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„Fölszállott a páva” elődöntőben
a Jászfényszaru gyermeknéptánc együttes

Tájékoztató adatok az Országos
népszavazáson leadott szavazatokról

Összesített adatok Jászfényszaru településen
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?
A szavazóköri névjegyzékben lévő
választópolgárok száma: .................. 4 637
Szavazóként megjelent
választópolgárok száma: .... 1 763 (38,02%)
Urnában lévő lebélyegzett
szavazólapok száma: ........................ 1 762
Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma ................ 87 (4,94%)
Érvényes szavazólapok
száma: ............................. 1 675 (95,06%)
A szavazatok száma válaszonként
IGEN szavazatok száma: 9 (0,54%)
NEM szavazatok száma 1 666 (99,46%)
Forrás: valasztas.hu

MEGHÍVÓ
A Jászberényi Önkormányzat támogatásával a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége
szervezésében a jászsági Kábítószerügyi Egyezető Fórum drog prevenciós programcsomagjából Jászfényszaru Város Önkormányzata kiállítást tart.
A kiállítás címe:
„Természetes boldogság?”
Témája: A dohányzás ártalmai – 10 információs tábla mutatja be az élvezeti cikkek,
dohányzás, függőség, szenvedély szervezetre
gyakorolt hatását.
A kiállítás feldolgozását munkafüzet segíti.
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár Jászfényszaru, Szent I. u. 1.
Ideje:
2016. november 14-én 8.00-15.00 óra.
A kiállítás során, 10-12 óra között a
„SZER-TELEN Sziget” program keretein
belül egyéni konzultációra is lehetőség nyílik.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Mint már arról korábban beszámoltunk
2016. június 03-án Szarvason a „Fölszállott a
páva” televíziós vetélkedő területi válogatóján
vett részt az Iglice gyermeknéptánc együttes,
ahol 61 pontot kapott a zsűritől az adható 70
pontból.
Ez a pontszám elegendő volt arra, hogy a
csoport bekerüljön a televíziós arányosító
zsűri elé, ahol az együttest érdemesnek találták a szakemberek arra, hogy ott legyen a
televízióban szereplő legjobb 12 néptánccsoport között.
A gyerekek és az oktatók júliusban egy
hatnapos felkészítő táborban vettek részt
Balatonyakarattyán a televízióba bejutott kategória legjobbakkal.
Itt derült ki, hogy a 12 néptánc együttes
közül ketten is az Iglice nevet viselik a csoportok közül, így a televízió és a szervezők
döntése értelmében egyik csoport sem viselheti az Iglice nevet a verseny folyamán. Az
együttes vezetők úgy gondolták, hogy a vetélkedő ideje alatt a csoport a Jászfényszaru
gyermeknéptánc együttes nevet fogja viselni
és ezzel képviseli Jászfényszaru várost és lakóit.
A táborban a gyerekek megismerkedhettek a televíziós munkatársakkal, kis filmeket
forgattak a gyerekekkel, szakemberek nézték

meg a versenyzőket és sok egyéb más programon vehettek részt a kis pávások.
Augusztus vége óta folyamatos a felkészülés a versenyre hisz a televízióban a legjobb
teljesítményüket kell hozniuk a csoportoknak. A Jászfényszaru gyermeknéptánc együttes 2016. november 04-én a „Fölszállott a
páva” első elődöntőjében látható 19.30-tól
a Duna Televízió adásában. A Jászfényszaru
gyermeknéptánc együttesben táncoló gyermekek nevében remélem, hogy minél többen nyomon követik az együttes szereplését
a „Páva” világában. Szurkoljunk együtt a csoportnak!!!
Kép és szöveg: Péter Szilárd
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület szeptember hónapban három ülést tartott. Az üléseken
született döntések alapján meghozott
határozatokról az alábbiakban rövid ös�szefoglalóként nyújtok tájékoztatást az
érdeklődő olvasóknak.
2016. szeptember 14.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által előterjesztett napirend keretében döntöttek:
· Az óvoda építéséhez előírt közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására nyertes ajánlattevőként a KözPálya Kft.-t jelölte ki az ajánlatban
szereplő becsült érték 0,9% vállalási
árral. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
arra, hogy a közbeszerzésre kösse meg a
szerződést.
· Egyidejűleg a testület az óvodaépítés
műszaki ellenőri tevékenységeinek elvégzéséhez kijelölte az ajánlattevőket,
valamint felhatalmazta a polgármestert
arra, hogy a beérkező, formailag érvényes árajánlatok közül a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó vállalkozással a
műszaki ellenőri tevékenységek elvégzéséhez megkösse a szerződést.
· A „Bővülő mezőgazdasági tevékenység
Jászfényszarun ráépülő program keretében” című, 2016. évi startmunka
kistérségi mintaprogram keretében
fóliaváz beszerzésére ajánlattevők kijelöléséről.
· Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, 2016.
évi TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat
készítés beszerzéséhez nyertes ajánlatevőként az ÉSK Innovációs Kft.-t
választották az árajánlatában szereplő
(4,8%) maximum bruttó 4.800.000 Ft
figyelembe vételével.
· A testület a Jászfényszaru, Bajza u. 37.
szám alatti ingatlanon lévő lakóépület bontására nyertes ajánlattevőként a
Szalay BAU Kft.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó 546.100 Ft összeg
figyelembe vételével.
· A központi orvosi és gyermekorvosi
ügyelet ellátásához nyertes ajánlattevőként az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.-t jelöltéki ki. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a
központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására kösse meg a szerződést.
· Jóváhagyták az óvoda építésére kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását.
Elfogadták a közszolgálati dolgozók bérkiegészítés fedezetének biztosítására vonatkozó javaslatot, és a fedezet előirányzatát
céltartalékba helyezték.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt felhívásra

benyújtott pályázathoz 21.875.016 Ft
saját forrást biztosítottak a város költségvetésének terhére.
A Hatvani Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola, mint egyes jászfényszarui
gyermekek nevelését is ellátó intézmény
részére egyszeri nettó 40.000 Ft anyagi támogatást biztosítottak.
Határozatot hoztak a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött
vagyonkezelési szerződés módosításának és
változásokkal egységes szerkezetbe foglalásának tárgyában, valamint a társasági
szerződésének módosításáról, továbbá a
Társaság által felvehető tagi kölcsön maximumának meghatározásáról. Döntöttek a Társaság részére tagi kölcsön nyújtásáról.
Elfogadták a Jászfényszaru város
víziközművének 2016. évi gördülő fejlesztési tervét, a szükséges szolgáltatási
díjat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Az Iglice Gyermek Néptáncegyüttesnek
egyszeri nettó 300.000 Ft anyagi támogatást biztosítottak kiemelkedő eredményeik elismeréseként, melynek fedezetét a
2016. évi költségvetés terhére biztosították.
Határoztak a Jászfényszaru, Arany János
út 20. szám alatti lakóingatlan bérleti
szerződésének meghosszabbításáról és felülvizsgálatáról.
Zárt ülésen döntöttek az önkormányzat
tulajdonában lévő Jászfényszaru, Arany J.
út 23. szám alatti önkormányzati lakás
bérletéről.
2016. szeptember 21.
A zárt üléssel kezdődő ülésen az ingatlanügyek napirendje keretében döntöttek
az „Almus Pater” csarnok vételi szándékáról.
Az ülés nyílt részében elfogadták az új
óvoda engedélyes és kiviteli tervéről, valamint a beruházás becsült tervezői költségeiről szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Ipari Park Centrum Kft.-nél
folyamatban levő beruházási előkészítő
tevékenységről, valamint a Területfejlesztési Operatív Program ipari park fejlesztéssel
összefüggő pályázati lehetőségekről és teendőkről szóló tájékoztatót.
A képviselők felhatalmazást adtak a polgármesternek arra vonatkozóan, hogy az
Egyházzal tárgyalásokat folytathasson le,
hogy a „Mazács ház” és a Parókia kertvégi
542 m2 területe az önkormányzat tulajdonába kerülhessen.
A Közbeszerzési napirendek között:
· A képviselő-testület az autóbuszváró
felépítmények kihelyezésére történő
ajánlatkérésről határozott.

· Döntöttek a 2016. évi startmunka kistérségi mintaprogramban 29 db fóliaváz beszerzéséhez nyertes ajánlattevő
kijelöléséről.
· Jászfényszaru fásítás 2016. program
keretén belül növények és rózsatövek
beszerzésére ajánlattevők kijelöléséről.
Az önkormányzati tulajdonú szántó- és
erdőterületek gondozási, karbantartási és művelési feladatainak ellátására az
ajánlatnak megfelelően megbízta Nagy
Kálmán vállalkozót, hogy az 5,5 ha területen 2016. 09. 23-tól az erdőfelújítást elvégezze, melyhez 460.000 Ft keretösszeget
biztosítottak a város 2016. évi költségvetés
terhére.
Zárt ülésen felajánlott ingatlan megvásárlásának érdekében felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégzésére, majd
az ebben foglalt összegnél nem magasabb
áron az áralku lefolytatására, valamint vételi ajánlatok elutasításáról döntöttek.
2016. szeptember 28.
A rendkívüli ülésen döntöttek az „Almus
Pater” csarnok megvásárlásáról, és vevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő
Ipari Centrum Kft.-t jelölték ki.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság által
előterjesztett javaslat alapján a képviselő-testület az 1956-os emlékmű alap és
annak környezete kialakításához vállalkozókat jelölt ki ajánlattevőként, és módosították az óvoda építés ajánlattételi
felhívását.
Támogatták az „Igazgatók Jászfényszaru
alapfokú iskolájának szolgálatában” emléktábla elkészítését.
Döntöttek „Az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című, TOP3.2.1-15 kódszámú felhívásra támogatási
kérelem benyújtásáról.
A képviselő-testület 22 db örökösödés
alatt álló Fundamenta-Lakáskassza szerződés lezárása érdekében hozott határozatot a szükséges intézkedések megtételére.
Engedélyezték a Gondozási Központ létszámának emelését, biztosították jubileumi jutalom előirányzatának fedezetét.
Jóváhagyták a közterület-felügyelet részére történő gépjármű vásárlását bruttó
3.207.070 Ft összegért.
Támogatták a Penczner Pál jubileumi
emlékérem kiadását. A verőtőke elkészítésére benyújtott árajánlat bruttó 254 eFt,
mely összeget a 2016. évi költségvetés terhére biztosították.
Zárt ülésen döntöttek a Jászfényszaru,
Kossuth L. u. 12. szám, 474 hrsz. alatti
ingatlan adásvételéről, az épülő óvoda játszóudvarának bővítése érdekében.
Továbbá vételre felajánlott ingatlant utasítottak el, és a haszonbérleti szerződések
meghosszabbításáról határoztak.
Dr. Voller Erika
jegyző
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Őszi lomtalanítás!
A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. – mint hulladékszállítási közszolgáltató – nevében
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászfényszaru településen lomtalanítást szervez a cég.
Időpontja: 2016. november 19-én (szombat), reggel 7 órától
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze
ki az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon balesetvagy károkozás veszélyének előidézésével.
Figyelem! Az időben ki nem kihelyezett hulladékért nem megy vissza a lomtalanítást végző gépjármű!
Tájékoztató
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb. Elektronikai
hulladék csak veszélyes összetevő nélkül szállítható el. (pl. hűtőszekrény motor, nélkül, televízió képcső nélkül)
TILOS veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.
El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer,
leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok.
Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.
A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – kommunális, és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében
szállítja el.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Jászfényszaru Hulladékudvarba és Újrahasználati Központba nyitvatartási időben az arra jogosult lakosok (befizetett hulladékszállítási közszolgáltatási díj) a meghatározott korlátokat figyelembe véve térítésmentesen beszállíthatják a
hulladékukat.
Urbán Csaba
JKÖH Projektiroda munkatársa

FELHÍVÁS!
Jászfényszaru Város Önkormányzata
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS
Településrendezési Eszközeinek
/Településszerkezeti Terv- és Helyi Építési Szabályzat/
FELÜLVIZSGÁLATA elindult.
A felülvizsgálattal kapcsolatosan
írásos észrevételeiket 2016. november 15-ig,
a polgármester asszony nevére címezve tehetik meg:
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.,
ill. elektronikusan
a foepitesz@jaszfenyszaru.hu címre küldhetik.

Bemutatkozás
Szalainé Varga Erzsébet vagyok, 1974-ben születtem Budapesten.
Gyermekkoromban sok időt töltöttem nagyszüleimnél Jászfényszarun, és 1996 óta itt is élek férjemmel és két gyermekemmel.
1995-ben kezdtem el dolgozni a közigazgatásban Budapest V. kerületében és 2006 óta vagyok a helyi polgármesteri hivatal köztisztviselője. 2012-ben anyakönyvvezetői szakvizsgát tettem, majd mint
helyettesítő anyakönyvvezető ismerkedtem a munkakörrel. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években megszerzett tapasztalatot és tudást
most kamatoztatni tudom, és elődeimhez hasonlóan, kellő empátiával
és szakmai jártassággal végzem a rám bízott feladatokat.

Szalainé Varga Erzsébet ifjú házasokkal

Kis statisztika
2016. évben eddig 14 fő szépkorú személyt köszöntöttük, és reméljük, hogy még sok ilyen eseménynél közreműködhetünk. Ez
évben 17 pár kötött házasságot, és még 5 pár jelentette be házasságkötési szándékát. A házasságkötések számában az elmúlt évekhez képest jelentős növekedés történt.
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A városi baleset-megelőzési bizottság közleménye
Az ősz beköszöntével, iskolakezdéskor a bölcsődék, óvodák és iskolák környékén – különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban –
megnövekszik a gyalogos és járműforgalom.
A szülők gyakran a reggeli és délutáni időszakban az oktatási intézmények előtt sietve kirakják, illetve felveszik gyermeküket, és igyekeznek tovább.
A sietség gyakran figyelmetlenséggel párosul, mely balesetveszélyes
szituációkhoz vezethet. Városunkban a legtöbb forgalmasabb csomópontban kijelölt gyalogos-átkelőhely segíti a gyalogosok biztonságos
átkelését az úttesten.
A járművezetőknek ezeket a helyeket fokozott óvatossággal és olyan
sebességgel szabad megközelíteni, hogy eleget tudjanak tenni elsőbbségadási kötelezettségüknek, és a gyalogosokat a jármű sebességével ne
tévesszék meg!
Szolnokon több helyen találkozhatunk párhuzamos közlekedésre
alkalmas útszakaszokkal, ahol lámpával nem biztosított gyalogos-átkelőhelyeken tudunk átkelni. Itt a legtöbb esetben a járművezetők
megszegik az ezekre az utakra vonatkozó közlekedési szabályokat, úgy,
hogy pl. a külső forgalmi sávban közlekedő jármű megáll, elsőbbséget
adva az ott áthaladó gyalogosnak, amíg a belső sávban haladó jármű
megállás nélkül, nagy sebességgel továbbhalad vagy fordítva. A közlekedés megkezdése előtt érdemes az alábbi tanácsokat elolvasni, azokat
betartani a forgalomban:

A KRESZ, mint jogszabály tiltja a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
való kerékpáros közlekedést, áthaladást. Ilyenkor nemcsak saját magukat teszik ki annak, hogy a gépjárművezetők elüthetik őket, hanem
veszélyesek azokra nézve is, akik a gyalogosátkelőn szabályosan közlekednek.
A kerékpár jármű! A járda a gyalogosoké, ne kerékpározzanak rajta!
A KRESZ szerint a járdán csak akkor szabad kerékpárral közlekedni,
óvatosan és lassan, ha az úttest nem alkalmas a kerékpáros közlekedésre.
A gyalogosok által leggyakrabban elkövetett szabályszegések jellemzői, hogy féktávolságon belül lépnek a járművek elé az úttestre, esetleg
tiltott helyen kelnek át az úttesten, és sajnos gyakran a jelzőlámpa tilos
jelzése ellenére futnak át az út túloldalára.
A Szolnok Városi Baleset-megelőzési Bizottság kéri a járművezetőket, hogy közlekedésük során próbáljanak toleránsak és figyelmesek
lenni főleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek közvetlen környezetében.
Kérjük a gyalogosan közlekedőket, hogy többszöri szétnézéssel győződjenek meg az átkelés zavartalanságáról.
Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
SZOLNOK VÁROSI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG
5000 Szolnok, Dr. Sebestény út 5.
Telefon: 56/501-600/18-85

Előzzük meg a kéménytüzeket!
Bár a hivatalos fűtési szezon csak október 15-én kezdődik, a hidegre
fordult idő miatt sok háztartásban már fűteni kezdtek. Komoly veszélynek teszik ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy kezdenek
fűteni, hogy elmulasztják a fűtőeszközük éves karbantartását, vagy
nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek. A tűzoltókat csak az elmúlt
héten huszonegyszer riasztották kéménytűzhöz.
Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A szilárd anyagok vagy olaj égetésekor keletkező korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg
leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, magas hő hatására akár meg
is gyulladhat. Mindez elkerülhető azzal, ha mindenki beengedi a kéményseprőt, aki el tudja végezni a kémény tisztítását. Szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő fűtőeszközök esetén az ingyenes lakossági
kéményseprés változatlanul évente történik, gázüzemű fűtőberendezések esetén kétévente. Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal
fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag elégetésére az adott fűtőeszközt
megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják fűtőberen-

dezésüket. A nem rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kárral és
esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez is vezethet. Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben
hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot – lakkozott, festett
vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott koromréteg fűtés során izzani
kezd, meggyullad, és akár kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről a
tűz pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére és egyéb
részeire.
A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a kémény karbantartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőeszköz takarításához hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a
kéményseprők részére. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve
elérhető a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon és
a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben.
Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!
Fózer Tibor tűzoltó ezredes

Idősek világnapja a Gondozási Központban

Fotó: Dávid Ildikó
Október 1-jén ünnepeltük az idősek világnapját. Intézményünk
lakóit szombaton köszöntötték ebből az alkalomból Szabó László,
Zsámboki Sándor, Tóth Norbert és Lovászné Török Magdolna kép-

viselők. Ezúton szeretnénk nekik megköszönni, hogy gondoltak idős
bentlakóinkra, hiszen az idős emberek számára minden kedves szó sokat jelent. Ilyenkor tudjuk legjobban kifejezni, hogy milyen fontosak
a társadalmunk számára, milyen sokat tanultunk és tanulunk ma is
tőlük.
Lakóink részére a dolgozók is készültek meglepetéssel. Hétfőn délután egy kis műsorral kedveskedtünk nekik. Az intézményvezető Kis
Jánosné köszöntötte őket és a megjelent vendégeket pár mondatban.
Ezt követően Bordásné Kovács Katinka vezetésével a művelődési ház
versmondó körének tagjai: Szénási Sándor, Székely Márk és Rácz
Ádám mondott verset. Időseink meghatódva, könnyes szemmel hallgatták végig őket. A délutánt zenés műsorral folytattuk. Meghívott
előadóink Gregus Anikó és Dobrovemszky Gábor voltak. Repertoárjukban szép régi slágerektől kezdve operettig többféle műfaj szerepelt.
Együtt énekelték lakóink az ismert örökzöld slágereket, amelyek fiatalságukat idézték fel. Arcukról vidám mosoly és boldogság tükröződött
vissza.
A délutánt a résztvevők megvendégelésével zártuk, sós és édes sütemények, valamint üdítők felszolgálásával. Mindenki jól érezte magát,
és egy szép emlékkel lett gazdagabb.
Fricz Erzsébet
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„Vadat és halat, s mi jó falat”
Jászfényszaru külterülete, mintegy 7500 hektár, ebből kb. 2000 hektárra tehető az erdőterület aránya. A rendszerváltozást követően a kárpótlás
és a részarány-tulajdon kiadása azzal járt, hogy a külterület minden négyzetmétere magánszemélyek tulajdonába került, illetve csekély mennyiségben az önkormányzat a földtulajdonos. Ilyenek pld. a külterületi földutak, valamint az ún. Nagyerdő (NATURA 2000 terület) – melynek
területe közel 30 hektár –, a Lehel tó és környéke, valamint a Kalapgyári tavaknak a vízfelülete.
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban településfejlesztési célra vásárolt külterületen földterületeket és jelenleg is kerestünk meg földtulajdonosokat – akiknek a városhoz van közel földje –, véderdősáv telepítése céljából. A földtulajdonos dönti el, hogy a tulajdonában lévő földterület
vadászati jogát kinek biztosítja. Jászfényszarun két vadásztársaság működik, melyeknek vezetői dr. Palócz Attila és Győri Ernő Gábor, akiket
az alábbiakban mutatunk be. A vadásztársaságokat önkormányzatunk anyagilag is támogatja, tekintettel arra, hogy a vadászati tevékenység és
vadgazdálkodás mellett a környezet megóvását, tisztaságát is felügyelik.
Későbbi lapszámunkban a Horgászegyesületről tájékoztatjuk a lap olvasóit
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Győri Ernő Gábor

Győri Ernő Gábornak hívnak, és abban a
megtiszteltetésben részesültem ettől az évtől,
hogy én képviselhetem a Jász Vadásztársaságot. Feleségemmel Gabival, két fiút nevelünk
itt Jászfényszaruban.
Első gondolatként kérem, engedjék meg,
hogy megköszönjem Szerkesztő asszonynak a
megtisztelő felkérést, hogy teret és lehetőséget nyújt számunkra, számomra a bemutatkozásra a város lakossága felé.
2007-ben végeztem gazdasági agrármérnökként Mosonmagyaróváron, itt a Szigetköz kínált lehetőséget betekintést nyernem
a vadászat szépségeibe, amely megérintett
és a szerelem azóta is töretlen. Hazakerülve
Jászfényszarura Tamus Béla által irányított
Földtulajdonosi Közösség fogadott tagjai
közé. Megtévesztő lehet az elnevezés, de közösségünk folytatta a vadgazdálkodást ezen a
5415ha nagyságú területen 2006-tól. Azért
fogalmazok múlt időben, mert a vadgazdálkodási törvény értelmében, 2017-től csak
vadásztársaságoknak nyílik lehetősége a vadászatra bárhol országunkban.
Ezért Vadásztársaságunk 2016-ban alakult,
tagságunk ugyanabból a 17 főből áll mint
előző közösségünkben. Fontosnak tartom,
hogy tagjaink többsége helyben mezőgazdaságból élő gazdálkodó. Mert ők valamen�nyien átlátják és megértik, azt a hosszú távú,
szelekción alapuló vadgazdálkodási- fejlesztési munkát, amit évekkel ezelőtt kezdtük
el és véleményem szerint még csak az elején
tartunk. A természet és annak vadvilága, csak
gondos türelmes törődés mellett képes a megújulásra, bár arra, hogy átélhessük az apáink,
nagyapáink elmondásain alapuló vadbőséget,
kevés esélyt látok.

Sajnos országosan egyre csökkenő apróvad
állományokról számolnak be, ennek okait
sokan sokféleképpen értelmezik. Vadásztársaságunk törekszik minél nagyobb számú,
természetbe illő etető kialakításra a meglévő
40 db folyamatos felújítása mellett. Az elmúlt
évben ahol a vízjárás kedvező, itató gödröket ástunk (6 db), melyeket mobil itatókkal
(20 db) egészítettünk ki, hogy a nyári kánikulában megfelelő mennyiségű és minőségű
víz álljon rendelkezésre az állatoknak. Végül
de nem utolsó sorban gazdatársaim jóvoltából egyre több helyen tudatosan nem művelt
táblaszegélyek kerültek kialakításra, vadriasztó eszközökkel, madárvédő eljárásokkal végzik a réti kaszálásokat. Ezek lehet kis lépésnek
tűnnek, de minden megóvott fészekalj, minden új nyúlcsalád, az újra megjelenő foglyok
és fürjek a zálogai a jövőbeni fejlődésnek és
a természet sokszínűségének fenntartásához.
Vadászmesterünk, Balla László koordinálása mellett nagy figyelmet fordítunk továbbá
őz állományunk fejlesztésére mivel a kezdetekben egy legyengült adottságú őzállomán�nyal bírtunk. Hivatásos vadászaink az elmúlt
években 17 db új magaslest építettek, ahol
remek lehetősége nyílik bármely természetszerető embernek elvonulni a város zajától.
Amennyiben kedvük támad egy szép téli sétához Jászfényszaru határában várjuk Önöket hajtónak nagy szeretettel, hogy Önök is
megismerhessék kik élnek kerítéseinken túl.
Dr. Palócz Attila
Jászberényben 1973. december 25-én,
karácsonyi ajándékként láttam meg a napvilágot Palócz Sándor és László Rozália
(Csöpike) gyermekeként. Jászfényszarun, a
Honvéd utcában töltöttem gyermekéveim
és ifjúkorom, ahol szüleim még mai napig
is élnek. Itt jártam óvodába, iskolába, majd
a jászberényi Erősáramú Szakközépiskolába.
Érettségi után kerültem a Rendőrséghez,
ahol azóta is dolgozom. De iskolai tanulmányaim itt nem értek véget. Agrárdiplomát
a Debreceni Tudományegyetemen, majd a
Szegedi Tudományegyetemen jogi diplomát
szereztem. Hogy munkámban is tovább fejlesszem magam, rendészeti szakvizsgát tettem
a Rendőrtiszti Főiskolán, majd vezetőképző
tanfolyamra jártam.
Időközben magánéletemben is nagy változások történtek. Megtaláltam életem párját,
megházasodtam, Gödöllőre költöztem, három gyermek boldog édesapja lettem.

A vadászattal már egészen korán megismerkedtem. Gyermekkoromban édesapám
volt a lövészklub elnöke, barátai, munkatársai, klubtársai között szép számban akadtak
vadászok. Velük jártam erdőt-mezőt, megismertem a fényszarui határ minden zugát.
A természet hívó szava mágnesként vonzott
magával. A vadászat számomra szenvedély, a
szó legnemesebb értelmében.
14 évvel ezelőtt lettem a Jászfényszarui Vadásztársaság tagja. Nem okozott gondot beilleszkednem, elfogadtatnom magam, hiszen a
közösség szinte minden tagját ismertem már
korábbról. A vadásztársaság elnökének tavaly
bekövetkezett sajnálatos halálát követően
a vadásztársaság Intéző Bizottsága megkeresett, hogy vállalnám-e az elnöki pozíciót.
Családommal egyetértésben igent mondtam
a megtisztelő felkérésre. Egy vadásztársaság
elnökének lenni igen nemes, ám összetett feladat, amely csak teljes odaadással, szaktudással és kellő alázattal végezhető.
Szabadidőmet igyekszem családom körében
tölteni. Szeretünk kirándulni, a természet
kincseit felfedezni, megfigyelni. Ha tehetjük,

sok időt töltünk Jászfényszarun. De egy családi házban mindig akad tennivaló. Szívesen
barkácsolunk együtt kisfiammal, ápoljuk,
szépítgetjük kertünk, otthonunk minden
zegzugát feleségemmel és két leányommal.
Szeretek gyermekeimmel játszani a szabadban, és vérre menő csatákat vívni a társasjátékokban. Szívesen olvasok, bár erre manapság
kevés időm marad. Mióta családunk legkisebb tagja is megtanult kétkeréken biciklizni, gyakrabban tudunk együtt barangolni a
környéken.
Életem tehát három fő pillérre épül: család,
munka, vadászat. Elég nehéz, de próbálom
egyensúlyban tartani.
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Emlékeztünk…

A Vasút tanyai kápolna építésének 80. évfordulójára emlékeztünk
október 2-án. A vasárnap reggeli szentmise keretében Kiss Gábor plébános, érseki tanácsos emlékezett meg a kápolnáról. A Szent Mihály
arkangyalt ábrázoló kápolnai oltárkép a templom szentéjében méltó
helyre került, padjai a temetői kápolnába járó hívek kényelmét szolgálják. Szénási Sándor 8. a osztályos diák Reményik Sándor: Templom
és iskola című versének előadásával járult hozzá a megemlékezéshez.
A misét követően a kápolna helyén három évvel ezelőtt felavatott
emlékműnél folytatódott az ünnepség. A FÉBE elnöke köszöntötte a
megemlékezés résztvevőit, néhány gondolatban szólt a tanyavilág kialakulásáról, az iskola, majd a kápolna szükségességéről. Szénási Sándor itt is elszavalta Reményik versét. A templomi kórus alkalomhoz
illő énekekkel tette még emlékezetesebbé a rendezvényt. Az emlékezés
és tisztelet koszorúit az egyházközség nevében dr. Kocsis András és
Langó János, az önkormányzatét Berényi Ferenc és Lovászné Török
Magdolna képviselők, bizottsági elnökök, a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítványét Bordásné Kovács Katalin, dr. Kocsis András és Tóth
Tibor helyezték el az emlékmű talapzatán. A bensőséges ünnepség a
Tóth Tibor · Fotó: Nagy László
Himnusz eléneklésével zárult.

Kulturális Örökség Napja Jászfényszarun

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete égisze alatt szeptember 24-én immáron hatodik alkalommal került megrendezésre a helyi kulturális
örökség napja. A Városi Értéktár közösségi termében az 1826-tól az

1980-as évek elejéig található érdekes iratokból, kisebb tárgyakból,
fotókból készítettünk egy kamarakiállítást. Ezen a napon a Kiss József
Helytörténeti Gyűjtemény is egész nap várta a látogatókat.
Ekkorra időzítettük a tisztújítás utáni első, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátoraival is kibővített FÉBE Elnökségi ülést.
A testület Mészáros Lászlótól, az alapítvány elnökétől tájékoztatást
kapott pénzügyi helyzetükről, az elmúlt két évben végzett munkájukról és a jövő terveiről.
Többségében a két önálló közhasznú szervezet a jövőben is együttműködik, és kölcsönösen támogatják egymás tevékenységét Jászfényszaru és az itt lakók érdekében.
A FÉBE is áttekintette az elkövetkező félév programjait, annak pénzügyi vonzatait. Döntés született az Igazgatók táblájának támogatásáról, FÉBE CD 2 verses lemez kiadásáról. A pénzügyi helyzet, ha engedi, akkor a december 28-i Óévbúcsúztató est is megrendezésre kerül a
Régi Kaszinó étteremben. A FÉBE XXIV. Jótékonysági műsoros est és
bál február 18-i megtartásával kapcsolatos feladatokat is megbeszélték.
Tóth Tibor · Fotó: Dobák Viktor

Hőseink emlékére

Születésnapi gratuláció

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár valamint a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Diákönkormányzata
szervezésében október 6-án 16 órakor megtartott koszorúzáson Farkas
Kristóf Vince megemlékezése, Székely Márk verse és az iskolások éneke után a diákönkormányzat tagjai helyzeték el az aradi vértanúkat
idéző gyertyákat a városháza falán található 1848-as emléktáblánál.
Katinka · Fotó: Dobákné Dobos Marianna

Nagy Lajosné 2016. október 12-én töltötte be 80. életévét. Ez alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti családja, jó erőt, kiváló egészséget és sok boldogságot kívánnak neki.
Isten éltesse még hosszú, boldog éveken keresztül!

Az értéktár kiállításának egy része
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Igazgatók táblája 1914–2016

Tóth János (1890-1954) Jászfényszarun
1913-1949 között tanított,1936-1949 között
igazgatói beosztást töltött be. Tóth János volt
a római kat. általános iskola 1947/48-as
tanévének utolsó és az állami általános iskola
1948/49-es tanévének első igazgatója.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére – a településünkön a tanítók,
a tanárok után – megbecsülésünk jeléül az

igazgatóknak, akik Jászfényszaru alapfokú
iskolájának szolgálatában álltak, kívánunk
örök emléket állítani az utókor számára.
Az Igazgatók táblája több mint egy évszázadot „ölel át”. Az első igazgató tanítótól,
Márkus Jánostól (1914) a jelenleg regnáló
Lovászné Török Magdolnáig (2015) összesen
tizennégy igazgató irányította, fogta össze
Jászfényszarun az oktató, nevelő munkát.
Közülük hatan élnek, és ma is településünk
megbecsült és elismert polgárai.
A FÉBE kezdeményezéséhez, illetve annak
anyagi megvalósításához Jászfényszaru Város
Önkormányzata, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány és a Jászfényszaruért Alapítvány csatlakozott. Fontosnak tartottuk a
közös összefogással megvalósuló nemes célt.
Az emléktáblát elhelyező ünnepségünket
Zsámboki Zoltán (1926–1994) 1980–1988
között volt igazgató születésének 90. évfor-

dulójára időzítettük, 2016. december 3-án
(szombat) 14 órára.
A márványtábla a Nagyiskola (Szabadság
út 32.) emeleti előterének falára kerül. Az
ünnepi beszédre Nagy Károlyné Rékasi Erzsébetet, Jászfényszaru szülöttét, volt diákját,
1956–1964 között tanítóját, Hatvan város
nyugalmazott általános iskolai igazgatóját
kértük fel.
Az Igazgatók tábláját a tábla költségét finanszírozók képviselői leplezik le. A műsorban a művészeti iskola diákjai működnek
közre.
A volt igazgatókat, hozzátartozókat, kollégákat, tanítványokat és minden érdeklődőt
szeretettel várunk a táblaavatóra, majd 15
órától a Régi Kaszinó étteremben folytatódó Penczner Pál születése centenáriumának ünnepségére.
Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár archívum

Felhívás a Vasút tanyai iskola öregdiákjainak találkozójára
A Vasút tanyai kápolna építésének 80. évfordulójára rendezett ünnepség után a megjelent
valaha tanyán éltek közül többen is kezdeményezték az öregdiákok találkozóját.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete felvállalta a
találkozó koordinálását. A Vasút tanyai iskolában a tanítás 1927 ősszén kezdődött el, melynek jövőre lesz 90. évfordulója. Csajkás Lajos,
Langó Tiborné Horváth Jutka, Pál László,
Zsámboki Ferencné Rácz Katalin, Tóth Tibor
a találkozó szervezésében közreműködnek. A
találkozót Jászfényszarun a Régi Kaszinó
étteremben 2017 márciusának később meghatározott szombatján tartjuk meg. Közös
ebéd után a régi emlékek felelevenítésével töltjük el a délutánt. A még élő tanítókat meghívjuk, és szeretnénk, ha közöttünk lennének.
Az öregdiákoktól összegyűjtött iskolai fényképekből, egyéb tárgyi emlékekből kiállítást
állítunk össze. A szervezők kérik, hogy náluk vagy a feebe@freemail.hu, a 06-56/660800 telefon, a +36-30/337-3336 mobilszámon jelezzék részvételi szándékukat a
kb. 2000 Ft/fő költséggel járó találkozóra,
melyre hozzátartozót is szívesen látunk. Kérünk minden Jászfényszarun élő, de a Vasút
tanyai iskolába járt öregdiákot, hogy a felhívásról az elszármazott, máshol élő hozzátartozóit, barátait, ismerőseit értesítse, tájékoztassa.
Szeretnénk, ha mindenki tudomást szerezne
az összejövetelről, és még egyszer együtt örülhetnénk egymásnak, és emlékeznénk azokra
is, akik már nem lehetnek közöttünk.

A Vasút-tanyai iskolában 1948/49 tanévben készült csoportkép.
Balról jobbra, ülősor: Rózsa Terézia, Tóth Ilona, Tőzsér Mária, Patai Erzsébet, Cserháti Mária,
Fónagy Sándor tanító, Kócián Ilona, Rácz Katalin, Kiss Kornélia, Hám Veronika, Both Piroska;
első sor állósor: Barna Magdolna, Both Mária, Kaszab Irén, Kiss B Mária, Novothny Klára, Fehér
Mária, Tóth Anna, Ördög Sarolta, Nagy Sarolta, André Veronika; második állósor: Menyhárt
Imre, Tóth Zoltán, Tóth Miklós, Rusai Vencel, Zsólyomi Jenő, Duráczi Ferenc, Bordás Béla;
harmadik állósor: Cserháti Mihály, Penczner Terézia, Cserháti Anna, Zsólyomi Magdolna
A csoportból hárman lettek tanítók Fehér Mária (Kiss Pálné), Kiss Kornélia (Szabó Lajosné),
Tóth Anna (Nagy Lajosné), az utóbbi a napokban töltötte be 80. évét,
további jó egészséget, boldogságot kívánunk.
Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár fotóarchívuma

Fodor István Ferenc: A jászsági oktatás végvárai (a tanyai iskolák)
A Jász Múzeumért Alapítvány 2016. de
cember elejére tervezi megjelentetni Fodor
István Ferenc: A jászsági oktatás végvárai
című könyvét a Jászsági Füzetek 53. köteteként. A B/5-ös formátumú, keménytáblás,
mintegy 160 oldalas, 120 fekete-fehér és színes fotót tartalmazó könyv teljes áttekintést
ad a Jászság egykori tanyasi iskolájáról.

A Jászság településeit a 20. század közepéig
hatalmas kiterjedésű tanyavilág vette körül.
Jászfényszarun is két tanyai iskola működött,
melynek története a könyvben szerepel.
Fodor István Ferenc és a kiadó Jász Múzeumért Alapítvány ezzel a könyvvel tiszteleg
az egykori jászsági tanyai iskolák emlékének. A Jász Múzeumért Alapítvány a készülő

könyvre – a hagyományokhoz híven – most
is előfizetőket vár. A könyv előfizetési ára:
2.800 Ft. Előfizethető 2016. november 10ig Jászfényszarun a 3A Takarékszövetkezet
kirendeltségén Hangosiné Réz Máriánál, a
Városi Könyvtárban és a Városi Értéktárban
Tóth Tibornál.
Tóth Tibor
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Penczner Pál jubileumi emlékérem
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az önkormányzat anyagi támogatásával Penczner
Pál festőművész, Jászfényszaru díszpolgára
születésének 100 éves évfordulója alkalmából jubileumi emlékérmet ad ki.

Az érem előlapja

Az érem tervezését, a gipszminta elkészítését az egyesület tagja, Szabó Imrefia Béla
szobrászművész, városunk díszpolgára felajánlásként tette. Az érem Szegeden, Szabó
Géza ötvösmester éremverdéjében készül.
Az érem előlapján középen a mester munka közben látható. Jobb kezében az ecset,
előtte a festővászon. Az érem bal félkörívén
– PENCZNER PÁL JÁSZFÉNYSZARU
1916 – a születési név, hely és évszám található. A jobb félköríven – PAUL PENCZNER
MEMPHIS USA 2010 – nevének angol változta, ahol élt és elhunyt 2010-ben olvasható.
Az emlékérem hátlapján az éremoldal felső
harmadában íves szalagon felirat: JÁSZFÉNYSZARU VÁROS – a szóközben viaszpecsétként a település címere látható.
Középső harmadban a megújult Városháza épületegyüttese. Az alsó harmadban
négy vízszintes sorba rendezett felirat, a
történelmi korokat idéző betűtípusokkal:

ANNO DOMINI MCCXXXIX IN
HUNGARIAM, 1433 • FENNUSZARU,
OPPIDUM • 1831, 1993 ~VÁROS. Mindkét oldal pereme gyöngysorral szegélyezett.
A 42,5 mm átmérőjű érem nemes ajándék és
maradandó érték. Megrendelhető november 30-ig a helyi 3A-Takarékszövetkezet
helyi kirendeltségén Hangosiné Réz Máriánál, a Városi Értéktárban Tóth Tibornál
vagy a +36-30/337-3336 mobilszámon
is. Az érem a következő változatokban kapható: bronz 3000 Ft, ezüstözött fényes vagy
platinázott bronz 4000 Ft, aranyozott bronz
5000 Ft, ezüst (Ag925/33,6gr) 20000 Ft. Az
érem árában a tartódoboz is szerepel.
Az érem ünnepélyes bemutatására, a megrendelt érmek átvételére december 3-án délután 15 órakor a Régi Kaszinó étteremben
rendezendő Penczner Pál születése centenáriumának ünnepsége keretében kerül sor.
Tóth Tibor

Ézsiás László tiszteletére… FÉBE CD 2
Ézsiás László látássérült költő és előadóművész 1947. február 7-én született Jászfényszaru községben. Korán árvaságra jutott: előbb

Ézsiás László díszvendég versmondás közben
2015. február 21-én
a XXII. FÉBE báli műsorban
az édesanyja, majd az édesapja is meghalt, az
anyai nagyszülők nevelték. Az általános iskolát falujában, a szakmunkásképzőt 1964-ben
Budapesten végezte, ahol a vasesztergályos
szakmát tanulta ki. Hat évig dolgozott a fémiparban, 1970-ben hazajött szülőfalujába, a
helyi Béke mgtsz-be esztergályosnak.

Sajnos néhány hónap múlva látása romlani kezdett, mely 1971 tavaszára teljesen
elhagyta. 1972-ben került a budapesti Vakok Intézetébe. Megtanulta a Braille-írást,
majd a telefonalközpont-kezelést. A Kölcsey
Gimnázium levelező tagozatán érettségizett.
Telefonkezelőként ment nyugdíjba. Versírással a hetvenes évek elejétől, majd intenzíven a kilencvenes évektől foglalkozik. Az
elmúlt évben két válogatott verses antológiai
kötetben is jelentek meg versei. Több mint
húszéves, igen eredményes versmondó tevékenysége alapján előadóművészi szintet ért
el. Több nemzetközi és országos versmondó
verseny első vagy dobogós helyezettje, számos
versmondóknak adományozott kitüntetéssel
rendelkezik. Az elmúlt évben Budapesten
verseiből nagyszabású önálló esttel tisztelték
meg hivatásos előadóművészek, köztük Kossuth-díjasok is.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 70. születésnapja alakalmából 2017. február elején
Ézsiás László előadásában az általa írt és magyar költők verseiből 75 perces CD-t tervez
kiadni. A CD címe, ars poeticája „Vers a
szívemben, szívem a versben” lesz, mely így
folytatódik:
„Így élünk együtt, virágos kertben,
Lassan fél évszázada sötétben,
Azért mégis csodás fényességben,

Mert szívemben kis gyertya minden vers.
Szeresd a verset, s te is fényre lelsz!”
A FÉBE a lemezkiadás költségének biztosításához szponzorokat, adományokat vár
jogi és magánszemélyektől egyaránt. A verses
CD megvásárlására 2017. január 15-ig előfizetőket is gyűjtünk. A CD-t az előfizetők
1200 Ft-os áron a városi könyvtárban, a helyi
3A-Takarékszövetkezet helyi kirendeltségén
Hangosiné Réz Máriánál, a Városi Értéktárban Tóth Tibornál vagy a +36-30/337-3336
mobilszámon rendelhetik meg. Az adományok, támogatások a FÉBE 6950014910382075 számlájára a cél megjelölésével
átutalhatók, vagy a 3A Takarékszövetkezet
helyi kirendeltségén kézpénzzel befizethetők.
A szponzorok nevét a lemez borítóján feltüntetjük. Ézsiás László lokálpatrióta (verseinek
egy része Jászfényszaruhoz, jászokhoz kötődik)
költeményeivel, nemzetközi és hazai szavalóversenyeken elért sikereivel örökre beírta nevét
városunk történetébe. Szerezzünk örömet Lacinak, ezáltal örömet szerzünk magunknak is.
Legújabb sikere október 8-án Esztergomban a „…virág volt a vers…” országos szavaló
versenyen volt. A Bács Ferenc Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló
művész vezette ítészek II. díjban részesítették.
Tóth Tibor
Gratulálunk!
Fotó: FÉBE archívum

Novemberi programok a Teaházban
November
November
November
November
November
November
November
November

2.
3.
4.
8.
15.
18.
22.
29.

szerda
csütörtök
péntek
kedd
kedd
péntek
kedd
kedd

– Gasztro Klub + Játszóház
– Csináld magad Klub + Játszóház
– Filmklub + Játszóház
– Gasztro Klub
– Gasztro Klub
– Filmklub
– Gasztro Klub
– Gasztro Klub

Az őszi szünet ideje alatt egész napos programokkal várunk mindenkit!
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Iskolai hírek
RENOVABIS 2016 – Nevelési délutánok az iskolában
A RENOVABIS 2016 pályázat keretében a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI nyert 4 kihelyezett nevelési délutánt.
Témái:
· Konfliktus és agressziókezelés a köznevelési intézményben
· A játék szerepe az agresszió csökkentésében
· A szervezeti konfliktusok feltárása és optimalizálása
(2 csoportban, 2 délután)
Az elsőről röviden: Az előadó a továbbképzés bevezetőjeként ismertette a nevelési délután teljes tartalmát és időbeosztását, majd megtartotta előadását a konfliktusok és agresszió témakörében.
Előadása szemléletes, érdeklődést keltő volt, személyes tapasztalataival tarkította azt; – a problémák továbbgondolására késztetett.
Az előadást esetmegbeszélés követte, ahol egyik kollégánk által ismertetett probléma nevelési kérdéseire kerestük kisebb csoportokban
a választ, az előadó moderálásával.
Iránymutató, felhasználható, megvalósítható ismereteket, technikákat közölt. Rávezetett a helyes megoldásra, gondolkodtatott, kreativitásunkat „tette próbára”. A következő alkalomra „házi feladatot” is
kaptunk! Nagyon jól éreztük magunkat: felidéztünk, nevettünk; tanultunk.
A másodikról: Régi elméleti ismereteket hozott felszínre interaktív
módon. Játszva tanultunk.
Az esetmegbeszélés elemeit nagyon sokat kell gyakorolnunk: a céltudatos, rövid kérdések útja a helyes. Szabó Győzőné Magdi – az
előadó –, rendkívül széleskörű, biztos emberismerettel rendelkezik,
egyből észlelte hiányosságainkat. Megmutatta az önálló gondolkodás
szükségét, vázolta a lehetőségeket, de csakis a saját, helyi megoldások
érvényességét erősítette.
A harmadik-negyedik délután: a téma mindkét nap ugyanaz volt,
csoportmunkában dolgoztunk. Feltártuk a szervezet jelen felépítését,
s a tennivalókat. Nem volt könnyű egymás előtt felvállalni, mit csinálunk rosszul, mire nem figyelünk eléggé, hogy néha mi is – igaz
jószándékkal –, de vétünk a szabályok ellen.

Ugyanakkor nehéz mindig lojálisnak, türelmesnek lenni egymással,
hiszen rengeteg kihívással küzdünk nap mint nap. Befejezésül pozitív
mondatkezdő szavakat tanultunk: „Azért tisztellek, mert…, Hálás vagyok neked, mert…. Örömmel látom, hogy….”
Jó lenne, ha képessé válnánk következetesen alkalmazni a 3 délután
– közel 12 óra – alatt megszerzett tudást!
Nádudvariné Jáger Judit
Fotó: Mészárosné Dobák ILdikó

Az elektronikus napló bevezetése az iskolában
Elektronikus napló: „Az iskolai események adminisztrációja egy interneten keresztül elérhető adatbázisban történik. Böngészőn keresztül a tantestület tagjai bárhol be tudnak jelentkezni, és rögzíthetik a
napi eseményeket: megtartott órákat, tananyagokat, hiányzásokat,

érdemjegyeket stb. Az adatbázisból a tanárok, az iskola vezetése minden szükséges kimutatást, statisztikát le tud kérdezni, emellett a szülő
otthonról is figyelemmel kísérheti gyermeke napi teljesítményét. A
digitális napló alkalmazásával feleslegessé válik a hagyományos papíralapú naplók vezetése.” (forrás: internet)
Az előző tanév elején értesültünk róla, hogy az Egri Főegyházmegye
támogatásával a mi iskolánk is belép az elektronikus naplót használó
iskolák sorába. A legelső tájékoztatón a tantestület egy kis csoportja
ismerkedett meg a legalapvetőbb fogalmakkal, a rendszer felépítésével,
működésével. Érdeklődésünket alaposan felkeltette a Neptun-Napló
bűvös világa. Március elején Szabó László, a TwinNet Kft. munkatársa
már az egész tantestület számára tartott részletes tájékoztatót a digitális

napló kezeléséről. Kikerekedett szemekkel csodálkoztunk rá a @-napló rejtelmeire. A március és április hónapok az adminisztratív felület
kezelésével teltek, melynek során felkerültek a tanulói és tanári adatok, órarendek, tantárgyfelosztás, stb. a felhőalapú rendszerbe. Ezen
nehéz és bonyolult előkészítő munka után április közepén megnyílt
a lehetőség pedagógusaink számára, hogy két hónapos „próbaüzem”
alatt ismerkedjenek meg az újdonsült eszközzel, próbálgassák, gyakoroljanak. A tanév végéig egyre több kolléga kapcsolódott be a digitális
napló használatába.
Ám elérkezett az új tanév. Tudtuk, hogy mostantól kezdve nincs papírnapló, csak digitális, innentől „élesben” kell a @-naplóval dolgoznunk. A helyzetet még az is nehezíti, hogy az adott hónap kitöltése
csupán a következő hónap 10. napjáig lehetséges. Akkor a rendszer
lezár, nem lehet már semmit feltölteni.
A szülők számára várhatóan novemberben nyílik meg az e-ellenőrző
lehetősége. Amint erre sor kerül, tájékoztatjuk a szülőket a belépés
módjáról és az elektronikus ellenőrző használatáról. Ez azonban csak
lehetőség a szülők számára, a papíralapú tájékoztató füzet még pár évig
egészen biztosan megmarad.
Köztudott tény, hogy a XXI. században a digitális írástudás már nélkülözhetetlen az élet számos területén, napi eszköz munkánk során.
Gyermekeink, tanítványaink már ebbe a világba „születtek bele”, számukra már az élet természetes része a virtuális világ. Így haladnunk
kell nekünk is a korral.
Bár furcsán nézünk a tanáriban a régi naplótartó üres rekeszeire,
napról napra jobban örülünk a @-napló kínálta lehetőségeknek, e
korszerű technikai vívmánynak, mely megkönnyíti, talán egyszerűbbé
is teszi „papírmunkánkat”…
Kovács Lászlóné
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Fotó: Bugyi István

Fotó: Kotánné Kovács Tímea

Iskolai hírek
Negyedikesek hete

A Nagyiskolában már hagyományként szeptember utolsó hete
a negyedikeseké. Az épülettel és az új körülményekkel ismerkedő
tökmagokat, az iskola legkisebbjeit ezen a héten minden nap másmás feladat, játék, meglepetés várja. Az idén is volt kézműveskedés,
amiből mutatós tökös kupacok születtek, a nyolcadikosok által rájuk írt mondóka megtanulása, majd az udvaron elszavalása, vidám
tökmagavató eskükkel, kötélhúzással, tökmagválogatással és az elmaradhatatlan tökkészítéssel. Az idén meglepetésként a nyolcadikosok

s zabadulós játékot találtak ki, mely során ismeretlen elkövetők rázárták a negyedikesekre az ajtót, becsúsztattak az ajtó alatt egy borítékot,
amelyben öt feladat volt. Minden feladat megoldása egy szám volt.
Ha ezt a tanító néni elküldte sms-ben a megadott telefonszámra, kitárult az ajtó. A kicsik bámulatos ügyességgel, kiváló csapatmunkával
villámgyorsan oldották meg a feladatokat, és percek alatt „szabadultak”. A jól végzett feladatok után elmondhatjuk, immár teljes jogú
tagjai a Nagyiskolának.
Kotánné Kovács Tímea

Hulladékgyűjtés

Az őszi hulladékgyűjtés eredményeként iskolánk tanulói 16000 kg
hulladékot gyűjtöttek. A Diákönkormányzat nevében köszönjük minden pedagógus, szülő, segítő és nem utolsó sorban diák munkáját, aki
hozzájárult valamilyen módon az eredményhez.

A Diákönkormányzat az összeget versenyek, programok szervezésére, az éves pontverseny jutalmazására fordítja.
Kép és szöveg:
Kotánné Kovács Tímea

Bemutatkozás
Tasi Szilviának hívnak. Jászberényben élek. Általános iskolai tanulmányaim után elvégeztem a Gyors- és Gépíró Szakiskolát, majd az
akkori Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnáziumban
érettségiztem. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán magyar nyelvés irodalom műveltségi területen diplomáztam. Az általános iskolás
évektől versenytáncoltam, rajzversenyekre jártam; az érettségi előtt
nyitótáncot is tanítottam egészen a főiskola végéig. A főiskola elvégzése után nem tudtam tanítóként elhelyezkedni, így irodában dolgoztam. 2003-ban rám mosolygott a szerencse, és sikerült szakmámban
elhelyezkednem Jászberényben a Gróf Apponyi Albert Általános Iskolában. Az akkor még 4 intézményből álló iskola mindegyikében dolgoztam. Az akkor érvényben lévő közoktatási törvény szabályai miatt
sajnos nem kaptam meg a határozatlan idejű kinevezésemet, így el
kellett jönnöm az iskolából. 2007-től oktatási asszisztensként kezdtem
dolgozni a Jászberényi Állat- és Növénykertben, amely rengeteg élménnyel és nagyon sok új feladattal várt rám. Teljesen nem szakadtam
el a gyerekek világától, hisz sok óvodás és iskolás csoport látogatott az
állatkertbe. Számukra szerveztem programot a gazdasági és munkaügyi, és irodai feladatok ellátása mellett. Nyaranként oszlopos tagja és
szervezője voltam a nagy népszerűségnek örvendő Zoo-tábornak, mely
nemcsak helyi és környékbeli gyerekeket, hanem külföldi csoportokat
is fogadott. Ebben az időben végeztem el a közbeszerzési referens tan-

folyamot. Persze a szívem mindvégig visszavágyott az iskola világába. De még nem jött el az „én
időm”. 2013-ban végeztem el a
Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán a szociális
munka szakot. 2015. február
1-jétől a Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai
Tagintézményében dolgoztam.
A mindennapi feladatok mellett osztályfőnök voltam, szerkesztettem az iskolai honlapot,
a kollégákkal hatalmas sikerrel
táncoltunk az iskolai farsangon.
Igyekeztem aktívan részt venni a
falu és az iskola közösségi életében, beilleszkedni a kis közösség
szokásaiba, mindennapjaiba.
Ez év augusztusában pályáztam a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus
Általános Iskolába. Szeretnék mielőbb beilleszkedni az új iskola rendjében, szokásaiba, munkájába.
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Iskolai hírek
A népmese körül forgott minden

A könyvtárban nagy nyüzsgés volt nap mint nap szeptember hónapban. Délelőtt és délután gyerekcsoportok, osztályok adták a kilincset
egymásnak. Rendhagyó magyar órák voltak, ahol a népmese körül
forgott minden. Népművészeti tárgyak kiállítása mellett a népművészetről szóló könyvek várták a gyerekeket az olvasóteremben. Három
hét alatt 20 órát voltak a 4-5-6-7. osztályosak a könyvtárban, ahol a
népmesével, népművészettel, néphagyományokkal ismerkedtek.
Népmesegyűjtőkkel ismerkedtek meg, és sok-sok könyvüket vehették kezükbe. A közmondások feldolgozásánál sokszor igen jókat derültek a magyarázatok, értelmezések során. Az interneten kerestek sok
információt, melyet a társaikkal osztottak meg a népmese gyűjtésével
kapcsolatosan.

A szótárak, lexikonok használata nagy segítséget jelentett a feladatlapok megoldásánál.
A negyedik osztályosak igen sok és szép meseillusztrációt készítettek
az olvasott mesékhez. A rajzokat az olvasóteremben nézhették meg
társaik a többi órán és vetélkedőn.
Az órákon felhívtam a figyelmét a tanulóknak, hogy az elhangzottakra még szükség lesz hamarosan a vetélkedőn.
Az 5-6. osztályosaknak vetélkedőt hirdettem Kedvenc népmesém
címmel. Szeptember 30-án, a népmese napján volt a vetélkedő, az 5-6.
osztályokból 3 fős csapatok mérték össze tudásukat. Nagy izgalommal
gyűjtögették a fabatkákat és szoros volt a mezőny az utolsó pillanatig.
Az eredmény: 1. helyezett: 5. a, 2. helyezett: 6. b, 3. helyezett: 6. c,
4. helyezett: 5. c, 6. helyezett: 5. b.
Gratulálunk a kitartó, eredményes munkához! Minden résztvevő
színes oklevelet kapott. A könyvjutalmakat a városi könyvtár ajánlotta fel, ezzel is támogatva az iskolai könyvtárat. Köszönjük a támogatást. A városi könyvtárral közös programunk volt A magyar népmese
napja Jászfényszarun című feladatlap. A feladatlapokat begyűjtöttük,
közösen értékeltük. Eredményhirdetés október 5-én volt. (Cikk a 21.
oldalon – a szerk.)
Ezzel a rendezvénnyel nem ért véget a könyvtári meseprogram. Mi
is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok programjaihoz; egy
délutánt a mesének szenteltünk a könyvtárban október 4-én. A projektünk címe Mese, mese, meskete…. Olvastunk meséket, majd elmondtuk és el is játszottuk. Jól érezték magukat a gyerekek, szívesen
hallgatták és mesélték a népmeséket. Színes könyvjelzőket kaptak a
résztvevők.
Baliné Bazsó Mária könyvtáros tanár

Aki keres, az talál
Kincskeresésre indult az 5. a osztály szeptember 23-án délután a
Lehel-tóhoz. 33 apró kirakódarab várta az avar alatt, madáretetőben,
faodúban, napraforgó tányérjában, palackpostában a tó vizén és még
számtalan rafinált helyen, hogy a helyszínekhez írt találós versike alapján megtalálják.
Miközben végigjártuk a tavat, megleltük az összes kirakót, és utunk
végén mind a hármat kiraktuk. Vidáman kerekeztünk haza a játék
végén.
Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Sáfár Csilla

Birkózás – versenyeredmények
A nyár levezetéseként és bemelegítésképpen az őszi versenyszezonra
augusztus 18-án a Dunavecsén rendezett Centrumversenyen vett részt
a Jászberényi Birkózó Club gyermek és diák korosztálya.
A rendezvényen 7 egyesület képviseltette magát, ahol
Baráth Koppány Diák II. 42 kg-ban második,
Baráth Konor Diák II. 42 kg-ban első,
Baráth Hunor Gyerek 23 kg-ban harmadik helyet szerzett.
Szeptember 17-én Tiszakécskén rendezték meg a 2016-os év Szabadfogású Dél-Kelet Magyarországi Területi Bajnokságát,ahol diák
kategóriában összesen 30 szakosztály birkózói mérték össze tudásukat
és erejüket.
A versenyen
Baráth Koppány Diák II. 42 kg-ban harmadik,
Baráth Konor Diák II. 42 kg-ban első helyen végzett.
Gratulálunk a fiúknak és az edzőjüknek (Száraz Tibornak) az eredményekhez!
Kép és szöveg:
Baráth Olga
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Óvodai hírek
Állatok világnapja a Napsugár Óvodában

Október 4-én állatok világnapját ünnepeltük a Napsugár Óvodában. Ezt a jeles napot
1931 óta ünneplik Assisi Szent Ferenc – az
állatok védőszentje – emléknapján, aki ezen
a napon halt meg. A legenda szerint értette
az állatok nyelvét, beszélgetett velük és azt
hirdette, hogy nem csak embertársainkat kell
tisztelnünk, hanem mindent szeretnünk kell,
ami körül vesz minket, legyen az élő, vagy
élettelen.
Az állatok világnapjának célja, hogy az ember-állat barátságot megerősítse és felhívja a
figyelmet az együttélés fontosságára. Ezért
tartottuk meg mi is „állatbarátkozó” rendezvényünket, bár a gyerekek többségénél az
állatok szeretete vele született-öröklött tulajdonság. Legtöbb családnál megtalálhatóak
a háziállatok, és a gyerekek viselkedésén látszott, hogy kellő bátorsággal és bizalommal
közelednek az állatok felé.
Mert állatból ám nem volt hiány!

Hatvani kutyás barátaink ellátogattak hozzánk Kopka István úr vezetésével, a kutyusok
engedelmességi feladatok végrehajtásával
mutattak „jó példát” a gyerekeknek, és sok
ügyességi feladatot hajtottak végre. A kutyások bevonták a játékba a gyerekeket és az
óvó néniket is, sok feladatot együtt hajtottak
végre. Lehetett sétáltatni és simogatni is a
négylábúakat.
Lehetőségünk nyílt Kis Gábor jóvoltából
bárányok megfigyelésére, simogatására, aki
kis gyapjasokat hozott óvodánk udvarára karámba kihelyezve. Kiállítást is szerveztünk a
juhok hasznosításának bemutatására, több
gyapjúból, nemezből készült ruhadarabot
nézhettek meg a gyerekek.
Halász Nándor (I. B osztályos tanuló)
megengedte, hogy a gyerekek felülhessenek
a lovára, így Saci óvónéni elhozta Bujkót, a
mini pónit, és a gyerekek lovagolhattak rajta
az udvaron.

Nagyon bátran, ügyesen ültek a kis pónin,
aki nagyon nagy türelemmel vett részt a rendezvényünkön 4-5 szép répáért.
Sok állatokhoz kapcsolódó játékkal – kirakóval, kacsaúsztatóval…stb – játszhattak
ezen a napon, szervezőként reméljük, hogy
sikerült felhívni a gyerekek figyelmét az állatok fontosságára és szeretetére.
Másnap a kicsi Maci csoportosok és a nagyközépsős Méhecskék Takács Ábel családjának
a meghívására kiránduláson vettek részt a Takács tanyán. Testközelből láthattak többféle
állatot, megsimogathatták, közelről figyelhették meg a háziállatok életét.
A gyerekek nagy örömére a traktorozást is
ki lehetett próbálni.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult az állatok világnapja
megünnepléséhez!
Boros Sára Ildikó – Saci óvó néni
Fotók: Dobák Jánosné

Fotó: Földvári Edit

Fotó: Klippánné Jáger Melinda

Állatok világnapja a Szivárvány Óvodában

Óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepet kapnak a világnapok. Elsőként október 4-én az állatok világnapját ünnepeltük. A csoportokban játékos feladatok, beszélgetések mellett intézményi szintű programot is szerveztünk. Minden gyermek behozhatta
otthonról kedvenc plüssállatát. Az állatokkal együtt gyűltünk össze a

Katica csoportban, ahol az óvónők egy mesejelenetet adtak elő, majd a
gyerekek különböző feladatokat oldottak meg. A Csiga csoport termében kisállatokat figyelhettek meg: teknős, mókus, papagájok, tengeri
malacok voltak a vendégeink.
Földvári Edit
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Óvodai hírek
Mozdulj, rajta, egy, kettő..!
Testvércsoportok a Teaházban
Fotó: Petrezselyemné Rimóczi Anett
Mi, a Szivárvány Óvoda Pillangó csoportosai október elején kedves
meghívásnak tettünk eleget, amikor a Napsugár Óvoda Süni csoportjával együtt ellátogattunk a Teaházba, egy szüreti közös délelőttre.
Már nagy volt a sürgés-forgás, amikor odaérkeztünk. A gyerekek őszi
verset, mondókát mondtak, csőszjátékot is játszottunk. A fiúk és lányok nagyon élvezték, hogy önállóan rakhatták a szőlőt a darálóba,
forgathatták a kerekét, izgatottan figyelték, ahogy megered a must a
présből. A közös tánctól kicsit kimelegedve ültünk asztalhoz, gyorsan
fogyott a must és a pogácsa. Köszönjük az élményt a szervezőknek,
hogy lehetőséget adtak a gyerekeknek megtapasztalni, milyen is egy
igazi szüreti nap.
Szarka Gáborné Judit óvó néni
A Szivárvány Óvoda ismét megrendezte szeptember végén
sportdélelőttjét. Az olimpiai játékok apropóján került sor a feladatok
összeállítására. Bemelegítéssel indítottuk az eseményt. Együtt mozogva mindenki ráhangolódott a feladatokra. Következett a futás az óvoda
körül. Ki gyorsabban, ki lassabban, de mindenki teljesítette a távot. A
kijelölt helyszíneken volt kúszás, mászás, pókhálóakadály leküzdése,
súlylökés kislabdával, kapura rúgás, kerékpáros akadálypálya. Miután
kellemesen elfáradtak, a nap végén nyakukba akaszthatták az olimpiai
öt karikát ábrázoló medált.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Meghívó
Ovibuli
A Szivárvány Óvoda
2016. november 14-én, szombaton
16 órától rendezi hagyományos
Ovibuliját
a művelődési házban.

Együtt az új Óvodáért

Október elején ismét megrendezésre került az „Együtt az új Óvodáért” programunk, mellyel célunk, hogy a két óvodai intézmény gyermekei, dolgozói, valamint a szülők is megismerjék egymást, az új óvodába
ismerősként tekintsenek egymásra. Az évszaknak megfelelően a szüret
témáját választottuk, melyre a Jászfényszaru Város Óvoda intézménye
közül a Napsugár Óvoda Süni csoportja, és a Szivárvány Óvoda Pillangó csoportja látogatott el hozzánk. A gyermekek megismerhették a
szőlőpréselés, valamint a must készítés folyamatát, majd ezt követően
egy közös játékra, dalolásra, táncolásra, valamint egy jó hangulatban
Kép és szöveg: Radics Ivett
eltöltött közös ebédre is sor került.

Látogatóban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A gyerekek és az óvoda dolgozói

A Süni csoport a tűzoltóságon. Fotó: Földvári Edit
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Régi idők tanúi
Berze Imre visszaemlékezése a Jászfényszarui Vegyesipari Szövetkezetre
Névjegy: Berze Imre* 1929. február 17-én
Az asztalosok: Marton István, a fia Marton
alatt, Dobák János házánál lett kialakítva,
Jászfényszarun Berze Imre és Juhász Mária
Gyula, a mesterem Dobák Pál, Szilágyi Fekésőbb a mai CBA helyén állt Kispál Pista
szülők gyermekeként született. Az Attila út 6.
renc, Varga József és öccse, Antal. A cipészek:
házában, majd a temetővel szemben Márkus
szám alatt laktak. Az elemi iskolában Gusztin
Borbély Imre, Budai Sándor, Gyenge Imre,
József házába került. A mai Szentcsalád tér a
Mihály és Ademcsek Imre tanították. A jobb
Jáger István, Ördög Alajos, Kéri Sándor és
Katona József sarkán (ma Pető Vencel háza
megélhetés reményében Erzsébet húgával
Szűcs Imre. A férfiszabók: Turjányi Péter, Száés portája helyén) volt egy nagyobb telep, ott
együtt a szülők Budapestre, bérlakásba kölszi László és Czeglédi Pál. A fodrászok: Smál
az asztalosok, a faipari részleg, melynek Luda
töztek. A négy polgárit a Német utcai iskoláJános, Zentai István, Dugonics Sándor, Papp
László volt a vezetője, és a cipészek dolgoztak.
ban végezte. A Vas utcában felsőkereskedelmi
László és Mészáros Margit. A kerékgyártók:
Később ez kevésnek bizonyult, ahogyan bőpostatiszti iskolába járt. 1944/45 telén tanulBudai Antal, Csomor Nándor és Nádudvari
vült a termékkör. Így a volt kismalomban is
mányai félbeszakadtak, mert szüleivel hazaDezső. Bádogosként Reisz Pál.
beindult a termelés, a faipari részleggel és a
költöztek. 1945 tavaszán szülei saját és bérelt
Ismereteim szerint az ötvenes évek sok vállakatos részleggel, melynek vezetője Kővágó
földjén a gazdálkodásba besegített. 1945
tozást hozott, kereste a helyét a kisipari szöJános lett. A Szécsényi utca elején Lászlóvári
őszétől ipari tanulóként Varga József asztalosvetkezet. Jászfényszarun milyen változások
Sándor udvarán, később a ktsz-elnök, Jánosi
mesternél tanulta a szakmát, Dobák Pálnál,
történtek?
Imre (ma Szent István úti) lakásának udvarán
Czeglédi Vendelnél
is folyt egyes termésegédvizsgát
tesz.
kek gyártása.
1951-ig Dobák PálKezdetben milyen
nál asztalossegédként
munkálatokat végezdolgozik. A ktsz-nél
tek?
megalakulás után öt
A lakosság kiszolgáév elteltével az asztalása, javítások, majd
losok részlegvezetője,
ajtó, ablak, később
később építésvezető,
bútor készítése képezfaipari gyártásvezető,
te a munkavégzést. Az
az egyesülés után a tv
építő részleg a hatvakávagyártás üzemvenas években az életzetője, a jogutód Oriszínvonal javulásával,
on VII. gyáregységnél
hitelek biztosításával
1989-es nyugdíjazáis fellendült. Elkezdősáig faipari technolódött a komplett házak
gus és munkavédelmi
úgymond „kulcsátvezető. Munkájáért
adásos” építése. Kötöbbször kitüntették,
zületi megrendelés is
elismerték. 1953-ban
jelentkezet, az új plémegnősült, feleségül
bániát, a Bajcsy-Zs.
vette Kapalyag Rózát,
úti orvosi rendelőt is
1954-ben munka közbeni szünetben készült fotó.
két gyermekük szümi építettük meg. Az
Balról jobbra haladva első ülő sor: Varga József, Marton István, Luda László,
letett, László és Éva.
építőrészleg vezetője
Sándor Imre, Czibolya Mihály, Szűcs János;
Három unokája és öt
1967-től Ézsiás Venmásodik ülő sor: Dobák Pál, Molnár Sándor, Szilágyi Ferenc, Berze Imre,
dédunokája van.
cel lett. Mindezek
Póta László, Marton Gyula;
Berze Imre bácsit a
többletmunkaerőt
harmadik álló sor: Nagy Imre, Sugár István, Juhász Boldizsár,
nyáron kerestem meg,
igényeltek. Ezek a szöSalamon Endre, Varga Antal.
hogy beszélgessünk a
vetkezet gazdálkodási
ktsz-ről, melynek alaszámain is látszottak.
pítója és megszűnéséig 28 éven át a dolgozója
1952-ben már bővült a szövetkezet, a kö1952-ben a termelési érték 1 millió Ft volt,
volt. Ki készítette elő, mikor alakult meg az
zös összefogás többször előnyt jelentett,
15 év múlva ez már 12 millió lett, a létszám
ipari termelőszövetkezet?
különösen munkaszerzésnél, nagyobb szémeghaladta a 100 főt, jelentősen emelkedett
Salamon Endre 1951 nyarán kisipari terriamunka megrendelésnél, mint az egyszea nyereség is, elérte a 600 ezer forintot.
melőszövetkezet (ktsz) helyi megalakulását
mélyes tevékenység. Így 1952-ben bővült a
Az idő múlásával, a termelési kultúra emelszervezte, melynek elnöke is lett. Dobák Pál
szövetkezet 2 fős villanyszerelő, 3 fős kovács,
kedésével, a szakértelem, a humán erőtőke
segédjeként lettem tagja az 1951. július 9-én
2 fős nőiszabó, 2 fő műszerész és 10 fős épínövekedésével egyre több és bonyolultabb megmegalakult Jászfényszarui Vegyesipari Kisipatőipari részleggel. 1953-ban Pusztamonostor
rendelést kaptak, még exportra is. Mik voltak
ri Termelőszövetkezetnek.
csatlakozott a szövetkezetünkhöz, cipész,
ezek? Biztos bővült a szakembergárda is.
Kik alapították a szövetkezetet, mikor
villanyszerelő és fodrász részlegekkel, majd a
A termelést, a gyártást mindig az igényekkezdte el működését, szakma szerint kik letkésőbbi évek során lakatos részleggel. 1954hez igazítottuk. Képesek lettünk kis és nagy
tek alapítók?
ben megszűnt, feloszlott a műszerész és férfiszériában minőségi munkát végezni, az egyik
Az alapító tagok a község kisiparosaiból
szabó részleg, majd a nőiszabó és kerékgyártó
jól elvégzett munka hozta a másikat. Készíverbuválódtak. A termelés a tagok által berészleg is. 1964. július végén a cipész részleg
tettünk hajóbútorokat exportra is, óvodákba
hozott szerszámokkal és gépekkel történt,
beolvadt a Jászsági Cipész KTSZ-be. Részben
gyermekfektetőket, óvodás székeket, iskolamelyet a szövetkezet vagy kifizetett tagjainak,
tisztult a profil, és a termékgyártáshoz igazípadot, zongoraszékeket, íróasztal fióktakaró
vagy a jegyzett részjegyek törlesztésére lett
tottuk a szakemberigényeket.
redőnyöket, kézimunka kosarat, katonaládát,
beszámítva. A működését szeptember 24-én
Gondolom kezdetben gondot jelentett az
fa-ablakredőnyt. Angol exportra gyártottunk
kezdte meg 27 fős létszámmal, asztalos, ciegyes részlegek elhelyezése.
rugó nélküli ruhaszárító csipeszeket. A Tapész, férfiszabó, fodrász, kerékgyártó és bádoValóban nem voltunk könnyű helyzetben.
nért Vállalatnak építő játékkockát.
gos részlegekkel.
Az iroda legelőször az Ady Endre út 2. szám
(folytatás a 15. oldalon)
* Sajnálatunkra Berze Imre röviddel a cikk elkészülése után elhalálozott.
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Régi idők tanúi
Berze Imre visszaemlékezése a Jászfényszarui Vegyesipari Szövetkezetre
(folytatás a 14. oldalról)
A Zsiguli gépkocsikba hangszóró dobozokat. A hetvenes évek elején az Orion Vállalattal gyümölcsöző együttműködés kezdődött.
Bérmunkában beindult a tv kávák gyártása,
az évtized közepére elértük az évi 50 ezer db

előállítását. Bizony ehhez új szakemberekre, fiatalokra is nagy szükség volt. Először az
idősebb korosztály, az ott dolgozó tehetséges
szakmunkások kaptak fontos pozíciókat. Bathó István műszaki vezető, Nagy József tmkvezető, Kubala Antal vezető raktáros, Jáger

1969-70-ben készült csoportkép.
Balról jobbra haladva első ülő sor: Salamon Endre, Csomor Nándor, Póta László, Dobák Pál,
Budai János, Kapalyag Sándor, áll Luda László;
második ülő sor: Dobák Istvánné, Berze Imre, Varga József, Molnár Ferenc,
Szilágyi Ferenc, Sándor Imre;
első álló sor: Varga Antalné, Varga Antal, Dobák Pálné, Marton Gyula,
Molnár Sándorné, Cseszkó Imre, Csuka Béla, Langó Bertalan;
hátsó sor: Marton Gyula, Török László, Tusor László, Budaházi Antal, Melegh Miklós,
Kurucz Sándor.

Jánosi Imre házánál – a mai Szent István út elején – készültek
többek között az óvodás és zongoraszékek.
Balról jobbra: Jánosi Imre, Jánosi Imréné, Palócz Imre, Palócz Imréné,
id. Jánosi Imre, id. Jánosi Imréné, Dobák István, Bali Sándor, Palkovits Béla,
mögötte, id. Palócz Sándor és Dobák János.

István a villanyszerelők csoportvezetője, Csomor Nándor, Molnár Sándor a faipari részlegnél lettek művezetők. A fiatal végzett technikusokat is igyekezett hazacsábítani a vezetés,
így kaptak fontos beosztásokat Dobák Pál
Miklós és Kiss József. A kezdetektől a megszűnésig Dobák Istvánné pénztárosi, Jáger
Vendelné adminisztrátor feladatot látott el.
Az ideális üzemméret kialakításának akkori központi szele a ktsz-t is elérte. Hogyan
érintette ez Jászfényszarut?
Általában az anyagi erők koncentrálására,
ideális termelési méretek kialakítására ma is
törekednek. A cél nem volt rossz, de Jászfényszarut egy tőle (Jászágón keresztül) 30
km távolságra lévő jászárokszállási ipari szövetkezettel kívánták egyesíteni. Ez nem volt
szerencsés. A felsőbb döntés végrehajtatott,
és 1976. július 1-től az egyesült szövetkezet
Vas- Faipari Szövetkezet néven, jászárokszállási központtal létrejött. Az egyesült szövetkezet elnöke a volt fényszarui elnök Jánosi
Imre lett, aki később lemondott, és a jászárokszállási Csikós Miklóst választotta meg a
tagság. A közös házasság nem tartott sokáig,
ebben nagy szerepe volt az Orion Vállalat
jászfényszarui képviselőjének, Kun Lajosnak
és a helyi születésű faipari szakembernek,
Kiss Józsefnek. A jászfényszarui üzem nagy
részben akkor már bérmunkában az Orionnak dolgozott, az ehhez szükséges fejlesztési pénzek is Budapestről jöttek. Az Orion
központ Jászfényszarun egy gyáregység létrehozását tervezte, és ehhez a szövetkezet
jászfényszarui részlege ideálisnak bizonyult, a
képzett munkaerő, a munkavégzéshez szükséges terület is részben rendelkezésre állt.
Jászárokszállással a közös tevékenység 1979.
március 31-gyel megszűnt, ez a ktsz végét is
jelentette. A következő nappal, április 1-től
létrejött az Orion VII. számú gyáregysége, de
ez már egy külön történet.
Végezetül így visszatekintve mit jelentett
Imre bácsinak a ktsz, mint közösség?
Egymást helyileg jól ismerő iparos emberek
nagy önállósággal, de ennek minden előnyével és nehézségeivel 1951-ben álltak össze egy
közösséggé. A kezdeti időszakot talán mindenki másként élte meg, de az idő múlásával egyre jobban látszott, közös összefogással
többségünk jól járt. A közös szilveszterek, az
együtt töltött disznótoros vacsorák, kezdetben motoros kirándulások, később teherautós, autóbuszos kirándulások fürdőhelyekre,
mind-mind a közösség összekovácsolását
szolgálta. Jó kollektíva volt, szerettünk ott
dolgozni.
Köszönöm a beszélgetést, hogy megosztotta
ismereteit a közel három évtizedről.
A földművelés mellett az ipar a településen
régóta jelen volt ezt igazolják a fennmaradt
céhes iratok, majd az iparos körök, a ipari
szövetkezet, amely jó alapot adott a továbblépéshez, a nagyüzemi ipar létrejöttéhez, megTóth Tibor
honosodásához városunkban.
FOTÓ: Értéktári fotó archívum
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A harmadik napon nyolc óra körül a Csíksomlyói kegytemplomhoz
érkeztünk. Többségünk először járt itt. Az építmény története a 15.
századig nyúlik vissza, ekkor telepedtek le itt a ferences szerzetesek. Az
első gótikus templom 1442 és 48 között épült fel. A templomot Sarlós
Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, ez ma is a templom búcsúnapja. 1661-ben az erős falak sem védték meg az épületet a török tá-

Sarlós Nagyboldogasszony főoltár · Fotó: Zsólyomi Jánosné
madástól. A támadók a templomot és a kolostort felégették, az ide menekülteket részben megölték, illetve fogságba hurcolták. Az épületeket
a 17–18. században többször javították, bővítették. A templom 1802re kicsinek bizonyult, így új építése mellett döntöttek. Az új barokk
templomot Konstantin Schmidt építész tervei alapján 1804-ben el is
kezdték építeni. A homlokzaton álló Mária-szobor – réz ötvösmunka
– 1837-ben készült, a brassói Rothenbacher ötvösmester munkája. A
templomot 1876. augusztus 20-án Fogarasy Mihály erdélyi püspök
szentelte fel. 1948-ban XII. Piusz
pápa basilica minor rangra emelte. A
templom berendezésének többségét,
a szószéket is Papp Miklós brassói
festő és szobrász készítette. A főoltár
mellett még további hat oltárt szebbnél szebb, neves festők oltárképei
díszítik. Az orgonát 1931-ben egy
temesvári mester építette, 2824 síppal Erdély egyik legszebb orgonája.
A Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázoló
kegyszobor a templom legértékesebb
tárgya. A hársfából faragott alkotás
1515 és 1520 körül készülhetett
reneszánsz stílusban, amely 2,27
méter magasságával a világon ismert
kegyszobrok legnagyobbika, alkotója
azonban nem ismert. A Napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt
a holdsarló, feje körül 12 csillagból
álló koszorú, fején koronával, jobb
kezében jogarral, balján a Megváltót
Békás-szoros
tartja. A kegyszobor a Mária-zaránFotó: Czeglédi Lászlóné
doklatok központja, a zarándokok
előtte fejezik ki hódolatukat.
A következő úti célunk Madéfalva. Mária Terézia uralkodása alatt
Erdélyben három székely és két román határezred felállítására adtak
parancsot. A székelyek korábbi kiváltságaikra, hagyományaikra hivatkozva ellenálltak az ezredek erőszakos felállításának. Ennek megtorlására báró Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására egy havas téli éjszakán, 1764. január 7-én. Az
ágyútűzzel indított támadásban mintegy 200 embert – gyermekeket,
asszonyokat is – lemészároltak. A székelyek nem felejtették el a borzalmat, és 1899-ben Csík-Madéfalván hatalmas kőoszlopot állítottak,
melynek tetejére Köllő Miklós szobrát, a kitárt szárnyú turulmadarat

helyezték. A kőpiramis alján, egy táblán
a SICVLICIDIVM szó olvasható. Ha
a szó nagybetűinek római számértékét
kivetítjük, azok összege éppen 1764,
a madéfalvi veszedelem esztendeje. A
szójátéknak a neve kronogramma.
Tovább haladva egyre feljebb emelkedtünk a hegyek csodálatos vonulatában gyönyörködve, elterelve figyelmünket a szerpentines tűkanyarulatok
sokaságától. A Békás-patak völgyébe,
a Békás-szorosba értünk, ami a Keleti-Kárpátok legszebb és leghosszabb,
5 km-es szurdokvölgye. A szurdokba
ereszkedve egy monumentális sziklaképződmény tűnt fel a tetején óriási
kereszttel. A sziklaóriás az Oltárkő,
1156 méter magas. A szorosnak három
fő része van: a Pokol kapuja, a Pokol
tornáca és a Pokol torka. A szoros a
200-300 méter magas sziklafalaival
Európa egyik természeti ritkasága, és a
Madéfalvai emlékmű.
hegymászók paradicsoma. A szorosban
Fotó:
Czeglédi Lászlóné
a tüdőt gyógyító jó levegőn 1,5 km-es
sétát tettünk.
A Gyilkos-tónál hosszabb időt töltöttünk. A tó 1837-ben földcsuszamlás, völgyelzáródás folytán keletkezett. Neve a felette emelkedő
Gyilkos-hegy nevéből való. A tóból még ma is kiállnak a völgy elöntött fenyőcsonkjai. A legnagyobb mélysége 11 m. A tó a Kárpátok
egyik legfestőibb tava, melyet 1000 m feletti sziklacsúcsok határolnak.
Közülünk a bátrabbak csónakáztak is. A Gyilkos-tó és a Békás-szoros
1996-ban nemzeti park rangra emelkedett.
Útban szállásunkra megtekintettük Csíkszereda Millenniumi templomát. Az építmény külsőleg különleges, a múlt és jelen igényes ötvözete. A templom megálmodója, Darvas-Kozma József plébános 2001ben kérte fel a világhírű magyar építészt, Makovecz Imrét a templom
megtervezésére, aki Bagos Ernő csíkszeredai építészre bízta a részletes
terv kidolgozását. Az alapkő 2001-es letétele után két évre felépült
templomot 2003. október 18-án Nagyboldogasszony és a magyar
szentek tiszteletére felszentelték. A kéttornyú centrális templom a ma-

Gyilkos-tó · Fotó: Zsólyomi Jánosné
gyarság múltját és jövőjét szimbolizálja. A tornyok előtti kapubejáratok fölött öt-öt kereszt jelképezi a keresztény magyarság tíz évszázadát.
A kapuk a székely porták jellegzetességei, a kapuk díszítőmintái a műemlék templomról valók. A belső tér púpos jurta alakú, mennyezetén
5x5 méteres üvegkupola. A templombelső modern, praktikus, de őrzi
az egyházművészeti hagyományokat is.
(folytatás a 17. oldalon)
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A Torockói Néprajzi Múzeumban
Fotó: Zsólyomi Jánosné

A csíkszeredai Millenniumi templom külseje
Fotó: Czeglédi Lászlóné

(folytatás a 16. oldalról)
merítettek. Az országút mellett állandó kirakodóvásár van a falu terA negyedik napunk is bőven tartogatott programot számunkra.
mékeiből, többségében cserép és fából készült eszközöket és sok minUtunk során sok szép székely kaput láttunk, fotósaink többet meg
den mást is árusítanak. Itt vettük meg (jó pénzért) a vásárfiát is az
is örökítettek az utókor számára. Bátran állíthatom, a székely kapuk
itthon maradottaknak.
„Mekkája” Máréfalva, 95 díszes székely kapu áll a kistelepülésen.
Utunk következő állomása Szováta, Medve-tó, amely 1875 évben
Székelyudvarhely a hajdani Udvarhelyszék anyavárosa, a későbbi
keletkezett, a világ legnagyobb heliotermikus tava. Alakja kiterített
Udvarhely vármegye székhelye volt.
medvebőrre hasonlít, innen kapta a nevét. A tó sótartalma a felszínen
Székelyudvarhely Hargita megye második legnépesebb városa, az
100g/l, mélyebben 220–300g/l. A vize gyógyhatású, a helioterm jeerdélyi magyarság egyik szellemi fellegvára. A főtéren egyórás sétát tetlenség következtében 35 °C-ra is felmelegszik. A tavat körbesétáltuk,
tünk, jártunk az Emlékezés Parkjában, ahol 13 történelmi és közéleti
és megnéztük az erózió folytán már a felszínre került só kősziklákat.
személyiség bronz másának szobrát 2004-ben leplezték le. A szobrok
Utolsó Erdélyi szálláshelyünkre, Segesvár felé vettük az útirányt.
a következő történelmi személyiségeket ábrázolják: Báthory István,
(folytatás a 18. oldalon)
Bem apó, Bethlen Gábor, Bethlen István, Csaba királyfi, Fráter György, Hunyadi János, Kós
Károly, Nyírő József, Rákóczi Ferenc, Szent
László, Wesselényi Miklós, Vándor Székely.
Székelyudvarhelyen áthaladva, tőle 13 kmre északnyugatra Farkaslaka településre érkeztünk. Több híres szülötte van a községnek,
többek között Fancsali Dániel (1769–1838),
V. Ferdinánd király gyóntatója, Suka Sándor
(1921-1993) magyar színész, Tamási Áron
(1897-1966) székely író. Megálltunk, tisztelegtünk az író sírjánál, mely két cserfa között, a
templom mögött áll, síremléke egy kvarcit kődombormű, Szervátiusz Jenő és Tibor alkotása.
Szülőházában emlékmúzeumot rendeztek be.
Újabb nevezetes helyre, Korondra érkeztünk.
A fazekas mesterséget 1613-tól tartják nyilván.
Itt található a székelyföldi híres gyógyfürdők
egyike. A négy borvízforrás egyikéből többen
Fábián Márton fazekas, keramikus munkái · Fotó: Czeglédi Lászlóné

Műemlék székely kapu · Fotó: Zsólyomi Jánosné

Tamási Áron nyughelye a két cserfa között · Fotó: Zsólyomi Jánosné
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(folytatás a 17. oldalról)
Megérkezésünk után a Világörökség részét
képező segesvári vár felfedezésére indultunk.
Segesvár a középkorban egyike volt Erdély
legfontosabb városainak mind gazdasági,
mind egyházi szempontból. A középkori utcákkal, régi házakkal borított várhegy minden oldaláról díszes tornyok és csipkézett
bástyák néznek le a várhegy alatt elterülő
városra. Gyerekként valahogyan így képzeltem el egy várat, ahol laknak, élnek. Itthon
osztálykirándulásokon csak romos, élet nélküli várakat láttam. Segesvár fő látványosága
a máig lakott középkori vár. A vár egykori
közel húsz tornyából és bástyájából kilenc a
mai napig épen áll, amelyeket 930 m hosszú
várfal köt össze.

a közelmúltban újítottak fel. Petőfi első szobrát 1897-ben Segesváron avatták fel, amely
Köllő Miklós alkotása. A szobrot 1922-ban
Kiskunfélegyházára menekítették. Azóta is
ott áll a főtéren, ez alapozta meg a két város
testvérkapcsolatát. A várnézés után foglaltuk
el szálláshelyünket, és gyertyafényes vacsora
fogadott bennünket a Rex Hotelban.
Ötödik napon hazafelé Dél-Erdély északi
peremvidékén, a szász települések mentén
vezetett az utunk, amely szép tájjal és rendezett települések látványával ajándékozott meg
bennünket.
Az első pihenőhely Torockó, a legszebbnek
tartott erdélyi település az Erdélyi szigethegység keleti részében, a Székelykő és az Ordaskő
sziklavonulatának szűk völgyében, Kolozs-

nyavárosi rangra emelkedett. Erre a jellegére
utalnak az 1870 táján, egy tűzvész után épült
híres „fehér házai”.
A település fölé emelkedő Székelykő jellegzetes formája miatt Torockón kétszer kel fel
a nap, ahogy ezt Jókai az Egy az Isten című
regényében megírta. A szikla nevének eredete
a tatárjárás idejére nyúlik vissza. A védekezéshez a falu urai a közeli Aranyosszékről székelyeket hívtak segítségül, akik ennek fejében
megkapták a hegytetőn akkoriban álló várat

Segesvárban készült csoportkép, Kovács Levente idegenvezető a kép jobboldalán
Fotó: Czeglédi Lászlóné
A város szimbóluma az óratorony, amely a
város minden részéből látható. A várba is az
egykori főbejáraton, az óratorony kapuján át
sétáltunk be. A vár óráján 12 apostol ezüst
szobra sétált körbe. Ma múzeum van benne.
A várkertben megnéztük Romulus Ladea
szobrászművész az ötvenes években készült
alkotását, Petőfi Sándor mellszobrát, melyet

vártól délre fekszik. A falu eredeti lakói német vasművesek voltak, akiket az Árpád-házi
királyok uralkodása idején a Thoroczkai család telepített ide. Ennek köszönhető, hogy
a modern vasipar megjelenése előtt Torockó
Erdély legjelentősebb vasműves központja
volt, mely hosszú ideig biztosította a lakosok
jólétét. Vasművességének köszönhetően bá-

Nagy magyarok emlékparkja Székelyudvarhelyen · Fotó: Zsólyomi Jánosné

Segesvárban az egyik téren
Petőfi Sándor szobra
Fotó: Czeglédi Lászlóné
és környékét. A falu ékességeit, a festett bútorokat, a háztartási eszközöket, a páratlan torockói népviseletet, a keresztszemes és rámán
varrott kézimunkákat csodáltuk meg a múzeumban. Sétát tettünk a templom mögött
szépen felújított és funkcionáló szász házak
utcájában.
13 óra magasságában a Kolozsvártól mindössze 18 km-re lévő Gong Villa étteremben
ebédeltünk. Itt búcsúztunk el Kovács Levente csíkszeredai idegenvezetőnktől, akinek köszönjük, hogy az öt nap során minden rétről,
hegyről, épületről tudott nekünk új ismeretekkel szolgálni.
A Kolozsvártól Nagyváradon át a határig
vezető út már ismerős volt. Magyarországra
érve többen már a FÉBE következő, jövő évi
külföldi útját szorgalmazták. A Mészáros Attila vezette autóbusz este fél 10 órakor megérkezett Jászfényszarura. Köszönet a kulturált,
segítőkész vezetésért, munkatársainak az út
lebonyolításáért. Elismerés az utastársainknak a pontos, fegyelmezett magatartásért.
Tóth Tibor
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Országos Könyvtári Napok a városi könyvtárban
– Értékhordozás mértékkel
Könyvtárunk idén is bekapcsolódott az
október 3. és 9. között megrendezett országos kampányba. A hét programjait az értékteremtés köré szerveztük. Igyekeztünk az
országos programokon belül olyan témákat
kiválasztani, ami fontos számunkra és a város
lakossága számára is. Feladatunknak tekintjük az értékes, előremutató gondolatokkal
bíró fiatalok támogatását. Ezen a héten is ezt
tettük, nagy örömmel.

jának érdekességeit tárta elénk. A komoly
kutatómunka meghozta a gyümölcsét, óriási
anyag gyűlt össze, melynek kicsiny részletét
ismerhettük meg. A közös jász múlt ajtajai
kitárultak, és újabb kutatandó területekhez
vezetnek majd el.
Kristóf remek előadó, humorral, mindenki
számára érthetően adta elő tudományos kutatásainak eredményét. Készségesen válaszolt
az érdeklődők kérdéseire, sőt ráadást is adott.

ben. Hogyan, mit, mikor
és miért változtassuk életmódunkban, hogyan tehetjük apróbb trükkökkel környezetbaráttá életünket. A téma
sok területet érint, létfontossága nem kétséges, vajon mennyire látjuk ezt?
Dia kiállása a minimalista, környezettudatos életmód mellett példamutató. Elgondolkoztatott minket, hogy mit tehetünk azért,
hogy a mindennapjaink ne a pazarlással,

A Múltidéző témanapon, október 6-án Farkas Kristóf Vince, a Jász Múzeum fiatal történésze, helytörténeti kutató tartott előadást A
Jászkun Kerület kapitányai címmel. Előadása
ismeretterjesztő volt, a doktori disszertáció-

Ezen az estén nagy megtiszteltetés érte a jelenlévőket és szervezőket, mert Csikós Miklós jelenlegi jászkapitány és kedves felesége,
valamint Ézsiás István első jászkapitány is
tiszteletét tette az előadáson és az azt követő
beszélgetésen. Pénteken, október 7-én Sápi
Diána tartott előadást Változtass, hogy változhass! címmel a tudatos, környezetbarát
életmódról a Zöldkönyvtár témanap jegyé-

szemétgyártással teljenek. Fontoljuk meg,
hogy mire és mennyi időt töltünk! És természetesen vállaljuk mások előtt, ha a tudatos
életmód mellett elköteleződtünk, mutassunk
példát, hogy másképp is lehetne!
Köszönjük mindazoknak, akik ezen a két
estén ellátogattak hozzánk, és megtisztelték
az előadókat a figyelmükkel.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Rangos verseny Jászfényszarun

A verseny résztvevői · Fotó: Glonczi Rudolf
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervezte a X. Jász
Fény vers- és prózamondó találkozó 2. fordulóját, ahol a jelentkezőknek Jászfényszarun először nyílt lehetőségük arra, hogy két országos
versenybe is továbbjussanak. Tízen neveztek az október 9-i különös
megmérettetésre, akik döntően a középiskolás korosztályt képviselték.
Karcag, Jászberény, Jászárokszállás, Gyöngyös települése képviseltette
magát a helyi két köszöntő verset mondó, Rácz Ádám és Szénási Sándor mellett.
A zsűri két verset kért az aspiránsoktól, de a döntés meghozatalához
még két középiskolást újabb verssel is meghallgatott, amelynek alapján az alábbi eredmény született.
Sas Zoltán, a jászberényi Terplán Zénó Ferences Gimnázium és
Szakgimnázium végzős diákja kétségtelenül a legjobb teljesítménnyel
jutott tovább mind a József Attila, mind az Illyés Gyula nemzeti ver-

senyek országos döntőjére. Érett, tudatos versmondásért kapott díjat.
Szintén nagyon szépen teljesített és mindkét döntőbe továbbjutott
Kerek Dávid, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója, aki
a versek értő tolmácsolásáért kapott díjat.
Sikeres szereplésért kapott oklevelet Meszesi Csenge (Illyés) és
Benyovszki Ádám Barnabás (József Attila) a gyöngyösi gimnáziumból,
akik tartalékként kapnak esélyt az országos versenyek döntőjébe való
továbbjutásra. A jászárokszállási Tóth Lászlóné felnőtt kategóriában a
humánum költői megszólaltatásáért kapott díjat.
A díjkiosztó előtt Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesülete
elnöke értékelte a hallottakat. Felhívta a figyelmet azon főbb alapelvekre, amelyeket figyelnek a legjobbak kiválasztásánál. A versválasztás,
a szép beszéd, a gondolatok értő tolmácsolása mellett a művészi kifejezésmód, a versek felépítése is fontos szerepet játszik a folyamatban.
Rámutatott a tipikus hibákra, praktikus tanácsokat adott a versenyzőknek a jövőre nézve.
A zárszó után mindenki egyéni értékelést is kérhetett a zsűritől,
melynek tagja volt még Hevesről Erdészné Turcsányi Katalin drámapedagógus, és Bordásné Kovács Katalin a jászfényszarui szervezők
képviseletében.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően nemcsak a
díjazottak, oklevelet kiérdemeltek térhettek haza szép ajándék verseskönyvekkel, hanem minden versenyző kapott értékes olvasnivalót az
emléklap mellé. Köszönet illeti könyvtárosainkat - Bujdosó Katalint és
Nagy Ildikót - valamint Berzéné Magyar Krisztinát, akik lelkes segítői,
szervezői voltak ezúttal is hagyományos találkozónknak. Ezen a szép
őszi délelőttön több, mint harmincan merültek el a magyar költészet
csodás világában, köszönték a zökkenőmentes lebonyolítást, a barátságos, szíves vendégfogadást és vitték tovább városunk jó hírnevét.
Katinka

20

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2016/10

Rocktóber Feszt
Nagyszabású sikeres rendezvény volt, három az egyben: veterán járművek találkozója, tábortűz és rock fesztivál.
Október 1-jén tíz órakor kezdődött jármű kiállítással és találkozóval,
amely egy nagy volumenű felvonulásban csúcsosodott ki. Összesen
140 járműre csodálkozhatott rá a kilátogató sokaság köszönhetően a
találkozó szervezői: Lovász Dénes és Pál Károly eredményes munkájának. A technikai csodák között szerepeltek veterán autók, katonai
autók, motorkerékpárok, segédmotorok, rendőr motorok, katonai
oldalkocsis motorok, egyéni építésű kistraktorok és – a fiatalok nagy
örömére – kiállítottak egy Formula Renault 2.0 versenyautót is.

A színpadi program – a tulajdonképpeni rock fesztivál – tizenöt órakor kezdődött Farkas Zsolt 45 perces egyéni produkciójával. Fellépése
színvonaláról tanúskodik, hogy aznap este Zsolt újra színpadra lépett
tizenévesek egy csoportjának külön kérésére. Az együttesek sorát a helyi legenda, a 41 éves Golf együttes fellépése nyitotta meg és nézőtérre
csalogatta korosztályának népes rajongótáborát. A Golf együttest a Jáger János és barátai formáció követte egy kifejezetten népszerű és sikeres zenei összeállítással. A koncertek közötti szünetben a közeli Szent
Mihály naphoz tartozó szokáshoz igazodva, fél kilenckor fellobogott a
tábortűz, nagyszámú nézősereg körgyűrűjében. A hangulatot a Városi
Énekkar énekes és hangszeres produkciója tette még varázslatosabbá.
Ezután megkeményedett a stílus. Jöttek a hard rock és a hevay metal
zenei csapatok. Az Etil–Csoport a 90-es évek dirty rock és a modern
rock stílusát ötvözve Zoral, Junkies, Road feldolgozásokat és saját dalokat játszva adott új lökést és ritmust a fesztiválnak. Ezt a hangulatot
fokozta fergetegessé a HellDiver együttes P.Mobil, Pokolgép, Ossián,
Dinamit dalok tökéletes tolmácsolásával és rendkívül sikeres saját dalaival. A fesztivál sztárvendége az AB/CD együttes volt. A csapat szinte
száz százalékos pontossággal szólaltatta meg a világhírű ausztrál AC/

DC rock banda slágereit. Ebben nem kis része volt az énekes Kristó
László énekhangjának és énektudásának. A buli, szinte extatikus hangulatban, hajnal fél egykor ért véget.
A Rocktóber Feszt Jászfényszaru Város Önkormányzatának fő támogatásával valósult meg. A rendezvényt a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár szervezte, együttműködve a GAMESZ, a Polgármesteri

Hivatal, a Start Munkaprogram munkatársaival, valamint a Jászfényszarui Rendőrőrssel, Jászfényszaru Város Polgárőrségével, Jászfényszaru Város Sportegyesületével, a Közterület felügyelettel, a Városi Tűzoltó Egyesülettel és a jármű találkozó szervezőivel: Lovász Dénessel és
Pál Károllyal.
Az eseményt támogatták még: Radics Tibor és barátai, Kaszai Tamás
Palásthy Pál · Fotók: Glonczi Rudolf
és segítői.

Falunap Gát testvértelepülésen

Gát testvérvárosunktól idén is meghívást kaptunk a Falunapra. Küldöttségünket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester vezette a 2016.
augusztus 27-ei eseményen, ahol előbb kispályás focistáink mérkőztek
meg egy háromcsapatos tornán. A nap csúcspontja a településközponti „falusi forgatag” volt, maga a Falunap, ahol a kulturális bemutatók
alatt beszélgethettünk a helyiekkel, ismerkedhettünk problémáikkal,
véleményükkel, történeteikkel.

Ahogy az utánozhatatlan vendégszeretetet, úgy ezeknek a beszélgetéseknek a tanulságait sem lehet méltóképpen papírra vetni, helyette
szívünkbe zártuk és őrizzük. A focisták a rendezvény másnapján megtekintették a Vereckei-hágóban lévő honfoglalási emlékművet.
Küldöttségünk valamennyi tagja nevében megköszönjük gáti barátainknak azt a szívélyes fogadtatást, gondoskodást és nyitottságot, amely
Illés Péter
páratlan élményt jelentett számunkra.
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Debrecenben az Iglice
hagyományőrző táncegyüttes
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A mese rólad szól
– A magyar népmese napja 2016
„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében
(Bruno Bettelheim)
olvasni.”
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmesét
ünnepeljük. Ennek apropóján, immár hagyományosan az Iskolai és
Gyerekkönyvtárral közösen hirdetünk versenyt, vagy rendezünk programot. Ezúttal kitöltendő feladatlap formájában mérkőzhettek meg
egymással a gyerekek, aminek utolsó feladata egy mese megírása volt.
A feladatlap kitöltéséhez a könyvtárakban fellelhető mese kötetek és
lexikonok segítettek.

2016. szeptember 16-17-én Debrecenben a III. Kezdő Felnőtt Néptáncosok Országos Találkozóján járt immáron második alkalommal
az Iglice hagyományőrző táncegyüttes. Az első napon egy bemutatón
vettek részt a táncosok, ahol a 22 közreműködő tánccsoport mutatta
be tudását egymásnak és a közönségnek. A színpadi produkciók során
színpadra léptek Jászfényszaru város táncosai is, akik bökönyi táncukkal varázsolták el a közönséget. A bemutatót táncház zárta, ahol mindenki szabadon és felszabadultan táncolhatott az adott táncanyagból,
melyet a Bürkös zenekar kísért. Másnap egy tematikus napon vettek
részt a közreműködők, ahol a Szilágysággal, a tájegység néprajzával,
viseletével és táncaival ismerkedhettek meg a táncosok. A rendezvényre
adatközlő táncosok és zenészek is érkeztek Szilágyságról, akik aktívan
részt is vettek a bemutatókban. Bátran mondhatom, hogy ismét egy
színvonalas jó hangulatú rendezvényen vett részt a csoport, és ha jövőre
is megrendezik, az Iglice hagyományőrző táncegyüttes biztos ott lesz.

Kép és szöveg: Péter Szilárd

A verseny végeredménye: Berze Anna 1. helyezett, Polatschek Péter
2. helyezett, Víg Hanna és Balázs Léna 3. helyezett, Vincze Veronika
4. helyezett lett, a legjobb mese díját Agócs Alexandra kapta.
Szívből gratulálunk nekik! Köszönjük, hogy ilyen sokan részt vettetek a meghirdetett versenyen. Baliné Bazsó Máriának pedig köszönjük
szíves közreműködését.
Nagy Ildikó könyvtáros

A Népművészet Ifjú Mestere kitűntetésben részesült
Kaszai Lili és férje, Fundák Kristóf
Kaszai Lilit mindenki ismeri Jászfényszarun. Kislány korától a helyi
általános iskolában tanult, a városi ünnepségeken sokszor hallhattuk
őt énekelni s láthattuk a színpadon táncolni az Iglicében. Az elmúlt évben férjével, Fundák Kristóffal együtt megnyerték a Fölszállott a páva
országos vetélkedőt néptánc kategóriában. Tudásukat, tehetségüket,
elhivatottságukat táncpedagógusként kamatoztatják. Idén augusztus
20-án állami kitüntetésben részesültek; a Népművészet Ifjú Mestere
díjat vehették át Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztertől.
Lili nyilatkozatából idézünk: – Gyermekként sokszor énekeltem
Jászfényszarun, a városi ünnepségeken az Ó, Szent István dicsértessél… éneket táncos társaimmal. Éreztük, hogy ez a dal különleges atmoszférát teremt, de felnőtt fejjel jövünk rá az igazi jelentésére, arra
hogy ez az ének a magyarság összetartozásáról szól.
Vallják mindketten, ezt a kitüntetést nem érték volna el a saját közösségük nélkül, amelytől sok segítséget kaptak.
Gratulálunk!

A zene világnapja
Október 13-án 17 órakor a zene világnapja alkalmából tartott programon a művelődési házban Horváth Áron cimbalmos és az Iglice
Gyermeknéptánc Együttes mutatta be műsorát a lelkes közönségnek.
Dr. Kocsisné Horti Mónika szervező zenepedagógus jóvoltából még
idézeteket is válogathattunk a zenéről. Köszönjük ezt a jó hangulatú
délutánt!
Kép és szöveg: Katinka
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Szépkorúak köszöntése

Jászfényszarun két idős hölgyet köszöntöttek a közelmúltban: Kiss Józsefné Lajkó Máriát (baloldali kép)
és Péter Ferencné Szabó Máriát, mindketten 90 évesek. Az oklevelet és a virágcsokrot Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester,
dr. Sándor Mátyás aljegyző, és Szalainé Varga Erzsébet anyakönyvvezető adta át az ünnepelteknek.

Partizánok pedig nincsenek
Rettenetes zajra ébredt a gyerek, még soha ilyen dörömbölést nem
hallott egész életében, igaz, még csak hatéves volt.
Egész testét elöntötte a rémület, reszketve bújt a takaró alá, befogta
a fülét, de mindhiába, a zaj ütemesen, egyenletesen folytatódott. Mint
a megriasztott állat, futni szeretett volna, de nem mozdult a lába, a
félelem megbénította minden tagját. Lassan magához tért, kiabálni
kezdett torkaszakadtából, hisztérikusan hogy a szüleit felébressze, de
nem történt semmi, csak a dübörgés folytatódott irgalmatlan monotóniával. Még soha nem fordult elő az, hogy felsírt éjszaka, és apja
vagy anyja nem vigasztalta, nyugtatta volna, ezért még ijesztőbb volt
minden a rettenetes dübörgésben. Nagy nehezen kikászálódott az ágyból, a novemberi hideg élesen megcsapta a lábát, mezítlábasan futott a
szülők szobájába hüppögve, sírva, reszketve.
De üresen tátongott a szülői ágy hiába tapogatózott a biztonság, a
megnyugvás után. Kétségbeesve rohant a konyhába, ahol sötét volt, a
villany nem égett, de a kitárt ablakok előtt a novemberi hidegben, ott
álltak a szülei mereven, kifelé tekintve, őt észre sem vették. Odafúrta
magát hozzájuk, de rá sem pillantottak, mindketten az utcát nézték,
ahol hatalmas zöldes-barna járművek dübörögtek végtelen sorban.
Kerek tetejük nyitva, bennük egy-egy katona állt, fejükön gömbölyű
vassisak, kezükben fegyver. Egy hatalmas cső nyúlt ki oldalt mindegyik járműből az ablakok felé irányulva. Vajon mi lehet ez? – de nem
mert kérdezni semmit, mert látta, hogy anyja sír, apja pedig reménytelen félelemmel ismételgeti: Bejöttek az oroszok!
Kik lehetnek ezek, hogy ennyire sokan jönnek, és miért kell félni
tőlük vajon, de már nem gondolkozott sokat ezen, a sok sírás, a hideg
elbágyasztotta, lecsúszott a földre és hirtelen elaludt. Még motyogott
valamit, mikor ölbe vették, megsimogatták és ágyba tették. Másnap
korán rohant a szomszédba, hogy eldicsekedjen, mit látott az éjszaka, már messziről kiabálta a barátjának: Én láttam, hogy bejöttek az
oroszok! A kisfiú azonban nem csodálkozott, a tízévesek mindentudó
fölényével javította ki: Nem bejöttek, hanem megint bejöttek! Különben is minket nem érdekel, mi disszidálni fogunk!
Leforrázva állt, már megint valami, amit ő nem ért, ő még nem tanult semmit, még a betűkben is csak az R betűnél jártak, hogy-hogy
megint bejöttek és mi az, hogy disszidálni!
Ám nem szólt semmit, mert újabb recsegés, kattogás hallatszott, de
most a hegyek felől, így félve hazarohant.

A ház lakói az udvaron álltak, és a férfiak azt hajtogatták, ez géppuska, ezek a partizánok!
Sok érthetetlen dolgot hallott még aznap, de nem sokat gondolkodott semmin, mert már egy hete nem volt iskola, boldogan játszott a
gyerekekkel. A szülők most nem sokat törődtek velük, tanakodtak,
menjünk, maradjunk, ki ment már el és hova.
– Úgysincs iskola, gyere velem – mondta apja pár nap múlva neki
–, beteghez hívtak a szomszéd faluba, legalább nem leszek egyedül az
úton. Az ócska Opel füstölögve indult, s ő büszkén, lábát lóbázva ült
a hátsó ülésen. Találós kérdésekkel szórakoztak, mikor apja egy mondat közepén csikorogva fékezett. Egy férfi ugrott a kocsi elé, kezében
fegyver, a fején véres kötés.
– Doktor úr – lihegte –, adja ide a kötszereket, gyógyszereket, mindent, amije van, sebesültjeink vannak az erdőben!
Apja szótlanul adta át a kért dolgokat, majd suttogva kérdezte: Meddig tudják még tartani magukat? A bekötött fejű férfi mormolt valamit és csüggedten legyintett.
Otthon este hallotta a konyhából átszűrődő halk beszédet: Odaadtam a partizánoknak minden kötszert és gyógyszert, még tartják magukat valamiképpen.
Aha, most már tudom, mi az a partizán, ez a bácsi, a bekötött fejével!
– gondolta és elégedetten álomba merült.
Telt – múlt az idő, tavasz táján Pestre készültek, megnézni a rokonokat. Borzasztóan örült, vonattal utazni csodálatos és még csak egyszer
volt ebben része.
A város nem tetszett neki, a villamosból látta, hogy sok házon lyukasak, feketék a falak, ez nem érdekelte, az embereket nézegette unalommal, hiszen senkit nem ismert. Hirtelen azonban ismerős arcot vett
észre mellettük és hangos örömmel kiáltozta: Apa, apa, itt a partizán,
de már meggyógyult a feje, nincs is bekötve …! De folytatni nem
tudta.
Az ismerős férfi könyörgő-rettegő szemmel nézett az apjára, aki
azonnal leszállt vele a villamosról és reszkető hangon, lassan suttogta a fülébe: – Börtönbe akarsz juttatni? Nincs és nem volt partizán,
megértetted?
Czellár Judit, a Genfi Magyar Értesítő
Megértette.
szerkesztőjének novelláját – melyet az 56-os évfordulóra írt –
közzé teszi a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöksége
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Generációk tudása a szomszédságunkban
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2016-ban is folytatja közművelődési tevékenységét. Több mint 22 éve valósít meg
településünkön, a régióban olyan programokat, amely elősegíti a résztvevők képzettségének, műveltségének, tájékozottságának
fejlesztését, az értékek közvetítését, a hagyományok őrzését a felnőttek és a gyermekek
körében egyaránt.
A társasághoz 1999-ben csatlakozott drámapedagógiai műhely tagjai minden évben szerveznek drámatáborokat és módszertani programokat. Az előző években a
TÁMOP-3.2.13-12/1 konstrukcióra beadott
a „Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében
a fenntarthatóság jegyében” című pályázat
keretében lebonyolított „Apáról fiúra” hagyományőrző kézműves tábornak, majd azt
követően a „Mesekincstár – Drámatábor
Görbeországban” c. programnak nagy sikere volt. Erre alapozva s egyben a projekt
ötéves fenntartási kötelezettségének is eleget
téve állítottuk össze a „Generációk tudása –
Csillagtábor” témájú programunkat, amely
megvalósításához kértük az önkormányzat
támogató segítségét.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a beadott pályázatot elismerésre méltónak tartva,
a programunkat 530.000 Ft-tal támogatta
– amelyet külön köszönünk – ezzel is biztosítva minden gyermek számára az egyenlő
hozzáférést a tanórán kívüli programokhoz,
táborhoz.
S íme, a programunk. Nem mentünk mi
messzire, sem a világ végire…
Szomszédoló 2016. július 18-tól
július 23-ig Csemőn
Táborunkkal az idei nyáron a festői szépségű Tamás tanyára, Csemőre utaztunk.
Kecskemét és Cegléd között helyezkedik el a
picinyke falu, amely már Magyarország legvirágosabb települése címet is elnyerte!
A tanya mintegy 7 km-re található a falutól,
az erdő közepén. Faházaink komfortosak, barátságosak voltak, házigazdáink mindenben
kedvünkben jártak. Saját „állatparkunk”
hangjai ébresztettek bennünket minden reggel, hiszen a lovak a szamarakkal már hajnaltájt élénken tárgyalták az aznapi teendőket.
Utazásunk első napján a híres mén, Kincsem nyomába eredtünk az Attila-dombon
Tápiószentmártonban. Feltöltődtünk energiával. Játszottunk, meglátogattuk a múzeumot, az istállókat.
Folytattuk utunkat Cegléd felé, ahol egy
mezítlábas parkot vehettünk birtokba. Nagy
élmény volt mezítláb végigsétálni különféle
felületeken! Volt, amelyik csiklandozott, volt,
amelyik szúrt, de mi hősiesen teljesítettük a
próbát! Jutalmul megdézsmálhattuk a házigazda gyümölcsösét, s megillatozhattuk az
általuk termesztett levendulából készült illatzsákokat!
Az esti órákban érkeztünk táborhelyünkre,
ahol finom, ízletes vacsorával vártak bennünket. Elfoglaltuk szállásunkat, rövid, ám annál

vidámabb ismerkedő, hangulatteremtő játékokat játszottunk, majd nyugovóra tértünk.
(De: Az éjjel soha nem érhet véget…!)
Másnap reggel Kecskemétre utaztunk (s
nem utoljára), ahol első állomásunk a Vadaspark volt. Kellemes környezetben helyezkedik el a város szélén ez a kis állatkert, amely

Erőn felülinek tűnt néhány szakasz, de az
erőpróbát végül mindenki teljesítette! S aki
még nem bizonyult elég fáradtnak, trambulinozhatott, játszóterezhetett.
Fáradtan érkeztünk vissza táborhelyünkre.
Később aztán kivirultunk, s újra itt voltak a
hangulatteremtő játékok, s az „Az éjjel soha

rendkívül gazdag állománnyal rendelkezik.
Mire véget ért a látogatás, finom pizza várt
bennünket, melyet a fák hűse alatt fogyasztottunk el.
Ezután következett a meglepetés! Kalandoztunk! Méghozzá kalandparkban! Három
pályán próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek (s a vállalkozó felnőttek).

nem érhet véget …” ismételten. Az éjszaka
folyamán híre ment a táborlakók között,
hogy többen látni vélték a csemői Jetyt, de
aztán kiderült, hogy csak az éjszakai ügyeletes
felnőttek öltöztek fel kissé túlzottan.
Szerda reggel rendrakással kezdtünk, s ihol,
a faház kívül-belül ragyogott!
(folytatás a 24. oldalon)
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Generációk tudása a szomszédságunkban
(folytatás a 23. oldalról)
Ezután kézműveskedéssel folytattuk a napot. Fiaink anyacsavar karkötőket készítettek, míg lányaink nyakéket, majd festettünk
is, természetesen gipszfigurákat. Elkészült
táborunk szülinapos táblája is.
Ebéd után elméleti tudásunkat palléroztuk
a „Tamás tanya tudósai” c. vetélkedőn. Palatáblára írtunk, s megpróbáltuk megfejteni a
közel sem könnyű feladványokat, amelyek a
régi paraszti világba repítettek bennünket.

Szellemi fáradtságunk felpezsdítéseként fürdőruhát kaptunk magunkra, s vizeskedtünk
egy nagyot. Szerencsére nem kellett korsóval
menni a kútra vízért, hiszen a Tamás tanyának saját medencéje is van!
Vacsora után dinnyepartit rendeztünk! Így
természetesen mindenkinek mennie kellett
este egy bizonyos helyre, s persze „Az éjjel
soha nem érhet véget…!”
A következő reggelen ismét utaztunk! Hová
máshová, mint Kecskemétre! Annyi ott a
látnivaló! A Planetáriumot vettük célba, s elmerültünk a csillagvilágban. Hosszas sétával
felfedeztük a városban kiállított bolygókat is.
Megéheztünk, így hát betértünk egy kellemes étterembe, ahol finom kétfogásos ebéd-

del tömtük tele a bendőnket, természetesen
még egy fagyi is belefért!
Ezután irány a mozi! A dzsungel könyve
c. film részesei lehettünk 3D-ben, kísérőként pedig ropogtattuk az elmaradhatatlan
popcornt.
Patinás környezetben – a Kecskeméti Színház előtt – vártuk buszunkat, amely visszaszállított bennünket táborhelyünkre. Már
messziről éreztük az isteni vacsora illatát! Megettük még a maradék dinnyét, így az éjjel ismételten hajnalig tartott!
Kakaskukorékolás után
komoly munka várt
ránk. Pogácsát sütöttünk,
méghozzá kemencében!
Kereket, szögleteset, fonottat, meg mindenfélét!
Gyúrtuk, dagasztottuk,
formáztuk. Míg sültek a
pogácsa kézműremekek,
addig mi a medencében
hűtöttük felhevült testünket.
Délután megállt házunk táján egy lovaskocsi
s bekocsikáztuk a környéket. Míg a csapat
egyik fele zötykölődött, addig a másik a jól
ismert gumis játékot tanulta – biztosan tudja
mindenki, mi is ez (?), mely a régi idők kedvenc időtöltése volt.
A vidám nap után este Activity partit rendeztünk, így a jókedvünk csak fokozódott!
S minden jó, ha a vége jó! Tábortűzzel búcsúztunk a tanyától. Közös éneklés, baráti
összebújások, egy-két könnycsepp, s vigasztalásul már szőttük a jövő évi terveket. Míg
mi a tűz mellett múlattuk az időt, csillagok
hulltak az égből. Zseblámpával összegyűjtöttük mind egy szálig az éj leple alatt!
Reggeli után indultunk haza, azonban nem
arra, ahonnan jöttünk, hanem más irányba!
Tiszakécskén vártak bennünket a családi

kékfestő műhelybe, ahol mind a mai napig
készítenek csodálatosabbnál csodálatosabb
kékfestő anyagokat. A műhely munkájába,
a festés minden fázisába részletes betekintést
kaptunk – talán lesz is köztünk olyan, aki
szívesen fogna bele ilyen különleges alkotó
munkába.
A műhely előtt a kisvonat várt reánk. Így
énekelhettük vidáman, hogy hegyek között,
völgyek között zakatol a vonat, miközben bezakatoltuk egész Tiszakécskét.
A szőke Tisza partján pihentünk meg, s
megérintette szívünket a Tisza-parti fák burkolózó kéksége.
Megéhezvén betértünk az Ókécske csárdába, megebédeltünk, majd irányt vetve
Szolnokra utaztunk! Belvárosi sétánk során
hűsöltünk a főtér szökőkútjában, sétáltunk
a Tisza-parton. A belvárost a folyó új ékességén, a tiszai gyaloghídon közelítettük meg.
Újabb meglepetésként várt bennünket egy
hajó a Tisza vizén! Egyórás hajózás után sajnos tényleg haza kellett indulnunk!
Késő esti órában érkeztünk Fényszarura,
ahol könnyes szemek, vidám arcok, hálás
szülők (izgalommal telve) vártak bennünket,
s mi fájó szívvel (és könnyes szemekkel) búcsúztunk egymástól.
Ezúton köszönjük a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság előkészítő munkáját,
Jászfényszaru Város Önkormányzatának az
anyagi támogatást és Anikó néni, Györgyi
néni, Hédi néni, Terike néni szervező munkáját. Külön köszönjük a szülőknek a bizalmat! S legfőképpen a táborozóinknak a több
éve együtt töltött időt, melynek során sokat
tanulunk mi, felnőttek is tőletek! S tudjátok,
„Az éjjel soha nem érhet véget …!”
A táborról készült több száz fénykép megtekinthető a Facebook „Hetedhét nyári tábor”
Bedekovich Lőrinc
oldalán.
Népfőiskolai Társaság szervezői nevében
Kovács Béla projektmenedzser
Fotók: Nagy Jánosné Anikó

Jász Baráti Társaságok XII. Fóruma Jászapátin
Az évenként megrendezendő fórum házigazdája szeptember 17-én a
Jászapátiak Baráti Egyesülete (JABE) volt. A Jász vendéglőben tartott
tanácskozásra a meghívást 12 baráti társaság fogadta el. A Fényszaruiak Baráti Egyesületét három egyesületi tag képviselte (képünkön: Tóth
Tibor elnök, Bognár Ágnes egyesületi tag, Cserháti Vencelné Ellenőrző
Bizottság elnöke).
A házigazda társaság nevében Illés Anita, a JABE elnökségi tagja nyitotta meg a fórumot. Köszöntötte a résztvevőket dr. Völgyi István,
Jászapáti alpolgármestere, méltatta a hagyományőrző civilek tevékenységét, azt a patrióta szellemet, amit egy-egy településen képviselnek.
Szabóné Nagy Enikő, a JABE alelnöke köszöntője után bemutatta az
egyesület tevékenységét. Magyar Aliz, a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társaságának (JÁKOB) elnöke – aki megálmodója, kezdeményezője, majd koordinátora az évenkénti fórumnak – kiemelte,
számára öröm, hogy szülővárosában, Jászapátin rendezték meg idén
a találkozót. Hangsúlyozta a társaságok „fiatalítását”, nincsenek fiatalok, a probléma sajnos a 24. órában van, és félő, hogy mások is a
jászkisériek sorsára jutnak (megszűnt a Jászkisérek Baráti Egyesülete).
A fórumon résztvevő baráti társaságok képviselői tájékoztatták egymást az elmúlt egy évben végzett tevékenységükről és terveikről.

A „fiatalítás” több szervezetnél is felmerült, hogyan lehet bevonni
őket a helytörténetbe, programok szervezésébe.
A tájékoztatót, eszmecserét közös ebéd követte, majd a vendégek ellátogattak a jászapáti Tanyamúzeumba.
A 2017. évi találkozó megszervezését Jászszentandrás vállalta fel.

Tóth Tibor · Fotó: Illés Anita
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HOLLÓ SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„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 bánatom.
Csak hadd lássam még egyszer a párom!
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,
súgd meg neki halkan, én minden nap várom.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

TÚSOR IGNÁC

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Emlékezés

DOBAI MIHÁLY

halálának 1. évfordulójára.
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk hangod.
Egy jajszó nem sok, annyit se mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”
Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

TÖRÖK JÁNOSNÉ
CSÉCSEI ROZÁLIA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés Édesapám,

RIMÓCZI PÁL
halálának 24. évfordulójára
és Édesanyám,

RIMÓCZI PÁLNÉ
NAGY ERZSÉBET

halálának 6. évfordulójára.
„Jó édesapát, édesanyát feledni nem lehet,
Sírjukon túl is ott él a szeretet.
A jó szívüket, dolgos két kezüket áldd meg Atyám,
s én megköszönöm, hogy ők voltak az édesapám, édesanyám.”
Szerető lányotok és családja

ÉZSIÁS DÁNIEL EMLÉKÉRE

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem felejtünk.”
A gyászoló család

Emlékezés

SEBIK LÁSZLÓ
halálának 14. évfordulójára.

„Lelked, remélem, békére talált,
S Te már a mennyekből vigyázol miránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk.
s örökkön-örökké emlékezünk rád.”
Szerető feleséged és fiad

Emlékezés

RADICS ISTVÁNNÉ
RADICS ILONA

halálának 2. évfordulójára.
„Amíg élt szerettük, s amíg élünk el nem feledjük.”
Szerető családja

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
„Leány a nyeregben”
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014.
év októberében kiadta Gyenge Péter:
ANDRIS Egy parasztfiú regénye című
kiadványt, melyet a Dobó Könyvkiadó
Budapesten 1944. május hóban adott ki.
Gyenge Péter leánya és fia sem tudtak arról, hogy édesapjuk Jászfényszaruról még
más témában is írt volna.
Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató irathagyatékát rendezve április hónapban nagy örömünkre egy újabb
Gyenge Péter írásra bukkantunk. A Leány
a nyeregben című színmű 3 felvonásban
íródott, írógéppel írt eredeti példánya bekötve 82 oldal.
Az első oldalon ez áll: „Propaganda kortörténet, mely játszódik 1955 év őszétől
1958 év nyaráig terjedő időszakban!”

A szerző akkori címe is szerepel: Budapest, XIV. ker. Gervay utca 14. I. emelet
1. sz.
A második oldalon a szereplők színdarabbéli nevei és foglalkozása, státusza szerepel.
A darab három felvonásban és hét képben
íródott, megjelölve az egyes képek helyszínét is. A harmadik, negyedik oldalon a
darab sűrített tartalma került megfogalmazásra.
78 oldalon keresztül felvonásonként és
képenként a szereplők párbeszédei olvashatók, zárójelben rendezői utasításokkal,
megjegyzésekkel ellátva.
Az úgynevezett „rendezői példányt” elolvasásra és véleményezésre átadtam Palócz Imréné Rózsa Pirike néninek, aki
leírta összegző véleményét, melyből most

szó szerint idézek: „Ez a mű valódi igaz
történet, a szerző a teljes igazságot vetette
papírra, ez volt az a korszak, amit a falu lakossága átélt. A műben szereplő személyek
számomra is ismert, akkor Jászfényszarun
élő emberek. Nézetem szerint a színdarab
egy kortörténeti dokumentum, melyet
leginkább az én korosztályom tud ma már
értelmezni, megérteni.”
A komplett színdarab, mely helyi kötődésű, a Városi Értéktár érdekes és értékes
dokumentuma, de általam is belelapozva,
beleolvasva, színjátszóink leporolva sem
adhatnák elő a színdarabot. A több mint
60 évvel ezelőtt megírt színműn az idő jelentősen túlhaladt. A történelem iránt érdeklődők számára.
Tóth Tibor
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A Fehér Akác Népdalkör hírei

2016. szeptember 10-én Csécsén lépett fel a Fehér Akác Népdalkör a Kisasszony-napi Vendégség Népzenei Találkozón, szeptember 17-én Jászfelsőszentgyörgyön vettek részt a Rozmaring Pávakör 35 éves jubileumán.
Szeptember 25-én (vasárnap) Pásztón jártak a XII. Szőlő- és Borünnepen, és a XXXII. szüreti
felvonuláson (képünk), október 8-án Újszászon szerepeltek a 23. dalos találkozón.
Szöveg: Dávid Ildikó · Fotó: Szabó László

Óvja egészségét!

Anyakönyvi hírek – Szeptember
SZÜLETTEK: Langó Denisz (Kókai Kinga), Sziráki Szonja (Mészáros Lívia).
Házasságot kötöttek: Farkas István és Dugonics Ildikó Éva.
ELHUNYTAK: Dobák Imre (84), Dobos Mária (85), Harmath József (82), Kollár Zoltánné
Földvári Erzsébet (72), Török Jánosné Csécsei Rozália (72), Túsor Ignác (57).

Az Idősek Klubjában (Teaház) minden hétfőn ingyenes vérnyomás, és vércukormérés.
Éljen Ön is a lehetőséggel!
Dávid Ildikó
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KÉSZÜLJETEK!

DECEMBER 17. SZOMBAT-KARÁCSONYI VEVŐNAP AKCIÓKKAL, NYEREMÉNYEKKEL, VENDÉGLÁTÁSSAL
A RUSAI-TEAM KFT.-NÉL!
Részletek a következő lapszámban és a facebookon: Rusai-Team Kft.
Purina Takarmány és mezőgazdasági eszközök kereskedelme
RUSAI-TEAM KFT. – 5126 Jászfényszaru, Kozma út 15. H-P: 8-17, Szo.: 8-12
A Purina és a Checkerboard a Nestlé Purina PetCare vállalat védjegyei.

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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.

Novemberi akció!
Ingyenes szemvizsgálat szemüveg készítés esetén.

Keretek: -30%, -40%, -50% kedvezmény
Lencsék: -20% kedvezmény
Multifokális lencsék: -30% kedvezmény
Fényre sötétedő lencse: -30% kedvezmény
Napszemüveg: -30% kedvezmény
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

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

Apróhirdetések
Megkímélt 3 kerekű Honda robogó
elől hátul csomagtartóval eladó.
Telefon: +36-30/322-9002
*
Összkomfortos családi ház megosztható
nagy telekkel eladó
Jászfényszaru Móricz Zs. u. 2.
Irányár: 4,9 millió Ft.
Telefon: +36-20/574-3815
*
Fóliakarók eladók.
Érd.: +36-70/424-3753
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Véradás
Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak
Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
Mosonyi György
Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra
2016. november 10-én, csütörtökön
12-16 óráig az Egészségházba.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Szeretettel várjuk a fiatalok jelentkezését is!
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Programajánló
November:
19:30
4.
		
		
5.
18:00
		
10:00
6.
10. 12:00
10. 17:00
11-13.		
11. 18:00
		
12. 16:00
16. 11:00
18. 9-18:00
		
24. 14:00
25. 16:00
25. 14:00
26. 17:00
		
26. 18:00
		

Fölszállott a páva elődöntő
kivetítőn nézhető a művelődési házban
Szurkoljunk együtt az Iglicének és Áronnak!
Liliom – Petőfi bérlet évadnyitó színházi előadása
a művelődési házban
Játszóház a művelődési házban
Véradás az egészségházban
Pályaválasztási ankét a művelődési házban
Fortuna Együttes kárpátaljai turnén
Ifjúsági és felnőtt show-tánc szakkör első foglalkozása
a Kisiskolában
Szivárvány ovi bálja a művelődési házban
Holló együttes gyermek koncertje a művelődési házban
Erzsébet napi és adventi kiállítás és vásár
a Szent Erzsébet Közösségi Háznál
Ki-mit-tud? az iskolásoknak a művelődési házban
Napsugár óvoda Őszölő bál a művelődési házban
Adventi koszorúkötés az iskolában
Adventi szentmise a templomban és gyertyagyújtás
a szökőkútnál
Fortuna Együttes vendégszereplése Jászárokszálláson,
Háry János kalandjai

December:
3.
14:00
15:00
3.
		
19:00
3.
17:00
3.
		
8:00
4.
5.
11:00
		

Igazgatók emléktáblája avatás a Nagyiskolában
Penczner Pál-érem bemutatója és Penczner Pál
gyűjteményes kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
Fogathajtó bál a művelődési házban
Adventi szentmise a templomban és gyertyagyújtás
a templomkertben
Szentmise és Mikulás várás a templomban
Kis Hableány – mikulásnapi zenés ajándék színház
a gyermekeknek a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· „Na, milyen volt Afrika?”
– Ízelítő Angola kultúrájából a művelődési házban
· Tulipánvarázs – Erdélyi Anikó rajzai a művelődési házban
· III. Művésztelep záró kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebook-on.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Nosztalgiavetítés
a Városi Értéktárban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Városi Értéktárban novembertől márciusig kéthetente hétfői napokon (emlékezve, hogy hajdanán ezen a napon a televízióban adásszünet volt) nosztalgiavetítést
tart. A jászfényszarui eseményeken, rendezvényeken anno felvett
videoszalagok digitalizálásával lehetővé vált, hogy felidézzük településünk fontosabb kulturális és egyéb eseményeit. A vetítéseken való
részvételre a Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.) közösségi helyisége
ad lehetőséget. Nyitó rendezvényünk:
November 7-én 16 órakor
Jászfényszarun 1963-ban készült hangnélküli 30 perces film,
Penczner Pálra emlékezve 2002. október 23-án a Papkastélyban a
Penczner Pál-terem felavatását, valamint a 2003-ban felvett európai
uniós film Jászfényszarun rögzített részét idézzük fel.
November 21-én 16 órakor
A 24 évvel ezelőtt, 1992. október 6-án a Kisiskolában átadott tornaterem és a tanuszoda avatását élhetjük át újból.
December 5-én 16 órakor
Az Jászfényszarui Általános Iskola 1995. évi ballagási ünnepségét
vetítjük le.
Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk magunkra, nosztalgiázzunk együtt egy tea mellett a település történelmének egy pillanatáról!
Tóth Tibor
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Gyermekkoncert
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
mindenkit szeretettel vár

a Holló Együttes gyermek kocertjére!
A népszerű – ötezer koncertfellépéssel büszkélkedő –
szekszárdi együttes zenéjének ihletői:
Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre,
Tóth Árpád, Csokonai Vitéz Mihály, Nagy Bandó András,
Csoóri Sándor, Nagy László
A koncert ideje: 2016. november 16. (szerda) 11 óra
Helyszín: a művelődési ház nagy terme.
Belépő: 500 Ft/fő

NÉMET – OROSZ
Tanuljon nyelveket a művelődési házban!
Képzéseinket a jelentkezők igényeihez igazítjuk.
Németből és oroszból nyelvvizsga előkészítés!
Jelentkezés és bővebb információ a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtárban az 57/422-137-es telefonszámon,
vagy a +36-70/431-6113-as mobil számon,
illetve a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen.
Katinka
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