
*Elhangzott a 2015. okt. 22-ei
ünnepi testületi ülésen.

Fotó: Karizs Evelin

A képen: Fózer Tiborné, Szilágyi Dezsőné, Kaszainé Ocskó Györgyi

Október 22-én a délutáni ünnepi testületi ülés után – amelyben ze-
nével, énekkel, verssel, prózával közreműködött Fekete Csilla, Tóth 
Julianna, Székely Márk és Szénási Sándor – 17 órakor ünnepi szentmi-
sét celebrált Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsos. Ünnepi gon-
dolatait a szertartás során hallhattuk. A mise végén a himnusz és régi 

himnuszunk, a Boldogasszony anyánk elhangzása után Dózsa László 
színművész, az Újpest Színház főrendezője, az Új Színház színésze és 
rendezője, Magyarország Érdemes Művésze, a Hűség a Hazához Ér-
demrend Nagykeresztjével, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisz-
ti keresztjével kitüntetett szabadságharcos mondta el Pozsgai Zsolt: 
Vérből az ének című, a művész életéről írt versét. A megemlékezésen 
közreműködött a városi és a templomi énekkar. A városi énekkar mű-
vészeti vezetője Keresztesi József, a templomi kórust Sándorné Tóth 
Éva kántor kísérte orgonán.

A résztvevők az 56-os áldozatok emlékére a lyukas zászlót követve 
mécsesekkel vonultak át a rendezvény következő helyszínére, a Régi 
Kaszinó étterembe, ahol Faragó Annamária: Fáklya repeszekkel című 
54 perces portréfilmjének vetítése után közönségtalálkozón ismer-
kedhettek Dózsa László színművésszel, aki ’56-ban a Corvin közben 
harcolt. A beszélgetést a fényszarui származású dokumentumfilmes 
rendező vezette le. Fontos, hogy találkozzunk és beszélgessünk a köz-
elmúlt történelmének szemtanúival, hogy választ kaphassunk kérdé-
seinkre, pontosabb képet kapjunk az 59 éve történt eseményekről. 
Felemelő pillanatokkal, közös énekléssel zárult az este, amely igazi 
bensőséges találkozóvá vált. Katinka · Kép: Dávid Ildikó

Ünnepi lélekkel

Dózsa László színművész verset mond
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A Mindenszentek Plébánia és Szent Erzsébet Közösségi Ház átadása
Nagy izgalommal és várakozással készültünk november 19. napjára. 

Vajon milyen lesz az új közösségi ház? Ismét meglátogat bennünket 
Érsek főpásztorunk. Mindent rendben talál-e? Efféle kérdések foglal-
koztattak. November 17-18-án lelkes kis csapat igyekezett párnákkal, 

terítőkkel és egyéb kellékekkel otthonossá varázsolni a hatalmas épü-
letet. Ezúton is köszönjük nekik /Andréné Évikének, Dr. Voller Erika 
jegyző asszonynak, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony-
nak/. A délelőtti órákban érkezett dr. Ternyák Csaba érsek főpásztor, 
Szekeres Pál az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biz-
tosa. A fogadás után az Érsek úr megáldotta a nemrégiben átadott 
Gondozási Központot. A jó Isten oltalmában ajánlotta az ott lakó kis 
közösséget és dolgozóit.

Később a meghívott kedves vendégeink a Samsung Smart Schoolba 
látogattak el a gyerekek nagy örömére. Majd 11 órakor felzúgtak vá-
rosunk harangjai szentmisére invitálva a kedves híveket, amelyet ér-
sek úr celebrált a kerületi és meghívott papokkal együtt. Ritkán van 
olyanban részünk, amikor 10-15 pap állja körül oltárunkat. Természe-
tesen az akkor aktuális szentünkről Szent Erzsébet életéről, munkássá-
gáról hallhattunk. „Mindannyiunknak át kell alakulnunk a régi rossz 
szokásainkat leküzdve Krisztus szeretetével átváltoznunk.” Vele együtt 
átalakítani magunkat és környezetünket. Mindezért imádkoznunk is 
kell, Pilinszky János Átváltozás című verséből idézve. A szentmisét a 
várva várt átadás követte. A szalag átvágása után Lovászné Török Mag-
dolna iskolánk igazgatónője látta el a háziasszony feladatát, köszöntve 
az ott megjelent vendégeket. Köszöntőt mondott: Győriné dr. Czeg-
lédi Márta polgármester asszony, Pócs János országgyűlési képviselő, 
Szekeres Pál miniszteri biztos. Dr. Ternyák Csaba egri érsek pedig 
megáldotta az épületet.

Nagyon szép Szent Erzsébet szobor is díszíti az aulát, melyet Szpisják 
Pál készített. A leleplezésben a készítő, az érsek atya, polgármester 
asszonyunk és Zsámboki Sándor segédkezett. Iskolánk tanulói ró-
zsákat helyeztek el a szobor előtt, ezáltal megemlékezve a rózsákról 
híres szentünk előtt. Pár szóban az épületegyüttes kivitelezője Péter 
Ferenc, Zsámboki Sándor Gamesz-vezető, és Gábor atya is bemu-
tatta az épületet. Közös ének és Farkas Sándor előadásában egy gyö-
nyörű Reményik Sándor vers emelte ünnepségünk színvonalát. Az 
átadás végén lehetőség volt az épület bebarangolására. Istennek hála 
és a jászfényszarui önkormányzatnak, hogy településünk ismét egy új 
épülettel gazdagodott. Reméljük, ezt az épületet lelkekkel és gazdag 
programokkal is meg tudjuk tölteni. Sné. T. Éva

A képen balról jobbra Szekeres Pál miniszteri biztos, Pócs János ország-
gyűlési képviselő, dr. Voller Errika jegyző, Lovászné Török Magdolna 
iskolaigazgató, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Zsámboki 
Sándor Gamesz vezető, Kiss Gábor esperesplébános és Szpisják Pál,

a képen látható Szent Erzsébet szobor alkotója
Fotó: Jászságonline

Virág felajánlás!
A 2015. november 19-én átadott Mindenszentek Plébánia és Szent 

Erzsébet Közösségi Ház további szépítésére Kiss Gábor esperesplébá-
nos és az önkormányzat is örömmel fogadná a nagyméretű cserepes 
virágok felajánlását a lakosoktól. Szükség esetén az önkormányzat cse-
re kaspót biztosít a felajánlott virágért cserébe.

Dobák Bettina

Átadták a felújított Gondozási Központot

November 3-án délután ünnepélyes keretek között adták át Jász-
fényszarun a felújított Gondozási Központot, így az eddigi 15 férő-
hely újabb 31 férőhellyel bővült. A beruházást 43,56 millió forint 
támogatásból és 255,82 millió forint saját erőből valósította meg a 
város. Az átadó ünnepségen megjelenteket Lovászné Török Magdolna 
a Szociális, Egészségügyi, Oktatási Idős- és Vallásügyi Bizottság elnöke 
köszöntötte.

Ennek a napnak különleges jelentősége van, mert már régóta tervez-
tük, sokan szerették volna már és most eljutottunk arra a pontra, hogy 
Jászfényszarun megszűnhet a várólista az idősek otthonába való beköl-

tözéssel – mondta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony 
köszöntőjében. Külön köszönetét fejezte ki a fizikai munkásoknak a 
gyors munkáért, a szervezőknek a zavartalan munkálatokért, valamint 
az itt lakóknak a türelmükért. Pócs János, a Jászság országgyűlési kép-
viselője példaértékű fejlődésnek nevezte a több mint öt milliárd fo-
rint értékű fejlesztéseket, amelyek Jászfényszarun az utóbbi években 
megvalósultak. Ez a projekt nem sóder, cement, aszfalt – mondta az 
országgyűlési képviselő – hanem ez az emberekről szól. Azokról az 
emberekről, akiket 30 évvel ezelőtt átutazóban az autóbusz ablakából 
megfigyeltem. Akikről láttam, hogy Jászfényszaru városában milyen 
szorgalmasan dolgoznak, milyen szorgalmasan szépítik, építik a vá-
rost, áldozatos munkával nevelik gyermekeiket. Ők azok, akik előt-
tünk jártak, nekünk taposták ki az utat, akik ma lehet kicsit betegesek, 
gondozásra szorulnak és ők azok, akikről a mai projekt is szól. 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyhá-
zi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, 
hogy amikor a polgármester asszony joggal büszkélkedett a városban 
megvalósult beruházásokkal három dolog jutott eszébe. Az Önkor-
mányzat, a Kormányzat és egy-egy nemzetközi vonatkozású cég közös 
együttműködése, melynek eredményeként a város ehhez a beruházás-
hoz több mint 255 millió forintot hozzá tudott tenni. Az államtitkár 
megköszönte az ápolók, gondozók áldozatos munkáját, hiszen egy 
gondozó a sokszor nehéz helyzetekben képes megsokszorozni erejét, 
hogy másokon segíthessen. Végezetül gratulált a tervezőknek és kivite-
lezőknek a nagyon szépen kialakított épülethez. Az ünnepi beszédeket 
követően a helyi általános iskola tanulói verssel és énekkel köszöntöt-
ték a megjelenteket. Kép és szöveg: jaszsagonline

Balról jobbra: Kiss Katalin főépítészi irodavezető, Kiss Jánosné intézményvezető, Pócs 
János  országgyűlési képviselő, Soltész Miklós államtitkár, Kalivoda Árpád tervező
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Jászfényszarun élünk

Jászfényszarui siker
a Néprajzi Múzeumban

A FIROSZ Jászfényszarui Szervezete elindított egy 3 előadásból álló 
programsorozatot a „Közösségi együttélés segítése” címmel, mely-
nek célja a helyi kapcsolatok erősítése, a közösségi együttélés szabálya-
inak megismerése, egymás megértése, elfogadása. Az első előadás meg-
rendezésére 2015. szeptember 25-én került sor, melyeknek a Teaház 
szolgált helyszínül, ahol Madarász Csaba nyílt kormányzás szakértő 
a helyi demokrácia működéséről tartott előadást. Nemzetközi és hazai 
gyakorlatokon keresztül mutatta be, hogy melyek azok az innovatív 
demokratikus módszerek, technikák, amelyeket a közösségi élet során 
alkalmazhatunk. Az előadás második részében Németh György épí-
tésvezető mutatta be a hagyományos és új természetes építőanyagok 
kreatív használatát a közösségi építőművészetben.

A második alkalommal 2015. október 20-án Polyák Teréz esély-
egyenlőségi szakértő, tanácsadó az ideális, törvényes, elfogadott 
társadalmi viselkedésminták témakörében tartott interaktív előadást 
intézményi és ügyfelekkel foglalkozó szakemberek számára. Előadásá-
ban kitért a közösségi együttélés általános és specifikus normáira, az 
előítéletekből, stigmákból következtetett élethelyzetekre, és az etikus 
ügyfélkezelésre a közigazgatásban.

A harmadik előadás témája a második előadás témakörét öleli fel, 
de most a célcsoport változik, az előadás résztvevői a lakosság köréből 
tevődnek össze.

FIROSZ Jászfényszarui Szervezete és a Jászfényszarui Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat közös rendezésben 2015. október 31-én 
halottak napi megemlékezést tartott a cigányzenész emlékműnél. A 
megemlékezés jászfényszarui vagy jászfényszarui kötődésű cigányze-
nészek műsorával kezdődött. Ezt követte egy történelmi áttekintés a 
helyi cigányság zenei kultúrájának kialakulásáról, szokásairól, jelenlegi 
állapotáról. A tiszteletadást követően lehetőség nyílt egy mécses vagy 
egy szál virág elhelyezésére. Mezei Zsolt · Fotó: Glonczi Rudolf

A Néprajzi Múzeumban Élő népművészet címmel nyílt meg 2015. 
október 29-én a különösen látványos és magával ragadó kiállítás. Kü-
lönösen büszkék lehetünk rá, hogy a színvonalas tárlatban városunk 
polgára, Görbe Jánosné Dobos Amália munkája is helyett kapott. 
Amálka néni egy Misi Éva által tervezett jász szűcshímzéssel gazdagon 
hímzett párnahuzattal vesz részt. A kiállítás 2016. március 27-ig te-
kinthető meg. Ajánlom minden érdeklődő figyelmébe.

Farkas Kristóf Vince

Görbe Jánosné jászsági szűcshímzéses párnája

Sajtóközlemény
A TENDER SOLUTION BT. FEJLESZTÉSI PROJEKTJE
A Tender Solution Bt. 3 millió forint európai uniós támogatást 

nyert „A Tender Solution Bt. fejlesztési projektje” című projekt 
megvalósítására a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Fi-
atalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiók-
ban” című pályázati felhívás keretében.

A projekt célja a Tender Solution Bt. megalapítása és működési fel-
tételeinek biztosítása, valamint tanácsadói tevékenységének fejlesztése 
volt. Vállalkozásunk fő tevékenységében a hazai kis- és középvállal-
kozások számára kíván tanácsadási szolgáltatást nyújtani fejlesztési 
elképzeléseik megvalósításának segítése érdekében. Sokéves széleskörű 
szakmai tapasztalatunkra és partnerkapcsolatainkra támaszkodva kí-
vánunk komplett szolgáltatást nyújtani a KKV-k számára a pályázati 
források felkutatása, pályázatírás és üzleti tervezés területén. Szolgál-
tatásaink között megtalálható a pályázati tanácsadás, pályázatkeresés, 
pályázatírás, pályázati projektmenedzsment, megvalósíthatósági ta-
nulmányok készítése, üzleti tervezés.

A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg.
További információ kérhető:
Tender Solution Bt.
5126 Jászfényszaru,
Katona József utca 6.
E-mail:
tendersolutionbt@gmail.com

Európai Szociális
Alap
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Rendőrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
Az év végi ünnepekkel kapcsolatban kívánom figyel-

müket felhívni a felmerülő aktualitásokra.
Továbbra se bonyolítsanak üzleti ügyet idegen tüze-

lő-, fa-, ajándéktárgy árusokkal, akik házaló módszerrel 
keresik fel Önöket otthonaikban, illetve hirdetési kiadványokban rek-
lámozzák magukat.

Abban az esetben vásároljanak tőlük, ha leinformálhatóak, illetve 
nem zárkóznak el attól, hogy a tüzelő mennyisége, az áru minősége 
ellenőrzésre kerüljön. Kérjék el a nevüket, cégpapírt, illetve a jármű-
veik típusát, forgalmi rendszámát rögzítsék. Amennyiben bármilyen 
kétség felmerül az árusokkal szemben, hívjanak bennünket, segítünk 
kiszűrni a csalókat!

A bevásárlóközpontoknál figyeljenek értékeikre, a tárcáikat a bel-
ső ruházatban tárolják, a bankkártya mellett ne helyezzék el a PIN-
kódot. Ügyeljenek táskáikra, mobiltelefonjaikra, illetve a járműveik-
ben ne hagyjanak látható helyen értéktárgyakat.

A kerékpárok biztonságos lezárásáról, stabil tárgyhoz történő lelaka-
tolásáról minden esetben gondoskodjanak, és ezt lehetőleg gyermeke-
iktől is követeljék meg! A tanév első napjaiban számos esetben kellett 
az iskola előtti tárolóban lezáratlanul hagyott kerékpárokat biztonság-
ba helyezni.

Az erdőből történő fakivágás bűncselekménynek minősül. A város 
külterületén található erdőkben rendszeres járőrszolgálat megszervezé-
sével kívánjuk a falopásokat megelőzni.

A téli időjárás beköszönte előtt készítsék fel járműveiket az idő-
szak sajátosságaira. A csúszós úttest igényli a téli gumiabroncsok 

használatát, a korlátozott látási viszonyok pedig a 
világító berendezések tökéletes működését, ablakok 
párásodásának, jegesedésének megszüntetését.

A város több pontján változott a forgalmi rend, ezt 
vegyék figyelembe közlekedésük során. Elsősorban a 
megállni Tilos és a Stop-Állj, elsőbbségadás kötelező táblák jelenlétére 
hívom fel a figyelmüket. A táblák által meghatározott rendelkezések 
megszegése esetén kötelező mértékű szabálysértési bírság kiszabását 
rendeli a törvényalkotó!

A kerékpárlopások megelőzése érdekében kerékpárgravírozást 
szervezünk 2016. január 14-én 13 órától 16 óráig Jászfényszarui 
Nagyiskolában, amelyre a közeljövőben terveink szerint több al-
kalommal is sor kerül.

A közlekedésük során az alábbi szabályokat és tanácsokat kövessék: 
Járműveiket vezetve tartsák be a sebességhatárokat!
Álljanak meg a STOP jelzés hatálya alatt!
Ne telefonáljanak vezetés közben!
Ne parkoljanak tiltott helyen, valamint mozgáskorlátozott parkoló-

ban jogosulatlanul! Autóban utazva alkalmazzák a passzív biztonsági 
eszközöket! Gépjárművet vezetve továbbra se fogyasszanak alkoholt! 
Az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz! 

Kerékpárjaikat szereljék fel kötelező tartozékokkal, és azokat hasz-
nálva közlekedjenek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Elérhetőségek:

Tel: 112 · Rendőrőrs: 0670/330-7626 · Fax: 57/422-138
Terenyi Imre rendőr százados

Rendőrőrs parancsnoka

A kerékpár tartozékai

A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
 1. Fehér színű első lámpa.
 2. Vörös színű hátsó lámpa.
 3. Vörös színű hátsó prizma.
 4. Két, egymástól független fék.
 5. Csengő.
 6. Borostyánsárga színű küllőprizma
  legalább az első keréken.
 7.  Fényvisszaverő ruházat (lakott területen
  kívül az úttesten éjszaka
  vagy rossz látási viszonyok között).

A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok:
 a. A pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák.
 b. Karos szélességjelző prizma.
 c. Visszapillantó tükör.
 d. Sárvédő.

A fenti kiemelt fontosságú jelzőtáblák a városban több helyen
szabályozzák a forgalmat, erre kérem, figyeljenek a balesetek elkerülése 

érdekében. Elevenítsék fel a követendő magatartásokat!

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Mentők, orvosi ügyelet: ...............................................................  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 fogorvos:   (+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
 Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos  ............... (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász (Nagy Gábor):  ................................ (+36) 70/489-3798
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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Anyakönyvi hírek – OKTóbER
SZÜLETTEK: Rozbora Nóra (Cserháti Katalin), Tamus Gergő 

(Kicska Andrea).
HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.
ELHUNYTAK: Baranyi Lajos (50), Barna Imréné Pál Mária (79), 

Dobai Mihály (63), Dobák Imre (56), Kozma Márk (24).
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RÉGI IDőK TANúI 
beszélgetés Tóth András nyugalmazott KMb csoportvezetővel

Tóth András életé-
nek nagyobbik felét 
családjával együtt 
Jászfényszarun élte. 
Itt építettek házat, 
telepedtek le, ma 
már fényszaruinak 
vallja magát.

A Jászságban, 
Jász kiséren földmű-
ves családban Tóth 
Ferenc és Gömöri 
Juli anna gyermeke-

ként 1930. június 24-én született. Itt vé-
gezte el a 6 elemit, majd a családi gazda-
ságban édesapjával dolgozott. A tagosítás 
után Budapesten az építőiparban segéd-
munkásként helyezkedett el. 1950 októ-
berétől sorkatonai szolgálatát teljesítette 
az ország nyugati részén Vas megyében. 
Az egyenruhát, a fegyelmet, a kötelességet 
megszokta és megszerette. Három év kato-
náskodás után Győrben szerelt le. Hazaté-
rése után jelentkezett rendőrnek. 

Jászapátin 1954 januárjában állt mun-
kába. Elvégezte az általános iskola 7. és 8. 
osztályát, majd Debrecenben kilenc hóna-
pos képzésben részesült. 1959-ben körzeti 
megbízotti kinevezést kap, törzsőrmesteri 
rendfokozattal. A városon át Heves felé ve-
zető 31-es főút bal oldalának közbiztonsá-
gáért volt felelős. 

1960-ban házasságot kötött a jász szent-
andrási születésű Sós Máriával (Ibolyával), 
1961-ben megszületett Ibolya leányuk.

Hogyan került 1967 szeptemberében Jász-
fényszarura?

Jászapátin megbecsültek, szerettem ott szol-
gálni, szüleink is szomszédos településeken 
éltek, azonban szolgálati lakást nem kaptunk, 
így albérletben laktunk. Jászfényszaruról 
Sándor Endrét elhelyezték, itt volt szolgálati 
lakással együtt egy betöltésre váró hely. Fe-
letteseim segítségével szeptember 5-én KMB 
(körzeti megbízott) csoportvezetőként álltam 
munkába. A rendőrség épülete két szolgálati 
lakással együtt a korábbi csendőr laktanyá-
ban, a Dózsa György útról nyíló zsákutcában 
volt. 

A Jászságból, egy Fényszaruhoz 40 km-re 
lévő településről jött. Mennyiben voltak ak-
kor itt más közbiztonsági viszonyok?

Jászfényszarun akkor hárman teljesítettünk 
szolgálatot Gacsal Jánossal és Simon Kis 
Józseffel. A bűncselekmények, a felderítés 
számában lényeges eltérés nem volt. Így visz-
szagondolva az akkori jászfényszarui tanácsi 
vezetés humánusabb volt, Jászapátin az elő-
írásokat, törvényeket jobban betartatták. 

Milyen körülmények voltak akkor a rend-
őrségen?

A maihoz képest szerények, egy kurblis 
telefon, melyet éjszakára több telefonnal 
együtt bekötöttek Jászberénybe. Egy táska és 
egy múlt század eleji írógép állt még rendel-
kezésre a jelentések, tényállások elkészítésé-
hez. Négy ujjal szinte folyamatosan tudtam 
gépelni, mert a katonáskodás alatt lehetősé-
gem volt gépírást tanulni, gyakorolni. Jász-
fényszarura kerülésemkor kaptam egy szol-
gálati Danovia motorkerékpárt, és egy-egy 
kerékpár volt a kollégáimnak. Nagy fejlődést 
jelentett, hogy 1978-ban kaptunk egy új kék 
Lada kombi személygépkocsit, melyet én ve-
zettem, mert hármunk közül csak nekem volt 
jogosítványom. Később társaim is megszerez-
ték a vezetői engedélyt. 

A technikai hátrányt személyes odaadással, 
szorgalommal, jó lakossági kapcsolattal tud-
tuk ellensúlyozni.

A lakossági kapcsolatról jut eszembe: abban 
az időben önkéntes rendőrök is segítették a 
munkájukat?

Igen, minden körzeti megbízottnak volt 
önkéntes rendőri csoportja 7-8 fővel, közü-
lük egy csoportvezetővel. A rendőrök akkor 
még nem jártak kettesével, néha este, hétvé-
geken munkájukat önkéntes rendőr segítette. 
Az önkéntes rendőrt havi 16 óra szolgálatra 
lehetett igénybe venni.

Igazolvánnyal, karszalaggal és szolgálati 
jelvénnyel rendelkeztek. Önállóan is végez-
hették a kordonszolgálatot, az objektum-
őrszolgálatot, rendezvények alakalmával 
forgalomelterelést, a gyanúsan viselkedő sze-
mélyek igazoltatását, az iskolai tanulók köz-
lekedésének segítését. Többségében együtt 
végeztük a járőr szolgálatot, gépkocsi és kül-
területi objektumok ellenőrzését.

Járt-e anyagi juttatással, elismeréssel az ön-
kéntes rendőri tevékenység?

Nem. Évente egy alkalommal, ősszel, va-
csorával egybekötött értékelő összejövetelt 
tartottunk. Sok esetben a főzéshez a húst a 
mezőgazdasági termelőszövetkezet biztosítot-
ta. Igyekeztem az önkéntes rendőrök munka-
helyének vezetőivel jó kapcsolatot ápolni, és 
javaslatot tettem 800-1000 Ft jutalomra az 
éves tevékenységért. Az eltöltött évek után 
5-10-15 éves szolgálati jelvényt kaptak erköl-
csi elismerésként.

Csoportjában kik teljesítettek önkéntes 
rendőri munkát?

A teljesség igénye nélkül Czeglédi Zoltán 
volt a csoportom vezetője, a tagok Balogh 
Péter, Ézsiás Pál, Mitter Ferenc, Palkovits 
Béla, Rácz Sándor, Varga János, Zsámboki 
Ferdinánd.

Munkája során mi jelentette a sikert és a 
nehézséget?

Szerencsére a siker volt több, akkoriban az 
elkövetett bűncselekmények, az eltulajdoní-
tás 95 %-ban felderítésre került. Nem adtam 
fel, többször fél év, 1 év után sikerült az el-
követőt megtalálni. Öröm volt visszaadni egy 
kerékpárt, egy kismotort, vagy a betörőt, kö-
rözött személyt elfogni. 

(folytatás a 10. oldalon)

Civilként Tóth András

Önkéntes rendőri csoportja 1976-ban kiváló 
csoport címet kapott, az átadó ünnepség
alkalmával tartott vacsorán Ézsiás Pál

önkéntes rendőrrel

D. Kiss István KMB társával
Jászapátin 1965-ben

Közúti ellenőrzés a 32-es főúton Czeglédi Zoltánnal az önkéntes rendőrök csoportvezetőjével
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Egy sikeres életút – Gyenge Valéria I. rész
Gyenge Valéria Garay Jánosné (Budapest, 

1933. április 3.) olimpiai bajnok magyar 
úszónő, fotóművész, író édesapjának fel-
menői Jászfényszarun születtek. A Gyenge 
családot Jászfényszarun köztisztelet övez-
te, de mára már kevesen tudják, vagy csak 
sejtik, hogy az olimpiai bajnok édesapja, 
Gyenge Imre (1903–1987) Jászfénysza-
run született, itt élte gyermekkorát, és fi-
atalemberként került el a településünkről, 
majd Budapesten telepedett le és alapított 
családot. Vali (mert azt kérte, hogy így szó-
lítsam) több mint 50 év után az elmúlt év 
decemberében a Fényszaruiak Baráti Egye-
sületének meghívására egy szűk napot töl-
tött városunkban. Hosszabb beszélgetésre 
akkor nem jutott idő, így a modern tech-
nika vívmányával élve e-mail váltásokkal 
készült riportban szeretnénk megismerni 
egy sikeres életút főbb állomásait.

Meséljen édesapjáról! Mikor került el Jász-
fényszaruról, mi volt a foglalkozása, hol is-
merkedett meg feleségével, hol éltek, laktak 
mikor megszületett, volt-e testvére?

Édesapám, ha jól tudom, 20 éves korában 
(1923) került fel a fővárosba. Egy rokonnak, 
azt hiszem nagybácsinak volt egy tejtermék 
standja a nagycsarnokban Budapesten, és ő 
alkalmazta édesapámat mint inast, később 
segédet, és miután elvégezte az ipari iskolát, 
megnyitotta saját üzletét a Bethlen Gábor ut-
cában, a VII. kerületben.

Apámnak három testvére volt: két fiú – 
Sándor és Péter – és egy leány, Anna. Apám 
a második gyerek volt. Sándor Jászfénysza-
run maradt szüleikkel, Péter szintén a fővá-
rosba került, ahol a fodrász szakmát tanul-
ta ki, és később egy fodrászszalont nyitott. 
Édesanyám (Szlávik Anna 1907-1990) egy 
kávéházban dolgozott, apám ott ismerke-
dett meg vele. 1931-ben összeházasodtak, és 
együtt dolgoztak az üzletben. Én 1933-ban 
születtem.

A Bethlen Gábor utca 12. szám alatt volt az 
üzlet, ott laktunk mellette. Anna nagynéném 
apám kérésére jött Budapestre, és segített az 
üzletben, valamint vigyázott rám. Öcsém, Jó-
zsef 1934-ben született.

Budapesten az 1930-as 40-es években is 
más lehetőségek adódtak sportolásra, mint 
vidéki városban vagy településen. Mégis úgy 
gondolom, akkor még kevés gyermek tanult 
meg úszni, sőt sokan uszodát sem láttak. Ho-
gyan került kapcsolatba a vízzel, az úszással?

Hatéves korom óta minden nyarat 
Káptalanfüreden (jelenleg Balatonalmádi) 
töltöttem, ahol anyám testvérének volt egy 
háza; anyám Veszprémben született. Ott ta-
nultam meg úszni. Senki nem tanított, csak 
úgy magamtól. A többi gyerektől lestem el a 
„csínyját”. Mindig nagyon szerettem a vizet. 
Talán 8 éves lehettem, mikor egy 20 körüli 
fiatal fiú jött a strandra, és messze beúszott 
a Balatonba gyönyörű gyorsúszással. Cso-
dáltam és akkor határoztam el, hogy „úszó” 
leszek.

Nyilván látszott a tehetség, a szorgalom, az 
úszás szeretete. Hogyan lett 12 évesen a Mun-
kás Testedző Egyesület tagja, ahol elkezdőd-
hetett az úszókarrierje? Szülei segítették-e, 
támogatták-e, hogy versenyszerűen sportol-
hasson?

Erre csak a háború után, 1945-ben került 
sor. Az iskolában egy tehetségkutató versenyt 
rendeztek, és ott megakadt a szeme rajtam 
Jávor Magda edzőnek, és megkérdezte, hogy 
lenne-e kedvem belépni a klubba, a Munkás 
Testedző Egyesületbe (MTE). Szüleim csak 
abban az esetben engedték meg, ha öcsém, 
József is velem jön. Ők vették a fürdőruhákat 
és villamosjegyeket. A MTE-nek a Millenáris 
pálya mögött volt egy 33 1/3 méteres uszo-
dája, manapság ilyen már nem létezik. Há-
rom hossz volt 100 méter, az 50-es években 
főleg vidéken még volt egynéhány verseny 
ilyen uszodában. Minden reggel feltöltötték 
csapvízzel, ami nagyon hideg volt a reggeli 

tréningeken. Az esti edzésre már zöld és sűrű 
lett a víz, persze nem volt vízszűrő, vízfordító 
rendszer. Télen a fedett Széchenyi fürdő egyik 
medencéjében úsztunk, ami aránylag meleg 
volt, de büdös és piszkos.

Sorba jöttek 1948-tól a Neményi MADISZ, 
1949-től a Budapesti Lokomotív, 1955-től a 
Budapesti Törekvés. Akkor mi befolyásolta a 
sportolót, hogy új klubot válasszon? Hívták 
vagy saját elhatározásból jobb lehetőségek re-
ményében állt tovább?

Edzőm, Jávor Magda 1947-ben úgy látta, 
hogy ő már nem tud továbbvinni. Bemuta-
tott Sárosi Imrének, a már akkor legendás 
hírű edzőnek, aki látott bennem lehetőséget, 
és öcsémmel együtt átigazoltunk a Neményi 
Madiszba. Később az egész csapat átigazolt 
a Lokomotívhoz, ami az Állam Vasutakhoz 
tartozott, és ott sokkal jobb lehetőséget kap-
tunk – edzőtábor, anyagi segítség stb. – ah-
hoz, hogy nem kellett csak a szülői segítségre 
támaszkodni.

Sárosi Imre (Budapest, 1908. december 5. 
– Budapest, 2006. június 20. úszó, mester-
edző, az Úszó Hírességek Csarnokának tagja) 
lett az edzője. Milyen volt a szakmai kapcso-
latuk?

Sárosi egy ellentmondást nem tűrő, szigo-
rú, uralkodó típusú ember volt. Nem ismert 
tréfát az edzéseken. Az uszodában a hozzá 
tartozó úszókat „Sárosi Istállónak” becézték. 
Keményen dolgoztatott mindenkit, és aki 
nem követte az utasításait úgy az uszodában, 
mint magánéletben, könyörtelenül menesz-
tette.  (folytatás a 10. oldalon)

Szülei budapesti Bethlen Gábor úti üzlete, balról jobbra alkalmazott, mellette Gyenge Imre
és Szlávik Anna, Gyenge Valéria szülei

1936-ban Gyenge Vali károm évesen
édesanyjával, Szlávik Annával, az édesapja 
Gyenge Imre motorján ül a jászfényszarui 

nagyszülei (id. Gyenge Sándor (1871–1941) 
és M. Kovács Anna (1874–1957))

Vasvári Pál úti háza előtt
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(folytatás a 8. oldalról)
Mindig megrázott az öngyilkosságoknál 

a helyszíni szemle levezetése. A családi per-
patvarba beavatkozni, rendet tenni sem volt 
könnyű.

Hogyan értékeli visszatekintve a közel 30 
évi rendőri szolgálatát?

Feletteseim dicsérete, elismerése és kitün-
tetései is jól estek, ettől is többre értékelem, 
hogy a lakossággal a mindennapok során jó 
kapcsolatom volt. Talán már akkor megvaló-
sult a lakosságbarát szemlélet, úgy éreztem, 
szép szóval, elvszerűen mindent el lehet érni. 

A lakosok bizalmából még tanácstagként is 
tevékenykedtem.

A folyamatos felelősségteljes munka, a stressz 
egészségét megviselte, és 1982. június 30-ával 
52 évesen leszázalékolták – akkor a nyugdíj-
korhatár 55 év volt –, rokkantnyugdíjas lett. 
Az utóbbi 33 évben mivel foglalkozott?

A kétkezi munkát még fiatal koromban 
megszoktam. Munkám az volt bőven, a vőm 
családi kertészetében dolgozunk feleségem-
mel együtt a mai napig is segítve a család, 
az unokák megélhetését. Büszkék vagyunk 
mindkét unokánkra: Mónika jogot végzett, a 
NAV-nál dolgozik, Kati a pénzügyi és szám-
viteli főiskola utolsó éves hallgatója. 

Bandi bácsi korát meghazudtolóan fiata-
los, tevékeny. Úgy tartja, a munka nemesít, 
azt mondta pihenni, erőt gyűjteni elég a téli 
hónapok, a fák rügyeinek megjelenésével újra 
lehet dolgozni. Az olvasók nevében „kato-
násan” erőt, egészséget kívánunk a további 
évekhez.

Tóth Tibor · Fotó: családi archívum

(folytatás a 9. oldalról)
Én nagyon komolyan vettem az úszást, 

hogy a kislánykorba tett fogadalmamat – 
híres úszó leszek – valóra váltsam. Sárosi 
ezt nagyban méltányolta, és jól dolgoztunk 
együtt.

Minek vagy kinek köszönhette, hogy kike-
rült az 1952-es Helsinki olimpiára úgy, hogy 
előtte egyetlen egyéni uszodai számban sem 
nyert országos bajnokságot – nyilván számí-
tott az 1951-ben a berlini főiskolai világbaj-
nokságon szerzett két arany- és két ezüstérem?

Gyors fejlődésemet kizárólag Sárosi edzés-
rendszerének köszönhettem. Az 1951-es Fő-
iskolai Világbajnokság nem volt akkoriban 
még népszerű verseny, főleg a „vasfüggöny” 
mögötti országok vettek részt.

Sárosinál úszott Székely Éva is, aki hat évvel 
volt idősebb nálam, és egy világklasszis úszó 
volt. Ő volt az ellenfelem a magyar bajnok-
ságokon úgy 400 gyorson, mint a többi szá-
mokban. Nem sikerült győznöm 1952-ig.

1952-ben nagyon jó „formában” voltam. 
Legyőztem Évát 400-on, és a rövidtávokon 
is jól felgyorsultam. Időeredményeim nem-
zetközileg elegendők voltak arra, hogy biztos 
tagja legyek a magyar csapatnak.

Tóth Tibor · Fotó: családi archívum

Régi idők tanúi...

Egy sikeres életút…

Divatillusztrációk és tankönyv-illusztráci-
ók kiállítása nyílt meg november 5-én Jász-
fényszarun a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtárban Becski Eleonóra illusztrátor 
és textilművész műveiből. A megnyitón a 
Napsugár Óvoda Maci csoportja mesével 
és játékkal köszöntötte a résztvevőket, majd 
Rácz Ádám verse után Bugyi István grafikus 
művész, iskolánk tanára méltatta az alkotót, 
és mutatta be az illusztrációt, mint a művé-

szet különlegességét. A tárlat két részre oszlik, 
az egyik részen a művésznő divatkompozíci-
óit, a másikban alsós tankönyv-illusztrációit 
csodálhatjuk meg. Ez utóbbiak megjelentek 
különböző kísérleti tankönyvekben.

A kiállítást meglátogató gyerekek nagy lel-
kesedéssel tekintették meg a képeket, beszél-
gettek a látottakról, a felnőttek is érdeklődve 
választották ki kedvenc alkotásaikat.

Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Dávid Ildikó

2015. október 17-én (szombaton) pávakö-
ri-népdalköri találkozót szerveztünk a jövőre 
40 éves jubileumára készülő Fehér Akác Nép-
dalkörrel a művelődési házban. A 2 évente 
megrendezett ünnepre kilenc csoport fogadta 
el meghívásunkat (Újszász, Jászberény, Jász-

szentandrás, Jászfelsőszentgyörgy, Jászapáti, 
Jászjákóhalma, Pásztó, Csécse).

A jó hangulatú rendezvényen közel 200 
népdalt szerető ember mutatkozott be a szín-
padon, és érezte jól magát.

Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete pályázatot írt ki
a Bercsényi Miklós út 2/b. szám alatti, nyolcas számú lakás piaci alapú bérbeadására.

A lakás egyszobás, összkomfortos, alapterülete
31,4 m2 9,81 m2 tárolóhelyiséggel (összesen 41,21 m2). 

A pályázati felhívás megtekinthető
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (Szabadság tér 1.),

valamint Jászfényszaru Város Önkormányzatának honlapján (www.jaszfenyszaru.hu).
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 21.

Érdeklődni a dobak.bettina@jaszfenyszaru.hu e-mail címen,
illetve a 06-57/520-100-as telefonszámon lehet.

Színes gondolatok

Népzenei találkozó

Tisztelt Érdeklődők!
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ISKOLAI híREK
Gyárlátogatás a Samsungban

A 8. osztályos tanulókkal technikaórán ellá-
togattunk a Samsungba 2015. október 20-án. 
A gyárhoz érve közölték velünk, hogy képeket 
nem készíthetünk és semmilyen adat tárolót 
nem vihetünk be. Ezt követően bemutatták 

a recepciónál lévő különböző nagyságú té-
véket. Mindannyiunknak nagyon tetszett. 
Megtudtuk, hogy a Samsung gyár 1989-ben 
indult, a jászfényszarui telephely folyamato-
san nőtt, és mára Európa legnagyobb, a vi-

lág egyik legmodernebb tévégyárává nőtte ki 
magát. Dolgozóinak száma eléri a 2500 főt. 
A fejlődést jól szemlélteti, hogy a korai évek-
ben még csak néhány tíz- és százezer darab 
tévé készült a gyártósorokon, napjainkban ez 
a szám elérte az évi 15 milliót. Megtudtuk, 
hogy szeptembertől decemberig a szezonban, 
naponta 40 ezer televíziót is készítenek. Majd 
két csoportra szakadva a gyártószalag felé vet-
tük utunkat. A szalag egyik végén még csak 
alkatrészeket láttunk, a másik végén viszont 
már csomagolt, szállításra kész tévéket. A 
tanulóknak különösen tetszettek a robotok. 
Látogatásunk nagyon sok diákban felkeltette 
az érdeklődést, a későbbiekben el tudnák itt 
képzelni a jövőjüket.

Megköszönöm Oláh Tamásnak, a Samsung 
Electronics Magyar Zrt. munkatársának a se-
gítségét, hogy lehetővé tette ezt a látogatást.

A felügyeletben segített Mészárosné Dobák 
Ildikó. Szöveg: Tóth Sándorné

Kép: Oláh Tamás

VI. Jászfény Kupa Országos Gyermek Sakkverseny
Gáspár Imre Emlékverseny

Hatodik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Jászfény Kupa 
Gyermek Országos Sakkversenyt, ami már második éve Gáspár Imre-
emlékverseny.

Öt korcsoportban indulhattak a versenyzők. Összesen 108 sakkozó 
gyerek (7 évestől a 18 évesig) mérettette meg magát. Érkeztek ver-
senyzők: Nagykátáról, Pásztóról, Hódmezővásárhelyről, Miskolcról, 
Hatvanból, Jászberényből, Galga-vidékről, Jászapátiról, Dunakesziről, 
Újszászról, Martfűről, Budapestről, Tiszavasváriból, Rákóczifalváról, 
Szandaszőlősről, Szolnokról és természetesen Jászfényszaruról.

A versenyt Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város polgár-
mestere nyitotta meg, a díjakat pedig Lovászné Török Magdolna, a 
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatója adta át. Köszönjük nekik, hogy megjelenésükkel versenyünk 
színvonalát tovább növelték. 

A jászfényszarui versenyzők eredményei

Rimóczi Dávid I. korcsoport 12. hely  fiúknál

Rácz Áron I. korcsoport 11. hely fiúknál

Polatschsek Dominik I. korcsoport 15. hely fiúknál

Nyers Lili II. korcsoport 1. hely (7/7 pontot ért el!)

Baráth Konor Péter II. korcsoport 10. hely fiúknál

Baráth Koppány  II. korcsoport 8. hely fiúknál

Rácz Ádám II. korcsoport 17. hely fiúknál

Kovács Lilla III. korcsoport 2. hely lányoknál

Tóth Anna III. korcsoport 3. hely lányoknál

Kotán Eszter III. korcsoport 5. hely lányoknál

Polatschek Péter III. korcsoport 12. hely fiúknál

Novodomszky Tibor III. korcsoport 13. hely fiúknál

Nyers Dániel IV. korcsoport 6. hely fiúknál

Balázs Léna V. korcsoport 2. hely lányoknál

Szücs Levente Csaba V. korcsoport 6. hely fiúknál

Gratulálunk nekik! 

Az íjászatot is kipróbálhatták a szünetekben a gyerekek és felnőttek 
egyaránt, aminek a megszervezését és lebonyolítását a Polatschek csa-
ládnak köszönhettük. Mindenki nagyon örült ennek a lehetőségnek.

Minden versenyző kapott ajándékba csokit és üdítőt. A győztes ku-
pát, a dobogósak érmet vehettek át és az első hat helyezett különböző 
ajándékok közül választhatott. Kupát kapott még Nyers Lili és Kovács 
Lilla, akik a 2015-ös év megye bajnokai lettek, valamint Nyers Dániel, 
aki megnyerte a 2015-ös év Diákolimpiáját.

A kupákat és az érmeket az ARTIS Kft. ügyvezetője, Nagy Zoltán 
ajánlotta fel. Az ajándékok többségét a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatától kapott támogatásból vásároltuk. A nyerteseket kézzel 
faragott díjakkal ajándékozta meg Bukó Péter és Szilágyi Dezső. Dr. 
Kakas Tünde, Tóth Anna családja, a DAJKÓKER és a Kincses Sziget 
szintén nagyszerű ajándékokkal jutalmazták meg a versenyzőket. 

A versenyt a sakkozó gyerekek szülei és Muhari István edző szervez-
ték és rendezték meg.

Minden támogatónknak köszönjük a hozzájárulását, a segítőknek 
pedig a rendezvény lebonyolításában végzett munkáját.

Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin
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ISKOLAI híREK
„Lepedőcske párnocska...” – nálunk járt a bahorKa

November 10-én délelőtt majd 160 ovis és kisiskolás (no meg felnőtt 
kísérőik) legnagyobb örömére humorban és zenében-táncban-dalban 
gazdag interaktív folkműsort tekinthettünk meg a Kisiskola színház-
termében.

A trió: Balogh Melinda,Horváth Sára és Kaszai Lili Jászsághoz való 
kötődése közismert. Egyrészt Lili saját városába jött haza, másrészt 
mindhárman a Jászság Néptáncegyüttes táncosai és énekesei voltak 
még néhány éve. A jó szerencse úgy hozta, hogy abban az időben álltak 
össze énekes trióvá. Népszerűségük és sikerük azóta is töretlen.

Most a régi idők fonóbeli hangulatát és történeteit idézték meg két 
zenész segítségével. Szent András hava összes jelentős és színpadon 
megjeleníthető napját, főbb szokásait, a fonóbeli munkákat érintve 

görgették előttünk az idő kerekét. Mindezt olyan lányos-asszonyos 
bolondozással és vehemenciával (ábrándozással, pletykálkodással ele-
gyítve), melytől az egész életszerű, hiteles, ripacskodás mentes és él-
vezhető volt.

A közönség soraiból is sok kis közreműködőt választottak, számtalan 
spontán, humoros momentumot teremtve ezáltal is.

A magam részéről hálás vagyok, amiért az aznap délutáni jászberé-
nyi fellépésük előtt még két délelőtti előadást bevállaltak Fényszarun, 
hiszen gyermekcentrikus, hiteles, szórakoztatni nagyon tudó vérbeli 
profikról van szó, akik fontosnak érzik a legkisebbek felé is az érték-
közvetítést. Köszönjük nekik, várjuk őket vissza tavasszal is!

Szka · Fotó: Pálné Pádár Anikó

Zöld órák

Iskolánkban a 7. osztályos tanulóknak 2015. október 21-én a bio-
lógia órákon ismét a Samsung közreműködésével, a hulladékgazdál-
kodásról folytatódtak a „zöld órák”. Az általános iskolai tananyagra 
támaszkodva a tanulók szakembertől is hallhatták, hogy hogyan kell 
kezelni és tárolni az ipari és otthon keletkező hulladékot. Az ismeret-
terjesztő előadásokat Oláh Tamás a Samsung Electronics Magyar 
Zrt. munkatársa tartotta. A gyerekek betekintést kaptak a Samsung 
jászfényszarui gyárának hulladékgazdálkodási folyamataiba is. Az in-
teraktív előadásokat kérdésekkel vezette be, amire a tanulók nagyon 

ügyesen válaszoltak. Minden egyes jó válasz pontot ért, amit folya-
matosan jegyeztem, s az órák végén a diákok az elhangzott témákkal 
kapcsolatosan tesztet töltöttek ki. Az órai szereplések és a teszt vég-
eredményét összegezve meg lett az a tanuló, aki a 7. osztályosak közül 
a legeredményesebben szerepelt. Még ezen a napon megtartottuk az 
eredményhirdetést is a 7. órában. A legtöbb pontot Rusai Ádám 7. b 
osztályos tanuló szerezte. A jutalma a biológia 5-ön kívül egy tablet 
lett, ez a fődíj, amit a Samsung ajánlott fel.

Kép és szöveg : Tóth Sándorné
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óVODAI híREK
őszölő ünnep a Napsugár óvodában

November hónapban az ősszel, az ősz jellemzőivel ismerkedett a Napsugár Óvoda Méhecske csoportja. Több alkalommal megfigyelősétát tet-
tünk, megfigyeltük az ősz változását, gyönyörködtünk és játszottunk az őszi falevelekben. Ősszel kapcsolatos verseket, dalokat tanultunk.  Ennek 
kapcsán ellátogattunk a városi könyvtárba is, ahol őszi témájú diafilmeket és őszi témájú festményeket nézhettünk meg. A program zárásaként 
minden gyermek megismerkedhetett a könyvtárral és megnézegethették a könyvtári könyveket is. 

2015. november 6-án tartottuk óvodánk-
ban ŐSZÖLŐ rendezvényünket. Ezúttal az 
ősz jegyében az alma köré építettük a napun-
kat. Minden csoport kis műsorral lépett fel. 
A gyermekek előadását meglepetésként az 
óvó nénik tánca előzte meg. Legnagyobb örö-
münkre jász népviseletben táncoltak nekünk, 
a viseletet a táncot megelőzően be is mutat-
ták a gyerekeknek. A műsorok után frissen 
préselt almalével és a szülők által készített 
sokféle almás süteménnyel kínáltuk meg a 
gyermekeket. Köszönjük a szülői felajánláso-
kat, hiszen ezzel is színesebbé tették ezt a szép 
napot! Dobák Jánosné tagóvoda-vezető

Fotók: Fáy Hanna

A Napsugár Óvoda évszakonként meg-
rendezésre kerülő ovi-galériájának témája az 
ősz folyamán Ázsia. Településünkön ennek 
a földrésznek nagy ismerője Farkas Kristóf 
Vince. Őt kértük fel, hogy mutassa be a gye-
rekeknek ezt a tájat képekben, tárgyakkal, 
történetmeséléssel, amit ő örömmel vállalt 
el. A messzi tájakról hozott tárgyait, kecs-
kecsontból készült játékokat szívesen hozta 
be hozzánk, és mutatta meg a gyerekeknek. 
Sokat mesélt élményeiről, amit a gyerekek 
ámulattal hallgattak. A keleti autentikus ze-
nékből is hallhattak ízelítőt. Mongólia tája-
it a Kristóf által ajánlott Lőrincz L. László: 
Utazz velünk tevekaravánnal! című könyvé-
ből folytatásos mesékkel ismertettük meg a 
gyerekekkel délutáni alvásidőben, amit rend-
kívüli módon élveztek. Reméljük ezzel a ki-
állítással is maradandó élményhez juttattuk 
a gyerekeket.

Szöveg: Dobák Ágota Zsuzsanna
Kép: Klippánné Jáger Melinda

Utazz velünk tevekaravánnal!
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óVODAI híREK
őszi testvércsoport-találkozó a Pillangó és a Süni csoport részvételével

„Minden barátság azzal a homályos érzés-
sel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. 
Mintha régen testvérek lettünk volna. Még 
inkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a 
találkozás, csak viszontlátás.”

(Hamvas Béla: Barátság)
Ismét találtunk egy kitűnő alkalmat arra, 

hogy kedves „testvércsoportos” barátainkkal 
találkozhassunk a Napsugár Óvodában! Nem 
is olyan régen a jászfényszarui tájház udvarán 
töltöttünk együtt egy népi játékokkal tarkí-
tott, mozgalmas délelőttöt, most pedig óvo-
dánk berkein belül rendeztük meg a színes 
„kavalkádot”. A csoportok a köszöntő után 
bemutatták kis műsorukat, mellyel az őszi 
óvodai bálon, illetve az „őszölőn” szerepeltek. 
Ezután megkínáltuk a kis vendégeinket Már-
ton-nap környékén lévén libazsíros kenyérrel, 
s más finomságokkal. A hangulatos találkozót 
közös játék zárta, majd elbúcsúztunk egy kis 
időre barátainktól.

Köszönjük a Szivárvány Óvoda Pillangó 
csoportjának, hogy ismét meglátogattak ben-

nünket, s egy tartalmas délelőttöt tölthettünk 
együtt! Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben megtartjuk az állatok 
világnapját a Napsugár Óvodában. Ebben az évben sem történt ez 
másképp. A jeles nap előtti pénteken az óvoda minden gyermeke a 
Maci csoportban gyülekezett egy kis zenés „állati vásár” bemutatóra, 
amit a nagycsoportosak adtak elő. Majd egy igazi beszélő jákó papagáj 
(Kokó) látogatott el az óvodánkba. Amikor jól kifárasztottuk Kokót, 
mindenki kivonult az udvarra, ahol egy „terülj-terülj” asztalkán min-
denféle finomság fogadta a gyermekeket. Megkóstolhatták a frissen 

fejt tehéntejet, friss túró, vaj és körözött közül lehetett választani a kí-
váncsiskodóknak (a finomságokat az Ördög-tanyáról kaptuk, köszön-
jük). Aki már jóllakott, folytathatta a játékot természetesen az állatok 
jegyében. A rögtönzött kisállat simogatónál pedig nyulat, teknőst, 
tyúkot, cicát és galambokat is lehetett megfigyelni és simogatni. Az 
élményekben gazdag délelőtt postagalamb röptetéssel zárult!

Szöveg: Klippánné Jáger Melinda
Kép: Dobák Ágota Zsuzsanna

A SZIVÁRVÁNy ÓVODA
FELHÍVÁSA
Óvodánkban hagyománnyá vált, 

hogy farsang tájékán kiállítást ren-
dezünk a művelődési házban. Most 
medve, maci, mackó témában sze-
retnénk megrendezni, Az alkotások 
készülhetnek rongyból, tésztából, 
dobozból, lehet festett, rajzolt, 
készülhet ragasztással stb. Kis lele-
ménnyel, ötlettel számtalan variá-
cióban megjelenhet gyermekeink 
kedvence.

Várjuk a gyermekekkel közösen 
készített mackóságokat az óvodá-
ban. A kiállítás és a munkák be-

gyűjtésének időpontjáról később adunk tájékoztatást.  Földvári Edit

Állatok világnapja

Medvék, macik, mackóságok  Márton nap az oviban

„Libapapucs, libaláb a nap sütne legalább. De mert nem süt, gi-gá-gá, 
mind elmennek világgá.” – (Tordon Ákos: Libasorban)

A Szivárvány Óvoda Csigabiga csoportos gyermekei Szent Márton püspök 
élettörténetéből adtak elő rövid jelenetet. Kép és szöveg: Földvári Edit
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„Csak a szokásos” Erzsébet napi vásár
Idén már 21. alkalommal, rendezték 

meg hagyományőrző jelleggel az Erzsé-
bet napi kézműves kiállítás és vásárt, a 
jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság szervezésében, 2015. 
november 20-án, Jászfényszarun. A Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár adott 
helyet a rendezvénynek, s közreműködött 
a program lebonyolításában. A rendez-
vényt, több mint két évtizede az adventi 
időre való felkészülés és a közművelődés 
(akkori) hiányainak pótlása hívta életre, ez 
a cél munkál még napjainkban is a szer-
vezéskor.

Péntek reggel nagy a sürgés-forgás, kürtős-
kalács – fahéj illat lengi be a házat, mindenki 
tudja már hol a szokásos helye. Mint aho-
gyan mindenki tudja, mi várható, de most is 
megvan a bája ennek a különös eseménynek 
– kiállítás, vásár és még valami más, amelyet 
egész nap teltházas látogatás kísér!

Mi lehet a siker titka? A kézművesek; 
famíves, textil míves, tűzzománcos, festő, 
csuhéfonó, cukortorta készítő, gyöngyfűző, 
szövő, csipkeverő népi iparművész igényes és 
megfizethető portékái, s a mintegy harminc 
árus közvetlensége s persze az is, hogy ki lehe-
tett próbálni a mesterség fortélyait s kóstol-
hattunk a különleges mézből is. S ellesni azt, 
hogy a fantázia segítségével a hagyományos 
anyagokból milyen szépségeket lehet készíte-

ni. Aki még gondoskodni akart a kertjének 
gazdagításáról, a „nagyszüleink gyümölcs-
fáiból” vásárolhatott. A családi vállalkozó 
kertészet tulajdonosai a betegségeknek és 
kártevőknek ellenálló, régi értékes gyümölcs-
fa tájfajtákat éveken át gyűjtötték, majd sza-
porították s e gazdag kínálatból, praktikus 
tanácsokkal ellátva lehet beszerezni a kertünk 
gyümölcsadóit.

A színes és nyüzsgő forgatag a gyermekek-
nek és felnőtteknek egyaránt élményt jelent.

Amiért érdemes ellátogatni ide, a közösség 
formáló erő, a hangulat, a karácsony köze-
ledtét idéző illatok, a közvetlenség és az él-

ménygazdagság. S az üzenete a programnak 
„tanuljunk eleinktől”.

A vásári kiállítás, kavalkád mellett minden 
évben részesei lehetünk egy-egy aktuális lélek-
melengető programnak is. Nagy érdeklődés 
kísérte a vásár társrendezvényeit; egy könyv-
bemutatót és egy fotókiállítást. Nagyné Kiss 
Mária és Lázár Imre szerkesztésével készült s 
e program keretében került bemutatásra Kiss 
Nelli munkája: jegyzetek egy népművelési 
tanfolyamról „Mindent Isten nagyobb dicső-
ségére” címmel – a Szilágyi Erzsébet Függet-
len Segítő Nőegylet gondozásában. A könyv 
szerkesztőivel történő beszélgetést Pál Katalin 
Alíz, a Családbarát Magazin munkatársa ve-
zette. „200 éves térképek alapján fotóztak”, 
adta hírül egy internetes folyóirat.

S valóban részesei lehettünk, betekintést 
kaptunk abba a gyűjtő munkába, amely ered-
ményeként hallottunk a Bedekovichok életé-
ről, s fotókiállítás kápráztatott el bennün-
ket az idősebb és ifjabb Bedekovich Lőrinc 
munkásságáról – ahogyan a kiállítás címe is 
jelezte: Úton a Bedekovichok térképeivel a 
zsebünkben. Gazdag életművükből eddig 
több mint száz darab térkép, terv és vázlat 
került elő. Ezen térképek nyomán indultak el 
a fotósok és készítettek munkásságukról egy 
átfogó fotósorozatot, malmokról, hidakról, 
útjelző szobrokról, kápolnákról, amelyeket a 
térképész jelölt munkáin. Épített örökségünk 

közé tartozik többek között a jászberényi 
klasszicista stílusú városháza is, amely ifjabb 
Bedekovich tervei alapján és építő mesteri 
irányításával készült. Számos település őrzi 
tervei nyomát, Jászfényszarun is részt vett a 
városháza tervezésében s több új utcát jelölt 
ki. A „tárlat vezetője” Farkas Kristóf Vince 
történész, a Jász Múzeum munkatársa, a ki-
állítási anyag rendezője Pető István egyetemi 
adjunktus, Szent István Egyetem. A fotók 
készítői a Duflex Fotográfiai Stúdió tagjai 
Danis János, művészeti vezető, Herbai Judit, 
Kondor Edit, Mészáros Annarózsa, Pető Ist-
ván, Tóth Péter és Winkler Csaba voltak. 

Ezért szép és színes az Erzsébet-napi vásár és 
program, reméljük, hogy a jövő évben is sok 
érdekességet láthatunk itt!

Kovács Béláné Pető Magdolna

A könyvbemutató közönsége

Kovács Béláné Pető Magdolna,
a népfőiskolai társaság elnöke

Ajándéktárgyak a vásáron Eszmecsere
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Jászkun Világ nívódíjasok

„Jó tanuló – felkészült túrázó” – pályázat meghirdetése

Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre a Jászkun Világ – 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében. Mint más években is a 10-18 éves korosztály több művészeti 

ágazatban, kategóriában mérettette meg magát, mint például vokális 
zene, vers- és prózamondás, tánc, valamint vidám báb-színjáték for-
májában. Az elődöntők helyszínei Jászfényszaru, Törökszentmiklós és 
Karcag város művelődési házai voltak.

A verseny döntőjét Martfű város rendezte 2015. november 7-én, 
ahol dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere mondott köszöntőt. 
A döntőbe került Jászfényszaruból Székely Márk vers- és prózamondás 
kategóriából, valamint az Iglice Gyermeknéptánc Együttes néptánc 
kategóriában.

A döntőbe harmincöt produkció jutott be, amit a délelőtt folyamán 
mutattak be a háromfős zsűri előtt. A délutáni eredményhirdetésen 
ismét csak büszkék lehettünk gyermekeink művészi teljesítményére, 
hisz Székely Márk és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes is nívódíjat 
kapott a saját kategóriájában.

Ezúton is gratulálunk nekik! Péter Szilárd

Kun Magdolna költőt és barátait látta vendégül a városi könyvtár 
november 6-án. Azt est folyamán kötetlen beszélgetés keretében ver-
seket hallgattunk meg hol Magdika, hol barátai előadásában. Érzel-
mekkel és szép szavakkal teli este volt. Kun Magdolna mintegy 1800 
verset írt ezidáig, gondolatai, érzései adják az ihletet. Verseskötetei: 
Szerelmes nyárutó, Száz könnycsepp, Sólyomszív, Szerelem mindhalá-
lig, Hosszú, forró nyár. A versek mellett fotókat is készít, melyek hűen 
tükrözik versei mondanivalóját. 

Október 19-én újra elindul a hímző tanfolyam a könyvtárban. Az 
Újra öltünk és örökítünk program tovább folytatódik ősztől, vezetője 
Vasné Sass Katalin népi iparművész. A hölgyek vállalkoztak újabbnál 
újabb minták, különböző tájegységek motívumtárának megismerésé-
re, az eljárások elsajátítására. A tanfolyam januárban zárul, reménye-
ink szerint egy újabb kiállítással.

Szöveg és képek: Nagy Ildikó könyvtáros

A FÉBE szervezésében 2014. szeptember 20-án a városháza díszter-
mében megtartott első kulturális örökség napja alkalmából dr. Palla 
Gábor közgazdász, a FÉBE tagja, ötletadó és főszponzor a helyi 7-8. 
osztályos diákoknak pályázati lehetőséget hirdetett meg. A meghirdető 
bízott abban, hogy minden évben lesz olyan személy vagy vállalko-
zó, aki a kezdeményezést tovább viszi és szponzorálja az I. helyezett 
jutalmát. Megkeresésünkre a 2015/16-os tanévben ezt a feladatot a 
MAGTÁPKER Kft. ügyvezetője, Cserháti Vencel örömmel felvállalta. 
Feltételek:
1. A pályázatra nevezhet minden Jászfényszarun tanuló, legalább jó 

rendű bizonyítvánnyal rendelkező 7. és 8. osztályos diák.
2. A pályázat a megadott témakörben egy 5-6 gépelt oldalnyi írott, 

képekkel is gazdagított dolgozat elkészítésére irányul. A dolgozat 
témája: Jászberény, a Jászság fővárosa. Miért érdemes ellátogatni 
Jászberénybe, mit lehet itt a turistáknak megnézni, megmutat-
ni? A feladat egy dolgozatot írni, amiből az derüljön ki, hogy miért 
is érdemes egy vagy több napot eltölteni a Jászság fővárosában. A 
dolgozat leadási határideje, helye: 2016. május 15, Jászfénysza-
ruért Alapítvány kurátora Kotánné Kovács Tímea tanárnőnek.

3. Értékelő bizottság:
 Három fő, az adott év 1. díjazottjának támogatója, Cserháti Ven-

cel, a MAGTÁPKER Kft. ügyvezetője, a IV. Béla Katolikus Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által felkért 
tanár, valamint a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora, Kotánné 
Kovács Tímea.

4. Az értékelés:
 A turisztikai dolgozatok értékelését a bizottság végzi, és dönt a há-

rom helyezettről. Egyenlő színvonalú dolgozatoknál, a jobb félévi 
tanulmányi eredmény dönti el a helyezés sorrendjét.

5. Díjazás:
 I. helyezett: 25 E Ft-os sportolást, turisztikát elősegítő csomag (pl. 

hátizsák, térkép, turisztikai könyv, tájoló, labda, pingpongkészlet stb). 
A csomagot az adott év támogatója/szponzora, a MAGTÁPKER 
Kft. biztosítja és képviselője adja át. 

 II. helyezett: 15 E Ft-os csomag, az önkormányzat felajánlása, me-
lyet a polgármester asszony vagy megbízottja ad át;

 III. helyezett: 10 E Ft-os csomag, a Jászfényszaruért Alapítvány 
felajánlása, kuratóriumának elnöke vagy általa megbízott kurátora 
adja át. 

 A további pályázók oklevélben és a FÉBE részéről könyvjutalom-
ban részesülnek.

 A díjakat a 2015/16-os tanévzáró ünnepségen kapják kézhez a he-
lyezettek.

6. Folyományok:
 A legjobb dolgozatot részletekben közli a helyi újság; a jászberényi 

Tourinform iroda promóciós anyagaihoz is felhasználhatja a leg-
jobb dolgozatokat; továbbá a Jászsági Évkönyv szerkesztőjének is 
felajánljuk azt a 2016. évi évkönyvben való publikálására. 

Tóth Tibor

Érzelemtől érzelemig Még mindig öltünk és örökítünk
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Elszármazott fényszaruiak sikere
A 34. világkiállítás Milánóban május 1. és október 31. között zajlott, 

144 ország rendelkezett saját pavilonnal, köztük Magyarország is. A 
magyar pavilonban sokszínű program várta a látogatókat. A Népmű-
vészet Magyar Mestereinek és Ifjú Mestereinek kézműves mesterség 
bemutatóját június 16. és július 15., majd augusztus 1. és október 18. 
között minden nap láthatták a vásárra látogatók.

A fényszarui születésű, Tiszafüreden élő Nagyné Török Zsóka fa-
zekas népi iparművész szeptember hónapban két héten keresztül 
mesterségével bemutatkozhatott a Milánói Expón. Naponta 10 és 
19 óra között folyamatosan bemutatót tartott. Az elő bemutató so-
rán a korongozáson túl a fazekasmesterség számos egyéb elemét, az 
írókázást, az átmetszéses és rátétes díszítést is láthatták tőle. 

A Milánói Világkiállítást megelőzően határon túli meghívásoknak 
tett eleget, nyolcadik alkalommal vett részt a nagyszebeni Kárpát-me-
dencei Fazekas Találkozón, majd Törökországban egy isztambuli kéz-
műves kiállításon láthatták kézműves remekeit.

Gyermekzsivajtól volt hangos november 7-én szombaton délelőtt 
11 órakor a Duna Pláza I. emeleti Libri Meseboltja. A jászfényszarui 
születésű, Budapesten élő Both Gabi harmadik mesekönyvének be-
mutatójára került sor. 2012-ben A hintarabló – Lilipótvárosi kalan-
dok, 2014-ben Palipál, a csupaszív lovag és most a Kakaókatona és 
Tejhercegnő mesekönyve jelent meg. A kiadványok gazdagon díszítet-
tek rajzokkal. Legújabb könyvét a Kolibri Kiadó gondozta.

A könyvbemutatón jelent volt Both Gabi, akinek történeteivel és 
Rippl Renáta rajzaival életre kelt a Kakaókatona, a Tejhercegnő, a 
Nassasszony, a Diétatündér és még sok ismeretlen ismerős. A talál-
kozón megjelent a kiadó főszerkesztője Balázs Eszter Anna is. Meg-
köszönte az írói és az illusztrációs munkát. Elmondta, biztos abban, 
hogy sokan megismerik a Kakaókatonát és a Tejhercegnőt, mert igazi 
könyv társaik a gyermekeknek. A mesekönyv szép karácsonyi ajándék 
a kicsiknek-nagyoknak egyaránt.

„…virág volt a vers…” címmel az esztergomi Helischer József Városi 
Könyvtár 7. alkalommal hirdetette meg az 50 év feletti nem hivatásos 
versmondók szavalóversenyét. Az országos versenyre határon túlról is 
jelentkeztek. A nevezőknek három magyar verscímet kellett megadni, 
melyből egyet a helyszínen a zsűri választott ki.

Az október 10-én a könyvtárban megrendezett megmérettetésre 27 
fő nevezett, köztük Ézsiás László, aki több hazai és nemzetközi sza-
valóverseny díjazottja. A huszadikként sora kerülő Ézsiás Lászlótól, a 
Bács Ferenc Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész 
vezette négytagú zsűri Zelk Zoltán: Sirály című versének elmondását 
kérte. A vers előadásával Laci első helyezést érte el. Gratulálunk!

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület rendezvényeit Ézsiás László több 
éve fellépésével segíti. A közhasznú egyesület viszonzásul november 
7-én délután az Alexandra Könyvesházban Budapesten megszervez-
te Ézsiás László, látássérült költő és előadóművész első nagyszabá-
sú önálló estjét.

A rendezvény fővédnöke: Papp János színművész, a Rózsadomb 
Lions Klub elnöke. Díszvendégei: Bezerédi Zoltán Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész, rendező, Grecsó Krisztián József Attila-díjas 
költő, író és Tóth Tamás, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház nyugal-
mazott színművésze voltak.

A rendezvény mottója: „Vers a szívemben – szívem a versben” A több 
mint kétórás rendezvényen a fővédnök, a díszvendégek és Laci ismerős 
versmondó barátai közel húsz versét mondták el, olvasták fel. Grecsó 
Krisztián elfoglaltsága miatt levélben méltatta Ézsiás László munkás-
ságát. A vendégek közül többen is Jászfényszaruhoz kapcsolódó versét 
választották: Jászok emlékkönyvébe, Óda a szülőföldhöz, A szülőföld 
szeretete (Kiss József tanár úr emlékére). Elhangzott két, a közelmúlt-
ban született költeménye: Gyásznap: in memoriam Göncz Árpád és 
Nem vagyok gazdag… című versek. Az ünnepelt is nagy sikerrel, köz-
kívánatra adta elő Vörösmarty Mihály: A vén cigány című versét. A 
több mint ötvenfős közönség között Jászfényszaru és a FÉBE képvise-
letében ott volt Baráth Imre, Berze Lászlóné Vityuka és Tamus Béla.

Tóth Tibor

Török Zsóka munkái a milánói kiállításon

Papp János Ézsiás László versét szavalja. Fotó: Berze Lászlóné (Bp.)

Both Gabi mesekönyve
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Háry kalandjai Erdélyben
Hosszas szervezés után, október 23-án reg-

gel újra elindult a busz a Fortuna Együttes 
tagjaival. Vendégszereplés, testvérvárosi kap-
csolatunk erősítése, a magyar kultúra terjesz-
tése, kirándulás… Sok mindent terveztünk 
erre az októberi hétvégére. A határ túlolda-
lán, már Románia területén Trifoi Izolda várt 
bennünket, hogy 1,5 napig segítségünkre 
legyen, kalauzoljon bennünket. Idegenveze-
tőnk személyében egy szakmailag felkészült, 
sablonoktól mentes, kedves és udvarias em-
bert ismerhettünk meg, aki érdekes, köny-
vekben nem olvasható „csemegékkel” halmo-
zott el bennünket.

Rövid Szatmárnémetiben történt városné-
zés és pénzváltás után Szaploncára vezetett 
először utunk, ahol a „vidám temetőt” tekin-
tettük meg.

Az UNESCO világörökség részének nyil-
vánított temetőben nem az elmúlás gondo-
lata foglalkoztatja az odaérkezőt. Igazi lát-
ványosság volt a több száz – főleg kék színre 
festett – fakereszt, amelyeken képjelentekből 
következtethettünk az elhunytak valamikori 
foglalkozására, illetve humoros formában – 
egyes szám első személyben íródott – sírfel-
iratok közölték az ott nyugvó ember fontos 
ismérveit, tulajdonságait, életének főbb moz-
zanatait, halálának körülményét.

Következő látványosság az Iza-völgyben 
elhelyezkedő Barcánfalván az ortodox val-
lási központként is nyilvántartott kolostor 
volt, amely a máramarosi faépítészet egyik 
remekműve is egyben. A templomban érde-
kes – többek számára eddig ismeretlen – in-
formációkkal és látvánnyal lettünk gazdagab-
bak, majd a múzeumban található tárgyakon 
keresztül betekintést nyerhettünk a környék 
kultúrájába, történetébe.

Szerpentinekkel jócskán ellátott úton kel-
tünk át a Gutin-hegységen, ami Európa 
leghosszabb vulkanikus hegyláncának része. 
Nem tudtunk betelni az őszi erdő ezerszínű 
látványával.

Már sötétben értünk Koltóra, ahol kisebb-
nagyobb csoportokban mentünk szállásadó 
családjainkhoz, ahol ízletes vacsorát fogyaszt-
hatott el mindenki. Este a helyi kocsmában 
táncoltunk, énekeltünk, ismerkedtünk a 
helyiekkel. Pár óra alvás után kicsit fáradtan 
ültünk újra az autóbuszba.

Korán reggel csak a kedvünkért nyitották ki 
a Teleki-kastélyt, ahol különböző kiállításo-
kat tekintettünk meg (Teleki Blanka, Teleki 
Sándor, Petőfi Sándor, Jókai Mór). Ebben a 
kastélyban töltötte 1847 szeptemberében Pe-
tőfi Sándor és Szendrey Júlia mézesheteit. A 
kertben a költő és Júliája szobránál koszorút 
helyeztünk el, majd a híres somfa alatti kő-
asztalt körbeállva – ahol oly sok vers íródott 
– meghatódva hallgattuk Izolda tolmácsolá-
sában a Szeptember végén-t. Felejthetetlen 

élmény volt. Ezt követően Nagybányára veze-
tett utunk, ahol az Ásványtani Múzeumban 
igazi ritkaságokban, a természet által képzett, 
az emberi észnek szinte felfoghatatlan alakza-
tú ásványokban gyönyörködtünk.

Érmindszenten álltunk meg legközelebb. 
A falu szélén egy udvar egyik végében áll 
Ady Endre szülőháza. A család bútoraival 
berendezett régi parasztházban azt az ágyat 
is láthattuk, amelyben a XX. század egyik 
legjelentősebb költője megszületett. Az udvar 
másik felében, az 1900-ban épült Ady-kúri-
ában számos érdekes tárgyi ereklyét őriznek, 
kéziratokat, berendezési tárgyakat, bútoro-
kat. Az Ady emlékműnél Rozika néni helyez-
te el az emlékezés és tisztelet koszorúját, Ka-
tinka pedig egy Ady verssel tette magasztossá 
e pillanatot.

Újra robogott velünk a busz, immáron már 
Bors felé. Útközben elbúcsúztunk – a közben 
igen megkedvelt – idegenvezetőnktől, akitől 
kedves gondolatokat és egy verset kaptunk 
útravalóul. A mi búcsúénekünk az ő és a mi 
szemünkbe is könnyeket csalt.

Délután már ismerős arcok fogadtak ben-
nünket testvérvárosunkban, Borson. A finom 

ebéd után szorgos kezek építették a techni-
kát, a díszletet, helyükre kerültek a kellékek, 
a szereplők felöltötték jelmezeiket.

18 órakor telt ház előtt játszották társaink 
Háry, a nagyotmondó huszár kalandjait. Egy 
hirtelen ötlettől vezérelve az előadás után egy 
nagy kört alkotva, kéz a kézben álltak szerep-
lők, segítők, a helyi polgármester, borsiak, 
nagyváradiak…..és énekeltünk….rólunk, 
egymásról…hogy egy vérből valók vagyunk. 
Azt gondolom ez a darab soha nem lesz akko-
ra siker Magyarországon akárhol is játsszuk, 
mint ott, határon túl. A darab élt, mondani-
valója elért kicsihez és nagyhoz egyaránt. A 
szeretet, a taps és a könnyek valódiak, érdek 
nélküliek, őszinték voltak. Büszkén képvi-
seltük az anyaországot, felemelő volt érezni, 
hogy valami különlegeset adhattunk.

Az előadást követően feltálalt vacsorát 
mindenki megérdemelten fogyasztotta, 
majd a helyi szállodai szobáinkat elfoglalva 
(ami a helyi polgármesteri hivatal ajándé-
ka volt), gyalogosan útra kelve, egy helyi 
szórakozóhelyiségben táncoltunk hajnalig.

A vasárnapi késői reggelit követően a he-
lyi felújított általános iskolába látogattunk, 
majd Nagyváradon sétáltunk, ebédeltünk. A 
városban szinte mindenhol felújítás zajlik, és 
sajnos a várat is csak kívülről tudtuk megnéz-
ni, de a Kanonok sort és a római katolikus 
székesegyházat sikerült megtekintenünk.

Élményekkel, látnivalókkal telített 3 napot 
töltöttünk együtt.

Köszönjük az önkormányzat külkapcsola-
tok építésére adott éves támogatását, amelyet 
az utazási költségek fedezésére fordítottunk! 
Köszönjük Lovászné Török Magdolna kép-
viselő asszonynak, hogy elkísért bennünket, 
s képviselte településünket testvérvárosunk-
ban!

Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár

A Fortuna Együttes november 22-én 
az adácsi XIX. Országos Falusi, Kárpát-
medencei Színjátszó Találkozón a Háry 
János kalandjai című darabra arany mi-
nősítést kapott. Gratulálunk az utóbbi 
évek 3. aranyához!

Lapzárta után
érkezett
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Helyesbítés
Ez a fotó előző lapszámunk 2. oldalán szere-

pelt, és a képaláírásban egy név tévesen jelent 
meg. Itt közöljük a javítást:

Gazdafórum április 2-án. dr. Verebély Imre, 
Zsámboki Sándor, Győri Ernő, Ézsiás István, 
Papp Ottó, Kauzli Kálmán.

A hibáért elnézést kérek. A szerkesztő

XI. Jász baráti Társaságok Fóruma

úton a bedekovichok térképeivel a zsebünkben

Az évenként megtartásra kerülő fórum 
megrendezését a Hidaiak Baráti Köre vál-
lalta fel, melyre október 10-én Jánoshidán 
a Faluházban került sor. A vendéglátók 
meghívását 11 jász település lokálpatriótái, 
elszármazottakat is tömörítő szervezete fo-
gadta el. A baráti társaságok száma egy-
gyel, a jászfelsőszentgyörgyivel szaporodott, 
melynek állapítója, kezdeményezője Molnár 
József táncpedagógus volt. Sajnos a tízéves 
múltra visszatekintő Jászkisériek Baráti Egye-
sülete feloszlott, megszűnt. 

Molnár József, a Hidaiak Baráti Körének 
elnöke, házigazda nyitotta meg a fórumot. 
A több mint húsz résztvevőt Eszes Béla, a 
település polgármestere köszöntötte, és tájé-
koztatást adott a község helyzetéről. A helyi 
asszonykórus és mazsorettes leányok műsor-
ral kedveskedtek a vendégeknek. 

Ezt követően vette kezdetét, a mintegy 
kétórás eszmecsere Magyar Alíz, a JÁKÓB 
(Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti 
Társasága) elnökének vezetésével, melynek 
keretében a szervezetek képviselői tájékoztat-
ták a fórum résztvevőit az elmúlt egy évben 
végzett főbb tevékenységükről és terveikről. 
A Fényszaruiak Baráti Egyesületét Mészáros 
László titkár és felesége képviselte, aki szólt az 

egyesület sokszínű és gazdag programjairól.
Több hasznos javaslat is elhangzott; így 

többek között kerüljön összeállításra a tele-
pülések híres embereinek névsora (születés-
elhalálozás, miről híres), hogy ezt összegezve 
egy számítógépes kiadvány születhessen. A 
Jászságban honos régi szavak gyűjteményé-
nek összeállítása, mielőtt végleg feledésbe 
merülnének. Minden településen egy-egy új-
szülött tiszteletére kerüljön egy fa elültetésre. 

Célozzuk meg, hogy minden általános iskolás 
gyermek a nyolc év alatt ismerje meg a Jászsá-
got, jusson el minden jász településre.

A következő évi fórum megszervezését a 
Jászapátiak Baráti Egyesülete vállalta el.

A közös ebéd után jólesett a séta, melynek 
során több helyi épületet, parkot és végül a 
tájházat nézte meg a vendégkoszorú.

Tóth Tibor
Fotó: Magyar Alíz

Ezzel a különleges címmel került megnyitásra a hagyományos Erzsé-
bet napi vásárra időzítve 2015. november 20-án, pénteken 16 órakor 
a Duflex Fotográfiai Stúdió legújabb kiállítása. A különösen han-
gulatos képeket: Danis János, Herbai Judit, Kondor Edit, Mészáros 
Annarózsa, Pető István, Tóth Péter és Winkler Csaba készítette.

 A tárlat különlegessége, hogy idősebb és ifjabb Bedekovich Lőrinc 
Jászkun kerületi földmérők térképeit használták fel munkájukhoz. 
Rögzítették, hogy mi változott meg 200 év alatt és mennyi minden 
megőrződött a múltból. Számunkra a Bedekovichok azért is fontosak, 
mert 1782-ben idősebb Bedekovich Lőrinc és felesége Pruzsinszky 
Erzsébet Jászfényszarun telepedett le és három gyermeke már itt szü-
letett. Idősebb Bedekovich Lőrincet a térképészek egyik kiemelkedő 
nagy alakjának is tartják. A család meghatározó részt vállalt Jászfény-
szaru életében, hiszen idősebb Bedekovich Lőrinc számos nagyszerű 
térképet készített városunkról. Bedekovich Vencel pedig éveken ke-
resztül volt Jászfényszaru főjegyzője és vegyes céhének egyik vezető-
je. Az ifjabb Bedekovich Lőrinc is jelentős szerepet vállalt az akkori 
mezőváros fejlesztésében, amit a vegyes céh vezetésében és élete alko-
nyán, mint főbíró is kifejtett. A kiállított fotókon láthatjuk szűkebb, 
vagy tágabb környezetünk kőkeresztjeit, kápolnáit és meghatározó 
templomait. Megjelenik az ifjabb Bedekovich Lőrinc által tervezett 
jászberényi városháza is. Feltűnnek az idősebb Bedekovich térképein 

ábrázolt folyók is. Míg a régi mocsaras, vízállásos világra emlékeztet 
egy szántóföldi fotó, amin festői módon csillan fel a víz tükre.

 A kiállítást ajánlom minden érdeklődő figyelmébe, aki kíváncsi 
városunk és tágabb környezetünk értékeire. A tárlat megtekinthető 
nyitvatartási időben a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
földszinti pávaköri termében egészen az év végéig.

Farkas Kristóf Vince · Fotó: Pető István
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Lengyelországban jártunk – 2. rész
Reggeli után a wieliczkai sóbányához és múzeumhoz indultunk. A 

hetekkel korában lekötött időponttól sikerült előbb bejutni. A bánya 
1978-tól az UNESCO világörökség része és 1989-től Lengyelország 
történelmi emlékhelye lett. A hely a világ legrégebbi kősó bányái közé 
tartozik. A sótelepek a miocén korban (15 millió évvel ezelőtt) kelet-
keztek. Az élethez szükséges só bányászata a 13. századtól folyik. A 
wieliczkai bánya világszerte ismert földalatti turistaútja a 18. és 19. 
század fordulóján alakult ki. A 64-135 m mélyen elhelyezkedő (I-III. 
szint), 20 teremből áll, melyet 3 km út köt össze. A túra időtartama 
2-2,5 óra, az évi 1 millió látogató lefelé több mint 800 lépcsőt tesz 
meg, vissza lifttel jut a felszínre. A bánya egyedülálló mikroklímával 
rendelkezik, hőmérséklete állandó 12-14 °C. Jelentős nátrium-klo-
ridtartalom mellett mangán-, magnézium- és mésztartalma a légúti 
betegségekre jótékonyhatással bír.

Kiváló lengyel idegenvezetőt kaptunk, a 74 éves nyugdíjas vezetőnk 
bányászként itt dolgozott. Minden kamránál megálltunk, és a neve-
zetességekről, az ott látható, többségében sóból faragott tárgyakról, 
személyekről elmondta az érdekességeket. Egyik ámulatból a másikba 
estünk felejtve a lépcsők okozta fájdalmat az ízületeinkben. A csúcs 
a Szent Kinga-kápolna volt, ez a terem a világ legnagyobb földalatti 
temploma. 101 méter mélyen van, hossza 54 m, szélessége 18 m, ma-
gassága 12 m. Itt őrzik Szent Kinga ereklyéit. A kápolnában minden 
sóból van: a padozat, a csillárok, a falon a domborművek, a főoltár és 
szobrai Szent Kinga, Szent József és Szent Kelemen. 1999-től itt látha-
tó II. János Pál szobra is. Itt készült közös csoportkép. A kápolnában 
évente háromszor tartanak misét, a kitűnő akusztikának köszönhetően 
koncerteket is rendeznek. Újabban esküvőknek is helyszínül szolgál.

Az utolsó állomásról a gyorslift felszínre hozott bennünket. Némi 
ajándék só vásárlása után irány Krakkó. „Kis-Lengyelország” fővárosa 
700 ezer lakosú, ebből 130 ezer diák. Itt található az ország legré-
gibb egyeteme, a Jagelló (1364-ben alapították) és számtalan színház 
és múzeum. A főtér Európa legnagyobb középkori tere, ahol szebbnél 
szebb lovas hintókat láthatunk, melyek a turistákat szállítják. A híres 
Posztócsarnokban minden kapható, ami szemszájnak ingere, de körü-
lötte is nagy volt a vásári forgatag, mert ekkor tartották a Szív Napját. 

Az egyórás szabad program gyorsan eltelt. Betértünk az Európa leg-
nagyobb gótikus oltárával büszkélkedő Mária-templomba. A Wawel 
dóm koronázási templom szépsége maradandó élményt jelentett, a 
katedrális alagsorában Báthory sírjánál is fejet hajtottunk. Krakkó 
igazi gyöngyszeme Európának, megismerésére legalább 3-4 nap lenne 
szükség.

A negyedik napon Wadowicebe vezetett utunk. Wadowice II. János 
Pál szülővárosa, közel 20 ezer lakossal. Kétszer 20 fős csoportban ide-
genvezetővel néztük meg a Szentatya Szülőház Múzeumát. Az épület 
a XIX. századból származik. 1919-ben a Wojtyla család bérbe vett az 
első emeleten egy lakást, konyhával. Itt született a későbbi pápa, Karol 

József Wojtyla. 1984-ben nyitották meg a pápai kiállítást. Felújítás 
után 2013-tól az egész épület múzeum lett, a Szentatya egész életútját 
és személyes tárgyait ismertük meg a kiállításból, sok interaktív elem-
mel tarkítva.

A múzeum mellett áll a Szentséges Szűz Mária-bazilika, belsejében 
számos oltár és négy kápolna található. A Szent Család-kápolnában ta-
lálható az a keresztelőkút, melynél Karol Wojtyla meg lett keresztelve. 
A bazilika jobb oldalán található II. János Pál pápa szobor talapzatára 
csoportunk legfiatalabb tagjai (Szőke Veronika és Zsámboki Richárd) 
helyezték tiszteletünk koszorúját. A téren óriás poszter tablókon mu-
tatják be a pápa tevékenységének főbb állomásait. 

A tér egyik cukrászdájában a pápa kedves süteményét, a róla elne-
vezett pápa krémest kóstoltuk meg. Az itt elfogyasztott ebéd után in-
dultunk haza.

A szép tájhoz aláfestő dallamokkal járultak Gorcsakovszkiné Manyi-
ka és néhány segítőjének szép énekszámai. Somoskőújfalunál a magyar 
határt átlépve a hazát, otthonunkat igazi lokálpatriótákhoz illő spon-
tán taps köszöntötte.

Nagyné Kiss Mária egyesületi alelnök a megye határhoz érve meg-
köszönte az utasok fegyelmezett közösségi magatartását, a szervezők, 
Bogusa idegenvezetői és tolmács, Bordás Pál autóbuszvezető és Karizs 
Evelin fotós munkáját.

Ez volt az első FÉBE szervezésű külföldi kirándulás, talán nem az 
utolsó.

Tóth Tibor · Fotó : Karizs Evelin

Wadowice Szentséges Szűz Mária Bazilika jobb oldalán lévő
megkoszorúzott II. János Pál pápa szobornál

Wieleczka sóbánya Szent Kinga kápolnája

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Édesanyám,

NAGy JÓZSEFNÉ
(SZÜLETETT MOLNÁR ERZSÉBET),

2015. április 26-án 91. életévében elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2015. szeptember 17-én

a temetésén megjelentek, virágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
Lánya, unokája és három dédunokája

Emlékezés

HULyÁK RÓBERT
halálának 7. évfordulóján.

„Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”

Családja
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bARANGOLD bE VELEM A JÁSZSÁGOT!
A „Jó tanuló – felkészült túrázó” I. helyezett pályázata III. rész

Pusztamonostor településtől északra halad el a Csörsz-árok nyom-
vonala. A Balázsovich-kúriát Balázsovich Oszkár máltai lovag építtette 
a 19. század végén. Jelenleg művelődési házként funkcionál.

Jászágó településtől délre halad el a Csörsz-árok nyomvonala. Vihar-
oszlató harangja 1879-ben készült. Az egykori szőlőtermesztés emlé-
két őrzi. Iskolatörténeti Gyűjteménye a környéken egyedi.

Jászboldogháza régészeti leletekben gazdag, főként a Csíkos nevű 
határrésze, ahol réz-, bronz-, szarmata- és népvándorlás kori tárgyak 
kerültek elő. Különösen jelentős volt a 251 síros avar temető feltárása. 
Jászivány településen halad át a Csörsz-árok nyomvonala.

Jászszentandráson 1962-ben termálvizet találtak 600 méter mé-
lyen, és strandfürdőt létesítettek, mely azóta a település fő turisztikai 
vonzereje. Tájháza a Jászságra jellemző berendezési tárgyakat, munka-
eszközöket, szerszámokat mutat be. Messze földön is emlegetik a neo-
gótikus stílusban épült római katolikus templomot, mely 1903-ban 
készült el Czigler Győző tervei alapján, Wágner Márton kivitelezésé-
vel. A fent megemlített települések közül már csak hármat nem láto-
gattam még meg, de az a célom, hogy bejárjam mindet. Külön öröm 
számomra, hogy járhattam olyan jász településeken is, amik nem ezen 
a területen vannak, Jászkarajenőn és Pilisjászfalun is. Utóbbi érdekes-
sége, hogy a legmesszebb esik a Jászságtól, de a jászok kövével (mely a 
falu melletti magaslaton van) emlékeznek múltjukra, amelyet abból a 
kőfejtőjükből hoztak, melynek párját a polgármesterük adományozta 
emlékül, és a jászberényi Jász Múzeumnál lehet megtekinteni.

A Csörsz-árokról részletesebben szeretnék szólni, hiszen sok jászsági 
településen fedezhetjük fel. A Jászság területén is átvonul a Kárpát-
medence legnagyobb ókori építménye egy 1260 km hosszú védmű. A 
védmű valószínűleg Nagy Konstantin római császár uralkodása idején 
épült, 324 és 337 között. Mai szélessége 3 és 10 méter között, míg 
mélysége másfél és 3 méter között változik. Mintegy 60-65 ezer km2-
nyi területet ölel át. Az árok jászsági nyomvonala: Jászfényszaru, Pusz-
tamonostor, Jászágó, Jászberény, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászapáti, 
Jászivány. Egy jó túranévvel: „A Csörsz-árok nyomában” lehetne szer-
vezni kerékpártúrát ezeken a szakaszokon állomásokkal, feladatokkal.
 Szücs Levente Csaba · A sorozatot gondozza: Tóth Tibor

Csörsz-árokrendszer

HIGH-SCHOOL PAPÍR-ÍRÓSZER
Kezdje nálunk az ünnepi készülődést!

Várjuk kedves vásárlóinkat
igényes ajándéktárgyakkal,

gyönyörű csomagolóanyagokkal,
2016. évi asztali-, fali-, zsebnaptárakkal,
illatgyertyákkal, mignonos írószerekkel

és kiegészítőkkel.

További kínálatunk: nyomtatványok és táskák, 
amelyek árából 10% kedvezményt adunk.

+Meglepetés ajándék,
hogy az Ön ünnepe maradandó élmény legyen!

Nyitva tartás: H-P: 8.30-17.00, Sz: 8.00-12.00

Ünnepi nyitva tartás december 1-től
VASÁRNAP IS 8.00-12.00!

Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ÜGyVÉDI TEVÉKENySÉGET FOLyTATOK.
Dr. Tóth Zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

NE FELEDJÉTEK: 2015. 12. 12-én -12% minden termékünkre,
megspékelve egy kis VENDÉGLÁTÁSSAL

és hosszabbított nyitva tartással: 8-14 ÓRÁIG!
Ajándékutalvány is kapható!

LELTÁR MIATT ZÁRVA: 2016. 01. 01.–2016. 01. 08.
NYITÁS: 2016. 01. 09. szombat

Rusainé Tóth Terézia E. V. – 5126 Jászfényszaru, Kozma út 15.

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.

DecembeRI AKcIó
• Komplett szemüveg: 14.990 Ft
• Bifokális szemüveg: 28.000 Ft

• Keretek: -40% • Napszemüvegek: -30%
Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig
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Apróhirdetés

Szerkesztőségi információk

Jászfényszarun 67 nm-es társasházi lakás kiadó.
Érdeklődni: +36-30/514-9520

FENyőAKCIÓ!
Nordmann fenyő 5–10.000 forint 
közötti áron eladó.
Érdeklődni Sándor Sándornál, 
vagy Sándorné Tóth Évánál a 
30/590-7978, 30/862-2309 
telefonszámon,
vagy a Honvéd út 25.
szám alatt lehet.

Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Szeder TamáS
lángművész 

kiállítása:
PirográfTól a golyóSTollig

2015.december 2-től
a jászfényszarui művelődési házban.

(A kiállított képek megvásárolhAtók!)

Meghívó

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
és a jászfényszarui Petőfi Sándor

Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghív mindenkit 
karácsonyváró délutánjára

a művelődési ház nagytermébe
2015. december19-én,
szombaton 15 órakor

Program:
Iskolánk és városunk tehetséges diákjai, 
Jáger János és zenekara, a Jackson klub
és a városi énekkar karácsonyi műsora.
Projektbemutató: Tranzit foglalkoztatás 

az építőiparban Jászfényszarun 
(TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0028)

Ünnepi programajánló óév-búcsúztató nosztalgia zenésest
a Régi KaszinóbanDecember

  Szeder Tamás lángművész és a BLNT kiállításai
  a művelődési házban
3. 10:30 Szépség és a szörnyeteg – Nektár színház 
  Mikulás napi ajándék színház gyermekeknek
  a művelődési házban
4. 17:00 Adventi felolvasó est a városi könyvtárban
5. 17:00 Adventi szentmise és gyertyagyújtás a templomban
  és templomkertben
5. 19:00 Fogathajtó bál a művelődési házban
6. 8:00 Mikulás ünnepség a templomban
6. 13:00 Szigligeti Színház bérletes előadás Makrancos hölgy
11. 16:00 Idősek karácsonya a művelődési házban
12. 17:00 Adventi szentmise és gyertyagyújtás a templomban
  és templomkertben
13. 15:00 Adventi kávéház a Régi Kaszinó Étteremben
  – Cantata Nobis kórus 
14. 8:00 A fizika csodái – interaktív kiállítás
19. 15:00 Karácsonyváró műsor és projektbemutató
  a művelődési házban
19. 17:00 Adventi szentmise és gyertyagyújtás a templomban
  és templomkertben
19. 20:00 CNÖ karácsonyi bálja a művelődési házban
  – zártkörű regisztrációhoz kötött
24. 24:00 Éjféli szentmise, előtte Pásztorjáték a templomban
25. 11:00 Karácsonyi ünnepi szentmise a templomban
26. 8:00 Szentmise a templomban
26. 21:00 Diszkó sztárvendéggel a művelődési házban
  – zártkörű, regisztrációhoz kötött 
27. 8:00 Szent Család vasárnapján szentmise és
  a Golf Együttes karácsonyi koncertje a templomban
29. 17:00 Óévbúcsúztató műsoros est vacsorával
  a Régi Kaszinó étteremben
31. 18:00 Újévi hálaadás a templomban

2016. január előzetes 
1. 17:00 Újévi szentmise a templomban
2. 16:00 Újévi ajándék koncert a közszférában dolgozóknak 

– a Theater Brass fúvós együttes műsora 
  Jegyek nem meghívottaknak csak elővételben 
  1.000 Ft-os áron a művelődési házban kaphatók.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon. Katinka

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együtt működve Vágó Tibor 
üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében 
az elmúlt évihez hasonlóan december 29-én (kedden) 17 órakor 
óévbúcsúztatót tart.

A nosztalgia zenést est kere-
tében – a technika segítségé-
vel – részleteket láthatunk a 
FÉBE 2000. december 31-i 
szilveszteri műsorából vala-
mint a jó hangulatról Pető 
Edia énekművész és Csáki 
Tibor énekes előadóművész 
gondoskodik.

A műsort követően a vacso-
ra több fogásos hideg, meleg ételből áll, tetszés szerinti választással, 
korlátlan fogyasztással.

Az est költsége vacsorával és egy pohár pezsgővel együtt 2.500 Ft/
fő, az italfogyasztást mindenki rendelése szerint fizeti.

A kaszinói zenés estre, mint egy 100 főnek tudunk asztallal együtt 
helyet biztosítani.

Jelentkezni a vacsora árának elővételben történő befizetésével, 
asztalfoglalással december 1-től december 21-ig az étteremben a 
presszórészen folyamatosan lehet, a vidéki vendégeink helyfog-
lalásában Tóth Tibor (+36-30/337-3336 mobil számon) szívesen 
közreműködik.

Tóth Tibor


