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Szent István ünnepe Jászfényszarun

A gazdálkodók fórumával vette kezdetét Jászfényszarun a Szent Ist-
ván-napi ünnepségsorozat.

Augusztus 19-én a Régi Kaszinó Étteremben Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármesterasszony adott fogadást az önkormányzat nevében 
a helyi mezőgazdasági vállalkozók, termelők tiszteletére. A megjelente-
ket Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte, majd az ebéd után 
meghívott vendége, dr. Feldmann Zsolt agrárgazdaságért felelős ál-
lamtitkár helyettes tartott előadást. Az ezt követő konzultációt Ördög-

né Czeglédi Mária helyi 
gazdálkodó, jász asszony 
vezette. A fórummal szo-
ros összefüggésben került 
sor a helyi gazdálkodók, 
kézművesek és tetszetős 
termékeik bemutatására 
a Kisiskola parkolójában, 
melyet Győriné dr. Czeg-
lédi Márta és Török Imre 
nyitott meg. Polgármes-
terünk végigkalauzolta 
vendégeinket a helyi ter-
mék- és értékbemutatón, 

melyen több mint 30 kiállító termékeit tekinthette meg a nap folya-
mán az érdeklődő közönség. Ezután került sor a III. Jászfényszarui 
Művésztelep alkotótábort méltón záró mintegy húsz alkotó közel hat-
van művéből összeállított kiállítás megnyitójára a Régi Kaszinóban. 
Köszöntőt mondott a polgármesterasszony, a kiállítást Lisányi Endre 
művészettörténész nyitotta meg. A kiállító művészeket Bugyi István 
mutatta be a közönségnek, közreműködtek – egy másik művészeti ág, 
a zene képviseletében – dr. Kocsisné Horti Monika és tanítványa.

A Pagoda közelében felállított nagyszínpadon folytatódott az ünnepi 
program. Szent István király emlékét idézte Kotán Csenge verssel, Sze-
rencsés Martina énekkel, majd Ördögné Czeglédi Mária ajánlásával 
került átadásra Jászfényszaru közösségének az új kenyér.

A kenyérszentelés szertartását Kiss Gábor esperesplébános atya vé-
gezte el Isten áldást kérve. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
ünnepi gondolatait követően Csikós Miklós regnáló jászkapitány szeg-
te meg az új kenyeret. 

Dr. Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok megye kormánymegbízottja 
ünnepi beszédében méltatta Szent István királyt, akinek az ünnepe 
ünnep a világ minden magyarja számára. „Egy kiváló uralkodóra em-
lékezünk, aki képes volt előbbre látni koránál, megmenteni a magyar-
ságot a pusztulástól egy vészterhes időszakban. Szent István döntései 
kiállták az idők próbáját. A történelemben láthatjuk, hogy másoknak 
nem volt ilyen bátor és előrelátó vezetője, mint István. Nekünk, ma-
gyaroknak büszkének kell lenni arra, hogy az államalkotó nemzetek-
hez tartozunk.” A kormánymegbízott asszony méltatta szűkebb pátri-
ánk, a megye és a Jászság, valamint Jászfényszaru fejlődését is.

(folytatás a 2. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző, Győri János Bertalan alpolgármester, Dobák 
Attila, dr. Dobák Miklós, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester Gáti vendégeink

A városi kórus

Az ünnepi szónok:
dr. Kállai Mária kormánymegbízott

Fo
tó

k:
 Já

sz
sá

go
nl

in
e



2 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/8

(folytatás az 1. oldalról)
Beszéde végén elismerését fejezte ki váro-

sunk látványos eredményei kapcsán.
Helyi kitüntetések, elismerések átadása 

következett ezután. Jászfényszaru város ön-
kormányzata Jászfényszaruért kitüntetést 
adományozott prof. dr. Dobák Miklósnak, 
aki Jászfényszaru díszpolgára, egyetemi ta-
nár (Budapesti Corvinus Egyetem) és Szabó 
László igazgatónak (Jászberényi Liska József 
Szakközépiskola). A Jászfényszarun a köz 
szolgálatáért kitüntetést Kiss Jánosné, a Kö-
szönet az évekért elismerést Fónagyné Vitai 
Mária, Kónyáné Kolozs Katalin és Morvayné 
Palócz Éva kapták. Az önkormányzat elisme-
résben részesítette az Egyháztestület tábor-
szervezőit. Képviseletükben a díjat dr. Kocsis 
András és dr. Kocsisné Horti Monika vette 
át. Harminchatan kaptak tárgyjutalmat a 
település fejlődése érdekében végzett mun-
káért. Az ünnepi műsorban felléptek Unger 
Balázs, Péter Szilárd és Havrán Bettina tanít-
ványai népzenei és néptánc produkciójukkal, 
s testvértelepüléseinkről, Gátról és Borsról 

érkezett vendégeink is bemutatták az össze-
tartozás jegyében szerkesztett szívmelengető 
műsorukat. A Városi Énekkar műsorát kö-
vetően a Szózat közös éneklésével ért véget a 
városi Szent István-napi ünnepség hivatalos 
része. A további programok, események a 
szórakozás jegyében teltek. Az önkormányzat 
támogatásával kedvezményes áron ki lehetett 
próbálni a hőlégballonos függeszkedést. Fél 
8 után a fiatalos lendületű ZOOM együttes 
játszott, ezt követően pedig az ezernél is na-
gyobb létszámú közönség előtt adott nagysi-
kerű élő koncertet a REPUBLIK együttes. A 
városi ünnepség a hagyományos, látványos 
tűzijátékkal ért véget.

Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdő-
dött az ünnepi szentmise és kenyérszentelés 
a templomban, bemutatta Kiss Gábor atya, 
esperesplébános, érseki tanácsos. A városi 
sporttelepen 10 órakor a testvértelepülések 
futballtornáján szurkolhattak az érdeklődők a 
győztes Gát, valamint Zakliczyn és Jászfény-
szaru csapatainak. Délután 15 órakor vette 
kezdetét a Fényszaruiak Baráti Egyesülete ha-

gyományos, az új kenyér ünnepéhez kapcso-
lódó rendezvénye, a Kemence ünnepe a Kiss 
József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán, 
melybe a magyar testvértelepüléseink delegá-
ciói is bekapcsolódtak. A frissen sült kenye-
ret sokan megkóstolhatták, jókedv kísérte a 
humorista műsorát, a gyermekek közös játé-
kokba kapcsolódhattak be, a felnőttek pedig 
jóízű beszélgetésekkel tették tartalmassá az 
estébe nyúló programot.

A Szent István-napi ünnepség a szeretet 
és összetartozás jegyében telt Jászfényszarun 
ebben az esztendőben is. Ismét megélhettük 
magyarságunk legszebb pillanatait a magunk 
és a testvértelepülések delegációi lelkében.

A rendezvény megvalósításában, kivitelezé-
sében köszönet illeti a polgármesteri hivatal, 
a Gamesz és Start dolgozóin túl a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár, a Teaház 
munkatársait és a segítő önkénteseket, di-
ákmunkásokat. A rend fenntartásában pedig 
oroszlánrészt vállaltak polgárőreink, rendőre-
ink, tűzoltóink, közterület-felügyelőink.

Sugár Istvánné

Prof. dr. Dobák Miklós
Díszpolgárunk a Ratkó-korszak gyermeke. 

Ő az, akit példaként mutatunk be a Jászfény-
szarun tanuló gyerekeknek, és akivel példá-
lózunk a legmagasabb szakmai és politikai 
körökben. A Professzor Úr, akiről elmond-
hatjuk, hogy a jászfényszarui iskolapadból a 
Harvard Egyetemig jutott, ezzel a példával 
igyekszünk motiválni a diákokat. Ő a Har-
vard Egyetemre nem is tanulni ment, hanem 
mint számos más egyetemen is tanítani. 
Amerikában 6 egyetemen, illetve Kölnben is 
tanított.

Dr. Dobák Miklós 13 évesen megnyerte 
az országos történelemversenyt Lantos Péter 
tanár úr tanítványaként. Továbbtanulási mo-
tivációjához nagyban hozzájárultak tanárai, 
tanítói – akik közül többet itt üdvözölhetünk 
– és osztályfőnöke, Szabó László.

Édesanyja az akkor legjobbnak tartott Fa-
zekas Mihály Gimnáziumba íratta, ahonnan 
egyenes út vezetett a Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetem – ma a Budapesti 
Corvinus Egyetem – padjaiba. A Rajk Lász-
ló-kollégium tagjaként már ekkor szerepelt a 
Magyar Televízióban.

Önéletrajzában 12 kitüntetéséről olvasha-
tunk, mint pld. 2011-ben a Corvinus Egye-
temen az év oktatója, 2002-ben Szent-Györ-
gyi Albert-díjat kapott, 2012-ben elnyerte a 
Közgáz Campus Tudományos Diákköri Mes-
tertanár címet.

Egyetemi és közéleti tevékenységei között 
említhetjük többek között a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Dok-
tori Tanácsának tagja, legújabban az ELMÜ 
ÉMÁSZ Felügyelő Bizottságába választották. 
Önéletrajzában ebből is tucatnyit találunk, 
de csak néhány jelentősebbet említünk. Leg-
alább hat igazgatósági, felügyelőbizottsági 

tagságot viselt, részünkre talán a legfontosabb 
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Felügyelő 
Bizottsági tagsága.

Önállóan és társszerzőként megjelent pub-
likációinak száma jelen állás szerint 172. 
Köztük például: A munkahelyi tanulás előse-
gítésének változásvezetési szempontjai, vagy 
a Bencés spiritualitás és vállalatvezetés vagy 
pld. A sikeres növekedés és innováció feltét-
elei.

Jászfényszaru Településfejlesztési stratégiá-
jának ő adta a címet, Tradíció és Innováció, 
ami Őt is tökéletesen megtestesíti, jellemzi 
elkötelezettségét a település, a szülőfalu, illet-
ve a legújabb tudományos eredmények meg-
ismerése és hasznosítása iránt.

A korábbi díszpolgári cím adományozását 
követően úgy éreztük, ismét elismerjük mun-

káját, tekintettel arra, hogy folyamatos önzet-
len munkájával, szaktanácsadásával, jótékony 
felajánlásaival, de ami még ettől is fontosabb, 
személyes jelenlétével a különböző straté-
giai tárgyalásokon hozzásegíti városunkat a 
gazdaság fejlesztéséhez. Számos hivatkozási 
lehetőség személyét illetően: Dobák profesz-
szor tanítvány volt Varga Mihály nemzetgaz-
dasági, Szíjjártó Péter külgazdasági miniszter, 
jó barátja pld. dr. Chikán Attila, dr. Berács 

József és számtalan szakember, akiknek neve-
it meg sem próbáljuk felsorolni. Írjuk tehát, 
hogy stb., ahogyan 8 évesen a gyakorlati kert-
ben írt fogalmazásában ő is tette: borsó, bab, 
kukorica stb…. ez volt a fogalmazás néhány 
egyéb mondat kíséretében. Büszkén vallja 
magát jászfényszaruinak, elkötelezett lokál-
patrióta. (folytatás a 3. oldalon)

Szent István ünnepe Jászfényszarun

A kitüntetettek méltatása

Szabó László, prof. dr. Dobák Miklós. Fotó: Glonczi Rudolf
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A kitüntetettek méltatása
(folytatás a 2. oldalról)
Egyik sztorijában elmeséli, ha valaki iránt 

azonnal rokonszenvet érez, az biztos, hogy 
vidéki, kisiparos, parasztcsaládból származik, 
jó esetben kun, legjobb esetben pedig jász, 
jászfényszarui.

Professzor Úr lát elképzelhetetlen álmo-
kat is megvalósulni, kreativitása, tudása, 
diplomáciai érzéke révén pótolhatatlan ér-
demeket szerzett Jászfényszaru gazdasági, 
ipari fejlesztése a Samsung, újabban pedig a 
Thyssenkrupp letelepedése érdekében.

Bejárta a világot, de néhány hónapja a kö-
vetkezőt mesélte: Mikor Boldogot elhagyjuk 
és balra látjuk a Mátra bérceit, jobbra az 
öregerdőt, elől pedig a Fényszarui templom-
tornyot, ez a legszebb hely a világon.

Jászfényszaru büszke rá és a díszpolgári elis-
merés mellett méltó a Jászfényszaruért kitün-
tető emlékérem viselésére.

Morvainé Palócz Éva
A kifejezetten jó képességű, szorgalmas és 

kedves kislány Szolnokon végezte közgazda-
sági tanulmányait. A már akkor dinamiku-
san működő Kalapgyárban érettségi vizsgá-
ját követően szívesen fogadták, pénzügyi és 
számviteli ismereteit kamatoztathatta. Preci-
zitása és megbízható tudása felhívta magára 
a figyelmet, legalább annyira, mint elegáns 
megjelenése és intelligens viselkedése, mely-
re rövidesen felfigyelt az ugyancsak a Kalap-
gyár műszaki stábjában dolgozó későbbi férje 
Morvai Ferenc. Házasságukból két gyermek 
született, Zsolt és Dóra, akik ma már párja-
ikkal egy-egy unokával ajándékozták meg a 
nagymamát. Morvainé Palócz Éva már 1986 
óta a Tanács, illetve a Polgármesteri Hivatal 
dolgozója, és az igazgatási ismeretek elsa-
játításán túl anyakönyvi szakvizsgát is tett. 
Ráesett a választás, mikor a korábban iskola-
példát adó elődjét szerettük volna megtalálni, 
megtaláltuk. Több mint 20 éven keresztül 
Jászfényszaru város anyakönyvvezetője, olyan 
szertartásokat vezetett és szervezett, amiért a 
város nagyon sok elismerésben részesült. Az 
élet legfontosabb pillanataiban, mint a szüle-
tés, az esküvő és a halál, olyan méltóságtelje-
sen tudott celebrálni, ahogyan csak az igazán 
jó és felkészült, empatikus emberek tudnak.

1990-től tagja a választási irodának, pontos 
jogszabályismerettel, megbízható tudással 
rendelkezik a hatósági munka szinte teljes 
területén. Barátságos, őszinte egyénisége, 
kiegyensúlyozott magatartása, önfegyelme 
megbízható munkája példa értékű.

Mikor a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
apparátus értekezleten megtudták, hogy elis-
merésben fog részesülni, kitört a szűnni nem 
akaró taps, és ettől nagyobb elismerés nincs. 
30 éves közigazgatási munkája elismeréséül 
talán nem is lehetséges, mikor a kollégái ilyen 
nagy szeretettel veszik körül a búcsúzó és re-
méljük hosszú évekig egészségben és családi 
örömökben gazdagon részesülő anyakönyv-
vezetőt. 

Morvainé Palócz Éva méltó a Köszönet az 
évekért elismerés átvételére. 

Kónyáné Kolozs Katalin
A Homoktanyán nőtt fel szüleinek egyetlen 

gyermekeként az általa oly nagyon szeretett 
Kolozs nagymama gondoskodó, óvó szerete-
tét élvezve, aki kinyitotta a szemét a világra, 
és kirándulásaik alkalmával tovább növelte 
kíváncsiságát.

Jó általános iskolai tanulmányi eredményeit 
követően közgazdasági szakközépiskolában 
tett sikeres érettségi vizsgát. Ez akkor elegen-
dő is volt az elhelyezkedésre a jól prosperáló 
Kalapgyárban. A nyüzsgő fiatalság, a közös-
ségi élet vonzotta a fiatalokat, ő is szívesen 
vett részt a közösség életében, szervezésében, 
a programokban.

Intellektusa és a további tudásmegszerzés 
iránti vágya a számviteli főiskolán teljesült ki, 
diplomája átvételét követően a jászfényszarui 
tanács költségvetési üzemében, majd később 
egy jászberényi termelőszövetkezetben dolgo-

zott. A legnagyobb elismerést kiváltó munkát 
az APEH-nél, a jelenlegi NAV-nál érte el. 
Tudása, megbízhatósága, bizalomébresztő 
magatartására a megalakuló önkormányzat 
is felfigyelt, így 1990-től a városi vezetést 
Pénzügyi, majd Településfejlesztési Bizottsá-
gának tagjaként ún. külsős bizottsági tagként 
segítette, akinek szakmai ismereteit nem nél-
külözhette Jászfényszaru Város Önkormány-
zata.

Szaktanácsait önzetlenül a lakosok felvilá-
gosítására okos döntések meghozatalában so-
kan hasznosíthatták Jászfényszarun, ahogyan 
a FÉBE-ben is, ahol megalakulásától Pénz-
ügyi Ellenőrző Bizottsági tag.

A jászfényszarui gazdálkodók és vállalko-
zások első lépéseiket az üzleti életben az Ő 
segítségével tették. 

Kónyáné Kolozs Katalin példás családi éle-
tet él férjével, Kónya Sándorral, aki könyve-
lőirodájukat vezeti. Orsi lánya már három 
gyermekkel ajándékozta meg a házaspárt fér-
jével, Kiss Istvánnal.

Nyugdíjba vonulása a NAV-tól a munkáltató 
elismerésével zárult. Reméljük, szakmájának 

gyakorlása, családi élete teszik hosszú-hosszú 
éveken át örömtelivé további aktív éveit. 

Kónyáné Kolozs Katalin méltó a Köszönet 
az évekért elismerés átvételére. 

Szabó László
Korábban a Liska József Szakközépiskola ta-

nára, illetve hosszú éveken át igazgatóhelyet-
tese. Munkáját figyelemmel kísértük, ezért 
tudjuk, hogy számtalan projekt vezetője, 
résztvevője, végrehajtója. Arról, hogy hogyan 
lett mérnök, büszkén meséli gyermekkori él-
ményeit, amely a jelenlegi szakképzésnél és 
pályaválasztásnál is irányadó lehet.

Idézőjelben vett tanműhelybe járt a helyi 
kisiparosokhoz, kovácsműhelyekbe, ahol 
műszaki érzékét már apró gyermekkorában 
fejlesztette.

A kiváló szorgalmú, jó képességű, mind-
emellett szerény fiúból olyan mérnöktanár 

lett, aki a mesterséget jól ismervén széles körű 
tudását tudta megosztani diákjaival, tudta, 
tudja és tanítja. Ő a Jászberényi Nagyboldog-
asszony Kéttannyelvű Katolikus Általános 
Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kol-
légium igazgatója, aki büszkén vallja magát 
jelenleg is jászfényszaruinak, és mi is büszkék 
vagyunk rá.

Megkülönböztetett figyelemmel kíséri a 
jászfényszarui származású diákok munkáját, 
nagyon büszke valamennyi diákja elért sike-
rére. Életútjukat figyelemmel kíséri és segíti. 
A ma oly nagy hiányt jelentő szakközépisko-
lában olyan szakmákat tanítanak, amelyek a 
legkeresettebbek a munkaerőpiacon. A Jász-
fényszarui Ipari Centrum Kft. Felügyelő Bi-
zottságának 18 éve oszlopos tagja. Azért esett 
rá a választás, mert szerettük volna, ha szak-
mai segítséget nyújt, illetve prognosztizálja, 
hogy milyen továbbtanulási irányt lát, illetve 
milyen szakember utánpótlásra lesz szükség a 
gazdasági életben. 

Mindvégig pontosan érzékeltette az önkor-
mányzattal, illetve annak kft.-jével a humán-

(folytatás a 4. oldalon)

Balról jobbra: Morvainé Palócz Éva, Fónagyné Vitai Mária, Kónyáné Kolozs Katalin

Fotó: G
lonczi Rudolf
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A kitüntetettek méltatása
(folytatás a 3. oldalról)
infrastruktúra fejlesztésének szükségességét. 
Múlhatatlan érdemeket szerzett a helyi szak-
képzés megvalósíthatósági tanulmányának 
kialakításában, segíti önkormányzatunkat a 
felnőtt szakképzés, illetve átképzés stratégi-
ájának kidolgozásában, tagja annak a team-
nek, amely képes lehet egy szakképzés irányát 
meghatározó PILOT projekt kialakítására, 
létrehozására.

Munkáját 2008-ban Jászberény Város köz-
szolgálati Nívódíjjal, 2011-ben Liska-díjjal, 
2014-ben Szent Gellért-díj arany fokozattal, 
a katolikus oktatás és nevelés ügyéért végzett 
szolgálatért elismerésekkel köszönték meg. 

Példás családapa, jó férj és jó gyermek, 
aki szüleinek egyetlen gyermekeként gon-
doskodott és gondoskodik tősgyökeres 
jászfényszarui szüleiről. Feleségével együtt él-
vezhetik gyermekeik által a családi örömöket. 
További aktív éveket, jó egészséget kívánunk 
abban a reményben, hogy sok időt fog majd 
tölteni szülőfalujában, segítve a szakami kép-
zés megvalósulását., Jászfényszaru fejlődése 
érdekében kifejtett önzetlen munkája okán 
Szabó László érdemes a Jászfényszaruért ki-
tüntető díjra.

Kiss Jánosné Piroska
Jászfényszarun végezte az általános iskolai 

tanulmányait, ezután a hatvani egészségügyi 
szakközépiskolában tett érettségi vizsgát, 
amely ekkor még elegendőnek bizonyult az 
oly gyermekcipőben járó idősek napközi ott-
honában történő munkavállalásra, az idősek 
otthona vezetésére. Ehhez akkor még nem 
társult oly nagy társadalmi elfogadottság és 
igény, mint jelenleg. 40 évvel ezelőtt a család 
kötelességének tekintették az időskorú csa-
ládtag ápolását.

1997-ben művelődésszervezői diplomát 
szerzett a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. 
Ugyanebben az évben Debrecenben a Népjó-
léti Képzési Központban vezetési és szervezési 
ismeretekből minősítő vizsgát tett.

A mai nevén említve a Papkastély adott ott-
hont az idősek napközi otthonának. Az idős 
emberek becsalogatása életük, egészségük 
meghosszabbítása, megtartása, valamint az 
a felismerés, hogy idős korban is rendkívül 
fontos a társasági élet, Kiss Jánosné Szentes 
Piroska munkáját mindig áthatotta.

Egész élete során folyamatosan képezte ma-
gát, szociális szervezési, vezetési ismeretekből, 
de valójában Ő erre született. Tudása, ked-
vessége, empátiája az idős lakosok iránt érzett 
elkötelezettsége mindmáig tapasztalható. Az 
idősek nappali ellátását követően a mi tele-
pülésünkön is kialakult a helyi igényeknek 
megfelelően a folyamatosan, hétvégeket is 
magába foglaló 15 fő részére kialakított idő-
sek otthona, az idősek napközi ellátása, amely 
mellett a házi segítségnyújtás és a Segítő ke-
zek megszervezése is az ő feladata.

Jászfényszarun a 75 éven felüliek száma 
megközelíti a félezret, ezért erre a munkára 
nagyon nagy igény mutatkozik. Munkája 
mellett ciklusokon át tagja volt és segíti a 

Szociális Bizottság munkáját. Kiváló szerve-
zési készségét az önkormányzat mindvégig 
tapasztalhatta az idősek otthona felújítása, 
bővítése, építése során. Soltész Miklós állam-
titkár úr az avató ünnepségen személyesen 
is elismerésének adott hangot az otthonban 
látottakról és tapasztaltakról, és felkérte, 
biztatta Őt a további munkavégzésre. Ő ko-
ordinálja a védőnők, illetve az egészségügyi 
intézmény működését, vezeti a bentlakásos 
otthont, és szervezi munkatársaival együtt az 
idősek napközbeni foglakoztatását, irányítja 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. 
Szeretettel és türelmesen, nagy-nagy lelkese-
déssel végzi munkáját, mint ahogy saját szü-
leiről is példamutatóan gondoskodik.

Családi körben sok örömet lel gyermekei-
ben, unokáiban férjével Kiss Jánossal együtt. 
Személyiségét, tudását, az idősek otthonának 
bővítése során tanúsított kiváló szervezési 
munkáját ismerte el az önkormányzat a Köz 
szolgálatáért kitüntetés odaítélésekor. Továb-
bi aktív éveket, jó egészséget kívánunk.

Az általa vezetett intézmény dolgozói a 
kitüntetés odaítélésének javaslatában a kö-
vetkezőképpen méltatták: kedvessége, jó hu-
mora környezetét is formálja. Folyamatosan 
törekszik arra, hogy a dolgozókból jó kollek-
tívát is kovácsoljon. Az idősellátással a neve 
összefonódott Jászfényszarun.

Kiss Jánosné méltó a Köz szolgálatáért ki-
tüntető emlékérem viselésére. 

Fónagyné Vitai Mária
Általános iskolai tanulmányait Jászberény-

ben a Gyetvai János Általános Iskolában vé-
gezte. A Lehel Vezér Gimnáziumban érettsé-
gizett, és a jászberényi Tanítóképző Főiskolán 
szerezte meg tanítói diplomáját 1977-ben. 
Férjének, Fónagy Sándornak köszönhetjük, 
hogy Jászfényszarura került tanítani. Két 

gyönyörű leány, Orsolya és Ágnes édesanyja, 
és öt hónapja a család szeme fényének, Adél-
kának boldog nagymamája.

1976 szeptembere óta a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la dolgozója. Dolgozott napközis nevelőként, 
osztálytanítóként, balesetvédelmi megbízott-
ként, munkaközösség-vezetőként.

A gyermekek iránti szeretete, a nevelésbe 
vetett hite indította el pályáján, és kísérte 
végig negyvenéves szolgálata alatt. Alapve-
tő értéknek tartotta a jó osztályközösségek 
kialakítását; számtalan és változatos módon 
formálta közösséggé, kis családdá osztályait.

Hagyománytisztelő értékrendjét, nevelési 
elveit nem csupán hangoztatta, a mindenna-
pi életben alkalmazta, és személyes példamu-
tatással tette hitelessé. Az iskola és a családi 
ház szoros együttműködését elengedhetetlen-
nek tartotta, amely nélkül nem lehet hiányta-
lan a gyermekek komplex nevelése.

Munkáját mindig felkészülten, alaposan 
átgondoltan, lelkiismeretesen végezte. A ha-
gyományos pedagógiai módszertan mellett 
bátran és szívesen alkalmazta az újabb eljárá-
sokat, technikákat.

Jó érzékkel ismerte fel a tehetségeket, szá-
mukra biztosította az egyéni fejlődés lehető-
ségét. Emellett a lassabban haladó, segítségre 
szoruló tanulókkal is ugyanolyan lelkiismere-
tesen foglalkozott.

Tanítványai biztos és szilárd tudással ke-
rültek ki kezei alól. Volt diákjai, azok szülei 
szeretettel gondolnak vissza az együtt töltött 
évekre, rendszeresen felkeresik, beszámolnak 
sikereikről.

Munkatársaival jó kapcsolatot ápolt, min-
denkihez volt egy-két jó szava, szívből jövő 
jó tanácsa. Tapasztalatait szívesen átadta kol-
légáinak, minden helyzetben konstruktív és 
együttműködő volt.

Fónagyné Vitai Mária méltó a Köszönet az 
évekért kitüntetésre.

A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős-és 
Vallásügyi Bizottság javaslatára Jászfényszaru 
Város Önkormányzata elismerésben részesíti 
az egyházat támogató közösséget, amelynek 
tagjai a gyermekek szabadidejének szerve-
zésében és nyári foglakoztatásában is részt 
vesznek, munkájukhoz sok erőt, egészséget 
kívánunk.

A közösség tagjai:
· Dr. Kocsis András,
· Dr. Kocsisné Horti Monika,
· Réz Ferencné,
· Tamus Béláné,
· Török Imréné,
· Zsámboki Imréné,
· Reichenbergerné Földvári Anita,
· Kovács Imréné,
· Rajna Józsefné,
· Csépány Miklós,
· Lovászné Török Magdolna,
· Sándor Sándor,
· Sándorné Tóth Éva.

(folytatás az 5. oldalon)

Kiss Jánosné. Fotó: Glonczi Rudolf
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A kitüntetettek méltatása – Tárgyjutalomban részesültek
(folytatás a 4. oldalról)
Az önkormányzat tárgyjutalmat adományozott az alábbi személyek-

nek a település fejlődése érdekében végzett munkáért.

· Dobák László a Pető Ádám emlékpark kiépítésében végzett önzet-
len munkájáért.

· Szabó Tamás a Pető Ádám emlékpark kiépítésében végzett önzetlen 
munkájáért.

· Horváth Gábor a Pető Ádám emlékpark kiépítésében végzett ön-
zetlen munkájáért.

· Szlávik József Jászfényszaru város idős lakosságának figyelemmel 
kíséréséért, megbízható munkájáért, amelyet az idősek ellátása ér-
dekében tesz.

· Id. Zsámboki Sándor, aki a Jászfényszaruért kitüntetés odaítélését 
követően is folyamatosan segíti az önkormányzat és az egyház mun-
káját.

· Tóth Tibor, aki a Jászfényszaruért kitüntetés odaítélését követően is 
folyamatosan segíti programok szervezésével, kiadványok készítésé-
vel Jászfényszaru jó hírnevének terjedését. 

· Kovács Béláné Pető Magdolna a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság vezetőjeként segíti Jászfényszaru civil életének sokszínű-
ségét.

· Sugár Istvánné a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntetés oda-
ítélését követően is folyamatosan segíti a lakosság hiteles tájékozta-
tását.

· Pető Lászlóné a jászfényszarui hagyományőrzés érdekében kifejtett 
munkáját a jászfényszarui önkormányzat megköszöni.

· Glonczi Rudolf a jászfényszarui eseményeket megörökítő tevé-
kenységéért, a fotózást kedvelő gyermekek oktatásáért, valamint a 
közösség építésében végzett kiemelkedő munkájáért. 

· Görbe Jánosné a jászfényszarui hagyományőrzés érdekében kifej-
tett munkájáért.

· Keresztesi József Jászfényszaru város zenei életének évtizedeken át-
ívelő zenei kultúrájának fejlesztéséért. 

· Mezei Zsolt a Teaház működésének, Jászfényszaru kulturális életé-
nek fejlesztése érdekében végzett munkájáért. 

· Matécsa László a Sport Kulturális Ifjúsági és Közrendi Bizottságban 
kifejtett munkájáért, a kézilabda csapat újraélesztésért, a lengyel-ma-
gyar testvérvárosi kapcsolatok érdekében végzett tevékenységéért.

· Gere Ferenc Jászfényszaru digitális tudás fejlesztéséért végzett mun-
kájáért. 

· Varga Ferencné a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizott-
ságban kifejtett munkájáért, valamint a CSOK kommunikációjáért 
és a letelepedési támogatással kapcsolatos szabályok kidolgozása so-
rán nyújtott szakmai tevékenységéért.

· Csaba János a Horgász Egyesület vezetéséért, valamint Jászfénysza-
ru gasztronómiai életének fejlesztéséért. 

· Ördögné Czeglédi Mária a hagyományőrzés terén kifejtett mun-
kájáért és a hagyományos ételek előállításáért. 

· Szabó Istvánné a hagyományőrzésért és a keleti városrész kulturális 
életének fejlesztésért. 

· Petőné Kapalyag Éva Jászfényszaru hagyományőrzésének képvise-
letéért.

· Pető Ottó Jászfényszaru hagyományőrzésének képviseletéért.
· Somogyi Géza Jászfényszaru fejlesztésében végzett önzetlen mun-

kájáért.  
· Fózer Tiborné a Szociális Egészségügyi Oktatási, Idős- és Vallás-

ügyi Bizottságban folytatott munkájáért.
· Bója-Kovács Andrea a Pénzügyi Ügyrendi és Civilfinanszírozási 

Bizottságban végzett munkájáért.
· Dr. Barazutti László Jászfényszaru gazdaságának fejlesztése érdeké-

ben kifejtett kiváló munkájáért.  
· Baranyi László a kiváló sport teljesítményéért.
· Kovács Sándor a kiváló sport teljesítményéért.
· Rácz Patrik a kiváló sport teljesítményéért.
· Sulyok Flávia a kiváló sport teljesítményéért.
· Pető Ferenc Jászfényszaru civil életében közreműködő tevékenysé-

géért. 
· Barnáné Gyalog Szilvia példamutató, önzetlen közösségi munká-

jáéért.
· Víg Antal a kemence mesterének a civil szervezetekben végzett ki-

váló munkájáért.
· Tamus Béláné Jászfényszaru gasztronómiai kultúrájának
 fejlesztéséért.
· Bugyi István a művésztáborok megrendezéséért, a vizuális kultúra 

fejlesztése érdekében kifejtett önzetlen munkájáért.
· Paulovics Ferencné a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár-

ban végzett munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából. 
· Györgyfiné Balogh Zsuzsanna Jászfényszaru közéletének kommu-

nikálásában kifejtett munkájáért.

Testvértelepülések futballtornája

A városi sporttelepen augusztus 20-án a testvértelepülések futballtornáján szurkolhattak az érdeklődők
a győztes Gát, valamint Zakliczyn és Jászfény szaru csapatainak.

Fotó: Glonczi Rudolf
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Egy legenda nyomában

TANULNI ÉRDEMES!
Gyermekek, fiatalok figyelem!

A rövidesen megkezdődő tanévhez nagyon sok sikert kívánok, mert 
bárki bármit is mond és egy fiatalnak rendkívül sok impulzus veheti 
el az idejét a tanulástól, de hosszú éves tapasztalataim azt bizonyítják, 
hogy TANULNI ÉRDEMES!

Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Ipari 
Parkunkban szinte minden cég szakképzett mun-
kaerőre tart igényt. A Samsung Electronics Magyar 
Zrt. folyamatosan hirdeti az álláshelyeket, a minél 
kvalifikáltabb, precízebb munkahelyekre (2016. 
májusi lapszámban megjelenteknek megfelelően).

Örömmel tájékoztatjuk az újság olvasóit, hogy 
a Samsung Electronics Magyar Zrt. beszállítója a 
Sangjin Micron Hungary Kft. bővíti épületét, ter-
melését és nagyszámú munkaerő igényt jelenít meg.

Egy ország kíséri figyelemmel a Jászfényszaru iparterületén épülő 
üzemcsarnokokat a Thyssenkrupp beruházásában. A termelés várha-
tó kezdete 2017. év vége, 2018. év eleje. Gyakran kérdezzük, kiket 
várnak munkavállalóként, és bizony itt is elhangzik a szakképzett 
dolgozók, technológusok, technikusok, mérnökök, operátorok neve, 
- akik a Jászfényszarun megvalósuló világcéget, jelen esetben az au-
tóipart – célozza, így új profilú munkavállalási lehetőséggel bővül a 
jászfényszarui munkahelyek tára.

Az otthonteremtés előtt lévő párokat önkormányzatunk letelepedési 
támogatással segíti. Fontos szempont a piacképes szakképzettség meg-
léte, ezért érdemes tanulni, használható szakmát szerezni alapképzés 
vagy átképzés keretében, főiskolákon, egyetemeken.

Korábbi, júliusi lapszámunk-
ban tájékoztattuk a lakosságot, 
a jelenlegi és jövőbeni, vala-
mint a Jászfényszaruba haza-
vágyó és reméljük hazaköltöző 
lakosokat lakhatási támogatá-
sokról. Aki még nem olvasta, 
kérjük, pótolja ezt.

Önkormányzatunk benyújtotta pályázatát európai uniós támogatás-
ra bölcsőde építésére (max. 42 gyermek ellátására). Rövidesen elindít-
juk a közbeszerzési eljárást az új 3 csoportos bölcsőde, valamint a 8 
csoportos új óvoda építésére.

Kik nevelik majd a bölcsiseket? Milyen szakképzettség kell hozzá? 
Kik szeretnének itt dolgozni? Pályaválasztás, továbbtanulás előtt álló 
fiatalok figyelem! Akik szívesen lennének a bölcsödében, az óvodában, 
az általános iskolában pedagógusok, kérjük informálódjanak, hogy 

milyen szakembereket keresnek intézményeink. 
Óvodavezető: Ácsné Csontos Mária: 06/57 422-262
Ahhoz, hogy valaki bölcsödében dolgozhasson, egy-egy munkakör-

höz az alábbi képesítések szükségesek.
Bölcsődevezető 1 fő: neveléstudományi szakos bölcsész vagy csecse-

mő- és kisgyermeknevelő (felsőfokú végzettség)
Bölcsődei szakgondozó 6 fő: bölcsődei szakdolgozó vagy csecsemő- 

és kisgyermekgondozó vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ 
végzettség), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ - fel-
sőfokú szakvégzettség)

Bölcsődei dajka 2 fő: (OKJ végzettség, képzés előkészítés szakaszban)
Szakács 1 fő: szakács (OKJ végzettség)
Élelmezésvezető 1 fő: élelmezésvezető (OKJ végzettség)
Konyhalány 1 fő, mosó-vasaló 1 fő: szakképesítést nem igényel.
A tehetséggondozásra kiket várnak intézményeink, milyen végzett-

séggel rendelkező fejlesztő pedagógusokra van igény? A digitális tudás 
megszerzésének lehetőségét kik segítik elsajátítani, hogyan tudjuk 18 
éves korra elérni, hogy legalább egy nyelven, szaknyelven szakmunká-
saink és szakembereink beszéljenek. 

És még sok hasonló fontos kérdésre keressék a választ a továbbta-
nulni vágyók a fényszarui gazdasági egységeknél, az önkormányzati 
hivatalban, az önkormányzat intézményeinél.

Szeretném felhívni az általános iskolások figyelmét, hogy csak a jól 
elsajátított alapismeretekre lehet ráépíteni a középfokú végzettséget. 
Az alaptudás, amely a szülői házban kezdődik és a szülők által való 
nevelésnél semmi sem lehet fontosabb, ha az harmóniában van a böl-
csődei gondozók, az óvodapedagógusok és az iskolapedagógusok elvá-
rásaival.  Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony látogatókat foga-
dott Arad vármegyéből a Városházán augusztus 14-én. Egy szabadság-
harcos huszárkapitány késői leszármazottai, Marzsó Péter és Marzsó 

Noémi Kisjenőből látogattak el városunkba. Velük érkezett Csanádi 
János nyugalmazott tanár, akinek tollából nyomtatásban is megjelent 
a legendás család történetét bemutató írása. A kötetben olvashatjuk, 
hogy Verebélyi Marzsó Imre 1795-ben született Jászfényszarun kö-
zépbirtokos nemesi család negyedik gyermekeként. Az erre vonatkozó 
hiteles forrást azonban még keresik a leszármazottak is. Más forrásból 
tudjuk – dr. Köteles Lajos történész kutatásai során derült arra fény -, 
hogy az egykori huszárkapitány családja bár korábban Szabolcsban élt, 
de a házasságok Jászfényszaruba juttatták. Mindkettő érdekes história, 
a későbbiekben újságunk hasábjain is olvashatnak róla érdeklődő ol-
vasóink.

A fogadáson Tóth Tibor Fébe-elnök az egyesület kiadványaiból 
– CD, könyvek, képeslapok - készített ajándékcsomagot adott át a 
vendégeknek, akik egy rövid városnéző séta után a Régi Kaszinó étte-
remben ebédeltek.

Lélekmelengető volt a néhány órás együttlétünk. Osztjuk Csanádi 
János tanár úr szavait, melyeket a búcsúzás pillanataiban mondott: 
„Az egymásra találás csodálatos volt, mintha éreztük volna, hogy ne-
künk van adósságunk egymásnak.”

Kép és szöveg: Sugár Istvánné

Marzsó Péter, Marzsó Noémi, Csanádi János és Noémi férje.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Tisztelt
jászfényszarui felhasználóink!

A képviselő-testület július hónapban 2 
alkalommal tartott ülést, melyen több ön-
kormányzati döntést hozott. Erről az aláb-
biakban rövid összefoglalóként nyújtok 
tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2016. július 13.
A képviselő-testület döntött Jászfényszaru 

Dózsa György út 4. szám alatti ingatlanon 
lévő épületek bontási munkáinak elvég-
zésére ajánlattevő kijelöléséről, valamint az 
ingatlanon kerítés építési munkáinak el-
végzésére kijelölte, mely vállalkozásoktól kér 
ajánlatot.

A katasztrófavédelmi (polgárvédelmi és 
árvízvédelmi) feladatokat, valamint helyi 
rendezvényekre, programokra érkező vendé-
gek elszállásolását szolgáló tábori ágyak és 
tartozékai beszerzésére a város 2016. évi 
költségvetéséből keret jelleggel 1.200.000 Ft 
forrást biztosított.

Az önkormányzati tulajdonú szántó- és er-
dőterületek gondozási, karbantartási és mű-
velési feladatainak ellátása során talajmin-
tavétel és talajvizsgálat elvégzésére nyertes 
ajánlattevő kijelöléséről határoztak.

Kijelölték a Jászfényszaru Szabadság u. 5. 
szám alatti ingatlanon történő vendégszál-
lás kialakítására meghívandó vállalkozá-
sok körét.

A képviselő-testület elfogadta a Jász-
fényszaru Város Óvodai Intézményében 
a 2016/2017-es nevelési év indításához 
szükséges csoportok számát. Betöltetlen 
munkakörök vonatkozásában jóváhagyta 
az álláshely pályázatok (óvodapedagógus, 
gyógypedagógus és logopédus) meghirdeté-
sét.

A képviselők támogatták Jászfényszaru Vá-
ros Településrendezési Eszközei felülvizs-
gálatának megrendelését, valamint elfogad-
ták az erről szóló - VÁTI Kft. által készített 
– árajánlatot, melyhez a bruttó 6.540.500. 
forint összeget a 2016. évi költségvetésben 
biztosítja.

Jóváhagyták a konditerem működtetésé-
hez szükséges létszámot 2 fő vonatkozásában.

Döntöttek a városi területek környezettu-
datos megújítására kiírt, „Zöld város kiala-

kítása” című, TOP-2.1.2-15 kódszámú fel-
hívásra támogatási kérelem benyújtásáról. 
Továbbá a képviselő-testület felkérte Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy 
gondoskodjék a támogatási kérelem benyúj-
tásáról, a kapcsolódó feladatok ellátásáról.

A közbiztonság növelése érdekében 
8.000.000 Ft összegű forrást különítettek 
el a 2016. évi költségvetésben keretösszeg 
jelleggel. A forrás új kamerák kihelyezésére, 
meglévő kamerák áthelyezésére, havi karban-
tartási díjra és rögzítőszoftver licensz díjára 
használható fel.

Támogatták a FORSZA TRADE Kft. ké-
relmét, melyben új vállalkozás beindításá-
hoz kértek hozzájárulást. Ezzel egyidejűleg 
a KOTROCZ TRANSZ KFT. fényszarui 
telephelyű vállalkozásának beindításával is 
egyetértettek.

Zárt ülésen ingatlanügyeket tárgyaltak, 
melynek során a felajánlott ingatlanok vo-
natkozásában egyrészt vételről, másrészt vé-
teli szándék elutasításáról döntöttek, illetve 
néhány esetben felhatalmazták Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert értékbecslés 
elvégeztetésére, majd az ebben foglalt ösz-
szegnél nem magasabb áron az áralku lefoly-
tatására.

2016. július 27.
Jóváhagyták az útfelújítás közbeszerzésé-

nek ajánlattételi felhívása tárgyában készí-
tett előterjesztést.

Elfogadták a katasztrófavédelmi (pol-
gárvédelmi és árvízvédelmi) feladatokat, 
valamint helyi rendezvényekre, programok-
ra érkező vendégek elszállásolását szolgáló 
tábori ágyak és tartozékai beszerzése tárgyú 
tájékoztatót.

A TOP-1.1.1-15 kódszámú támogatási ké-
relemhez útépítési engedélyes terv készítés 
eredményhirdetése tárgyában döntöttek 
és az engedélyes és kiviteli terv elkészítésével 
az EPLY Kft.-t bízták meg. A kivitelezésre 
bruttó 2.499.360 Ft összeget biztosítottak.

A „Bővülő mezőgazdasági tevékenység Jász-
fényszarun ráépülő program keretében” című 
projekt keretében húshibrid napos csibe és 
választási malac beszerzését hagyták jóvá.

A Jászfényszaru Város Gondozási Köz-
pontja részére átsorolások és dologi kiadá-
sok fedezetének biztosítására engedélyez-
tek előirányzatot.

A 2016. évi nyári diákmunkához a 
280/2016.(VI. 13.) képviselő-testületi ha-
tározatával biztosított 4.021.449 Ft forrást 
2.156.281 Ft-tal kiegészítették a város 
2016. évi költségvetéséből 72 fő foglalkozta-
tásához és 9 fő tovább foglalkoztatásához.

Az Üzletház egyik üzlethelyiségét 
bérbeadták egy helyi vállalkozó kérésére.

A testület megvizsgálja annak lehetőségét, 
hogy a SNI gyermekek közül az autizmus 
jeleit mutató gyermekek tekintetében az ön-
kormányzat hosszú távra kössön köznevelési 
szerződést kifejezetten SNI gyermekek ne-
velésére szakosodott intézménnyel.

Ennek érdekében a képviselő-testület fel-
kérte az óvoda igazgatóját, hogy készítsen 
részletes kimutatást ennek várható költség-
vonzatáról, melyet ismét napirendre fog tűz-
ni.

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában 
álló Rákóczi út 18. szám alatti bérlakás fű-
téskorszerűsítését.

A képviselő-testület a HNKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. írásbeli véleménye alapján 
módosította a 2016. 05. 31-én a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-
lelősségű Társasággal megkötött Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltatási szerződést.

Támogatták a strandfoci kedvelő fiatalo-
kat, akik a várost vidéki versenyeken fogják 
képviselni.

Hozzájárultak az óvodai alkalmazottak 
kérésének teljesítéséhez.

Zárt ülésen döntöttek a Vörösrózsa utca 
2. szám alatti lakóingatlan bérleti szerződé-
sének meghosszabbításáról, a Vasvári P. u. 
3. és az 5. szám alatti ingatlanok adásvé-
teléről.

A zárt ülésen titkos szavazással döntöttek 
az augusztus 19-én átadásra került kitün-
tetésekről, elismerésekről.

Dr. Voller Erika jegyző

A Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. köszöni felhasználóinak, hogy a 
vízszolgáltatásban az elmúlt hetekben 
tapasztalt zavaró eseményeket, mint víz-
nyomás ingadozás és éjszakai vízhiány, 
megértéssel és türelemmel fogadták.

Mára megszüntettük a műszaki prob-
lémát, és a továbbiakban is azon le-
szünk, hogy máskor még ilyen mértékű 
kellemetlenség se zavarja meg helyi szol-
gáltatásunkat.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Helyi gazdálkodók kézművesek kiállítása a Kisiskola parkolójában 
augusztus 19-én. A vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 

kalauzolja. Fotó: Glonczi Rudolf
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Virgonc tábor Pálházán
Idén IV. alkalommal indult útjára a IV. Béla Katolikus Általános Is-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola Virgonc tábora, melynek a Borsod–
Abaúj–Zemplén megyei Pálháza adott otthont 8 nap 7 éjszakán át. 

Ragyogó időben indult el a külön busz a 42, később 45 főre duzza-
dó gyereksereggel és kísérőikkel. Első megálló a Miskolc-Tetemvári 
Református Egyházközség deszkatemplománál volt, ahol a gyülekezet 
lelkésze mutatta be templomát és annak történetét. Ezután a Szerencsi 
Bonbon Kft. (csokigyár) felé vettük utunkat, ahol két csoportban film-
vetítésen és beöltözve – ahogy illik – valódi csokigyártásban vehettünk 
részt, magunknak. Mellé jóllakhattunk a már elkészült szerencsi csoki 
falatokkal és a díszítő anyagokkal egyaránt. Miután mindenki „kiön-
tötte” a maga csokiszeleteit, azt temperálták (hűtötték), csomagolták 
és nekünk adták. Többen még a mintaboltban vásároltak további kós-
tolni valót. Igazi jókedvvel indultunk a nap harmadik helyszínére, egy 
valódi tokaj-hegyaljai borvidéki pincébe, Tolcsvára. Bár némi kóstolás 
csak a felnőttek privilégiuma maradt, azért új ismeretekre tettek szert 
az ifjú pincelátogatók is. 

Megérkezésünk után a szállás 
elfoglalása, majd az ízletes va-
csora és a tábori zászló felvoná-
sa következett. Mint az eddigi 
években, most is felhangzott a 
Virgonc dal, és külön köszön-
töttük az első táborosokat. Már 
sötétedett, amikor egy kis kör-
játékozás keretében az „aki itt a 
legszebb, tőlem puszit kap” is 
felhangzott, megadva a napok 
szeretetteljes alaphangulatát. 
Mint mindig, a tartalmas nap 
ellenére nehezen jött álom a 
szemekre. 

Szerdán az immár negyedik, 
ezúttal zöld tábori póló ki-
osztásával indítottuk a napot, 
majd egy nagy közös játékkal 
folytattuk, hogy minél előbb 
közösséggé kovácsolódjon ez 
a sok gyerek. Spontán alakuló 
vegyes csoportokban hamar 

megmutatkozott, hogy legtöbben jó szándékkal, segítő hozzáállással, 
kellő toleranciával fordultak egymás felé. Délután felfedeztük a kör-
nyéket. Átsétáltunk egy csodálatos, vadregényes völgyön át a szomszéd 
településre, Bózsvára. Útközben megtapasztaltuk, milyen az, ha telje-
sen csendben teszünk meg 10 percet. Volt hangulata. E rövid „beve-
zető” túra után vacsora, némi szabad foglalkozás és az EB-elődöntőn 
való szurkolás vette kezdetét, jó hangulatban, természetesen kivetítőn, 
ahogy illik. 

Csütörtökön már reggel 9-kor Sárospatakon vártak minket a mozi-
ban. Ez volt az első meglepetésprogram. Kérésünkre 3D-ben néztük 
meg a Dzsungel könyve című 2015-ben, fantasztikus technikával ké-

szült filmet. Nekem az egyik legjobb élmény volt, mert a lenyűgöző 
látvány mellett a rendkívül szép zenén, a mondanivalón túl aktuális 
emberi karaktereket mutatott be a film. Ajánlom, hogy aki teheti, néz-
ze meg! Majd a sárospataki Rákóczi-vár és a Vörös-torony megtekinté-
se után lazítottunk a Végardó strandon. Itt is ebédeltünk egy üdítő kí-
séretében annyi pizzát, amennyi belénk fért. Miután hazaértünk, ismét 
szabad program, majd az EB 2. elődöntője és szurkolás következett.

A pénteki nap is bővelkedett látnivalókban. Megnéztük a szikla-
szirtre épült Boldogkővárat az éppen aktuális kiállításaival. Többek-
ben megfogalmazódott, hogy érdekesebb, tartalmasabb volt talán a 
sárospataki várnál is. Hosszú deszkafolyosóján egy 8-10 fős teraszra 
sétálhattunk ki a szikla tetején, és gyönyörködhettünk a páratlan pa-
norámában. A tetőn egyedülálló ólomkatona kiállítás látható, töb-
bek között a muhi csata és más történelmi események makettjével. 
Malmot, kutat, a pincében a kínzókamrát is megnéztük, és kipróbál-
hattuk akár a szégyenketrecet is. A finom ebéd után Monok község 
következett. Itt két csoportra osztva a Kossuth-házat és az Andrássy-
kastély kápolnáját, padlását és lovagtermét ismerhettük meg. Ebben 
a kastélyban szinte minden korabeli volt, és olyan páratlanul lelkes, 
jó előadói képességgel megáldott tárlatvezetőket hallgathattunk, hogy 
konstatáltuk: nyár, múzeum, mégis képesek a nem kis létszámú gyer-
meksereg figyelmét lekötni. Olyan új információkat tudtunk meg 
Kossuth Lajosról, amit álmunkban sem feltételeztünk. Este, sötétedés 
után következett az éjszakai túra. Némi mosollyal nyugtáztuk, hogy a 
szomszéd tábor lakói is buszra szállnak, és indulnak valahová. Az csak 
később vált mindenki számára világossá: ők is éjszakai túráztak. Ők 
Bózsváról indultak Újhuta településre, mi Újhutáról indultunk Bózs-
vára (amit a 2. napon már napközben megjártunk). Vicces és egyben 
izgalmas is volt az erdőben összetalálkozni… Élményszámba ment az 
is, amikor mindennemű fényforrást lekapcsolva pár percet az éjszaka 
csendjére figyelhettünk. 

Szombaton reggel a már megjavult sátoraljaújhelyi libegőprogram 
vette kezdetét. Hazánk leghosszabb drótkötélpályájáról láthattuk a 
bobpályát, majd a hegy tetején a kilátóban ismét páratlan látvány tá-
rult elénk. Fedett kabinos pályát és kb. másfél perces átcsúszópályát is 
szemrevételeztünk, latolgatva, ki vállalná be és ki nem… Lefelé jövet 
egy-egy hófánk csúszásunkat is megejtettük, amit ajándékba kaptunk. 
Ismét beigazolódott, hogy a Teremtő a tenyerén hord minket. A busz-
ba szállás után óriási vihar kerekedett, amit már az utazás közben, 
ablakokból néztünk. Délután a közeli füzérradványi Károlyi-kastélyt 

néztük meg, egyre szépülő és terebélyesedő történeti kertjével, tavacs-
káival. Itt láthattuk azt az asztalt, amin a Rákóczi-szabadságharcot le-
záró szatmári békeszerződést aláírták. Utána adhoc lehetőségként egy 
rally-bemutatóba néztünk bele. Az esti program a Csi-Mo-Rá-zásé 
volt (csináld-mondd-rajzold, az activity „magyar” megfelelője), ahol 
alaposan feldobódott a társaság. Jó volt látni, hogyan biztatja egymást 
az ekkorra már jó kis közösséggé formálódott csapat. 

Vasárnap 6 csoportban izgalmas, a délutánba nyúló akadályverse-
nyen lehetett összemérni gyermekinknek mind az ügyességi, mind az 
elméleti tudást. Manuális foglalkozás keretében dekupázs technikával 

(folytatás a 9. oldalon)

Titkok fülelői.
Ugyan helyén-e az ügyelet?

A sárospataki Végardó strandon a délutáni vizijáték után
jól esett a pihenő Melyikünkön lesz több ruha? Ez dönti el a vetélkedő eredményét.
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Virgonc tábor Pálházán
(folytatás a 8. oldalról)
képkeretek és képek készültek, illetve kezdetét vette a másnapi Ki mit 
tud?-ra való felkészülés is. Az eredményhirdetést követően senki sem 
maradt csoki nélkül, majd az EB-döntő izgalmai következtek. Kons-
tatáltuk, hogy gyakorlatilag egy Európa Bajnok csapattal játszottunk 
döntetlent Franciaországban, ami tovább növelte a magyar szereplés 
megítélését. 

Hétfőn végre kisvonatra szálltunk. Vadregényes tájakon robogva 
páratlan szépségű páfrányosokat, patakot és akinek szerencséje volt 
akár őzet is láthatott. Rostalló 
végállomásig élveztük a tájat, az 
igazi friss, erdei levegőt. Megér-
kezésünk és némi, szinte köte-
lező eltévedés után körbejártuk 
a Páfrány tanösvény kicsivel 
több mint 2 km-es szakaszát. 
Jó volt olyan helyen sétálni, 
ahol se egy villanyvezeték, se 
egy telefonpózna vagy szemét 
nem rontja az összképet. Az 
út vége a Kőkapu megállóhoz 
vezetett, ahol már várt minket 
a busz a sok-sok finomsággal. 
Piknikeztünk. Ekkorra éhes is 
lett a társaság, fogyott szépen 
minden. Sült szalonna, szalámi, 
kolbász, májkrém, zsír, margarin 
került a kenyerekre paprika- és 
uborkaszeletekkel.  Kis szabad 
program után a szálláshely felé 
vettük utunkat, ezúttal sajnos 
már csak busszal. Otthon még 
készülhettek az este szereplői. 
Mások patakozás közben sérült 
társukat kísérték velünk együtt a sátoraljaújhelyi ambulanciára, busz-
szal. Ismét mások az esti mulatságot készítették elő. A búcsúvacsora 
alkalmával volt lehetőségünk megköszönni a meghatódott táborveze-
tő Zsuzsa néninek, a szakács néninek és a konyhán segítő lányoknak 
az egész heti gondoskodást, kiszolgálást, finom falatokat. A meglepetés 
az volt, hogy ők is készültek, mert 5 db torta került az asztalokra, ami 
pillanatok alatt elfogyott. Előkerültek a szép ruhák, hiszen a záró este 
következett. Ifjú bűvészek, táncosok, énekesek, színészek elevenedtek 
meg a terasz színpadán, alakításukat nagy tapssal és ovációval köszön-
te meg a közönség. A felnőttek dalos szobaszemle értékelése alapján 
némi jutalom illette a legrendezettebb szobák lakóit, majd kezdetét 
vette a záró diszkó. Bizony nagyon hamar elszállt ez a 8 nap, ami nem 

kevés olyan kis emberpalánták esetében, akik először voltak anya-apa 
esti puszijától, a mamától, a testvértől távol.

Kedden korán keltünk, hogy még az utolsó két meglepetésprogram 
helyszíneire eljussunk. A reggelikor ismét ajándékot kaptunk vendég-
látóinktól. Egy cserépben kis tujacsemetét és egy fából faragott em-
léket, amire Hanyi Istók, a turistaszálló névadójának a neve vésetett 
rá. A pakolás és a csomagok összekészítése után ünnepélyesen nagy 
körben felálltunk mégegyszer. Ki-ki 1-2 szóval megfogalmazta, hogy 
mi tetszett a legjobban. Örömünkre szinte minden program és a tábor 
jó légköre is kapott pozitív visszajelzést. A zászló levonása után eléne-
keltük az ilyenkor szokásos dalunkat, és beültünk a buszba. Miskolcra, 
a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kiképző-

központjába vitt az utunk, mint újabb meglepetés. Taricska Tibor 
parancsnok úr vezetett minket körbe, és mutatta meg az ország leg-
jobbnak ítélt kiképzőközpontját (itt képződnek még a terrorelhárítók 
is, és azok a katonák is, akik pl. Afganisztánba mennek szolgálatra). 
Legnagyobb sikere a lőtéri fegyverbemutatónak és a tesztautózásnak 
volt. Ízletes és bőséges ebéd, majd fagyizás után a befejező meglepe-
tés következett, a miskolctapolcai Barlangfürdőben csobbantunk még 
egy jót. Itt a zsebpénzek utolsó pár forintját még el lehetett költeni. 
Feltöltődve a sokféle élménytől azért elég virgoncan sikerült hazaérni 
a szülői ölelés- és pusziáradatba. 

Idei táborunk értékelésénél az fogalmazódott meg, hogy egy kivéte-
lesen jó hangulatú és légkörű 8 napot zárhattunk. Különösebb fegyel-
mezésre nem kellett, hogy sor kerüljön. A kis csínyek, huncutságok 
„korrektek” voltak, az egymásra figyelés és egymás tiszteletben tartása 
áthatotta az egész időszakot. Kihívás esetén a biztatást, egy-egy megol-
dás után a közös örömet, elismerést látni, a mi szívünket is megmelen-
gette. Sikerült olyan szegletébe ellátogatni kis országunknak, ahová a 

családok ritkán vagy egyáltalán nem jutnak el, illet-
ve nem juthatnak be sem. Idei táborunkat áthatotta 
– dalos kedvű néptáncosainknak köszönhetően – a 
sok éneklés. Előre kinyomtatott dalcsokrot készí-
tettünk 2 oldalban, amin helyet kapott a népdalok 
mellett Halász Judit és a Republic együttes számain 
túl a Székely himnusz, a Ha én rózsa volnék és más 
effélék, amit úgy gondoltunk, hogy értéket képvi-
selnek, és illik is tudni. Ahányszor buszra ültünk, 
nem maradtak el ezek és a saját kútfőből hozott da-
lok sem. Végig jellemző volt a vidámság, nevetés, jó 
hangulat és gyermeki kíváncsiság.

A IV. Virgonc tábor támogatói, akiket nagy-nagy 
köszönet illet: Jászfényszaru Város Önkormányza-
ta, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, Jászfény-
szaruért Alapítvány, IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Penczner Pál 
Alapítvány, Hanyi Istók Turistaház-Pálháza, Annus 
Gábor és Borbély Ferenc, akik szállították a cso-
magjainkat, Röfi Hús- és Hentesáru Üzlet és nem 
utolsó sorban a szülők.

B. É. · Fotók: Lovászné Török Magdolna

A fantasztikus Boldogkővára 
kilátójából csodálatos panoráma 

tárult elénk

Lelkes csapat az akadályverseny finisében

Kishutáról Bózsva felé, ahol később kalandos éjszakai túra is várta a csapatot
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JAVíTS, hoGy JUTALMAzhASSANAk!
Jászfényszaru Város Önkormányzata a 2015/2016-os tanévben im-

már második alkalommal hirdette meg a címben jelzett pályázatát, 
amellyel a szorgalmas, illetve kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
tanulók teljesítményét ismeri el és díjazza egy élményajándékkal.

Még be sem fejeződött a tanév, az alsó tagozatos kisdiákok megkap-
ták a jól megérdemelt jutalmukat szép tanulmányi teljesítményükért. 
Június 11-én szombaton közel 90 tanuló részesült az önkormányzat 
által meghirdetett pályázat nyerteseként egy szép jutalomkirándulás-
ban. A „Javíts, hogy jutalmazhassanak” kiírásának megfelelően ők fe-
leltek meg a szigorú feltételeknek.

Úti célunk Ópusztaszer volt, a Nemzeti Történelmi Emlékpark. A 
nagyobb távolság miatt a családok és az osztályok ritkán választják ki-
rándulás céljaként, így a legtöbb gyermeknek újdonság volt a helyszín.

A közel háromórás út után azonnal bevetettük magunkat a csodála-
tos és folyton bővülő park számos látnivalói közé.

Elsőként évfolyamonként múzeumpedagógiai foglakozásokon vet-
tünk részt. Az első évfolyamosok Halász Palkó meséje címmel népme-
sei elemekkel teleszőtt foglakozáson ismerkedhettek meg a Dél-Alföld 
népi kultúrájával. A másodikosok előtt az Erdő kincse című játékos 
előadáson tárultak fel a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet értékei. A har-
madikosokkal jurtába vonultunk, hogy honfoglaló őseink mindenna-
pi életétét ismerjük meg használati tárgyaik, szokásaik által. Eközben a 
negyedikesek századfordulós rejtvényeket oldottak meg a millennium 
hangulatát idéző Promenádban, ahol ma már ritkán látható, elfeledett 
tárgyakkal találkozhattak.

Az ebéd elfogyasztása után került sor a Feszty-körkép megtekinté-
sére. A maga nemében egyedülálló, monumentális alkotás mindany-

nyiunk számára fantasztikus élmény volt, akár elsőkét járt itt, akár 
már több alkalommal volt szerencséje látni a magyarok bejövetelét a 
Kárpát-medencébe. 

Ezután kisebb-nagyobb csoportokban szabadon lehetett válogatni és 
felfedezni a park számtalan érdekességei közül.

Az esti órákban fáradtan indultunk haza. Utunkat csupán Kecske-
méten szakítottuk meg a gyermekek meglepetésére és nagy örömére: a 
McDonald’s-ban finom vacsora várt ránk.

Ezt a tartalmas és élményekben gazdag napot sokáig emlegetjük 
még.

Kitűnő, javító és kiemel-
kedő versenyeredményt elért 
felső tagozatos tanulók ve-
hettek részt június 28-30-ig 
háromnapos jutalomkirándu-
láson. Első állomás a Nyíregy-
házi Állatpark volt. A sokak 
által kedvelt állatkert méltán 
tartozik a legnépszerűbbek 
közé. Hazánk emlősállatok-
ban gazdag legnagyobb vidéki 
állatgyűjteménye. Hatalmas 
területen, gyönyörű környe-
zetben különleges állatokat, 
növényeket csodálhattunk 
meg földrészenkénti csopor-
tosításban. Az állatpark főbb 
látványosságai többek között 
a Magyar Őspark, a Trópusi 
Ház, a Sarkvidéki Panoráma, 
az Afrikai Panoráma, a Dél-

Amerika Ház és a Zsiráfház. Nyíregyházán épült fel az ország egyetlen 
állatkerti szállodája, a Hotel Dzsungel. 2010-ben az állatpark terüle-
tén épült fel a Zöld Piramis Ócenáriummal, Esőerdőházzal és Tarzan 
ösvényével. A Zöld Piramis építészeti különdíjat is nyert. Szórakozta-
tó programok színesítették ittlétünket: fókabemutató, papagájshow, 
látványetetések, kötélhidakon történő barangolások, melyek még 
nekünk kísérő pedagógusoknak is érdekesek voltak. A gyerekeket 
ICE’N GO! fagylalttal is kényeztettük. Gyorsan elrepült az idő, és 
estére megérkeztünk igényes szálláshelyünkre, Máriapócsra, a Hun-
garicum Vendégházba. Vendéglátónk Ildikó néni kedvesen, szeretettel 
fogadott, három napon át finom étkekkel kényeztetett. Az udvaron és 
az ebédlőben számtalan játéklehetőség kínálkozott: asztalitenisz, mini 
golf, foci, csocsó, billiárd stb. (folytatás a 11. oldalon)

Alsó tagozat: Ópusztaszer

Felső tagozat:
Nyíregyháza–Nyírbátor–Máriapócs

Fotó: Pálné Pádár Anikó

Fotó: Hortiné Tóth Éva
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JAVíTS, hoGy JUTALMAzhASSANAk!
(folytatás a 10. oldalról)
Igazán vidáman, felszabadultan tölthettük 

estéinket. Másnap, reggeli után a sportkö-
rökben híres Rabócsi Ringen sajátíthattuk el 
a gokartozás rejtelmeit. A megfelelő oktatás 
után három kört mehetett mindenki a szépen 
kialakított pályán. Ezek után Nyírbátorban 
megtekintettük a hazai gótika nagyszabású 
alkotását a római katolikus Minorita Templo-

mot, ahol egy pedagógus nagyon érdekes elő-
adásában ismerkedhettünk meg a templom 
történetével. Innen az országban egyedülálló 
Várostörténeti sétányon indultunk tovább, 
ahol életre kelt a múlt. Megismerhettük a 
nyírbátori sárkánykultusz gyökereit a Szent-
vér utca legendáját és a Báthoriak történetét 
– mindezt életnagyságú szoborillusztrációk 
kíséretében. A sétány végén megcsodáltuk 

a református templomot és mellette a fából 
épült zsindellyel fedett haranglábat. A dél-
utánt a Sárkány Élményfürdőben töltöttük. 
Az elfogyasztott finom ebéd után szabadon 
fürödhettünk meleg vízben, úszómedencé-
ben. Korlátlan csúszda és jakuzzi használat 
állt rendelkezésünkre. A gyerekek vidám ka-
caja, jókedve estig, éjjelig tartott.  

Harmadik napon meglátogattuk Európa 
leghíresebb görög katolikus kegy-
templomát Máriapócson. A hitokta-
tó idegenvezető Zsuzsika mindenki 
számára érthetően, élményszerűen 
mesélte el a templom történetét és a 
hozzá fűződő érdekességeket. Ebéd 
után a nyíregyházi Kalandparkban 
mutathattuk meg ügyességünket, 
bátorságunkat. Persze a méretek is 
számítottak! Alaposan kimelegedve 
kóstoltuk meg a Toronyfagyizó fagy-
laltkülönlegességeit; legalább 50 féle 
fagylalt közül választhattunk.

Késő délután fájó szívvel vettük 
utunkat hazafelé. Kápolnánál az au-
tós étteremben hihetetlen finom vacsora 

elfogyasztása után teli hassal, élményekben 
gazdagon érkeztünk meg a büszke szülők 
karjaiba. 

A három napon át fegyelem, figyelem, 
nevetés, érdeklődés, szeretet, odafigyelés, vi-
dámság és jókedv kísért bennünket. 

Köszönjük a gyerekeknek, hogy velük le-
hettünk. Megtiszteltetés volt programot szer-
vezni számukra.

Köszönjük a szülőknek, hogy odafigyelnek, 
segítenek gyermekeiknek helyes, jó és ered-
ményes úton járni.

Köszönet polgármesterasszonyunknak a 
kezdeményezésért és a képviselő-testületnek 
a támogatásért.

Mind az alsós, mind a felsős kirándulás 
után elmondhatjuk: 

Megéri jól tanulni! 

Megéri szorgalmasnak lenni és javítani! 
Megéri eredményesen sportolni, tanulmá-

nyi versenyeken indulni! 
És a legfontosabb: önmagunkért éri meg-

tenni mindezt!
Reméljük jövőre legalább ennyi vagy még 

több gyermeknek lesz lehetősége részt venni 
ilyen tartalmas jutalomkirándulásokon.

Lovászné Török Magdolna,
Kovács Lászlóné

Evezz a mélyre… Istennel együtt Bagolyirtáson
Szent Lukács Evangéliumának 5.4. verstöredéke nem véletlenül lett 

idei hittanos táborunkról írt beszámolónk címe. „Mester, egész éjsza-
ka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a 
hálót” – válaszolta Simon, és valóban, a mi életünk is csak úgy lehet 
teljes és örömteli, ha a Mesterre, Jézusra hallgatunk és az Ő indításait, 
meghívásait váltjuk valóra. 

Idén 42-en vállalkoztunk rá, hogy a vakáció közepén felkerekedjünk, 
és magunk mögött hagyva Jászfényszarut egy kicsit másként, egy kicsit 
jobban Istenre figyeljünk. Csépány Miklós bácsi busza 31 gyermekkel 
indult el, miután meghallgattuk Kiss Gábor plébános lelkesítő szavait, 
és a családok elköszöntek csemetéjüktől. A Gyöngyös-Alsóvárosi Fe-
rences Plébánia és Rendházban már vártak minket, hogy bemutassák 
a templom történetét. Alkalmunk volt megcsodálni a sekrestye XVIII. 
századi fából készült szekrényét, a különleges gyóntató-fülkét, ill. a 
könyvtárat. Gyöngyöspatán Utassy Vilmos esperesplébános „mesélte” 
el az egyedülálló alkotásként számon tartott Jessze-oltár történetét és 
jelentését. Utunkat a Mátraverebély-Szentkút kegyhely meglátogatá-
sával folytattuk, ahol kicsit elidőztünk a templomban és a szépen ki-
alakított külső tereken, majd a Szűzanyát köszöntve és közbenjárását 
kérve indultunk neki a Mátrának, hogy elfoglaljuk szálláshelyünket 
Bagolyirtáson a Stella Katolikus Egyházi Üdülőben. Már az első nap-
tól valamennyien egymás „őrangyalai” lehettünk, hisz egymás nevét 
kihúzva egész héten a „ránk bízottat” segíthettük figyelmességünkkel, 
ha kellet vigasztalással, jó tanáccsal, imával. Minden napunkat külön 
odaszenteltük 1-1 erénynek, hogy ezeket megélve mélyüljön hitünk, 
belső életünk. Így lett a hétfő a figyelmesség és segítőkészség, a kedd a 
nagylelkűség, a szerda a vigasztalás, a csütörtök a megbocsátás, a pén-
tek az igazmondás és a szombat a hálaadás napja. A túrákkal, szám-
háborúkkal, kézműves foglalkozásokkal, sok-sok asztaliteniszezéssel és 
strandolásokkal eltelő hét közepén Gábor atya is meglátogatott min-

ket, és a 12 éves Jézust felhozva példaként jól elbeszélgetett a gyerme-
kekkel. A történetbeli gyermek Jézussal egyező korcsoportú hittanosok 
tekintete és válaszai elárulták, hogy mennyire fontos, hogy szüleink 
szeretetükkel jól nevelt, Istenre is figyelő embereket ajándékozzanak a 

világnak. Az üdülő kápolnája egyrészt a filmnézés helye volt, másrészt 
több alkalommal is részt vettünk itt szentmise áldozaton. Esténként 
a karizmatikus énektanulások és a napzáró lelkiismeret-vizsgálat tette 
teljessé a programok sorát.

A hazautazás napjára tervezett kalandpark program ugyan a rosszra 
forduló időjárás miatt elmaradt, de kárpótolta a gyerekeket a helyette 
beiktatott mozi. Így tértünk haza, testben és lélekben megújulva, sok-
sok élménnyel és azzal az elhatározással, hogy ezt jövőre sem hagyjuk 
ki! -drka- (egyházközségi média csoport)
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Jót tenni jó! hittanos napközis tábor az irgalmasság évében
Ferenc pápa ezt az egyházi évet az irgalmas-

ság évének hirdette meg. Ez volt a mottója a 
hittanos napközis táborunknak, melyet első 
alkalommal szerveztünk meg a Szent Erzsé-
bet Közösségi Házban.

A táborban 38 gyerek vett részt 1-5. osztá-
lyosig. A gyerekek 4 csapatra lettek osztva és 
maguknak választottak bibliai témájú nevet: 
Őrangyalok, Szent Rózsák, Bárányok és Isten 
angyalai. A csapatzászlójukat saját kezűleg 

festették meg, amiket a lovaskocsikra tűz-
tünk, amikor a belterületi kereszteket végig 
jártuk Juhász János és Szécsényi Ignác /Náci/ 
bácsi kocsiján. A csapatoknak védőszentjük 
is volt: Szent István király, Szent Imre her-
ceg, Árpád-házi Szent Erzsébet és Árpád-házi 
Szent Margit. A csütörtöki napon kirándul-
ni mentünk Budapestre, a Gellért-hegyre és 
nagy meglepetésünkre a Sziklatemplom oltá-
rai épp erről a négy szentről voltak elnevezve, 
akiket mi is választottunk. Ezen a napon a 
Margit-szigetre is ellátogattunk, ahol meg-
néztük Árpád-házi Szent Margitnak – isko-
lánk védőszentjének - a sírhelyét is.

Táborunk központi gondolata volt az ir-
galmasság testi-lelki cselekedeteinek a gya-
korlása. Ehhez igazodtak a kézműves prog-
ramjaink is. Igyekeztünk olyan ajándékokat 

készíteni, amellyel megleptük egymást és az 
időseket. Kissné Tőzsér Melinda segítségé-
vel csuhé virágot és angyalkát készítettünk. 
Sógyurma, ajándék dobozka, kartonból kivá-
gott lepkék és szívecskék is készültek egy-egy 
szép gondolattal. Mindennap volt énektanu-
lás és bibliai kalauz. A gyerekek íjászkodtak is 
Polatschek Zoltán jóvoltából. Természetesen 
a játék sem maradt el a táborunkból: népi 
játékokat Szász Anitával játszottak a gye-

rekek, „modern” játékot, pedig a Samsung 
Smart Schoolban Polatschekné Rimóczi Me-
linda vezetésével. Péntek reggel szentmisén 
vettünk részt, majd a Gondozási Központ 
lakóit megörvendeztettük az általunk készí-
tett ajándékokkal és a tanult dalokkal. Így 
megtapasztalhattuk, hogy jót tenni tényleg 
milyen jó dolog! Botkáné Sárközi Ildikóval és 
az önkéntes tűzoltók segítségével a gyerekek 
felmehettek a templomtoronyba és a kriptá-
ba is. Mindez nagy élmény volt a számukra.

Zenével, énekkel, örömmel és vidámsággal 
zárult a tábor, a végén mindenki elmondta, 
hogy kinek volt az őrangyala, akiért imádko-
zott. Meglepetés ajándékként a gyerekek kap-
tak egy képet, ami róluk készült a héten. Egy 
kislány véleménye pedig az volt, hogy egész 
nyáron is tarthatna a tábor! A tábor három 
napján a Régi Kaszinó étteremben ebédel-

tünk, a lovaskocsizás után pedig bográcsban 
főtt paprikáskrumpli várt bennünket a Kisis-
kola udvarán.

Köszönjük Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának az anyagi támogatást, Gábor 
atyának a szentmisét, és a helyet a Szent Er-
zsébet Közösségi Házban, a Vágó Bt.-nek az 
étkezések biztosítását, Pencznerné Melegh 
Marikának, Tóthné Takács Ilinek és Pálné Pá-
dár Anikónak a bográcsos ebédet, a Kisisko-

lában takarító néniknek az uzsonnáztatásban 
való segítséget, a lovaskocsit Juhász Jánosnak 
és Szécsényi Ignác bácsinak, az önkéntes 
tűzoltóknak és a GAMESZ dolgozóinak a 
segítségét, Lovászné Török Magdolnának és 
Fónagyné Vitai Marikának, hogy velünk tar-
tottak kirándulni!

Segítő felnőttek és pedagógusok: Lajkó 
Anita, Hornyák Péterné, Kocsisné Horti 
Monika, Ézsiásné Róka Mária, Bója-Kovács 
Andrea, Baliné Bazsó Mária, Balogh Zsu-
zsanna, Lajkóné Tanczikó Tünde, Botkáné 
Sárközi Ildikó, Szász Anita, Polatschekné Ri-
móczi Melinda, Polatschek Zoltán, Hulyák 
Éva, Sugár Judit, Fáczán Izabella, Kissné Tő-
zsér Melinda, Ézsiás Sándor és felesége. Kö-
szönjük a munkájukat!

Szöveg: Hornyák Péterné táborvezető
Kép: Bója-Kovács Andrea

Kirándultak a művelődési ház csoportjai

2016. 07. 26-án (kedden) a Fehér Akác Népdalkör Kisnánán, Recsken, 
és Sirokon kirándult. Kép: Csépány Miklós, képaláírás: Dávid Ildikó

2016. augusztus 5-én (pénteken) az Őszirózsa Nyugdíjasklub, és az 
Idősek Klubja közös kirándulása a Fővárosi Állatkertbe és Cirkuszba.

Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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100 éve született Penczner Pál festőművész, Jászfényszaru díszpolgára
„Számomra igen fontos a hazatérés” – val-

lotta Penczner Pál, amire a kilencvenes és 
az ezredforduló utáni évek során került sor. 
Többször hazalátogatott a szülőhelyére.

Penczner Pál Jászfényszarun 1916. szep-
tember 17-én született Bezzeg Ilona és 
Penczner Pál szabómester gyermekeként. 
Tízévesen már árva maradt, így árvaházba 
került. 4 éves korától már rajzolt. Művészeti 
tanulmányait Vácott és Budapesten ösztöndí-
jasként folytatta, és a Budapesti Kereskedel-
mi Akadémia hallgatója volt. 

A II. világháborúban tartalékos tisztként 
szolgált. A háború után 5 évvel kivándorolt 
Amerikába. 1951-ben feleségével Jolandával 
együtt, aki jelentős ötvösművész, megér-
keztek New Orleansba, majd letelepedtek 
Memphisben.1951 szeptemberében rendezte 
első önálló kiállítását a memphisi Művésze-
tek Házában. Az elkövetkező 50 év alatt közel 
100 önálló és számtalan csoportos kiállítása 
volt szerte Amerikában. Művészetében a tra-
dicionális ábrázolásmód mellett a saját útját 
járta, új irányzatok, technikák után kutatott. 
Munkái a világ számos jelentős múzeumá-
ban, egyetemeken, magángyűjteményekben 
megtalálhatók. Memphisben létrehozta a 
Penczner Fine Art Galleryt, s megalapította a 
Penczner Művészeti Iskolát, melynek igazga-
tója és tanára is volt. 

Számos díj, kitüntetés birtokosa, Memphis 
és Jászfényszaru díszpolgára, a FÉBE tiszte-
letbeli tagja. Neve megtalálható a művészek 
nemzetközi címtárában is. 

1995-ben jelentős műveinek másolatát és 
egy eredeti festményt Jászfényszarunak ado-

mányozott, ekkor volt első kiállítása. 2002-
ben újabb képek átadására került sor, többek 
között a „Krisztus és a 12 Apostol” című 
sorozaté, melynek eredetijét a Vatikánban 

őrzik. 2002. október 23-án a Papkastélyban 
ünnepélyes keretek között felavatásra került 
a Penczner Pál-terem. 2003. június 16-án 
kétnapos jászfényszarui látogatása alkalmával 

tízezer dolláros alapítványt tett, amely a nevét 
viseli, azzal a céllal, hogy a művészeti iskolát 
és a tehetséges hátrányos helyzetű gyermeke-
ket támogassák.

Az alapítvány kuratóriuma 2006-ban 
Penczner Pál-díjat alapított. A jászfényszarui 
Penczner-gyűjteményt Jászberényben a Jász-
kürt fogadó épületében 2009 ősszén láthatta 
a nagyközönség.

Élete végéig telefonon és írásban kapcsola-
tot tartott Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármesterrel, és itt élő oldalági rokonaival. 
Kilencvenévesen is gyönyörű, szinte rajzolt 
betűkkel írt, és ékes magyarsággal beszélt. 94 
évesen 2010. június 27-én Memphisben 
hunyt el.

Születésének jubileuma alkalmából a Fény-
szaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezte az 
önkormányzatnál egy Penczner Pál jubileu-
mi emlékérem kiadását. 

A festőművész arcportréját is tartalmazó 
érem gipszmintáját grátisz Szabó Imrefia Béla 
szobrászművész, Jászfényszaru díszpolgára, 
FÉBE-tag elkészítette. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata fel-
vette a kapcsolatot Penczner Pál özvegyével, 
Jolanda asszonnyal, hogy a jubileum alkal-
mával az érembemutatón és megemlékezésen 
a család részéről kívánnak-e, illetve részt tud-
nak-e venni. Az ünnepségre várhatóan októ-
ber hó folyamán kerül sor.

Tóth Tibor
Fotó: Penczner Pál a III. Jász Világtalál-

kozón Jászfényszarun 1998. május 30-án. 
A díszpolgári cím átvétele előtt készült kép. 

Városi Értéktár fotóarchívuma

Penczner Pál Jászfényszarun
1998. május 30-án. Fotó: Tamus Angéla

Egy régi kép a kápolnáról Az emlékmű a kápolna helyén

2016. október 2-án a vasárnap reggeli 
szentmise keretében Kiss Gábor plébános, ér-
seki tanácsos emlékezik meg a nyolcvan évvel 
ezelőtt, 1936 ősszén felépült és Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére felszentelt Vasút-tanyai 
kápolnáról. Közel negyven évig szolgálta a 
vasúton túl élő tanyai lakosság lelki üdvét.

A szentmisét követően az Egyházközség, a 
Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Baráti 

Egyesülete képviselői – a kápolna helyén fel-
állított és 2013. szeptember 28-án felavatott 
és megáldott – Vasút-tanyai emlékművet a 
kerek évforduló kapcsán megkoszorúzzák. A 
9 óra 30 perckor az emlékműnél tartandó 
koszorúzásra szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. 

Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-archívum

A vasúton túl élt tanyai embereknek - a ho-
moktanyai iskola után két évvel - 1927-ben a 
tudást és műveltséget adó Vasút-tanyai iskola 
megépült. Az iskolával párhuzamosan jobb 
oldalt 80 évvel ezelőtt a tanyai hívek áldozat-
készségéből torony nélkül Szent Mihály ark-
angyal tiszteletére felszentelték a Vasút-tanyai 
kápolnát.

A Városi Értéktárban előkerült 3 db ko-
rabeli Kegyes adomány - jegy - 10 fillér. A 
jászfényszarui vasúti körzetben építendő ká-
polna javára. A kápolna teljes egészében ado-
mányokból épült fel. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezé-
sével és koordinálásával a volt Vasút-tanyai 
iskola öregdiákjainak adományából 2013. 
szeptember 18-án felavatásra és felszentelésre 
került a Vasút-tanyai emlékmű. Tóth Tibor

Emlékezés a Vasút-tanyai kápolnáraA hÓNAP ÉRTÉkTÁRI 
ÉRDEkESSÉGE

kegyes adomány
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FÉBE kirándulás a Beregbe
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete évek óta szervez egynapos belföldi 

kirándulást. Július 15-én (pénteken) reggel hat órakor indultunk Do-
bák Gábor egyesületi tagunk idegenvezetésével különjáratú autóbusz-
szal a Nyírség legszebb tájait felfedezni. 

Utunk első állomása Nyíregyházára vezetett, ahol a gyönyörű Sós-
tói erdő szomszédságában, a Nyíregyházi Egyetem mellett található 
Tuzson János nevét viselő botanikus kertet néztük meg. Az 1972-ben 
alapított 5,6 ha területet 1998-ban természetvédelmi területté nyilvá-
nították. A botanikus, akadémikus nevét 2002-ben, a 30 éves fenn-
állása alkalmából vette fel. A területen több mint 2500 növényfaj és 
fajta él, melyek a világ szinte minden tájáról származnak. Csoportunk 
két részre oszlott, és felváltva néztük meg az üvegházat, illetve a sza-
badföldi területet. 

Az üvegházban megcsodáltuk a trópusi területek növényeit, így az 
orchideákat, pálmákat, kaktuszokat, a termő banánfát és különleges 
ritkaságokat, mint a rovarfogó növényt, az amazonasi tündérrózsát, 
melynek látványa lenyűgözött bennünket.

A szabadföldi területen az egynyári virágok sokasága pompázott. A 
japánkert, a sziklakert, a fenyves-rhododendronos nyújtott felejthetet-
len élményt. A rózsakertben 104 fajta, közel 1800 tő rózsa virágzott. 
Az 550 óriás tujából kialakított labirintust is felfedeztük és végigjár-
tuk.

A déli harangszó hangjaira érkeztünk Kelet-Magyarország neves bú-
csújáróhelyére, Máriapócsra. Az ebéd elfogyasztása után néztük meg 
a látnivalókat. A pócsi kegyképet 1676-ban fogadalomból és hálából 
Csigri László települési bíró készíttette a török rabságból történt szaba-
dulásának emlékére. A képet Papp István hat magyar forintért festette.

Legelőször 1696. november 4-én a kis fatemplomban – szent liturgia 
közben – az ikonosztázon elhelyezett Istenszülő-ikon mindkét szemé-
ből bőségesen folytak a könnyek. A könnyezés két hétig szünet nélkül 
tartott, majd kisebb megszakításokkal egészen december 8-ig. Lipót 
osztrák császár és magyar király elrendelte a kép császári városba tör-
ténő szállítását, amely 1697. július 4-én megérkezett Bécsbe. Az ere-
deti kép ma a bécsi Stephansdom déli oldalhajójának oltárán látható. 
Pócsra másolat került, amely még két alkalommal 1715. augusztus 
1-jén, majd 1905. december 3-án könnyezett. A kis fatemplom helyé-
re 1756-ban új került, melynek két tornya 1856-ra készült el.

1946-ban az első könnyezés 250. évfordulója alkalmából a templom 
külső-belső felújítása megtörtént, két év múlva XII. Pius pápa a kegy-
templomnak a „basilica minor” címet adományozta.1991. augusztus 

18-án II. János Pál pápa bizánci szertartású szent liturgiát végzett ma-
gyar nyelven a kegykép előtt. 2005-ben Máriapócsot Magyarország 
Nemzeti Szentélyévé nyilvánították.

Máriapócsról utunk a Felső-Tisza-vidékének egyik legszebbje, Ma-
gyarország gyöngyszeme, a „mezítlábas Notre Dame”, a tákosi refor-
mátus templomhoz vezetett. A favázas, paticsfalú (vesszőből font, sár-
ral tapasztott fal) és fazsindelyekkel fedett templom 1766-ban készült. 
A mennyezeten 58 festett kazetta található, melyek Asztalos Lándor 
Ferenc mester munkáját dicsérik, rajtuk különböző virágmotívumo-
kat csodálhatunk meg, a közéjük tett feliratos táblákon pedig a temp-
lomépítés története olvasható. Érdekes módon a fakazetták között 
nincs két egyforma. Mindez jól érvényesül a fehérre meszelt falak egy-
szerűsége mellett. A templomhoz egy 16 méter magas, galériás torony 
is tartozik. (folytatás a 15. oldalon)

Nyíregyházán a Tuzson János botanikus kert
bejáratánál készült csoportkép

A máriapócsi bazilika baloldali oltára felett elhelyezett Istenszülő-ikon,
az eredeti kegykép másolata

A tákosi református templom kazettás mennyezetének egy részlete A túristvándi vízimalmot meghajtó három lapátkerék működés közben
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FÉBE kirándulás a Beregbe

olvasótábor idén
4. alkalommal

(folytatás a 14. oldalról)
A templom meglepően pici, padlója döngölt agyag, mennyezetét 

szinte kézzel is el lehet érni. A malomkövön álló hatszögletű szószék is 
hasonlóan gazdagon díszített. A templom melletti fa harangtornyot az 
1980-as években eredeti rajzok alapján építették újjá.

A fából készült templom után a csarodai kőből készült református 
templomot néztük meg. A 13. század végén épült templom a Káta 
nemzetséghez köthető. A 16. század folyamán a reformátusok birto-
kába került. A templom felújítása során 1901/2-ben konzerválták a 
szentélyben és a diadalíven előkerült középkori falfestményeket. A 70-
es évek elején műemléki kutatás és helyreállítás során restaurálták az 
alakos falfestményeket, és a népies festés addig letakart nagy felületeit 
is láthatóvá tették. Legutóbb 2000-ben tető és homlokzatfelújításon 
esett át az épület. Utunk legmeghatóbb és legemlékezetesebb állomása 
Szatmárcseke csónakos fejfás temetőjében ért bennünket.

A református műemlékké nyilvánított temető a gondnok elmon-
dása szerin világviszonylatban az ötödik leglátogatottabb temető. A 
népi, csónakos fejfás temető páratlan látványt nyújt: közel 600 ember 
magasságú stilizált emberfej, illetve csónakban fekvő embert szimbo-
lizáló, sötét fejfával benépesített sírkert. Egyelőre megdönthetetlen 

magyarázat nincs a csónakos fejfák eredetére, többek szerint az 
ősi ugor csónakos temetkezési szokás utolsó emlékeként keze-
lik, amely romantikus tévhit. Mások szerint a falut körülvevő 
vizek áradásakor a halottakat csak csónakban vihették a teme-
tőbe. Azonban ez sem valószínű, mert errefelé ladikkal jár-
tak, bárkás, félbárkás és deszkás temetés volt a hagyományos. 
A temető legmagasabb helyére építették Kölcsey Ferenc sírem-
lékét. 1856-ban valószínűleg közadakozásból egyszerű, derék-
ba tört oszlopot emeltek a sír fölé. 1938-ban végre nyugalomra 
talált: mátészalkai Kölcsey Társaság halálának 100. évforduló-
ján exhumáltatta a földi maradványait, és a fehér márványból 
készült klasszicista síremlékben helyezte örök nyugalomra. 
Kölcsey Szatmárcsekén írta nemzeti imánkat, a Himnuszt. A 
sírt a csoport megkoszorúzta, majd közösen elénekeltük nem-
zeti Himnuszunkat. A csoportnak megható érzés volt az egyik 
legnagyobb magyar sírját felkeresve tisztelegni munkássága 
előtt. 

Kirándulás utolsó állomására, a túristvándi vízimalomhoz 
érkeztünk. Ekkor már délután öt órát mutatott az óra. A mal-
mot már az 1181. évi határjárás alkalmával megemlítik, azon-
ban ebből még nem derül ki, hogy vízi vagy száraz malomról 
van szó. Az 1315-ből fennmaradt irat már vízimalomként 
említi az ország egyedüliként ma is működő, őrlésre alkalmas 
malmát, melyről magunk is meggyőződtünk. Végigjártuk a 

búza útját a többszintes malomban, a gondnok bekapcsolta a malom 
vízikerekeit, és minden elkezdett működni, mozogni. A vízimalom 
szomszédságában lévő étteremben igazi lángost fogyasztottunk, majd 
hazafelé vettük az irányt.

A nap folyamán az autóbusszal közel 700 km-t tettünk meg, kicsit 
fáradtan, de élményekben és ismeretekben gazdagodva este 11 órára 
értünk haza. Köszönjük Dobák Gábornak, aki végigkalauzolt ben-
nünket a Bereg szépséges tájain, meg- megállva egy-egy településen. 
Az utóbbi évtizedek nagyarányú fejlődése ezen a vidéken is jól érzékel-
hető. Kép és szöveg: Tóth Tibor

2016. augusztus 1. és 5. között idén is megrendezésre került a 
könyvtári olvasótábor. A megszólított korosztály ismét a kamaszok 
voltak, 13-18 éves korig. A témaként a felelősségvállalást, önállóságot 
választottuk. A témához Gévai Csilla: Lídia,16 című könyve szolgált 
alapul, amely egy különleges művészeti utalásokkal átszőtt napló.

A tábort ismét Gyuricza Ivett magyartanár, drámapedagógus vezette. 
A hét programja az immár szokásossá vált elemeken kívül (drámajá-

ték, kézműves foglalkozás, filmnézés, könyvajánló) biblioterápiás fog-
lalkozással is kiegészült, melyet Bujdosó Katalin könyvtáros vezetett.

A tábor 12 gyermekkel indult, sajnos a kezdeti létszám péntekre 
megcsappant. Pedig a könyv mondanivalója, a feldolgozás mélysége, 
a szereplő jellemének kivesézése, a szituációs és drámajátékok mind-
mind hihetetlen élvezetessé tették a hét programját, melyet észrevétle-
nül belengett a felnőttség, felelősségvállalás témaköre.

Idén nekem is alkalmam volt egy-két foglalkozást az elejétől végéig 
nyomon követni, részt venni bennük, amit nagyon élveztem, és el is 
gondolkodtatott.

Rengeteg kreatív megoldást, tehetséget láttam, jókedvvel, közös tá-
bori nyelvvel és sok olvasmányélménnyel lettem gazdagabb, remélem, 
hogy a résztvevők is így éreztek péntek délután.

Mi, könyvtárosok szeretnénk, ha az olvasó fiatal felnőttek, kamaszok 
jól éreznék magukat a bőrükben, fel mernék továbbra is vállalni, hogy 
ők olvasó emberek, hogy a világ és önmaguk megismerését a könyve-
ken keresztül szeretnék megtenni.

„Nagyobb csodát nem tudok elképzelni, mint hogy a fehér papíron a fe-
kete betűk megelevenednek. Megindul a fejében a képzeletmozi. Az olvasás 
a legfontosabb.” (Csukás István) Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

A szatmárcsekei csónakos fejfás református műemlék temetőben
Kölcsey Ferenc sírjánál készült csoportkép
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ANNo – 1946. augusztus 1-jén 70 éve vezették be a forintot
Magyarországon Károly Róbert volt az, aki 

1325-ben legelőször az európai uralkodók 
között bevezette az aranyvalutát. Firenzei 
mintára veretett aranyforintot. Az érme 23 
karátos és 3,55 grammos volt, körmöci bá-
nyában verték. Az aranyforint 1553-ig volt 
forgalomban, az érmékre az éppen uralkodó 
király arcképét verték

Mária Terézia a pénzrendszer stabilizálása 
érdekében 1750-ben új pénznemet vezetett 
be, a forint német nevét, a Guldent alkalmaz-
va. Az 1848-49-es szabadságharc idején Kos-
suth Lajos pénzügyminiszterként önálló ma-
gyar bankjegyeket bocsátott ki, forint néven.

A kiegyezés után, 1867 és 1892 között az 
osztrák-magyar forint volt forgalomban. 
A jelenlegi forint elődjét, a magyar pengőt 
1927. január 1-jén vezették be, a magyar ko-
rona helyett. A pengő közel húsz évig, 1946. 
július 31-ig volt törvényes fizetési eszköz. 
Váltópénze a fillér volt (1 pengő = 100 fillér).

Magyarország számára óriási károkat oko-
zott a II. világháborús részvétel. A nagy em-
berveszteség mellett a gazdaság talpra állását 
nehezítette, hogy az állatállomány közel fele, 

a termények nagy része odaveszett. A gyára-
kat, üzemeket a nácik kifosztották, a gépeket 
elvitték.

A magyar Nemzeti Bank arany- és devi-
zakészletét a nyilasok és németek elvitték, 
a közlekedése megbénult. 
Magyarország romokban állt. 
1945-46-ban a problémát na-

gyobb címletű pén-
zek kibocsájtásával 
kezelték. A pengő 
után hamarosan jött 
a milpengő, majd 
kiadták az egymilli-
árdos címletet, be-
vezették a bilpengőt, 
ami a milliárd ezer-
szeresét jelentette. 
1946 júniusában 
már a bilpengő is a 
százmilliós címletnél 

tartott, ami a világtörténelem 
legnagyobb címletű bankjegyé-
nek számít.

Nagy Ferenc (1946. február 
4. – 1947. május 31.) kormá-
nya még tervezte a milliárd 
bilpengő kiadását (ez tíz a hu-
szonkilencediken pengőt jelen-
tett volna), de az új forint bevezetése 1946. 
augusztus 1-jén már ezt megakadályozta.

Ezt lehetővé tette, hogy az amerikaiak ígér-
vényt adtak az aranytartalék, „aranyvonat” 
visszaadására, amely augusztus 6-án meg is 
történt. Augusztus 1-jén 1 forint 400 000 
kvadrillió – 1029 – pengővel volt egyenértékű.

A pengőt felváltó forint még aranyalapú 
pénz volt a kibocsátáskor. 1 Ft = 0.0757575 

gramm arany, 1 kg arany = 13.210 Ft. A fo-
rint váltópénze a fillér, de a filléreket 1999-
ben, az egy- és kétforintos érmeket 2008-ban 
kivonták a forgalomból. 2009-ben a 200 Ft-
os bankjegyet az érem váltotta fel.

A forint Magyarország 2004-es európai 
uniós csatlakozását követően is megmaradt, 
de valamennyi új EU-taghoz hasonlóan Ma-
gyarország is vállalta, hogy fizetőeszközét 
euróra cseréli, ha ennek gazdasági feltételei 
adottak lesznek.

Tóth Tibor
Fotók: Tóth Tibor magángyűjteményéből

1 milliárd milpengő (1946. június 3.)

10 forintos papírpénz (1969. június 30.)

100 forintos papírpénz (1947. február 27.)

Győri Istvánné családja körében

Benus Györgyné

Takács Józsefné

Jászfényszarun három idős hölgyet köszöntöttek a közelmúltban: Takács Józsefné Pintér Teréz 
90 éves, Benus Györgyné Ocskó Sós Mária 95 éves, Győri Istvánné Takács Irén 90 éves. Őket 
látjuk a képeken. Az oklevelet és a virágcsokrot Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és 
Szalainé Varga Erzsébet anyakönyvvezető adta át az ünnepelteknek.

Szépkorúak köszöntése
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Képek az Idősek Klubja életéről: nyársalás, kézműves foglalkozás. Fotó: Dávid Ildikó

Nyári edzések, őszi versenyek!

Lecsófesztiváli nyílt ifjúsági és felnőtt egyéni rapid sakkverseny

hírek az óvodából

„Nemcsak a 20 éveseké a világ! …”

Nem töltik tétlenül az idei nyarat sem a fényszarui kyokushin ka-
ratésok. Javában zajlik a felkészülés az őszi versenyszezonra, illetve az 
övvizsgákra. Júniusban edzőtáboroztunk Jászfényszarun, júliusban no-
mád edzőtáborban vettünk részt. Az edzések pedig igen keményre si-
keredtek, melyek kiegészültek a cross pályás futásokkal, gátfutásokkal, 

funkcionális edzésekkel. Az őszi versenyszezon szeptemberben indul a 
TEK gálával, melyen két felnőtt versenyző vesz részt: Lukács Márton 
és Háfra Tamás. Majd októberben a gyerekek indulnak országos ver-
senyeken. Októberben remélhetőleg szép eredményekről számolhatok 
be. Senpai Fülöp Roland

2016. 08. 06-án Zsámbokon rendezték meg a 4. Lecsófesztiváli nyílt 
ifjúsági és felnőtt egyéni rapid sakkversenyt. Felnőttek és gyerekek 
egyaránt indulhattak. Jászfényszaruról négy sakkozó gyerek vett részt 
a sakkversenyen. Ők a gyerekek közt versenyeztek. Jászfényszaru négy 
aranyérmet és kupát hozott el, mert mind a négyen megnyerték a saját 
korcsoportjukban a sakkversenyt.

Rimóczi Dávid I. korcsoportban 1. hely
Nyers Lili II. korcsoportban 1. hely
Kovács Lilla III. korcsoportban 1. hely
Nyers Dániel IV. korcsoportban 1. hely
Gratulálunk nekik. A következő versenyük Szerencsen lesz, ahol élő 

pontokat szerezhetnek. A versenyekre az önkormányzat támogatásával 
jutnak el a versenyzők. Köszönjük ezeket a lehetőségeket. Az edzőjük 
Muhari István, aki a nyári szünetben is tovább folytatta az edzéseket.

Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin

Az óvodák nyári zárása alatt megtörtént a kiszolgáló helyiségek tisz-
tasági festése, elkészültek a szükséges karbantartási munkák.

A szokásos nagytakarításban, takarításban, csoportrendezésben is-
mét segítséget kaptunk a diákmunkásoktól és az önkéntes munkát 
vállaló fiataloktól. A gyermekek elhelyezése nem okozott gondot a 
takarítási szünet alatt, hiszen amíg az egyik óvoda zárva tart, a másik 
fogadja a gyermekeket.

Kép és szöveg: Földvári Edit
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kulturális Örökség Napja (kÖN) Jászfényszaru

Óvodától búcsúzunk

2003-ban az UNESCO elfogadta a 
szellemi kulturális örökség megőrzé-
séről szóló egyezményt. A mai napig 
valamivel több mint 130 ország csat-
lakozott a nemzetközi egyezmény-
hez. A Magyar Parlament 2006-ban 
a XXXVIII. kihirdető törvény megal-
kotásával lehetővé tette az egyezmény 
ratifikálását, melynek eredménye-
képpen hazánk harminckilencedik-
ként csatlakozott az egyezményben 

részes államok sorába. Ezt követően Magyarországon is megrendezésre 
kerül a KÖN. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete öt évvel ezelőtt csatlakozott a moz-
galomhoz, és rendezi meg helyi szinten a kulturális örökség napját 
Jászfényszarun.

A Városi Értéktárban három héten keresztül diákok, Németh Ale-
xandra, Patkós Andrea, majd a később hozzájuk csatlakozott Fekete 
Csilla szorgalmas, odaadó, figyelmes munkájukkal nagyban segítették 
az értéktári iratok, fotók rendezését. A hetvenes évektől az értéktárban 
található fotók nagy részét, több mint háromezer fényképet szkennelt 
be Németh Alexandra és Fekete Csilla. Patkós Andrea pedig az ira-
tokat rendszerezte, és több mint kétezret vett nyilvántartásba, amely 
alapul szolgál majd az iratok későbbi digitalizálásához. Köszönjük az 
önkormányzatnak, hogy a diákfoglalkoztatás keretében az értéktárba 
is kaptunk segítséget.

A diákok munkája is hozzájárult ahhoz, hogy az országosan meghir-
detett időponttól egy héttel később, szeptember 24-én lesz megtart-
va a helyi Kulturális Örökség Napja.

Milyen látnivalókat kínálunk 2016-ban az érdeklődők számára?

Egyrészt a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt (Somogyi Béla út 
29.), amely 10 órától 16 óráig látogatható. Másrészt a Városi Érték-
tárban (Szentcsalád tér 12.) 10 órától 16 óráig a közösségi teremben 
erre az alkalomra – az értéktárban található érdekességekből – összeál-
lított kiállítást nézhetnek meg a látogatók.

Minden érdeklődőt szertetel várunk a programokra.
Tóth Tibor · Fotó: a KÖN jelképe

A Pagoda Koncertsorozat záró eseményén – augusztus 13-a szép 
nyári estéjén – két együttes, Jáger János és Barátai és a Blues Transit 
szórakoztatta a százötven főt számláló közönséget. Az igazi örömze-
nélésben a Blues Transit részéről Dósa Burger Csaba dobok, Légrádi 
Attila basszusgitár, Lipták Tibor gitár, ének; Jáger János és Barátai ré-
széről Perediné Czibolya Éva ének, Jáger János gitár, ének, Lipták Ti-
bor gitár, ének, Székely Bertalan dob, Bódi Tamás billentyű és Bolbás 
Csaba basszusgitár vettek részt.

Néhány évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy ilyen gyorsan elszalad-
nak az óvodás évek.

Apró kezek markolták tenyerünket, amikor először kísértük az oviba 
3 éves (vagy még kisebb) gyermekeinket. Kapaszkodtak, féltek elválni 
az ismert otthontól, a megszokott környezettől. Mi pedig próbáltuk 
a nyugodt, higgadt, magabiztos szülőt „mutatni”apróságaink előtt, 
ezzel is sugallva feléjük: „Minden rendben lesz!”. Pedig eleinte a mi 
szemünkből is könny fakadt, nem csak gyermekeinkéből, mikor reg-
gelente a csoportszoba ajtajában el kellett búcsúznunk. Persze mi jó 
felnőtt módjára már csak az ovi ajtaján kívül sírtunk. 

Eleinte nem volt olyan nap, amikor ne jutott volna eszünkbe nap-
közben: Ugyan mit csinál? Barátkozik? Ugye eszik? Kényelmes az az 
ágyikó? Odakinn hideg van… felöltöztetik rendesen? Odakinn meleg 
van… leveszik róla a pulóvert? Segítenek neki? Ugye nem fél? Mi van, 
ha bántják, ki védi meg? Hiányzom neki?

 És a kérdések sora csak egyre bővült….majd, az idő előrehaladtával 
egyre oldottabb lett a reggeli elválás, napközben már tudtunk a mun-
kahelyi feladatainkra is koncentrálni, és nem minden percben az ovis 
gyermekünk felé járt a gondolatunk.

 A kérdések már mind válaszra találtak. Megismertük az ovi 
hetirendjét, tudtuk melyik nap volt torna, melyik délután pedig Zene-
ovi. Gyerkőceink egyre szívesebben és egyre többet meséltek arról mi 
is volt az óvodában, kikkel barátkoztak, melyik ovis társuk volt beteg, 
mit főzött Vágó bácsi ebédre, voltak-e sétálni, milyen mesét olvasott 
az óvónéni lefekvés előtt. Otthon, játék közben mormolták az oviban 
tanult mondókákat, az udvaron pedig azt a körjátékot kellett játszani, 
ami éppen aktuális volt az óvodában is. 

Az évek során sokat ügyesedtek, önállósodtak, bátorodtak, okosod-
tak, rajzaik is felismerhetővé váltak. Ha az utcán, a boltban vagy a 
játszótéren összetalálkoztak ovistársukkal, úgy ölelték egymást mintha 
legalább egy hónapja nem találkoztak volna, pedig aznap délelőtt is 
egy asztalnál ültek a foglalkozásokon.

Gyerekeink kedves, összetartó közösséggé kovácsolódtak. Közben 
mi, szülők is egyre jobban megismertük egymást, a kirándulások, a 

szülői értekezletek, az ünnepélyek mind közelebb hoztak egymáshoz 
bennünket. A farsangi szülők táncáról nem is beszélve, amelyek próbái 
mindig fergeteges hangulatban teltek, s igen, gyerekeikért olyanok is 
a színpadra merészkedtek, akik addig mindig kerülték a nyilvánosság 
előtti megmutatkozást. A fellépéseken ott voltak velünk az óvónénik 
is, pedig nekik a „szülői” táncon kívül még több koreográfiát is meg 
kellett tanulniuk.

Az óvónénik és a dadusnéni. Zsuzsi, Melinda és Györgyi. Mert a 
gyerekek is így hívták őket. Ott voltak gyermekeink mindennapjában, 
amikor mi dolgoztunk. Ők törölték meg a szipogó orrocskákat, ők 
vigasztalták, babusgatták, tanítgatták őket. Tőlük tanulták meg apró 
szeretteink, hogyan kell egy közösség lenni, szabályokat betartani. Ve-
lük mentek bábelőadásra, könyvtárba, sétálni, buszozni, felfedezőútra 
a Zagyvához, a Tűzoltószertárba, a Polgármesteri Hivatalba és a Tea-
házba. Nem csak vigyáztak gyermekeinkre, hanem szerették, pátyol-
gatták, terelgették, fejlesztették is őket.

 Köszönettel és hálával tartozunk érte. S, hogy ezt kifejezésre is jut-
tassuk, az óvodai ballagás előtti csütörtökön, váratlanul toppantunk 
be - gyerekek és szülők közösen – hozzájuk, hogy egy kedves dallal 
fejezzük ki azt, hogy nagyra tartjuk őket és az általuk elvégzett fel-
adatot. A meglepetés jól sikerült. Mi szülők boldogok voltunk, hogy 
gyerekeink a titokban tanult kis éneket csengő-bongó hangon, fegyel-
mezetten énekelték. Melinda, Györgyi és Zsuzsi pedig azt hiszem egy 
életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak.

Köszönjük nekik a felkészítést az iskolai életre, az óvó, féltő, gondos-
kodó öleléseket és a gyönyörű ballagást!

Elrepült ez a néhány év és szeptembertől már nem a Napsugár oviba, 
hanem az iskolába fogjuk reggelente gyermekeinket kísérni. Új kör-
nyezettel, új társakkal, új feladatokkal kell majd megismerkedniük. 
Várjuk az új tanítónénit, de tudjuk, eleinte az ovi-iskola közös kerí-
tésén még át-átpillantanak a kis MACIK! Kacsintsatok vissza rájuk 
Zsuzsi, Melinda és Györgyi!

a MACI csoportos gyermekek szüleinek nevében:
Magyar Krisztina

Pagoda koncertek
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Mindezt megtalálja a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményében Jászfényszarun. 

Közösségeink várják a csatlakozni kívánókat. 
Művészeti csoportjainkba a jó hangúakat, citerá-
sokat, népzenészeket, néptáncosokat, versmondó-

kat, táncosokat, színjátszókat kicsit és nagyot. Egyéb csoportjainkba 
a jógázókat, asztaliteniszezőket, kicsi dúdolókat, sakkozókat, olvasni 
szeretőket, nyugdíjasokat, tornászokat, ifjú szerepjátékosokat, hím-
zőket, foltvarrókat, kézimunkázókat várjuk. Új igények jelentkezése 
esetén segítjük az új közösségek létrejöttét. 

Térjen be hozzánk, látogassa egyedi programjainkat is, éljen a le-
hetőségekkel! Kísérje figyelemmel híreinket a közösségi oldalakon is. 

Katinka

Közösség, művelődés,
tehetséggondozás, szórakozás

Felhívás a X. JÁSz FÉNy vers- és prózamondó találkozón való részvételre
Városunk az idén 10. alkalommal hirdette meg a Jász Fény vers- és 

prózamondó találkozót, mely egyben két országos, felmenő rendszerű 
verseny területi elődöntője is.

A találkozó célja a jász öntudat, az összetartozás erősítésén túl az 
országos versmondó versenyekhez történő csatlakozás, egymás meg-
ismerése, a résztvevőknek szakmai segítség nyújtása. A jubileumi ren-
dezvény megújulva várja a jelentkezőket.

A találkozó lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a résztvevők továbbjussa-
nak két országos felmenő rendszerű verseny döntőjébe, amennyiben 
az ott meghirdetett feltételeknek megfelelnek. Kérjük, tekintsék meg 
az eredeti kiírásokat a www.vers.hu honlapon.

Az első fordulóban az általános iskolás korosztály mérte össze tudását 
2016. május 1-jén.

A második fordulót középiskolás és felnőtt kategóriában hirdetjük.
A bemutatókon túl a találkozón nyújtott eredmény alapján a ver-

senyzők továbbjuthatnak az alábbi két országos, felmenő rendszerű 
vetélkedőre.

*
Csatlakozunk a felmenő rendszerű Illyés Gyula VIII. Nemzeti vers- 

és prózamondó versenyhez, ahol minden 15. életévét betöltött ne-
vező részt vehet.

A versenyre két művel kell jelentkezni: egy Illyés Gyula és egy ma 
élő kortárs alkotó, vagy József Attila életművéből választott vers vagy 
prózai mű, amelyeknek ideje nem haladhatja meg az 5 percet.

*
Csatlakozunk továbbá a

„JÓZSEF ATTILA XII. NEMZETI VERS-,
ÉNEKELT VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYHEZ.

1. A versenyre amatőr vers- és prózamondók, verséneklők jelentkezé-
sét várjuk, akik betöltötték 14. életévüket, és befejezték tanulmá-
nyaik nyolcadik évfolyamát.

2. A jelentkezők öt verssel, megzenésített verssel vagy prózával nevez-
hetnek az alábbiak szerint:

  · kettő József Attila vers vagy próza 
  · egy vers vagy próza az egyetemes magyar irodalomból választva
   (A kategórián belül a versmondók figyelmébe ajánljuk a kortárs
   – ma élő – magyar írókat, költőket.)
  · egy vers vagy próza a világirodalomból – műfordítás
  · A „Jó szerencsét!” emlékév alkalmából egy vers vagy próza
   választása az Új Forrás című irodalmi folyóiratból vagy
   a József Attila Megyei és Városi Könyvtár által összeállított
   bibliográfiából. 

A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal 
nem nevezhetnek, az előadandó mű nem haladhatja meg a 4 percet.

*
Akinek nem célja az országos döntőkre való továbbjutás, az a talál-

kozó keretében egy 5 percet meg nem haladó kedvenc mű előadásával 
mutatkozhat be a zsűrinek. A találkozóra költők megzenésített műve-
inek előadásával is lehet nevezni!

Helyszín: Városháza Díszterme (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)

Időpont: 2016. október 9. vasárnap 10 óra

A zsűri elnöke: Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesülete elnöke
Tagjai: Lengyel Boldizsár újságíró, dramaturg
 Erdei Gábor televíziós szerkesztő, színész
 Bordásné Kovács Katalin művelődési ház igazgató
A bemutatók után a zsűri kiscsoportokban értékeli a hallottakat, és 

lehetőséget ad a személyes beszélgetésre. A díjakat a rendezőszervek 
szponzori felajánlásokból biztosítják.

Jelentkezés a név, életkor, elérhetőségek, előadni kívánt
mű/művek, felkészítő neve, országos versenybe történő nevezés 
megírásával szeptember 25-ig Bordásné Kovács Katalinnál.

Cím: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Tel., fax: 57/422-137, 70/431-6113,

e-mail: muvhaz@jaszfenyszaru.hu

Jelentkezési lap, regisztráció kitölthető a www.jaszfenykonyvtar.hu, 
vagy a www.jaszfenyszaru.hu honlapokon is.

A rendezvény szakmai támogatója és társrendezője
a Magyar Versmondók Egyesülete.

A találkozó fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Rendezők, együttműködő partnereink:
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Könyvtár, Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhely, Színját-
szók Baráti Köre, Jászfényszaruért Alapítvány.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával va-
lósul meg. 

A találkozóra nézőnek is szeretettel várunk minden költészet iránt 
érdeklődőt!

Jászfényszaru, 2016. július 1.
A rendezőszervek megbízásából:

 Győriné dr. Czeglédi Márta Bordásné Kovács Katalin
 polgármester, fővédnök igazgató, főszervező

Jászfényszaru Város
Önkormányzata

Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár
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„A JÓ SzíNhÁz RÓLUNk, NEküNk, ÉRTüNk SzÓL”
hatvanban is sikert aratott a Finito

A rekkenő hőség ellenére sokan voltak kíváncsiak a Fortuna 
együttes új előadására a hatvani Vasutas Művelődési Házban.

A darab végi tapsot követően sokan ott maradtak találkozni a 
művészekkel, beszélgetni a darabról. Volt, akit a drámaisága, volt, 
akit a humora ragadott meg.

A gratuláció kapcsán Kovács Tímea rendezőt is szóra bírtam, vajon 
hogy talált rá a darabra.

Kerestem darabot, találtam néhányat, és ez tetszett a legjobban. Mert 
én igazából olyat szeretek előadni, aminek mondanivalója van, mind-
amellett szórakoztat. Én ajánlottam a csoportnak. A neten kutakodva 
találtam rá. Csak mikor elkezdtük, akkor néztem utána, kik adták elő, 
kritikák stb. A neten olvastam, mint általában, ha darabot keresek.

Mi fogott meg benne azonnal? Talán a verses forma?
Persze kell mindenféle műfaj a repertoárba, de legszívesebben olyat 

rendezek, ami a mai világról szól. Az abszurditása fogott meg, mert 
nagyon abszurd világban élünk. A verses forma is tetszett, de ettől 
nagyon tartottak a színjátszók, mert pontosabb szövegtudást igényel.

Mennyire mai és mennyire általános emberi a darab témája?
Igen. A jó darabok időtlenek. Mindenesetre nem elégedhetünk meg 

régi klasszikusok játszásával. A színház lélekgyógyító hatása a lényeg, 
és ebben a mai világban nagy szükségünk van annak gyógyítására, 
mert normálisnak maradni nehéz.

Rögtön tudtad ki fogja alakitani az egyes szerepeket?
90%-ban igen, persze volt egy-két variáció, amit a szereplőkkel be-

széltünk meg. Ilyenkor nemcsak a karakter számít, hanem az is, hogy 
mennyire elfoglalt, még a műszakbeosztások is.

Mi volt a próbafolyamat legnehezebb pillanata?
Az elején volt nehéz, míg mindenki bele nem lendült. A szöveg meg-

húzását is megbeszéltük, ott volt néhány kérdés. Mindent közös meg-
egyezéssel végeztünk, mert úgy tartom, hogy egy alkotás akkor lesz 
jó, ha abba mindenki beleteheti az ötleteit, és akkor sajátjának érzi. 
Néhány ponton azért nem engedtem, de elfogadták a véleményem.

A bemutató fergeteges sikere milyen visszaigazolás volt számotokra?
A legnehezebb az volt, hogy ez a mai világ annyira kiszámíthatat-

lan, hogy a próbákon nem tudott mindenki rendszeresen jelen lenni. 
Szerencsére ebből nem lettek viták, mindent megoldottunk, egymás-
hoz alkalmazkodtunk. Megerősített mindenkit abban, hogy közösen 
bármire képesek vagyunk. Fejlődtünk szakmailag. Szívesen dolgoznak 
ezután is velem.

Mi volt a csapat véleménye a pinceszínházi előadásról a nézőtéren ülve?
Az ötletek nagy részét saját kútfőből merítettük. Nem bántuk meg. 

Jó volt, hogy a bemutató után néztük meg, így nem befolyásolt az al-
kotásban. A hangulata más volt, mint a mienk. Nagyon tisztán beszél-
tek. Mondjuk, ezen a téren mi is fejlődtünk. Nagyon vártuk, milyen 
lesz. Érdekes volt hasonlítgatni a megoldások különbségét, ugyanak-
kor megerősített minket, hogy a hangsúlyokat jó helyre tettük, mert 

hasonlóan oldották meg a profik is. Hála Istennek, a sajátunk jobban 
tetszett mindenkinek.

Az előadás egyik kiemelkedő szerepe és szereplője Blondinné, akit 
Magyar Krisztina személyesített meg. Őt is szóra bírtam:

Amikor a darabbal találkoztál, rögtön tudtad mi lesz a szereped, 
vagy esetleg már ismerted régebben is a darabot, és sejtetted, hogy az 
egyik főszerepet kapod majd meg?

A darab teljesen ismeretlen volt számomra, Timike (a rendező Ko-
vács Tímea) küldte át ízlelgetésre a szövegkönyvet. Nem mondom, 
hogy azonnal megtetszett, bár láttam benne fantáziát. Az időnként 
felbukkanó trágárság egy picit riasztott, mert a magánéletben is pró-
bálom elkerülni a hasonló kifejezéseket, bár itt nem cél nélküli, így 
elfogadhatóvá vált számomra. A témát aktuálisnak találtam. Első ol-
vasásnál próbáltam elgondolni, hogy melyik szerep az, amit szívesen 
megformálnék, melyiket tudnám eljátszani, mihez van „kellő” tehet-
ségem. Amikor végiggondoltam mindezeket a kérdéseket a színját-
szótársaimmal kapcsolatban is, próbáltam „felosztani” a szerepeket. 
Kinek melyik karakter áll jól? Az első olvasópróbán megbeszéltük, ki 
mit gondol a darabról, ki mit szeretne játszani. Az általam és a mások 
által elgondolt szerepfelosztás egyezett, így lettem én Blondinné. (Még 
Tigris Nikit is el tudtam volna képzeni, illetve minden női karakter-
ben találtam valami izgalmasat.)

Mit gondolsz erről az asszonyról? Hogyan tudtad felépíteni a sze-
mélyiségét?

Blondinné Vali egy hosszú, elfáradt kapcsolatban éli mindennapjait 
egy ingerszegény környezetben. Szereti az urát, de a kezdeti szerelem, 
a hév, igen megkopott a közel 20 évnyi házasság alatt. Férje mun-
kanélkülisége, illetve az ebből fakadó (Blondin Gáspárban fellelhető) 
önbizalomvesztés rányomja a bélyegét kettejük kapcsolatára. Vali pró-
bálkozik ugyan helyrehozni házasságát, de egy ponton feladja. Női-
ségében soha nem nyer megerősítést férje által, így amikor érdeklődő 
figyelemmel fordul felé egy férfi (az Őrnagy), az benne is megmozgat 
valamit. Ugyan először nem jön rá, hogy a férfi általi kíváncsiság csu-
pán érdek, ezért is érzi azt, hogy: „El innen, valahová máshová! Mást, 
jobbat akarok!” Vali egyszerű, kitartó, gondoskodó személyiség, aki 
sokáig képes tűrni, talán nem is igazán hallatja a hangját. Talán ezért is 
ennyire megdöbbentő a darab végkifejlete, mire is képes ez az asszony. 

A próbák kezdetén sokkal nagyobb keserűséggel, tragikussággal pró-
báltam megformálni Vali személyét, mint ami a kész előadás során 
bemutatásra került. A letargia, az életuntság, a „minden mindegy” 
hangulatából kezdtem építkezni, majd jött a vádló, szinte ellenszenves 
asszony. Timike instrukciói által lett színes, cseppet sem unalmas és 
egyhangú a karakter. Persze kellett hozzá a belső munka is. Az azono-
sulás a szereppel. Sok ismerősöm életében, időnként a magaméban is 
felfedezni véltem Valit. Mert mint ahogy Vali a darab elején mondja: 
„Minden házasságban jön perc, mikor nem bírja már, s bekattan vala-
ki, s nincs tovább és színt kell vallani.” Szerintem minden ember, aki 
hosszabb ideje él egy kapcsolatban tudja, hogy vannak bizony mély-
pontok. Lehet ezt titkolni, tagadni, de azért vannak. Ezekre a saját 
hullámvölgyekre visszatekintve, ezekből táplálkozva és azokból az ér-
zésekből merítkezve, bizony Vali személyiségének felépítése, a karakter 
megformálásának íve is könnyebben ment. Talán meg is kell érni erre 
a szerepre. Vali és én közel egyidősek vagyunk. 

Élvezted vagy szenvedtél a verses szövegtől, milyen módszerrel tudtad 
megtanulni?

A vers iskoláskorom óta része az életemnek. Rozika néni, akkori 
magyartanárom ismertetett meg a verssel. Volt, hogy nem szerettem, 
hogy küszködtem egy-egy verssel. Aztán elkezdtem érteni, és kezdtem 
szeretni. A szöveg megtanulása azonban soha nem ment könnyen, hi-
ába a rengeteg versmondó verseny. Most is, mint minden szerepem 
megformálásánál a próbák során a kezemben volt a szövegkönyv, és 
mozgás közben vésődött az agyamba a szöveg. Tudtuk, hogy itt a ver-
ses szöveg igen köt bennünket, nem tudunk improvizálni, így egy kis-
sé tartottunk is, hogy a darab rímekben íródott. Így visszagondolva, 
elég könnyen ment a tanulás.

(folytatás a 21. oldalon)

A végkifejlethez közeledő pillanatban Pál monológja.  
A képen balról jobbra: Ocskó-Sós Imre, Földvári Edit, Both Béla, 

Kubala Antal és Berzéné Magyar Krisztina
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„A JÓ SzíNhÁz RÓLUNk, NEküNk, ÉRTüNk SzÓL”
(folytatás a 20. oldalról)
Mi a titka annak, hogy ilyen olajozottan megy a munka a színpadon?
Azt hiszem, 10 éves korom óta színjátszom. Persze voltak időszakok, 

amikor nem léptem színpadra. Amikor pl. először Pestre költöztünk, 
annyira hiányzott a színjátszás, hogy kerestem egy csoportot. Nem 
éreztem jól magam. Rájöttem, nekem nem csupán az fontos, hogy 
színpadon állhassak, hanem a jó közösség, a hangulat, az alkotás folya-
mata és öröme. A több mint egyéves munka során egy hangos szó el 
nem hangzott közöttünk, a próbák nagyon jó hangulatban zajlottak. 
Bármilyen fáradtan is érkeztem munka után, a próba folyamán feltöl-
tődtem, örültem, hogy ezekkel az emberekkel lehetek együtt. Bordás 
Gyulával, aki a férjemet alakítja, soha nem szerepeltünk még együtt. A 
humora, a lelkesedése, az arcára kiülő öröm, mind doppingoló hatás-
sal volt rám. Vele dolgoztam a legtöbbet. Földvári Edit (anyós), Both 
Béla (polgármester) is teljesen új találkozások voltak a színpadon. Hi-
ába ismerjük évek óta egymást, még nem játszottunk együtt. Akikkel 
együtt álltam a színpadon nem csupán színjátszótársaim, sokkal töb-
bek annál. Szeretem őket. A színpadon figyelünk egymásra, segítünk, 
instruálunk. Nincs bennünk féltékenység. Mindenkinek egy a célja: 
jól érezzük magunkat, és a lehető legjobbat hozzuk ki a darabból. 
Ismerjük egymást, tanulunk egymástól. Timike pedig – Rozika néni 
méltó utódaként – vezet minket, tisztel, szeret bennünket, elfogadja 
a meglátásainkat, mindvégig bízott bennünk. Talán ez az egyetértés, 
harmónia, közös cél látszódik a színpadon is. A főpróba jól sikerült, 
korrekt előadást játszottunk. A bemutatón azonban már az ötödik 
percben éreztem, hogy jól játszunk, a közönség együtt él velünk. 
Nem számítottam ekkora sikerre. Blondinné megformálása fegyelmet 
kívánt tőlem, így nem igazán láttam, kik ülnek a nézőtéren. Utána 
viszont telefonon, e-mailben, Facebookon, személyesen az utcán na-
gyon jólestek az elismerő mondatok.

Kedves férjed is játszótársad a darabban. Nem „sajnáljátok” erre for-
dítani a szabadidőtök jelentős részét? 

Egy érdekes szituációban került bele Jani a darabba. Egy-két alka-
lommal már kisegítette a Fortunát. Volt, hogy egy 15 perces próba 
során kellett beugrania egy szerepbe, és elmondani néhány monda-
tot. Megoldotta. Eddig ő és anyukámék voltak a háttér, hogy amíg 
én próbára és fellépésre járok, tartották otthon a frontot. A mi kap-
csolatunkban a színjátszás soha nem jelentett gondot. Amikor meg-
ismerkedtünk, már akkor is „szerepeltem”. Soha nem morgott, hogy 
már megint próbálni megyek, hogy hétfőnként neki kell fürdetni a 
kisebbik gyereket, és esti mesét is kell olvasni. Rögtön igent mondott 
Timike hívására, amikor az operatőrt játszó társunk nem tudta tovább 
vállalni a próbákat. Lelkesen jött, belelátott abba a munkába, ami 
olyan nagy örömet jelent nekem. Sajnos, úgy tűnik a színjátszást egy 
kissé most háttérbe kell szorítania a munka miatt, ezért megkettőzzük 
az ő szerepét. Évekig nagyon sokat dolgozott. Nem volt ideje hobbira. 
Megtalálta (még ha mostantól ritkábban is lesz rá alkalma).

Ha van üzenete a darabnak, szerinted mi az?
Ez egy olyan darab, amin nagyon sokat lehet nevetni. Ezt a fény-

szarui és a hatvani közönség be is bizonyította. Nagyon jó volt így 
játszani, hogy a nézőtéren ülők tapsoltak, kacagtak. (Bár nekem igen 

nagy feladatot adtak ezzel, nehéz volt megállni, hogy a jóízű kacagások 
hallatán ne nevessek fel én is hangosan.) A vidámság mögött azonban 
minden karakternek megvan a maga tragédiája. Mint ahogy a hétköz-
napi életben is, mindenki cipeli a maga keresztjét. 

A család életünk egyik alappillére. Ha ott elromlik valami, ha azt 
nem tudjuk, nem akarjuk megjavítani, ha nem figyelünk egymásra, 
akkor sajnos az is megtörténhet, ami a darab végkifejlete.  Ha má-
sok kárán akarunk érvényesülni, ha mások szenvedése árán kívánunk 
meggazdagodni, ha nem vesszük észre a környezetünkben élők lelki 
nyomorát, ha saját gyarapodásunk mindennél fontosabb, ha hagyjuk 

magunkat befolyásolni a média által, az nyomorúságot eredményez-
het, hiszen mindez csak pillanatnyi, gyorsan elillanó boldogságot hoz-
hat. Persze nagyon sokat lehetne mondani arról, mi is az üzenete a 
darabnak. Célunk volt az is, hogy mindenki gondolkodjon el rajta.

Bár olvastam a darabot, és volt egy képem a médiaszemélyiségről, 
akit Pálnak hívnak, mégis az előadás egyik telitalálata Ocskó Sós Imre 
volt ebben a szerepben.

Imre röviden összefoglalta véleményét a darabról és az előadásról:
A darab nem volt rossz első olvasatra sem, de a verses forma először 

nekem nem tetszett, többször elolvastuk, ízlelgettük, végül megszok-
tam. A figura, akit alakítok nagyon ismerős mindannyiunk számára, 
éppen ezért fontos a külső megjelenés is, ami egy kis fejtörést okozott, 
de az utolsó napokban minden összeállt, a frizura, a jelmez, és azt 
hiszem ezek is hozzájárultak a figura hitelességéhez. Számunkra az a 
lényeg, hogy hassunk az emberekre, ha valaki hajlandó belenézni a 
tükörbe, magára ismerjen. Az élet igenlése nagyon fontos szerintem.

A kezdeti zajos siker számos felkérést hozott. Ősszel tájolásra in-
dul a Fortuna, szeptember 3-án Boldog, szeptember 24-én Nagy-
káta, majd Adács következik, ahol az Országos Falusi Színjátszó 
Találkozó – Kárpát-medencei Színjátszó Találkozón indul a minő-
sítésért a darab és a csapat. 

Nagyné Kiss Mária · Fotó: Glonczi Rudolf

Július 23-án a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett koncerten

szerepelt Váradi Renátó és zenekara
a művelődési házban.

A jászfényszarui április 9-i bemutatón Tóth Tibor FÉBE elnök után 
Kovács Andrásné Rozika néni alapító köszöntötte a csoportot s az új 

rendezőt, Kovács Tímeát.
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Kezdd velünK a tanévet!

Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben
· igényes ajándéktárgyakkal,
· gyönyörű csomagoló anyagokkal,
· új Santoro termékekkel,
· mindenféle nyomtatvánnyal!

Füzetek, noteszek, különleges írószerek,
üdvözlőlapok, matricák valamint különböző
intelligens gyurmák.

Minden táskából 10% kedvezményt adunk!

További kedvezményeinkről
érdeklődjenek üzletünkben!

A tanárokkal egyeztetett füzetcsomagunkra
marad a 10% akció!

NYITVA: 
Hétfőtől péntekig de. 7.30-12.00 h
 du. 13.00-17.30 h 
szombaton de. 8.00-12.00 h

Megéri hozzánk betérni!

Emlékezés

DÁNYI SŐREGI HAJNALKA
halálának 1. évfordulójára.

„Nélküled szomorú, üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Szerető családod

Gyászhír
Tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették

FEHÉR GYULÁT,
aki élete utolsó 10 évét töltötte Jászfényszarun, 

hogy elhunyt.
A búcsúztató szertartást követően 2016. július 11-én helyezték
végső nyughelyére, az Esztergom közeli Táti Városi Temetőbe

szerető családja közelségébe. Nyugodjék békében!
Pintér család

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik

BAKÓ JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, csokrot,

virágot hoztak, fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család

köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!
Álmomban keressen meg engem, még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat.
Csak hadd lássam még egyszer az édesanyámat!
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,
Súgd meg neki halkan, én minden nap várom.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SIBALIN NÁNDORNÉ
BORBÉLY TERÉZ
temetésén megjelentek, elkísérték őt utolsó útjára,
mély fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

OCSKÓ SÓS ANTALNÉ
CSERHÁTI ILONA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

JÁGER MIHÁLY
halálának 3. évfordulójára és

JÁGER MIHÁLYNÉ
MOLNÁR MÁRIA

halálának 1. évfordulójára.
„Amíg éltetek szerettünk, s amíg élünk, el nem feledünk.”

Szerető családjuk
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10.

Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden pénteken 14.30-tól (bejelentkezés alapján).

Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon.

DIáKKeDvezmÉNy
Komplett SzemüvegRe: -30%

Fényre sötétedő lencsék -30%
Keretek: -20%

Napszemüvegek: -30%
Komplett szemüveg: 12.990 Ft

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. zöldterületeinek karbantartására
munkavállalót keres.

Érdeklődni lehet: Török Tamás, 06-70/392-1800; 06-57/424-240.

Konténeres sittszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848

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
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság  .......... (+36) 57/520-101

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Jászfényszarun a Szent István út 5. sz. alatt társasházi lakás kiadó.
Érdeklődni: 06-30/514-9520

Apróhirdetés
Ház eladó Jászfényszaru, Kinizsi Pál u. 30. Irányár 4,7 millió Ft.

Tel: 06-30/640-4507
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Szeptemberi programajánló

RoCkTÓBER Feszt

2-4  Iglice Gyermeknéptánc Együttes vendégszereplése
  Zakliczyn-ben a Babfesztiválon
3. 19:00 Fortuna Együttes Finito vendégszereplés Boldogon
3.  Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése Jászberényben
5-16.  Végtelen sokféleség – A rovarok birodalma
  – kiállítás a művelődési házban
10.  Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése Csécsén
17.  Fehér Akác népdalkör vendégszereplése
  Jászfelsőszentgyörgyön
17.  CNÖ Hagyományőrző Cigánybál
  a művelődési házban
18.  Szent Kereszt búcsú a felső temetőben
24.  Kulturális Örökség napja
24.  Nyitott templomok napja
24.  Szentmise a pedagógusokért
  Szent Gellért Püspök napján
24. 18:00 Fortuna Együttes Finito vendégszereplés Nagykátán

Október 1. Rocktóberfeszt 
Veterán járművek találkozója,
Nyárbúcsúztató koncert és tábortűz a sportpályán

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Jászfényszarun 2016-ban az ebek kötelező veszettség elleni védőol-
tása összevezetéses formában az alábbi időpontokban és helyszíneken 
kerül megszervezésre:

2016. szeptember 03. (szombat) 9-12 óra Tűzoltószertár
2016. szeptember 07. (szerda) 9 óra Vasútállomás
2016. szeptember 07. (szerda) 10 óra Palla-tanya
A 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező a 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján.
Az oltás díja: 3.700 Ft/eb, amely összeg tartalmazza az állat súlyának 

megfelelő mennyiségű féreghajtó tabletta árát is. Elveszett oltási könyv 
pótlása: 200 Ft/ könyv. Beteg kutya nem kaphat védőoltást. Veszett-
ség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrocsip) előzetesen 
megjelölt eb oltható. Az oltást végzik: dr. Menyhárt Péter és dr. Pász-
tory Csongor állatorvosok. dr. Menyhárt Péter

állatorvos

Jászfényszaru Város Önkormányzata
a nyárbúcsúztató koncertek hagyományát követve

szeretettel vár minden érdeklődőt
2016. október 1-jén szombaton egy különleges fesztiválra.

Helyszín: Városi Sportpálya (Petőfi S. út)

Programtervezet:
10:00 Veterán autók találkozója és kiállítása a sportpályán
  Kiállítók jelentkezése 09. 28-ig 
  Lovász Dénes (30/3298241)
  és Pál Károly (30/8653941) szervezőknél
14:00 Veterán autók felvonulása a város utcáin
15-23:00 Rockfesztivál, várhatóan 20 óra körül tábortűz

Fellépők:
Golf Együttes, Jáger János és barátai, Etil-csoport, Helldiver,

AB&CD, Farkas Zsolt és fiatal szólisták.

A helyszínen büfészolgáltatás, vásár.
Baráti társaságok, munkahelyi kollektívák részére

bográcsolási lehetőség a nyárfasornál.
Rossz idő esetén a rendezvény helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési 

Ház és Könyvtár (Szent István út 1.)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Bővebb információ a művelődési házban (57/422-137),

a város honlapján és a facebook-oldalakon.

Felhívás eboltásra
Újra indul a foltvarró klub Pintér Lászlóné
vezetésével 2016. szeptember 21-én!
Az önköltséges foglalkozásra
2 hetente várjuk az érdeklődőket
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.

Jelentkezés és bővebb információ személyesen vagy telefonon:
06-57/422-137, illetve az alábbi e-mail címen:

muvhaz@jaszfenyszaru.hu. Új tagok jelentkezését is varjuk!

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel vár minden érdeklődőt hagyományos cigánybáljára

2016. szeptember 17-én 20 órakor
a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba.

A zenét Kállai Gábor és zenekara szolgáltatja. 
A zártkörű rendezvényre helyfoglalás és bővebb információ:

Baranyi Lajosné 06-20/970-1697.

Foltvarrók figyelem!

Meghívó

Anyakönyvi hírek – JúLIUS
SZÜLETTEK: Ács Dávid (Bittner Márta), Dénes Jázmin (Szénási 

Szabina), Soós Milán Zoltán (Lengyel Norina).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Radics Tamás és Urbán Krisztina, 

Tolmácsi Zsolt és Tamás Ildikó, Tóth Szabolcs és Bordás Borbála.
ELHUNYTAK: Asztalos Ferenc (89), Bakó János (79), Czakó Ildikó 

Katalin Turóczi Ildikó Katalin (48), Farkas János (52), Koczka Pálné 
Boros Erzsébet (92), Kókai Ferenc (62), Ocskó Sós Antalné Cserháti 
Ilona (84), Zsólyomi Imréné Gregor Erzsébet (90).

A Petőfi Sándor MűvelődéSi Ház éS Könyvtár és a
MAgyAr terMéSzettudoMányi MúzeuM KiállítáSA

2016. SzePteMber 5-16.
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.  

Csoportok részére egyeztetés: 
Tel.: 06-57/422-137 

E-mail: muvhaz@jaszfenyszaru.hu
 Belépő: 500 Ft/fő

Jászfényszarui lakosoknak ingyenes!


