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Szent István-napi ünnepség Jászfényszarun

Jászfényszarun idén első alkalommal került megrendezésre az egyhe-
tes – augusztus 13-20-ig tartó – Fény Napok és Fesztivál programsoro-
zat, amelynek eseményeiről következő lapszámunkban tudósítunk. E 
programsorozat keretében tartottuk városunkban a Szent István-napi 
ünnepséget – a hagyományos gazda-konferenciát, és termékbemutatót 
valamint a IV. Művésztelep kiállítás megnyitóját követően – augusztus 
19-én a Pagodánál, amelyen megjelentek a Járási Hivatal vezetői, a 
környező települések polgármesterei, Pócs János országgyűlési képvi-
selő, önkormányzati képviselők, a jászkapitányok, a Fény Napok ren-
dezvényeire érkezett testvérvárosi delegációk és az érdeklődő lakosság.

A Himnuszt követően Tóth Julianna előadásában hallhattuk az Ó, 
Szent István, dicsértessél! kezdetű középkori moldvai csángó eredetű 
népdalt, majd Kiss Gábor esperes atya megáldása után Bertalan János 
regnáló jászkapitány megszegte az új kenyeret, melyet Ézsiás István 
adott át a gazdák nevében jelképesen a város lakosságának.

Pócs János ünnepi szónoklatában beszélt a korabeli magyarság küz-
delmeiről, a nemzeti hagyományokról, a hazaszeretetről, s azok to-
vább örökítésének fontosságáról. A jelenünkről szólva örömmel adott 
hangot véleményének: miszerint az utóbbi évek fejlesztései dinamikus 
várossá tették Jászfényszarut.

Az Iglice Gyermeknéptánc csoport nagysikerű produkcióját köve-
tően Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Voller Erika jegy-
ző, Győri János Bertalan alpolgármester és a képviselő-testület tagjai 
vonultak a színpadra, hogy átadják a helyi kitüntetéseket. Jászfény-
szaru Város Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományozott Tóth 
Tibornak, Jászfényszaruért kitüntető díjat adományozott Ézsiás István-
nak, Péter Szilárdnak és Havrán Bettinának, Szilágyi Dezsőnek, Unger 
Balázsnak, Jászfényszarun a Köz szolgálatáért elismerésben részesítette 
Ácsné Csontos Máriát, Köszönet az évekért elismerő díjban részesítette 
Győri Gábort, Kiss József Györgynét, Dobák Gábornét, Dugonics La-
josnét, Szabó Lászlónét. A kitüntetettek méltatása valamint a tárgyju-
talomban részesült személyek névsora az újság 2-5. oldalán olvasható. 
A városi ünnepség után szórakozató programok következtek a főtéren 
illetve a Pagoda melletti nagyszínpadon: volt önvezetős autós bemuta-
tó a Tyssenkrupp Hungary kft. jóvoltából, a Csurgó zenekar műsora 
után a népszerű Magna Cum Laude nagysikerű koncertje következett. 
S nem maradt el a közkedvelt látványos tűzijáték sem, ezúttal a Vásár-
térről lőtték fel a színpompás rakétákat.

Sugár Istvánné · Képek: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna,
Glonczi Rudolf, Klippán Richárd

Iglice gyermeknéptánc csoport Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Pócs János
országgyűlési képviselőA közönség
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HelyI kItüntetéSek, elISmeréSek
Augusztus 19-én a Szent István-napi ünnepségen helyi kitünte-

tések átadására került sor városunkban. Az alábbiakban közöljük 
az elismerésben részesült személyek fotóját és a méltatást.

Helyben és országosan is elismert és közismert, több szakmával ren-
delkező kiemelt közéleti szereplője Jászfényszarunak. Jászfényszaruban 
született, és egész életében többnyire Jászfényszarun, de folyamatosan 
Jászfényszaruért dolgozott. Már gyermekkorában kitűnt közösségi 
szervező munkájával, gyermekszínházat alapított a tanyai gyermekek 
körében, később ifjúsági szervező munkáját különösen a BÉKE TSZ 
fiataljai, dolgozói kulturális programjainak szervezésében teljesítette 
ki. Földműves nagyszüleitől öröklött szőlész-borász szakképesítését 
később munkaügyi, biztonságtechnikai HR szakképesítéssel és tevé-
kenységgel egészítette ki. Jászfényszaru kulturális és közéletében vég-
zett elkötelezett munkájának elismeréseként hazahívtuk a településre, 
hogy főhivatásszerűen végezze azt a munkát, amelyet egész életében 
leginkább közösségi tevékenységként végzett. 

Tóth Tibor közösségért végzett önkéntes munkája a Lakásszövetke-
zetben, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöki tisztségében, 16 
éves önkormányzati képviselői tagságban, a gázközösségben, a szenny-
vízközmű társulat szervezésében, helytörténeti táborok, művésztábo-
rok szervezésében teljesedett ki.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete nagyon széles skálán fejti ki te-
vékenységét vezetésével. Közreműködött a Szűcs Mihály huszárban-
dérium létrehozásában, a színjátszás szervezésében, a Színházbajárók 
Baráti Körének megalapításában, és számtalan egyéb civil közösség 
létrejötténél is bábáskodott, mint pld. a Jászfényszaruért Alapítvány 
létrehozása, vagy a megyei szinten is híressé vált jászfényszarui jóté-
konysági bálok szervezése. Figyelmét nem kerüli el a gasztrokultúra 
fejlesztése, az évbúcsúztató rendezvények megszervezése, vagy más ba-
ráti társaságok összejöveteleinek menedzselése. 

Helytörténeti tudása, Jászfényszaru történelmi múltjának ismerete, 
reprint, illetve saját szerkesztésében megjelenő könyvei, írásai, cikkei 
a helyi és a térségi sajtóban is ismertek. Tevékenysége nagyban hozzá-
járult a Kiss József helytörténeti gyűjtemény ismertetéséhez és a Jász-
fényszarun Jászfényszaruért dolgozó közéleti szakemberek, művészek 
megismertetéséhez. Mindemellett közel áll hozzá a vizuális kultúra, 
köztéri alkotások, érmek, mindaz, amit úgy ítél meg, hogy általuk 
Jászfényszaru és az azért tevékenykedő személyek elismerése megtör-
ténjen. Az elmúlt egy évtizedben felesége is segíti sokszínű munkája 
ellátásában, melyet a teljesség igénye nélkül tudunk csak ismertetni.

A város érdekében kiemelkedő tevékenysége, maradandó alkotásai 
hozzájárulnak a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamu-
tató emberi magatartása okán méltó a Díszpolgári cím viselésére.

Havrán Bettinát, a Jászság Népi Együttes kiváló táncosát Jászfény-
szaru közössége mint az Iglice Gyermeknéptánc Együttes kiváló pe-
dagógusát ismerhette meg. Partnerével, Péter Szilárddal sokkal többet 
tesznek a népi tánc tanításánál; az általuk irányított és nevelt gyerme-
kek magatartása, kulturált viselkedése is eredményei között szerepel. 
Tanítványaik népdalkincsének gyarapítása, mozgáskultúrájának fej-
lesztése, elkötelezettségük a magyar népi kultúra iránt Havrán Bettina 
tevékenységének eredménye is.

A Jászság Népi Együttes tagjaként olyan példával szolgál a kislányok 
előtt, amely bemutatja a tánckultúrában a továbblépés lehetőségét 
is. Havrán Bettina tevékenysége saját példáján keresztül is bizonyít-
ja a népi viseletek kultúrájának terjesztését. Tevékenysége Péter Szi-
lárddal együttesen Jászfényszarun közösségteremtő erő, mind a ta-
nítványok, mind azok szülei körében. Tevékenységük által az Iglice 
Gyermeknéptánc Együttes országos elismertségét a Fölszállott a páva 
döntőjébe bejutott produkciójuk bizonyítja, melyre Jászfényszaru 
egész közössége büszkén emlékezik. A jászfényszarui gyermekek kö-
zül több, mint 100-an táncolnak a néptáncegyüttesben kiváló peda-
gógusuk, koreográfusuk közreműködésével. Tevékenysége, eddig elért 
eredményei, a tánc tanítása, a gyermekek nevelése méltóvá teszi őt  a 
Jászfényszaruért kitüntető díj elismerésre.

Péter Szilárd az Iglice Gyermeknéptánc együttes férfi vezetője, a 
Jászság Népi Együttes tagja, immár kétgyermekes példás családapa. 
Korábban is már-már apai büszkeséggel, szeretettel és szigorral nevel-
te Jászfényszarun az Iglice Gyermeknéptánc Együttes tagjait, példája, 

(folytatás a 3. oldalon)

Díszpolgári cím

tóth tibor

Jászfényszaruért kitüntető díJ

Havrán Bettina és Péter Szilárd

Tóth Tibor és felesége

Havrán Bettina és Péter Szilárd
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(folytatás a 2. oldalról)
tánctudása jól érzékelhető a fiúk kemény tartásában. Táncaik büsz-
keséget váltanak ki Jászfényszarun a nézőkből, de ugyanezt az érzést 
váltják ki az emberekből bárhol, ahol fellépnek. Nevelő tevékenysé-
ge jóval túlmutat azon, mintsem hogy kizárólag táncpedagógusként 
méltatnánk tevékenységét. A kulturált viselkedésre oktatása által ta-
nítványai úgy állnak közel hozzá, hogy egy tekintetére, vagy füttysza-
vára beáll a rend. Kiváló koreográfus, nagyon jól érzi, hogy egy-egy 
rendezvényen, nemzeti vagy állami ünnepen hogyan lehet a jász- és 
nemzeti tudatot erősíteni olyannyira, hogy pld. 2016. márciusában 
készített és a nemzeti ünnepen előadott produkciójukat Jászfényszaru 
közönsége állva tapsolta, és a legkeményebb férfiak is csak meghatot-
tan tudták szemlélni műsorukat. Péter Szilárd és Havrán Bettina mun-
kája kimagasló, és településünk kultúrájának fejlesztésében elismerésre 
méltó tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a lengyel testvérvárosi 
kapcsolatunk erősítéséhez, valamint a külkapcsolatokon keresztült ta-
nítványaik tudása olyan ismeretekkel bővül, amely e kapcsolatokon 
keresztül erősödik. Munkája, közösségteremtő ereje, színvonala, meg-
becsültsége a helyi társadalomban kimagasló, ezért Péter Szilárd méltó 
a Jászfényszaruért kitüntető díj viselésére.

Ézsiás István Jászfényszaru szülötte, Jászfényszarun él és gazdálko-
dik azon a családi birtokon, melyet felmenői hagytak rá, és melyet 
ő tovább gyarapít. A családi közeg, amelyben felnőtt, már gyermek-
korában is segítette őt a katonaélet megismerésében. Egyetemi éveit 
követően és munkája mellett már egészen ifjú korában érdeklődést 
tanúsított a katonai és huszár hagyományok, valamint az I. és II. vi-
lágháborús évek történelmének megismerése iránt.

Mindezt saját és baráti közösségében, a Szűcs Mihály Huszárban-
dériumban, illetve az országos hagyományőrzésben is hasznosította. 
Mindezek arra predesztinálták, hogy amikor 1998-ban Jászfényszaru 
város először rendezte meg a Jászok Világtalálkozóját, az önmegváltás 
ünnepét, a képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy az első jászkapitány 
tisztség betöltésére ő a legalkalmasabb ember. Az elmúlt 20 évben Jász-
fényszaru város hírnevét ebbéli tisztségében is öregbítette, mint eme-
ritus jászkapitány. 2006-ban a tulajdonát képező Ézsiás-tanyán alakult 
meg a Hármaskerületi Kapitányi Tanács, melynek vezetőjévé őt vá-

lasztották, mint jász, nagykun és kiskun főkapitányt. Ezt a tisztséget 
2009-ig látta el. Házát, tanyáját önzetlenül biztosítja a hagyományok 
tovább éltetése és megtartása érdekében, így legutóbb a hármaskerületi 
aratóversenyen saját tartásából biztosította a rackát. Saját lovai mellett 
mások lovait is gondozza, illetve gondoztatja. 2014-ben az önkor-
mányzattal közös szervezésben látta vendégül a jász- a nagykun- és a 
kiskun kapitányokat, bemutatva Jászfényszaru történelmét. Ő maga 
feleségével és családjával együtt az elmúlt 20 évben méltón képviselte 
Jászfényszarut, a jász kapitányságot, ezzel kiérdemelve a Jászfénysza-
ruért elismerést. Ézsiás István méltó a Jászfényszaruért kitüntető díj 
viselésére.

Szilágyi Dezső Jászfényszaru közismert fafaragó népi iparművésze, 
de Hévíz szülötte. Munkái, alkotásai, országosan is elismertek. Az, 
hogy ő a népművészet mestere, garancia az általa készített alkotások 
színvonalára. Sok-sok helyi és országos kiállítás résztvevője, művei 
hozzájárulnak Jászfényszaru képzőművészeti kultúrájának fejlődésé-
hez, illetve fejlettségéhez. Szilágyi Dezső a megalakult művészeti isko-
lában tanított. A helyi művészeti táboroknak is alapító, alkotó tagja.

A jászfényszarui Kalapgyárban végzett munkáján keresztül ismerke-
dett meg a tomp gyártásával.

A jelenleg Magyarországon folyó kalapgyártásához ma is ő készíti a 
faformákat, illetve a raszlit, amire rávasalják a kalap karimáját. Erre 
csak a legprecízebb fafaragók képesek  Kül- és beltéri alkotásai a vi-
lág különböző pontjain ékeskednek. Sakkasztala, fa- és csontfaragásai, 
féldombor-művei, emlékdobozai, egyéb faragásai, mindig igényesen 
és precízen elkészített művei méltán öregbítik művészi hírnevét. Egész 
életműve, és reméljük, hogy az elkövetkezendő évek alkotásai tovább-
ra is hozzájárulnak Jászfényszaru képzőművészeti, kulturális életének 
fejlődéséhez. Szilágyi Dezső méltó a Jászfényszaruért kitüntető díj vi-
selésére, melyhez gratulálunk, és további alkotó kedvet és egészséget 
kívánunk.

Unger Balázs Jászfényszaruért kitüntető díjban részesült, mely elis-
merést az önkormányzat karácsonyi ünnepségén vesz majd át. Unger 
Balázs fotóját és méltatását decemberi lapszámunkban közöljük.

(folytatás a 4. oldalon)

ézsiás István

Szilágyi Dezső

Unger Balázs

Ézsiás István édesanyjával és feleségével

Szilágyi Dezső átveszi a kitüntetést
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köszönet az évekért kitüntető díJ

Csizmadiáné
rubint mária

Dugonics lajosné

(folytatás a 3. oldalról)

Ácsné Csontos Mária Jászfényszarun született, és 1984-től dolgo-
zik a jászfényszarui óvodában. Több cikluson keresztül az óvoda ve-
zetője. Az önkormányzat munkatársai javaslatára nevezte ki az óvoda 
igazgatójának 1994. 10. 01-től, mindezt szerény, következetes maga-
tartásával és kiváló szakmai munkájával érdemelte és érdemeli ki. A 
képviselő-testület kiváló vezetői tulajdonságai elismeréseként a Köz 
szolgálatáért díjban részesíti.

Az elmúlt időszak kimagasló munkájaként az új óvoda berendezé-
sében is közreműködött. Az óvónők nevelőtestületének véleményét 
közvetítette, valamint saját, több évtizedes pedagógiai tapasztalatai is 
hasznosulnak.

Őszinte örömére szolgál, hogy az új óvoda megalkotásában óvodai 
szakpedagógusként vesz részt.

Irányító, vezetői munkáját végig jellemezte a precizitás, a tolerancia, 
az igényesség a saját maga és környezete iránt. Folyamatosan képezi 
magát, melyet környezetének is biztosít, mindemellett hatékonyan és 
takarékosan gazdálkodik a rá bízott javakkal.

Munkáját mindvégig áthatotta a gyermekek iránti szeretet és fe-
lelősség, valamint a gyermekek fejlesztése, nevelése a lehető legjobb 

módszerek igénybevételével. Az elmúlt évtizedekben végzett óvónői és 
kiváló vezetői munkája okán Ácsné Csontos Mária méltó a Jászfény-
szarun a köz szolgálatáért elismerő díj viselésére.

Csizmadiáné Rubint Mária a jászfényszarui egészségügyi dolgozók 
kiváló tagja, egészségügyi szakképesítését általános ápolónői és asszisz-
tensi, csecsemő- és gyermekgondozói szakképesítéssel egészítette ki. 
Gyakorlatot szerzett a jászberényi kórház belgyógyászatán és sebészeti 
szakrendelésén.

Az egészségügy iránt érzett elkötelezettsége nagyon erős, olyannyi-
ra, hogy leánygyermeke is ezt a pályát választotta. Példás családanya, 
1992-től dr. Kocsis András gyermekorvos körzetében, mintegy negyed 
évszázadon át látta el az ápolónői feladatokat. Felelősségteljes munká-
ját mindig kedvesen, mosolyogva, szeretettel végezte, ezért nyugdíjba 
vonulása alkalmából az önkormányzat megköszöni a köz szolgálatá-
ban végzett tevékenységét és a Köszönet az évekért elismerő díjban 
részesíti.

Dugonics Lajosné munkában töltött évei az idősgondozáshoz kap-
csolódnak. Egyénisége, magabiztos tudása mindig támaszt jelentett 
a hozzá forduló embereknek. Munkáját mindig is megbízhatóan és 
felelősségteljesen látta el, és emellett szerzett szakképesítést szociális 
gondozó és ápoló szakmában. 2004-től már szakképzettként dolgozott 
a bentlakásos otthonban a közösség oszlopos tagjaként. Egyénisége 
határozott, kitartása példamutató, véleményét őszintén osztotta meg 
másokkal, amelyet mindig a közösség fejlődése érdekében tett meg. 
Simogató szeretete abban nyilvánult meg, hogy minden helyzetben 
számíthattak rá az idősek és a munkatársai is. Több mint negyed szá-
zados szociális területen végzett munkája, szakmai tapasztalata az új 
46 fős idősek otthona szervezésében is segítségül szolgált. Ez év végéig 
még számíthatunk munkájára és képviselő-testületünk vezetőjének ja-
vaslatára az elmúlt éveket a Köszönet az évekért díjjal köszöni meg, 
méltó a kitüntető díjra. (folytatás az 5. oldalon)

Győri Gábor, Csizmadiáné Rubint Mária, Dugonics Lajosné, Kiss József Györgyné, Dobák Gáborné

Jászfényszarun

a köz szolgálatáért elismerő díJ

Ácsné Csontos mária

Ácsné Csontos Mária
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HelyI kItüntetéSek, elISmeréSek

tárgyjutalmat adományoztak közösségi munkájuk elismeréseként:

(folytatás a 4. oldalról)

Kiss József Györgyné az egészségügy kiváló dolgozója, aki a mun-
kában töltött utolsó időszakát az idősek szolgálatában végezte. Ezt 
megelőzően több irányú képesítését, mint felnőtt betegápoló, körze-
ti ápoló, foglalkozás-egészségügyi szakápoló javarészt dr. Tóth Zoltán 
körzetében ápolónőként hasznosította. Közel négy évtizeden keresztül 
szolgálta a gyógyulni kívánó betegeket. Egészségügyben szerzett tapasz-
talatát, tudását, kedvességét a jászfényszarui idősek otthonában az idő-
sek részéről is nagy szeretet viszonozta. Az otthon vezetője a munkában 
töltött éveit és eredményes tevékenységét ismervén javaslatot tett arra, 
hogy az egészségügyben végzett kiváló munkáját az önkormányzat 
megköszönje, és a Köszönet az évekért elismerő díjban részesítse.

Győri Gábor sokirányúan képzett szakember építészmérnökként, 
méhészként, erdőgazdálkodóként hasznosítja tudását. Ez indította 
arra, hogy 2012-ben pályázzon a helyi Gazdasági Műszaki Ellátó Szer-
vezet - a GAMESZ műszaki vezetői feladatainak ellátására. Az elmúlt 
5 év műszaki vezetői munkájáért a GAMESZ igazgatója a Köszönet 
az évekért elismerő díjra terjesztette fel. Győri Gábor gyermekkorától 
indíttatást érzett a természet megbecsülése, környezetének védelme 
iránt, melyet mint méhész jelenleg is hasznosít. Képzett építészmér-
nökként nyugdíjba vonulása mellett továbbra is elnöke a Jászfénysza-

rui Erdőbirtokossági Társulatnak. Felelősségteljes magatartását, erdé-
szeti szaktudását önkormányzatunk továbbra sem nélkülözi, erdészeti 
szakismeretét kamatoztatva közreműködőként vesz részt a Jászfénysza-
run közismert nevén az Öregerdőben újratelepített tölgy- és kőrisfák 
erdőjének nevelésében, mely településünk NATURA 2000-es, közel 
30 ha-os területébe ágyazódik be. Az elmúlt évtizedekben végzett kö-
vetkezetes, példamutató, precíz munkájáért kiérdemelte a Köszönet az 
évekért elismerést, melyet reméljük, továbbra is produktív évek követ-
nek, ehhez jó egészséget kívánunk.

Dobák Gáborné az elmúlt évek során a köztisztviselői kar szolgála-
tában állt, a házak rendje érdekében fejtette ki tevékenységét. A rend, 
amely több értelemben is értendő, példamutató szorgalommal és lel-
kiismeretes munkával párosul. Több ízben nevezzük őt a Ház asszo-
nyának, amely az ő esetében azt jelenti, hogy mind a Rimóczi-kastély, 
mind a Városháza tiszta, kulturált megjelenését köszönjük most neki, 
illetve az általa kialakított rendszer reméljük, ugyanígy folytatódik 
tovább, amelyben ő is részt fog vállalni. Példamutató a javak védel-
me érdekében végzett lelkiismeretes és felelősségteljes munkája, a ház 
megjelenésének érdekében végzett virágkertészeti tevékenysége, amely 
bőven túlmutat a ház takarításán. Az elmúlt években jó gazdasszony 
módjára gondoskodott a házról. Az elmúlt évek munkáját a Köszönet 
az évekért díjjal köszönjük meg, méltó a kitüntető díjra.

A kitüntetettek fotói: Glonczi Rudolf

· Barna Szilveszternek Jászfényszaru hentesmesterének, Jászfényszaru 
jó hírnevének öregbítéséért, a gasztrokultúra fejlesztéséért 

· Biritz Ákosnak a nemzetközileg elismert légtornásznak
· id. Borbély Ferenc ácsmesternek kimagasló szakmai tudásáért, élet-

művének elismeréseként 
· Borbély Ferencné kézműves munkájáért 
· Borbély Ferenc kiváló ácsmesternek kimagasló szakmai tevékenysé-

géért és a fogathajtó versenyeken történő aktív közreműködésért 
· Borbélyné Jánosek Ritának a fogathajtó versenyek és településünk 

rendezvényeinek szervezésében végzett kiváló háttér munkájáért 
· Bugyi Istvánnak a művésztáborok létrehozásában végzett kiemelke-

dő szervezési tevékenységéért 
· Czeglédi Imrének a fogathajtó és díjugrató versenye-

ken végzett kiváló közösségteremtő és a helyi ételek 
elkészítéséért

· Cserháti Lászlónak, a kiváló állattenyésztőnek, a város 
ünnepségein történő termékeivel és tevékenységével 
történő megjelenéséért 

· Csomor Nándor asztalos mesternek kimagasló szakmai 
tudásáért, életművének elismeréseként 

· Dávid Ildikónak az ünnepi eseményekben végzett ki-
váló szervező munkájáért 

· Ézsiás Dénesnek a Díjugrató versenyek Jászfényszarun 
történő meghonosításáért és színvonalas megrendezé-
séért

· Fáczán Ferenc Pálnak a város kimagasló kőműves mesterének és 
numizmatológusának életműve elismeréseként 

· Gere Ferencnek a digitális kultúra elterjesztéséért, kiterjesztéséért 
végzett kimagasló tevékenységéért

· Glonczi Rudolfnak a város eseményeit megörökítő tevékenységéért, 
a fotószakkör létrehozásáért 

· Gorcsakovszki Györgyné részére a város által szervezett ünnepsége-
ken való aktív közreműködéséért, részvételéért

· Jáger Jánosnak az elmúlt időszak zenei élményeiért, a kórusban és a 
zenekarban végzett szervező tevékenységéért 

· Karizs Evelin részére a fogathajtó versenyek Jászfényszarun történt 
meghonosításáért, magas színvonalon történt megvalósításáért, 
ezen események megörökítéséért 

· Kurucz Sándor asztalos mesternek kimagasló szakmai tudásáért, 
életművének elismeréseként 

· Pető István részére a Samsung Electronics Magyar Zrt. társadalmi 
felelősségvállalása keretében nyújtott szervező tevékenységéért és 
Jászfényszaru gasztrokultúrájának fejlesztéséért 

· Réz Ferencné részére a városi ünnepségeken történő részvételéért, 
közösségteremtő munkájáért, a virágbolt önzetlen felajánlásaiért 

· id. Sőregi István víz, gáz- és fűtésszerelő mesternek kimagasló szak-
mai tudásáért, életművének elismeréseként 

· Tamus Bélánénak és dr. Tamus Eszternek, a kiváló háziasszonyok-
nak, mely tudásukat a város rendezvényein is kamatoztatják 

· Tanczikó Imre Attila részére a színjátszók egyesületének vezetéséért 

· Tanczikó-Ruis Beatrix részére a város eseményeinek megörökítéséért, 
· Vas Ferencnének nyugdíjba vonulása alkalmából, közintézménye-

inkben végzett tevékenységéért 
· Vasné Ocskó-Soós Melinda részére a város varrónő mesterének 
· Víg Miklósnak és családjának, a kiváló kertészeknek, városi ünnep-

ségeken, fogathajtó és díjugrató versenyeken végzett díszítő tevé-
kenységéért 

· Zsámboki Sándor részére az egyházközségben és a városban végzett 
szervező munkájáért 

· Zsámboki Sándorné részére az egyházközségben végzett kiváló telje-
sítményéért 

· Zsámboki Zsolt részére a fogathajtó versenyek Jászfényszarun tör-
tént meghonosításáért, magas színvonalon történt megvalósításáért

Fotó: Klippán R.

kiss József Györgyné

Győri Gábor

Dobák Gáborné
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. júliusában három alkalommal tartott 

ülést. A hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót 
az érdeklődő olvasóknak.

2017. július 12.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· A TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- 

és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település 
lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a köz-
területek környezettudatos család- és klímabarát megújítása 
jegyében – 1. ütem” című projekt keretében műszaki ellenőr 
feladatok ellátásához nyertes pályázóként a Hornyák Mérnöki 
Iroda Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 1.397.000 
Ft figyelembe vételével.

· Jászfényszaru Ipari Park számára Tudományos és Technológiai 
Park cím viselésére pályázat elkészítéséhez nyertes pályázóként 
az Ipari, Tudományos-, és Technológiai Parkok Egyesületét je-
lölte ki a pályázatában szereplő bruttó 5.717.000 Ft figyelembe 
vételével, mely összeget az önkormányzat a város 2017. évi költ-
ségvetéséből biztosítja.

· A képviselő-testület elfogadta a Jászfényszaru Tompa Mihály út 
7. szám alatti önkormányzati épület átalakítási munkáinak el-
végzéséhez nyertes pályázó kijelöléséről és szerződéskötéséről 
szóló tájékoztatót.

Elfogadta Jászfény-
szaru Város Gondo-
zási Központja kérel-
mét, az egészségügyi 
feladatok ellátására 
2017. július 1. napjá-
tól, melynek előirány-
zatát megbízási díj és 
járuléka fedezeteként 
biztosítja a költségve-
téséből.

Megtárgyalták a 
Hatvan és Környéke 
Települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 
Társulási Megállapo-
dásának módosításá-
ról szóló tájékoztatót. 

Döntöttek a térségi 
gazdasági környezet, 
valamint a foglalkoz-

tatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvaló-
sítására kiírt TOP-1.1.1-16 kódszámú, Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról. A 
támogatási kérelem címe: Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a meg-
közelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem. A támogatási 
kérelem támogatási igénye 800.000.000 Ft, támogatási intenzitás 
100%. Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumi együtt-
működési megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. 
Elfogadták továbbá a „támogatási kérelem projektelemeinek megha-
tározása” tárgyú tájékoztatást. A támogatási kérelem 550.000.000 Ft 
forrásigénnyel történő benyújtására a Jászfényszaru Ipari Centrum 
Kft.-t hatalmazták fel.

A Jászfényszaru 05/204., 05/205. és 05/206. és 05/214. hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe vonásához biztosították az árajánlatban sze-
replő bruttó 624.400 Ft összeget a 2017. évi költségvetésben. 

A Jászfényszaru 05/212 hrsz-ú út megosztására, belterületbe 
vonására és telekhatár-rendezésére az árajánlatban szereplő bruttó 
1.506.000 Ft összeget a 2017. évi költségvetésben biztosították. 

A Jászfényszaru Szabadság u. 5. szám alatti ingatlanon kiala-
kított vendégszállás berendezéséhez és felszereléséhez bruttó 
3.500.000 forint keretösszeget a 2017.évi költségvetésben különí-
tették el. 

Felhívást adtak ki az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfénysza-
ru, Bercsényi út 2/c. szám alatti 4. és 6. számú bérlakás bérletbe 
vételére. 

Zárt ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlattevők kijelö-
lésére vonatkozó előterjesztéseit tárgyalták meg és hagyták jóvá, 
valamint felajánlott ingatlan adásvételi feltételeit határozták meg.

2017. július 19.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
· A Mazács-ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilvánította.
· A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást nö-

velő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítá-
sára kiírt TOP-1.1.1-16 kódszámú felhívás keretében üzleti terv 
elkészítésére nyertes pályázóként a Vital-Pro Kft.-t jelölte ki 
a pályázatában szereplő bruttó 2.921.000 Ft figyelembe vételé-
vel. A költség a támogatási kérelem költségvetésének részét képezi, 
mely összeget a képviselő-testület a város 2017. évi költségvetésé-
ből megelőlegez.

· Jászfényszaru, Szabadság út 5. szám alatti ingatlanon kialakított 
vendégszálláshoz berendezés és felszerelés beszerzéséhez nyer-
tes ajánlattevőként a Juhász és Társa Kft.-t hirdette ki az áraján-
latában szereplő bruttó 2.937.480 Ft figyelembe vételével.

Az önkormányzat, mint a terület tulajdonosa hozzájárult ahhoz, 
hogy a Jászfényszaru 05/214 hrsz.-ú ingatlanon út építésére a Jász-
fényszaru Ipari Centrum Kft. támogatási kérelmet nyújtson be 
a TOP-1.1.1-16 kódszámú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
című felhívásra. Továbbá szándéknyilatkozatot tett arra az esetre, 
amennyiben a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. által a Jászfényszaru 
05/214. hrsz.-ú ingatlanon út építésére benyújtott kérelme támoga-
tásban részesül.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
városi főépítész által a szálláslehetőségek fejlesztéséről szóló tájé-
koztatását. A képviselő-testület támogatta, hogy a beruházás kivite-
lezése esetén az önkormányzat tulajdonában álló Jászfényszaru Dózsa 
György út 18-22. közismert nevén „Festőközben” valósuljon meg. 

A képviselők módosították a település házszámozási szabályozá-
sát tartalmazó helyi rendeletet.

Jóváhagyták, hogy az önkormányzat együttműködési megállapo-
dást köt a jaszsagonline.hu weboldalt üzemeltető Ballai Zsolt egyé-
ni vállalkozóval az „Ifjúság Jászság” térségi platform létrehozása és 
működtetése érdekében, amelyhez a 2017. évi költségre 180.000 Ft-ot 
biztosít a város költségvetéséből.

A városi rendezvényeken történő használatra napernyők beszer-
zésére bruttó 1.000.000 Ft keretösszeget hagytak jóvá a 2017.évi 
költségvetésben. 

Zárt ülésen elfogadták a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javasla-
tát a Mazács-ház felújításával kapcsolatosan új ajánlattevők kije-
lölésére vonatkozóan.

A képviselő-testület elfogadta, hogy az augusztus 19-i ünnepi ren-
dezvényhez kapcsolódó színpad helyszíne a „Zene-pavilonnál” 
legyen.

2017. július 26.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-

JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó 
zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtar-
tása a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos 
család- és klímabarát megújítása jegyében című projekt keretében 
„Zöld város kialakítása (építés, eszközbeszerzés)” közbeszerzéshez 
nyertes ajánlattevőjeként a ZÖFE Kft.-t hirdette ki a pályázatában 
szereplő nettó 91.976.355 Ft+Áfa értékben.

A Jászfényszaru Kossuth L. u. 12. sz., 474. hrsz. alatti ingatlanon 
lévő lakóépület bontásra ajánlattevők kijelöléséről döntöttek.

A képviselők támogatták a „Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázat benyújtását.

Dr. Voller Erika
jegyző

Dr. Voller Erika jegyző
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már készülünk a XXIV. Jász Világtalálkozóra
2018-ban 20 év után ismét Jászfényszaru városa rendezheti meg a 

jászok híres seregszemléjét, immár a XXIV. Jász Világtalálkozót.
A nagyszabású rendezvénnyel kapcsolatos indító megbeszélésen a vá-

ros polgármester, Győriné dr. Czeglédi Márta a meghívottak köszön-
tése után felvázolta az elképzeléseket és ismertette az eddig beérkezett 
ötleteket, valamint a találkozó helyszíneit. Tájékoztatta a jelenlévőket 
az eddig megtett előkészületekről, és a találkozó időpontjáról.

A jászok világtalálkozóját első ízben 1995-ben rendezték meg Jászbe-
rényben a redemptio 250 éves évfordulójának tiszteletére. Az ötletből 
hagyomány lett, így minden évben más és más jász település kapta 
meg a rendezés jogát.

Jászfényszaru 1998-ban rendezhette meg a találkozót, melynek kü-
lönlegessége volt a jászkapitányi tisztség felelevenítése. Itt választották 
ugyanis meg az első jászkapitányt Ézsiás István személyében, és vált a 
beiktatási ceremónia az ezt követő találkozók díszünnepségének leg-
főbb részévé.

A 2018-as esztendő nemcsak a jászkapitányi tisztség beiktatásának 
jubileuma Jászfényszaru életében, hanem a település várossá válásának 
25. évfordulóját is ez évben ünneplik az itt élők.

A XXIV. Jász Világtalálkozót 2018. június 29 – július 1. között 
rendezi a város. Forrás: Jászságonline

A közelmúltban egyeztető megbeszélésre került sor a Jászok Egyesületének 
ügyvivőjével, dr. Dobos Lászlóval a XXIV. Jász Világtalálkozó

előkészítése érdekében. Képünkön a megbeszélés résztvevői:
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Dobos László ügyvivő, 

Kovács Béláné Pető Magdolna, a BLNT elnök asszonya

Csak egy kék színű virág, ennyi a jelünk…
Ezzel a nosztalgikus, vidám dalsorral idézhetjük fel azt a hangulatot, 

amelynek szellemében eltelt az a különleges hétvége, melyet Zakliczyn 
városában tölthettünk el a Városi Énekkarral karöltve.

Immár 20 évre nyúlik vissza az az egyre gazdagabb és szerteágazóbb 
kapcsolat, melyet Jászfényszaru ápol Zakliczyn településsel, mint 
testvérvárossal. Legyen szó sportrendezvényről vagy babfesztiválról, 
néptáncról vagy katolikus vallásunk gyakorlásáról, egyre több színté-
ren találjuk meg a közös hangot egymással. (Pl. a 2017-es fényszarui 
művésztelepen két lengyel művész is együtt dolgozott magyar alkotó-
társaikkal).

Ezúttal nem kisebb apropóból, mint a 
„Gwozdziec” Folklór Együttes fennállá-
sának 20. évfordulója alkalmából, a len-
gyelországi vendég együttesek, valamint Ma-
gyarországról és Ukrajnából érkező külföldi 
delegációk részvételével megrendezett ünnep-
ség és gála keretében találkozhattunk.

Személy szerint nagy várakozással indul-
tam az útnak, hiszen évről évre hallhattam 
számtalan örömteli beszámolót Zakliczynről 
és az ottani vendégszerető, rendkívül jó ke-
délyű, egyébként mélyen hívő emberekről. A 
jászfényszarui néptáncoktatás alapozta meg és 
mélyítette el leginkább a kapcsolatot, most is 
nagy tisztelettel köszöntötték Péter Szilárdot 
és Havrán Bettinát is, akik jelenleg sajnos nem 
tudtak részt venni az eseményen.

Az ünnepség keretében első nap láthattunk 
sok-sok vidám táncos és énekes produkciót a 
színpadon. Megható volt, hogy csakúgy, mint a 
mi iglicéseink, az ottani kis lengyel gyermekek 
is nagy átéléssel és precizitással ropják népük 
táncát. A megnyitón méltatások hangzottak 
el Agata Nadolnik munkássága, a csoport művészeti vezetője részére, 
valamint a táncosok generációi vonultak fel a színpadon színpompás 
lengyel népviseletben.

Agata Nadolniknak városunk egy gyönyörű kék jász viseletet ajándé-
kozott kifejezvén a testvérvárosok néptánc csoportjai szerepét, a len-
gyel vezető kimagasló, elkötelezett munkáját városaink kapcsolatépíté-
sében. A másnapi gálán már ebben a viseletben láthattuk Agatát, ahol 
némiképp szorongva készültünk a nagy bemutatkozásunkra.

Városunk kórusának Keresztesi József tanár úr szakmai vezetésével, 
valamint Jáger János és barátai zenei kíséretével felfrissítve sikerült 

megvalósítani egy jó kis műsorblokkot. A repertoárban szerepelt két 
lengyel dal is a magyar dalok mellett. A delegációt városunk polgár-
mestere vezette.

Az időjárás minden arcát megmutatta, szakadó esőben léptek fel a 
táncosok, de sem a hirtelen lezúduló eső, sem a hegedű, ami eltört a 
gálaműsor előtt pár órával, nem törte meg a lelkesedésünket. Lengyel 
barátaink és a csapat megoldotta a helyzetet. Perediné Czibolya Éva a 
szólóénekes műsorunk zárásaként két lengyel népdallal köszönte meg 
a meghívást és az igazán szívélyes fogadtatást, ezzel nagy hatást kivált-

va, mely az egyébként is jó hangulatot fokozta, és a lengyel közönség 
állva tapsolt. A helyi néptáncegyüttes tagjai, énekesei már együtt tán-
coltak és énekeltek velünk a színpadon. Összeölelkeztünk, körtáncot 
táncoltunk, lengyel dalt énekeltünk, lobogott a világoskék kendő a 
nyakunkban, és éreztük a lengyel-magyar barátságot. A kórus nevében 
köszönöm, köszönjük, hogy idén mi lehettünk részesei a lengyel ven-
dégszeretetnek. Hisz „csak egy kék színű virág, ennyi a jelünk, aki jön, 
mind barátunk, és boldog lesz velünk. Csak egy kék színű virág, mit a 
kezedben hozol, csak egy kék színű virág, s már hozzánk tartozol”.

Tanczikó-Ruis Beatrix
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A Start munkaprogramról
Jászfényszaru Város Önkormányzata idén 

is szerződést kötött a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási 
Hivatalával járási startmunka mintaprogram 

indítása céljából. A programot március 1-jével 
35 fővel indítottuk. Az elmúlt időszakban 
több változás is történt a közfoglalkoztatási 
programokban, melyek közül a lényegeseb-

beket emelném ki. Az egyes munkaerőpiaci 
intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) 
Korm. határozat értelmében a 25 év alatti 
személyek csak abban az esetben kerülhetnek 
bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, 
ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében 
megvalósuló munkaerőpiaci program nem 
kínál számukra reális egyéb lehetőséget. Ezzel 
is ösztönözve a fiatalokat az elsődleges mun-
kaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A helyben lakó lakosok egészséges étkezé-
sének elősegítése, valamint a kötelezettségek 
teljesítése érdekében a szociális ellátásokról 
szóló 3/2015 (II. 25.) önkormányzati rende-
let módosításra került.

A rendelet élelmiszer formájában nyújtott 
települési támogatással egészült ki, melynek 
során a közfoglalkoztatási programban meg-
termelt terményekkel segítik a jogosultakat. 
A rendelet elérhető a jaszfenyszaru.hu honla-
pon a Rendeletek fül alatt.

A város kertjében, amit a start munkaprog-
ram dolgozói gondoznak, idén hoztak először 
jelentősebb mennyiségű termést gyümölcsfá-
ink. A termés legmegfelelőbb hasznosulása 
érdekében Szedd magad akciókat szervez-
tünk és szervezünk.

Szöveg és kollázs:
Bőti Szilvia

Adóhatósági felhívás

A gennyes agyhártyagyulladás
elleni védőoltás biztosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Adóhatósága felhívja az 
adózók figyelmét, hogy a magánszemélyek kommunális adója, az 
építményadó, valamint a gépjárműadó második féléves összegé-
nek pótlékmentes fizetési határideje: 2017. 09. 15.

FONTOS! 
A korábbi évektől eltérően az idei év elején az adózók részére – a 

helyi iparűzési adó kivételével – egyidejűleg került postázásra az első 
félévi és a második félévi adó befizetésére szolgáló készpénzátutalási 
megbízás (sárga csekk). Aki nem rendelkezik a második féléves adó 
befizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízással, a kötelezettségét 
banki átutalással is teljesítheti vagy a Városháza földszintjén található 
Adó Irodában kérhet csekket ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán 
8 órától 12 óráig, illetve 13 órától 16:30-ig, pénteken 8 és 12 óra között).

Az adóügyintézés sorszám birtokában személyesen vagy írásbeli 
meghatalmazással történhet. Megértésüket köszönjük!

Adóhatósági ügyintézők

A gennyes agyhártyagyulladás elleni védőoltás biztosításához törté-
nő támogatás kérelemmel kapcsolatosan Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata az Országos Epidemiológiai Központ állásfoglalását kérte 
annak érdekében, hogy kellő körültekintéssel járjon el a kérdést illető-
en, mellyel kapcsolatosan nem kaptunk még választ. 

Bizonyára a híradásokból többen is értesültek arról, hogy a Kormány 
is fontolóra vette a kérdést, mely alapján a védőoltási rendszer kibő-
vítési lehetőségének vizsgálata folyamatosan zajlik. A 27 ezer forintba 
kerülő vakcinából négyet kell beadni a csecsemőknek, jelenleg tehát 
108 ezer forintot kell fizetniük a szülőknek, akik a B típus ellen is 
védenék a gyermeküket.

A Miniszterelnökség nyár elején nyilatkozatot tett a Magyar Nemzet-
nek, mely kormányzati indoklás szerint többek közt azért nem kívánják 
ingyenessé tenni a meningococcus B elleni vakcinát, mert nem szeret-
nének sem a szülőkben, sem pedig az ellátókban hamis biztonságérzetet 
kelteni. Úgy vélik ugyanis, ez veszélyeztetné a betegség időbeni felisme-
rését és kezelését, és tovább növelné az általa okozott szövődményeket, 

beleértve a halálozás gyakoriságát is. Ennek ismeretében Jászfényszaru 
Város Önkormányzata az Országos Epidemiológiai Központ állásfog-
lalásának ismerete nélkül nem kíván állást foglalni a kérdésben, tekin-
tettel arra, hogy kormányzati szinten is folyamatban van a védőoltási 
rendszer kibővítési lehetőségének vizsgálata. Dr. Vollewr Erika jegyző
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kulturális közfoglalkoztatás, digitális feldolgozás
A mi újság Fényszarun? lapszámai a városi honlapon is olvashatók

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete pályá-
zott a NMI Művelődési Intézet által meghir-
detett V. Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ramban való részvételre. A pályázati célunk 
az volt, hogy a Városi Értéktárban található 
nagymennyiségű iratok és fotók digitalizálása 
folytatódjon. 

A meghirdetett pályázatra több érettségizett 
személy jelentkezett. A feladatra személyes 
meghallgatás és elbeszélgetés alapján Füle 
István Zsoltné Jászfényszaru, Széchenyi úti 
lakost választottuk ki. 

A munkaszerződést a kulturális közfog-
lalkoztatottal az NMI Művelődési Intézet 
kötötte meg – napi 8 órás munkavégzésre 
– 2017. április 28-tól 2018. február 28-ig 
történő alkalmazásra. A közösségi munkás 
munkabérét és járulékait 100 %-ban a köz-
foglalkoztató NMI biztosítja, a munkaköri 
leírást is az intézmény állította össze. 

A foglalkoztató a Fényszaruiak Baráti Egye-
sülete, helye a Városi Értéktár Szentcsalád tér 
12. Első feladatnak szántuk, hogy a Mi Újság 
Fényszarun? városi lap valamennyi lapszáma 
27 év után hiánytalanul felkerüljön a városi 
honlapra.

A 90-es évek második felében néhány év-
folyam teljes egészében hiányzott, míg 2000-
től 2010-ig évfolyamonként egytől hat hónap 
nem volt olvasható. A Városi Könyvtárból 
elhozott törzspéldányok kerültek digitalizá-
lásra. Az oldalanként szkennelt újságlapokat 
ellenőrizte, egybefűzte, és méretileg a honlap-
ra feltehetővé tette Dobák Viktor FÉBE-tag 
önkéntes, akinek áldozatos, következetes és 
szorgalmas munkáját köszönjük.

A digitalizált – korábban hiányzó – lapszá-
mokat E-mailben a városi honlap kezelője, 
Karizs Evelin megkapta és felhelyezte azokat 
a honlapra.

Megnyitva a www.jaszfenyszaru.hu hon-
lapot a vízszintes sorban VÁROSUNK szó-
ra kattintva az alsorokban megjelenik a Mi 
Újság Fényszarun?, alatta a Laparchívum 
abban az évek (legfelül 2017 és legalul 1990) 
és az éveken belül a hónapok (legfelül január 
és legalul december).

Köszönjük mindazok munkáját akik, ezen 
feladatban részt vettek. 

A kulturális közmunkással tervezzük a Mi 
Újság Fényszarun? városi lap tematikus fel-
dolgozását, hogy egyszerűen és gyorsan vissza 

tudjunk keresni bizonyos eseményt, riportot, 
fotót (újságcikket), mely az újságban a 27 év 
alatt megjelent, ezzel is megtisztelve városunk 
25 éves jubileumát, segítve az amatőr és híva-
tásos kutatók munkáját.

Tóth Tibor

kÖnyVAJÁnlÓ – Pentz János összeírása 1699-ben a Jászkunságról
A török kiűzését követően a bécsi udvar 

fegyverrel meghódított területnek tekintette 
Magyarországot, és úgy gondolta, a fegyve-
res hódítás jogán szabadon rendelkezhet vele. 
A császári kincstár üres lévén, elhatározták a 
korona uralma alá került ún. új szerzeményű 
területek pénzzé tételét.

IV. Béla királyunk óta a Jászság és a két 
Kunság a magyar Szent Korona tulajdonát 
képezte, így ezen területek is az eladandó jó-
szágok sorába kerültek. 1699-ben megbízták 
Pentz János egri kamarai prefektust, hogy jár-
ja be, és értékelje fel a Jászkunságot. Ez meg 
is történt, a Hármas Kerület értékét 700.000 
rajnai aranyforintban állapította meg, de a 
tárgyalások során az eladási árat némiképp 
csökkentették.

1702. március 22-én létre is jött az egyez-
ség, amely értelmében I. Lipót császár 
500.000 rhénes forintért eladta a Jászkunsá-
got a boldogságos Szűz Máriáról elnevezett 
Német Lovagrendnek. A jászok és a kunok 
csak 43 esztendő múltán, a redemptióval 
nyerhették vissza korábbi kiváltságaikat és 
szabadságukat. A Pentz János által készített 
összeírás fontos dokumentuma a 18. századi 

Jászkunság történetének, gazdálkodásának, 
életmódjának. A kiskunhalasi Thorma Já-
nos Múzeum elhatározta, hogy megjelenteti 
Pentz János 1699-ben végzett összeírását, 
amelyben közreadja a Jászság, a Nagykunság, 
és a Kiskunság 18. századi településeinek le-

írását, az ott lakók neveit és a gazdák adatait. 
A nemes ügy megvalósításához támogatókra 
talált a Jászkunság múzeumaiban.

A kb. 160 oldalas könyv bevezetőjében a 
kézirat keletkezéséről, sorsáról olvashatunk, 
majd a települések leírásai következnek az ak-
kor ott élő lakosság teljes névsorával.

A könyvet térképek és DVD melléklet egé-
szíti ki, amelyen olvasható lesz az eredeti irat 
minden oldala, és az adóösszeírási részek gé-
pelt változata.

 Sok szempontból fontos ennek az alapvető 
munkának a megjelentetése: pl. helytörté-
net, családtörténet, gazdaságtörténet, nép-
rajz, régészet. Az ügy jelentőségét jelzi, hogy 
négy város múzeuma fogott össze kiadására: 
a Jász Múzeum – Jászberény, a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum – Karcag, a Kiskun 
Múzeum – Kiskunfélegyháza, és a Thorma 
János Múzeum – Kiskunhalas. A könyv 
megjelenésének várható időpontja 2017. 
november vége.

A Jász Múzeum, mint társkiadó a készülő 
könyvre – a hagyományokhoz híven – most 
is előfizetőket vár. 

A könyv előfizetési ára: 2.500 Ft. Előfi-
zethető 2017. szeptember 30-ig Jászfény-
szarun a 3A Takarékszövetkezet kirendelt-
ségén Hangosiné Réz Máriánál, a Városi 
Könyvtárban, Görbe Jánosné Amálkánál 
és a Városi Értéktárban Tóth Tibornál. 

A könyv előfizetőinek és támogatóinak név-
sora megjelenik a kiadványban. Tóth Tibor

Megnyitva a www.jaszfenyszaru.hu honlapot a vízszintes sorban VÁROSUNK szóra kattintva
az alsorokban megjelenik a Mi Újság Fényszarun? alatta a Laparchívum, erre kattintva elérhetők 

az évek illetve hónapok
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Hírek, események

2017. július 14-én időskorú nénit is köszöntöttünk Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester asszonnyal: dr. Hegyi Jánosné Pető Ilona 
90. életévét töltötte. Kép és szöveg: Szalainé Varga Erzsébet

Nagy Lajos 2017. augusztus 9-én töltötte be 80. életévét, mely al-
kalomból nagyon sok szeretettel köszönti családja. Isten éltesse jó erő-
ben, egészségben és boldogságban még hosszú éveken át!

„El sem hiszi, mennyire fontos azt hallani valakitől, hogy köszönöm.
…Mindegyikünknek fontos érezni, hogy értékelik.”

(Adam J. Jackson)

Dolgozó szülőként tudom, mennyire nehéz megoldani csemetéink 
felügyeletét a nyári szünetben, s izgalmas tevékenységet találni kisebb-
nagyobb gyermekeink számára. Ez a nyár bővelkedett programokban, 
s annyi tábor volt idén, mint eddig talán sosem.

A szülők nevében szeretném megköszönni mindazok munkáját, ide-
jét, energiáját, akik tartalmas programokkal színesítették gyermekeink 
szünidejét! Kívánom, hogy ötleteik és lelkesedésük ne fogyatkozzon!

Berzéné Magyar Krisztina szülő

Július 13-án rendeztük meg ez évben második véradó napunkat. 
Sikeresnek mondhattuk, hiszen a kánikula ellenére is szép számban 
jöttek véradóink. Igaz, egészségügyi okok miatt néhány embert ki-
szűrt a doktornő, de ez természetes, hiszen a szakember döntheti el, 
ki adhat vért. A megjelent véradók száma 35 fő volt. Nagyon jó han-
gulatban telt el a délutánunk, kávé, üdítő, pogácsa és finom tea volt a 
kínálatunk. A doktornő megdicsért bennünket a szíves fogadtatásért, 
és megköszönte munkánkat. A véradási teljesítményünk 88%-os volt.

Kedves Véradók!
Köszönjük nektek segítségeteket, és kívánunk továbbra is erőt és 

egészséget e nemes gesztus folytatásához! Kővágó Jánosné
Városi vöröskereszt titkára

Szépkorú köszöntése

Családi esemény

népdalkörös fellépések Szülői köszönet

kirándulás
magyarország
szép tájaira

Véradó nap

Anyakönyvi hírek – JúlIUS
SZÜLETTEK: Hajcsik Szófia (Horváth Henrietta), Pásztory Dalma 

(Dr. Tóth Dorottya), Rajna Emma (Dobák Beáta), Zsólyomi Zsom-
bor (Borbély Edina).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hajnal Zoltán és Nagy Mónika, 
Juhász Péter és György Alexandra, Juhász János és Rafael Barbara.

ELHUNYTAK: Kiss Józsefné Lajkó Mária (90), Mezei Gyuláné 
Csontos Magdolna (50), Nagy Sándorné Matusek Éva (75), Rusai 
István (52), Sós Alajos (71). Az adatok tájékoztató jellegűek.

2017. július 1-jén Jászdózsán lépett fel a Fehér Akác Népdalkör a 
XXIII. Dósai Napokon, július 29-én a Népdalkörök Pásztói találkozó-

ján, július 30-án a jákóhalmi falunapon szerepeltek. A fotó a jákóhalmi 
rendezvényen készült. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

2017. július 25-én Aggtelekre és Jósvafőre 
kirándult a Fehér Akác Népdalkör.

Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken

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

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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közösségi szerepvállalás egy modern tanyán
A 32-esen a hatvani határ előtt nyitott 

kapu csalogat befelé a Pethő-birtokra. Az 
épületen faragott táblán felirat díszeleg: 
Pethő tanyák 1734-től.

Mit takar ez pontosan?
Pethő Ferenc: Onnantól tudjuk, hogy itt la-

kik a család. Pető András 1734-ben született 
Jászfényszarun. Attól datáljuk. Lehet, régeb-
ben is itt laktunk, de 1734-től biztos.

Ifj. Pethő Ferenc: A tanyának a helye nem 
a mostani volt. A régi Pető-tanyák kicsit fel-
jebb voltak a domboldalon, de mindig is a 
hatvani határ és a vasút környékén volt a csa-
ládi birtok.

Mivel foglalkozik a család?
Pethő Ferenc: Én autószerelő vagyok, de a 

nagyobbik fiammal mezőgazdasági vállalko-
zók vagyunk.

Ifj. Pethő Ferenc: Kertészeti szakközép-
be jártam, utána agrár egyetemre mentem, 
egy növényvédelmi szakmérnöki diplomát 
is csináltam. Így apával ketten közös erővel 
csináljuk a családi gazdaságot, persze a család 
apraja-nagyja is besegít. Van egy öcsém, ő is a 
szakmában dolgozik, az SGS Hungária Kft.-
nél minőségellenőr a mezőgazdasági részen. 
Anyu 40 évig óvónőként dolgozott Budapes-
ten, 2 éve ment nyugdíjba. A családi meleget 
és a tanya szépségét próbálja megőrizni. 

A Fény tábor egyik helyszíne a tanya volt. 
Sokat kellett készülődni a rendezvényre?

Pethő Ferenc: Öt-hat napot dolgozgattunk. 
Volt fűvágás, kishíd és tanösvény készítés a 
gyerekeknek. Táblákat, kuglit, kosárlabda pa-
lánkot raktunk ki, csináltam párásító hidat.

Ifj. Pethő Ferenc: Az erőgépeket elhordtuk, 
a bálákat, amik nem kellettek, elpakoltuk, 
tereprendezés történt. Mindent úgy próbál-
tunk csinálni, hogy a rendezvényhez illően 
fogadjuk az embereket.

Minden tervezett program megvalósult?
Pethő Ferenc: Minden megvalósult. Ferike 

az erdélyi gyerekeknek mutatta be tanösvény 
szerűen mi hol van, én pedig a lengyeleknek 
tolmáccsal. Volt reggeli, ebéd, várháború, 
angol nyelvlecke, horgászás, kézműves foglal-
kozás, állatsimogatás, pótkocsizás traktorral.

A gyerekeknek melyik program tetszett a 
legjobban?

Ifj. Pethő Ferenc: Szerintem fiú fronton a 
horgászás, kenuzás. 

Pethő Ferenc: Barangolás a vadonban „Tüs-
kevár” szerűen.

Ifj. Pethő Ferenc: A fürdést is nagyon élvez-
ték a medencében. A lányoknak lehet inkább 
az állatsimogatás. 

Pethő Ferenc: Szerintem a kézműves foglal-
kozás is tetszett nekik. A legnagyobb dicséret 
az volt, hogy Katihoz odament egy kislány, 
és mondta neki, hogy három napot voltak 
már itt-ott, de ilyen jól, mint itt, nem érezték 
magukat.

Nincs is ennél jobb, mikor egy gyerek a szí-
véből mondja ezt. Annak örültek a szervezők 
is, hogy a gyerekek végre ebből az internet, 
wifi világból belecsöppentek egy kicsit vadre-
gényes környezetbe. 

Gondolom, részben ez is volt a cél a prog-
ramokkal, kimozdítani a gyerekeket a világ-
háló elől. 

Ifj. Pethő Ferenc: Ez egy modern tanyasi 
környezet, tanya, de valahol birtok. Nálunk 
is van internet, itt is van minden. Ahol a gye-
rekek voltak, az kicsit tényleg másabb, nem a 
megszokott közeg.

Lehet, hogy mindenkinek van otthon ku-
tya, macska, nyuszi, de ilyen változatosság-
ban, ilyen formában nem mindennap talál-
koznak az állatokkal és ezzel az egész tanyasi 
történettel.

Voltak már korábban is hasonló programok 
vagy rendezvények?

Ifj. Pethő Ferenc: Például a katolikus tábor 
keretében is egy délelőttöt itt töltöttek a gye-
rekek. Volt már lovas tábor, osztálytalálkozó 
is. A barátok is jönnek – nem csak Fénysza-
ruról – pecázni, pihenni. Nem minden év-
ben, de ha több napos rendezvény van, akkor 
mint lehetséges állomás szoktunk szerepelni.

A jövőben is fordulhatnak hozzátok ilyen 
programok megvalósításával kapcsolatban?

Ifj. Pethő Ferenc: Ezt apáékkal lehet megbe-

szélni. Ők voltak azok, akik nagyon sokat tet-
tek a háttérben, hogy ez a rendezvény megva-
lósuljon. Biztos vagyok benne, hogy szívesen 
fogadnak látogatókat, főleg gyerekeket.

Kifelé menet már csak egy fahíd és egy bála-
vár utal a tábor eseménydús napjára.

Bőti Szilvia

Ifjabb Pethő Ferenc és Pethő Ferenc
Fotó: Bőti Szilvia

Pethő Ferencné Katika a táborozó gyerekek körében
Fotó: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna
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Virgonc tábor ötödször, Gyenesdiás másodszor
Közkívánatra ebben az évben az iskolai tábor főhadiszállásául ismét 

a Vadóctanya Ifjúsági Tábort választottuk, hiszen közel Keszthelyhez 
még sok felfedeznivaló várt minket a Balaton-parton.

Július 16-án, vasárnap reggel indult a nagy csapat Hatvanból vonat-
tal egyenesen Keszthelyre. Balatonaligától már végigkísért bennünket 
hazánk turisztikai központja, a Balaton. Innentől a kütyük hanyago-
lódtak vagy átmentek fényképezőbe. Mindig akad olyan gyermek, aki 
először látja a tavat, és elvarázsolja e csodálatos látvány.

Érkezésünk után a helyi vonat indulásáig a mólón sétáltunk, a vizes 
játszótéren kipróbálhattuk a játékokat, majd indultunk a szállásunk-
ra. Útközben és Gyenesdiáson (volt, aki más nyaralásból, voltak, akik 
ausztriai versenyzésből „estek be” hozzánk) elértük a teljes létszámot. 

75 gyerek néhány középiskolással 
együtt választotta a 8 napos „Vir-
gonc életet”. A szállás elfoglalása 
után az udvaron egy afrikai ba-
golybemutatón vehettünk részt 
házigazdánk, Nóra néni fia jóvol-
tából. Megismerhettük e kedves 
kis állat legjellemzőbb tulajdon-
ságait. A gazdája röptette, etette a 
kedvünkért, amit páran közülünk 
is kipróbálhattak. Hamar eljött 
a vacsora ideje. A zászlófelvonás 
és egy rövidke, de annál szóra-
koztatóbb bemutató után máris 
meghirdettük a Modern dal pá-
lyázatot (a fiatalok által használt 
szlengek ismert dallamra történő 
humoros átírása).

Estefelé még kisétáltunk a part-
ra, hogy szemrevételezzük, az el-
következő napokban hol fogjuk 
magunkat jól érezni.

A hétfő délelőtt egy ráhangolással, nagy játékkal indult, hiszen a 
közösséggé válás alapját a közös élmény megélése segíti. Délután végre 
jöhetett az első csobbanás. Ezalatt két felnőtt végigkerekezte azt a 18 
km-es, a Szigligeti várhoz vezető kerékpárutat, amit az egyik izgalmas 
és egészen új programnak szántak a szervezők. Este a minden évben 
nagy sikerű CSI-MO-RA (csináld, mondd, rajzold) játékban mérték 
össze a vegyes korosztályú kis csoportok leleményességüket. 

Kedden a csapat egyik fele – vegyes korcsoportokban – sisakot vett 
és biciklire szállt. Alapos „oktatás” előzte meg az eseményt, és a na-
gyobb fiúk, lányok segítségében is bízva elindultunk. Az út nádas mel-
lett, közvetlen a parton, fasorokon, településeken vezetett. Vonyarc-
vashegy és Balatongyörök után, a Soós-öbölnél volt az első félórás 
pihenő, majd Balatonederics után a célállomás következett. Folyama-

tosan jöttek-mentek elölről hátra és hátulról előre az üzenetek: „buk-
kanó”, „szemből jönnek”, „előznek”, „féktávolság!”. A vár már több 
kilométerrel előbb impozánsan magasodott előttünk. Megérkezésünk 
után pár száz méter gyalogláson túl tényleg jött a megérdemelt pihenő 
az árnyas fák alatt. Megérkezett a „hadtáp” egysége is, mert a tavaly 
nagy sikerű piknikezést idén megismételtük. Mikorra tele lett a pocak, 
pihentünk annyit, hogy jött a várhódítás. Páratlan szépségű panoráma 
(Keszthelyi-hegység, Badacsony…) nyílt a legmagasabb, kb. 230 m-es 
pontról. A templom mellett látható a település szülötte, Bódi Mária 
Magdolna vértanúhalált halt fiatal lány emléktáblája. Röviden megis-
merkedtünk az életével. Mint kiderült, boldoggá avatása – első mun-
kásnőként – folyamatban van. Egy frissítő közös fagyizás után délután 

indult a csapat hazafelé a már ismerős úton. Balatongyörökön a fitness 
parkban álltunk meg hosszabb pihenőre, és vettük birtokba a mólót. 
Kissé fáradtan, de élményekkel teli, egy új tapasztalattal érkeztünk 
meg a szálláshelyünkre, hogy a vacsora után jöjjön egy lazító fürdőzés.

Ezalatt az otthon maradottak a közeli Öko-kalandparkban, a fák 
koronái közötti drótkötél-pályákon emelték az adrenalinszintjüket, 
hogy a délutáni órákban ismét strandolhassanak az egyre kellemesebb 

Balatonban. Kedden estefelé elkezdődtek a házigazdáktól ajándékba 
kapott kiscsoportos lézerharcok is.

Szerdán a program – cserével – ismétlődött. Este kiosztottuk a ju-
bileumi színes Virgonc pólókat, hogy a másnapi kiránduláson már 
abban feszíthessünk. Nagyon hálásak voltunk, hogy az őrző angyalká-
ink résen voltak, vigyáztak mindenkire, hiszen nagyobb baleset nélkül 
hajthattuk álomra a fejünket.

A csütörtöki nap az autóbuszos kirándulásé volt. A sümegi várban 
két csoportban indultunk felfedező túrára a korabeli öltözéket viselő 
idegenvezetőkkel. Rácsodálkozhattunk a változatos programlehetősé-
gekre. (folytatás a 13. oldalon)

A zászlónk egész héten hirdette 
ottlétünk Az Öko-kalandpark árnyai között

Kaptatón. Útban Szigliget várához Ismerkedés a két éves bagollyal

Szabadidőben elmaradhatatlan volt a csocsóparti

Szinte minden nap
megmártóztunk a Balatonban
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Virgonc tábor ötödször, Gyenesdiás másodszor
(folytatás a 12. oldalról)
Lehetett korabeli jelmezekben fényképezkedni, tűt keresni a széna-

kazalban, deresre húzni az igazgató nénit, állatokat simogatni, egyéb 
korabeli játékokkal játszani, és persze enni-innivalót vásárolni. Láthat-
tunk középkori kínzókamrát, berendezett konyhát, a banyatanyában 
nem volt hiány ijesztgetésekben és csúszómászókban. Délre igyekez-

tünk a vár alatti csárdába a középkori diáklakomára. Kellemes kör-
nyezetben fogyasztottuk el a 3 fogásos ebédet. Sárgaborsóleves, sült 
csirkecomb héjában sütött burgonyával, csemege uborkával és gyü-
mölcsös pite zárta a kiadós, ízletes menüt. Csak a leveshez kaptunk 
evőeszközt, aztán kipróbálhattuk, hogyan étkeztek elődeink… Innen 
az út Tihanyba vezetett, a Bencés Apátság Látogatóközpontba, ahol 
egy 10 perces filmmel kezdtük az ismerkedést. A templomba érve 
gyönyörű orgonamuzsikára vonulhattunk be. Az idegenvezetőnk egy 
olyan középiskolás volt, akivel hamar találtunk közös ismerőst, hiszen 
kicsi a világ. Némi szabad program után hazafelé vettük az utunkat, 
és a nagy meleg után jól esett egy újabb fürdőzés. Az esti Modern dal 
pályázat bemutatóján igazán kreatív volt a csapat. Sokan adták elő a 
produkcióikat, kedvet is csináltak egy pót pályázathoz. Este még egy 
alternatív programként a Szépség és a szörnyeteg című filmet nézhet-
ték meg a fáradhatatlanok.

Pénteken a nyertesek a sportközpontban bowlinggal, fallabdával, 
billiárddal múlatták az időt, mások dolgoztak a pályázatukon, vagy 
részt vettek a manuális foglalkozáson. Ezúttal anyaggal, egyéb mással 
díszített asztali toll- és ceruzatartót lehettet készíteni, gondolva arra, 
hogy egyszer vége lesz a nyárnak, és effajta dolgokkal visszaemlékezhe-

tünk az itt töltött virgonc napokra. Ne szaladjunk azért ennyire előre, 
mert ezen az estén még a Balaton-szépe választást is megtartottuk. Két 
kategóriában nevezhettek a versenyzők, alkalmi és a bohókás megkö-
zelítésben elsősorban a smink és a frizura, de az öltözék is értékelődött. 
A sikeres bemutató nagy fejtörést okozott a zsűrinek. A bátor nevezők 
közül senki sem maradt valamilyen cím és jutalom nélkül. 

Szombaton délelőtt a pályázók másik fele is eljutott a sportközpont-
ba. Minden nap – néha többször is – kihasználtuk a jó idő adta stran-
dolási lehetőséget. Estefelé a táborzáró Ki mit tud?-ra készülők csapata 

adta elő a műsorszámait. Meghatódtunk, mert páran már itthon el-
kezdték a felkészülést. Köszönjük. Nóra néni ismét egy meglepetéssel 
kedveskedett a visszajáró, tekintélyes létszámú csapatnak. Igazi DJ-t 
hívott hozzánk, egészen hihetetlen, hogy éppen Jászberényből… A 
diszkó után még kimentünk az esti Balaton-partra, ahol a Vagány 
Verdák a Parton rendezvény utáni Rock in Beach tartott, egy szlovén 

zenekar húzta a talpalávalót. Ebben az évben is megünnepeltük a szü-
letés és névnaposokat. Énekeltünk a buszon, a vonaton, és ahol ked-
vünk volt rázendíteni. A jászfényszarui focisták a gyenesdiási strand 
focibajnokságát sorozatban megnyerték.

Vasárnap reggel eljött a pakolás, a csomagolás és a búcsúzkodás ide-
je. A bőröndök felkerültek a teherautóra, és mi elindultunk az utolsó 
fürdésre. Elköszöntünk a Balatontól, majd ebédkor a házigazdáktól, 
akik 8 napon át igyekeztek a kedvünkben járni minden adódó prob-
lémánk megoldásával, a finom falatokkal, sőt még jégkrémmel is. 
A tábori zászló levonása után átadtuk a helyet a következő csapatnak. 
Többen mondták, hogy „maradjunk még…”.

Elindultunk a vonathoz, majd Keszthelyen ismét felültünk az Ezüst-
part Expresszre, és lezártuk a 2017. évi 8 napot. Hatvanban már tü-
relmetlenül vártak a szülők, megindult az ölelés és puszi roham, az 
élmények mesélése.

Jövőre, veletek, valahol… szoktuk mondani. Majd jelentkezünk!
Mi felnőttek boldogok vagyunk, mert gyermekeink betartották a tá-

borozás és fürdés szabályait, így ebből eredően semmilyen gond nem 
volt. Egy szép, tartalmas héttel gazdagodtunk mi is, nemcsak a tábo-
rozó diáksereg. 

Az V. Virgonc tábor támogatói: Jászfényszaru Város Önkormány-
zata, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, Jászfényszaruért Alapít-
vány, IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Diákönkormányzata, Donnert Richárd vállalkozó, a Vadóctanya Ifjú-
sági Tábor és a szülők. 

A Virgonc tábor pénzügyi lebonyolítója a Fényszaruiak Baráti Egye-
sülete. Köszönjük.

B. É.
Fotók: Jarábikné Sinkovics Andrea, Lovászné Török Magdolna

A modern dal pályázat egyik legsikeresebb előadása A családkereső játék jól bevált ismerkedésre is

Megérkeztünk Keszthelyre. A móló csak reánk várt
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ISkolAI Hírek
Add hát a kezed… VI. Művészeti tábor Jászfényszarun

2017. július 3-án kitárta kapuit a VI. Művészeti tábor. A Penczner 
Pál Közhasznú Alapítvány közkedvelt táborába ezúttal 34 gyermek 
jelentkezett. Idén két csoportot alakítottunk ki. A diákok egy része 
táncoktatásban vett részt, a másik része a képzőművészeti ágak alap-
jaival ismerkedett. Élmény volt nézni a gyerekeket alkotás közben. 
Elmélyülten, ugyanakkor mindig mosolyogva vették a nehezebb fel-
adatok megoldását is. Sokan először láttak szövőkeretet életükben, 
mégis csodálatos munkák születtek kezük nyomán. A szövés mellett 

lehetőség volt gyöngyfűzésre, 
gyöngyvasalásra, rajzolásra, 
festésre, üvegékszer készítésre, 
papírhajtogatásra, kivágásra, 
különböző kedves figura elké-
szítésére zokniból, saját kitűző 
készítésére. A táncosok napi 
4 órában tanulták az alaplé-
péseket, melyből a záró napra 
négy gyönyörű koreográfia 
állt össze. A nagy melegben 
nem volt ez kis teljesítmény. 
A táncokat a tavalyi táborból 
már jól ismert Somodi Gábor, 
a Goldance Tánciskola tanára 
tanította. Mindig jókedvűek 

voltak a gyerekek, örömmel mozogtak, élvezték a zenét. A Gyula Bu-
tiknak köszönhetően a táncosok ajándékba kaptak fehér pólót, mely-
ből két vállalkozó kedvű pedagógusunk, Baliné Bazsó Mária és Sza-
bó Lászlóné egy-két napos munkával elkészítették a gyerekek táncos 
jelmezét. Mindenki hozott otthonról valami kelléket, kiegészítőt, így 
lassan összeállt, és el is készült a táncruha. A hetet pénteken egy kiál-
lítással és táncbemutatóval zártuk. Meghívtuk a táborozók családját is 
erre a rendezvényre. A képzőművészek rögtönzött kiállítást rendeztek 
az egész heti alkotásukból, a táncosok pedig bemutatták a tanult tán-
cokat. A szülők meghatódottan és örömmel nézték végig gyermekeik 

alkotásait. A táncosok bemutatóját pedig vastaps kísérte. A foglalkozá-
sok közötti szünetekben az udvari játékokkal vezették le energiájukat. 
Három napig Szász Anita tanító néni népi játékot vezetett a gyerekek-
nek. A csülközést nagyon szerették, mindig sokan jelentkeztek erre az 
érdekes játékra.

A táborban díjakat is adtunk ki: a legjobb táncos Mezei Lili 2. a, 
legszebben szövő lány Kisbalázs Jázmin 3. a, legszebben szövő fiú Len-
gyel Áron, a legszorgalmasabb táborlakó, aki a kézműves foglalkozá-
sok szünetében megtanulta az összes táncot, így fellépett a csoporttal 
Fekete Brigitta 1.a osztályos tanuló.

Hálásan köszönjük segítőink munkáját: Baliné Bazsó Mária, Bugyi 
István, Lajkó Anita, Lajkóné Tanczikó Tünde, Tóth Bianka (diákmun-
kás) Szász Anita, Zsadányiné Zombori Tímea, Somodi Gábor tánc-
tanár, Artdrops Műhely (Fülöp Erika és Hampl Eszter). Köszönjük 
a Vágó Bt.-nek a finom, gyerekbarát menüt! Köszönjük Banya Ist-
ván segítségét! Köszönjük a pólókat a Gyula Butiknak! Köszönjük az 
önkormányzat anyagi támogatását! Köszönjük, hogy használhattuk a 
Sárga iskola egyes tantermeit!

A szervezők nevében: Berze Éva, Berze Lászlóné és Szabó Lászlóné
Fotó: Berze Lászlóné

Gyöngyvasalás
Fellépőruha-próba

Szőttes munkák
Szövés

A táncruha is elkészült a bemutatóraTánctanulás, napi 4 órában
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ISkolAI Hírek
Díjak, jutalmazások

Alapítványunk a sok éves hagyománynak megfelelően idén is három- 
és ötezer forintos könyvutalvánnyal, jutalomkönyvvel és díszoklevéllel 
ismerte el a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók munkáját.

A lap júniusi számában megjelent az iskolai munkaközösségek ered-
ményeit részletesen tartalmazó cikk, benne az egyes tanulók helyezé-
seivel.

Közülük a másik két alapítvány mellett a Jászfényszaru az Oktatásért 
Alapítvány a következő tanulókat díjazta: Baráth Konor, Kotán Esz-
ter, Majzik Petra, Nagy Levente, Nyers Lili, Penczner Tamás, Szerémi 
Fanni, Víg Hanna.

Kiemelkedő néptáncos teljesítményéért jutalmaztuk Horváth Le-
ventét. Közösségi munkájukért és sporteredményükért dicsérő okle-
velet kaptak: Kiss Bence, Kiss László, Kocsis Krisztofer, Lakatos Zsolt, 
Palócz Dániel.

Szívből gratulálunk mindannyiuknak.
Nagy Józsefné kuratóriumi elnök

Jászfényszaru Város Önkormányzatának jóvoltából ebben az évben is 
megszervezhettük a szorgalmas, igyekvő, javítani akaró gyermekek szá-
mára ezt a jutalom kirándulást. A kirándulásra az egész évben kitűnő 
teljesítményt nyújtó gyerekek, és a félévi eredményükhöz képest több tan-
tárgyból javítani tudók kapnak meghívást. Az alsós tanulók egynapos, a 
felsősek pedig háromnapos kirándulásnak örülhettek ebben a tanévben is.

ALSó TAGOZAT
Amikor ezek a sorok megjelennek, már újból becsöngettek, kezdő-

dik a tanév. Jó szívvel gondolunk vissza a nyárra, a kirándulásokra, a 
táborokra, a nyaralásra.

Június 21-én két busznyi kisiskolás vágott neki a gyönyörűséges 
Dunakanyarnak. Jutalomkirándulás volt ez azok számára, akik kitű-
nő bizonyítványt vittek haza, vagy félévhez képest három tantárgyból 
tudtak javítani. Visegrádon kettévált a csapa: az 1-2. osztályosak a tör-
ténelmi játszóparkban, a 3-4.-évfolyamosak a Fellegvárban kezdték a 
napot. Majd cseréltünk. A várból csodálatos panoráma tárult elénk, és 
a vár történetéről is sok érdekességet mondott el az idegenvezető gye-
reknyelven. Fáradtan és éhesen érkeztünk a mogyoróhegyi étterembe. 
A délutáni program első része dunai sétahajózás volt. A folytatásban 
a Dunakeszi repülőtéren illetve a hangárban néztünk szét. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel vették birtokba az egyik kisrepülőt, büszkén ültek 
bele. Programunk utolsó állomása a McDonald’s volt.

A vidám, tartalmas kirándulásra visszagondolva biztos vagyok ab-
ban, hogy Kovács Lászlóné igazgatóhelyettesnek és Jászfényszaru 
Város Önkormányzatának köszönhetően minden gyermekünk igazi 
nyári élményekkel gazdagodva kezdhetik az új tanévet.

FELSő TAGOZAT:
Június végén 3 napot töltöttünk el igen tartalmasan Pécsett 40 ta-

nuló és a néhány kolléga részvételével. Nagy élmény volt a TV-to-
rony felső szintjéről ebéd közben látni a Mecsek vonulatait, körbejárni 
a Barbakánt, látni a nyüzsgő esti városközpontot. A Mecsekextrém 
parkban izgalmas és egyben nagyon fárasztó órákat töltöttünk, majd 
a kihagyhatatlan Dzsámi, a gyönyörű Székesegyház és az ámulatba 
ejtő Zsolnay Múzeum következett. Mivel szenzációs időnk volt, így a 
Hullámfürdő sem maradhatott egy kis pizza-parti kíséretében. Na és 
egy kis városi vonatozás a zuhogó esőben (ami a kánikulát követte). 
Pécs fontosabb pontjait érintve, ahol a gyerekek a fantasztikus „Elöl 
ül a masiniszta…” c. dal átirataival szórakoztatták magukat és persze 
minket is. (folytatás a 16. oldalon)

A Jászfényszaru az oktatásért
Alapítvány 2017. évi díjazottjai Iskolánkban hagyományteremtő szán-

dékkal úgy döntöttünk, hogy a tanév vé-
gén a ballagó évfolyam egy diákja abban 
a kitüntetésben részesül, hogy átveheti 
a IV. Béla ezüst emlékérmet és az ezzel 
járó oklevelet. A 2016/17-es tanévben 
a tantestület minden tagjának szavazata 
alapján Pál Bence 8. a osztályos tanuló 
kapta e nívós elismerést. Bence az általá-
nos iskola nyolc évében kiemelkedően 
teljesített a tanulmányi munkában és 
odaadóan vett részt a közösségi élet-
ben. Szívesen szerepelt iskolai és városi 
műsorokon. Az iskola jó hírnevét területi és megyei versenyeken elért 
szép eredményeivel öregbítette. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes 
kiemelkedő táncosa. Hitélete példaértékű társai előtt, pici kora óta 
ügyel a szentségek megélésére, az oltárszolgálatban rendszeresen segíti 
egyházközségünket. Lovászné Török Magdolna

IV. Béla-díj

„Javíts, hogy jutalmazhassanak!”

Pál Bence
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ISkolAI Hírek
„Javíts, hogy jutalmazhassanak!”

(folytatás a 15. oldalról)
Remek kirándulás volt, bízom benne, hogy minél több tanuló érzi 

majd úgy, hogy ezért is érdemes többet dolgozni.

Köszönjük szépen!
Ézsiásné Róka Mária,

Ézsiásné Szécsi Éva

Berze Anna vagyok, a helyi általános iskola 8. b. osztályos tanulója, 
a 2017/18-as tanév diákpolgármestere.

Diáktársaimnak szeretném megköszönni, hogy bizalmat szavaztak 
nekem. Igyekszem maximális erőbedobással tevékenykedni az iskola 
életében. Törekedni fogok arra, hogy a szervezendő programok ele-
get tegyenek a diákok kívánságainak s, hogy ezek az ötletek kreatívak, 
sokszínűek és élvezhetőek legyenek. Harangozó Anett diákpolgármes-
ter-helyettes együttműködésére is számítok, melyet előre is köszönök.

A tanulás,a tanulmányi ill. versmondó versenyek mellett 9. éve 
néptáncolok, 5 éve színjátszom, 4 évig hegedültem, szakkörökre, 
előkészítőkre járok. Szeretek olvasni, zenét hallgatni, színházba járni. 
Végzős diákként a továbbtanulásra való felkészülés miatt néhány, álta-
lam szívesen folytatott tevékenységemnek azonban rövid időre búcsút 
kell intenem.

Úgy érzem, hogy a jászfényszarui 
diákok és ifjúság nevében az én 
feladatom megköszönni városunk 
önkormányzatának, polgármester 
asszonynak, iskolánk tanárainak, 
nevelőinek, a szülőknek és segítők-
nek az anyagi hozzájárulást, a kitar-
tást, a türelmet, a munkát illetve az 
óriási élményeket, amiket az elmúlt 
3 hónapban kaphattunk. Feledhe-
tetlen pillanatokat éltünk meg a 
Fény Táborban, az osztálykirándu-
lások és különböző táborok során. 
Köszönjük! Berze Anna

Kézilabda edzőtáboron vannak túl városunk utánpótlás játékosai. 
Volt ott sírás, könyörgés, dac és némi büfi is, de megállás és feladás az 
nem. Hiába, az eleje az mindig ilyen kemény sportágtól függetlenül. 
Aztán lesz ez még nehezebb is, de ebben az évben újra szerepel az or-
szágos utánpótlás bajnokságban a Jászfényszaru VSE két korosztályos 
csapata is. Mindannyian nagyon szeretnénk, ha végre lenne sportcsar-
nokunk és azt a helyi lányok kedvéért megtöltse a közönség.

Persze a gyerekeknek hosszú úton kell végig menniük, amiben nagy 
szerepük van a helyi felnőtt csapatnak is, akik újra összegyűjtötték 
minden erejüket és bízva a sportbarátok támogatásában, szintén ne-
veztek a megyei bajnokságban.

A sorsolást követően közhírré tesszük a mérkőzések pontos helyszí-
nét és időpontját, bízva a szurkolók bíztatásában.

Matécsa László Csaba

A Szivárvány Óvodából tizenhét gyermek 
kezdi meg az első osztályt. Tizenöt gyermek a 
Pillangó csoportból, kettő a Süni csoportból. 
Milyenek ők? Milyen vágyaik, terveik vannak 
a jövőt illetően? Milyenek voltak óvódásként?

Tornyot építő, repülőkészítő, alagútépítő, 
társasozó. Kreatív ollóhasználó, rajzoló, sab-

lonokat készítő. Lovas történeteket mesélő, 
rovarkereső. Elzás frizurát alkotó, babákat 
altató. Fogócskázó, csúszdázó, biciklizős. 
Nyuszis, vakondos, kertészes játékot kedvelő. 
Ablak felé fordulva mélyen alvó, óvó nénik 
kéréseit teljesítő. Barátkozó, viccelő, tréfálko-
zó gyerekek.

Jövőt illető terveik 2017-ben:
– Tudós leszek.
– Rendőr leszek. Az erdőben egy tanyán 

fogok lakni.
– Rendőr vagy rock lány leszek.
– Lovas leszek. Jászfényszarun fogok lakni, 

csak még nem tudom melyik utcában.
– Kamionos leszek, mint apa.
– Szuperhős leszek, hogy megmentsem az 

embereket.
Van köztük, aki autóversenyző, lovas tor-

nász, feltaláló, óvó néni, búvár, sofőr szeretne 
lenni. Kívánjuk, hogy szorgalommal, kitar-
tással teljesüljön mindaz, amit megfogalmaz-
tak. Sikeres iskolakezdést kívánunk minden 
kis elsősnek. A terveket, álmokat lejegyezték 
a Pillangó csoport óvó nénijei: Judit és Anett 
óvó néni. Közreadta: Földvári Edit

Fotó: Mezeiné Folyó Angéla

Bemutatkozás

Edzőtábor

Óvodások voltunk, iskolások lettünk
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egy elfeledett fényszarui feltaláló
Kiss A. Ferdinánd (Ferenc) 1896 tava-

szán született Kiss A. János és Kiss L. Anna 
gyermekeként, törzsökös fényszarui föld-
műves családba. A Galga-tanyán öt fivére és 
egy húga élte meg a felnőtt kort. Bár az apa 
meglehetősen jómódú gazdálkodó volt, bir-
tokaiból a gyermekekre fejenként éppen csak 
annyi jutott volna, hogy elegendő legyen 
a megélhetéshez, vagy még annyi se. Talán 
ennek tudatában is döntött úgy Ferdinánd, 
hogy kitanulja a lakatosmesterséget. Erre az 
alkalmat az I. világháború is megteremtette 

számára, hiszen a fronton nemcsak kitanulta 
a mestersége minden csínját-bínját, de lele-
ményességét, akaraterejét is csiszolta a min-
dennapossá váló szükséghelyzet.

A háborút követően saját családot alapított. 
1920-ban vette feleségül az alsószentgyörgyi 
származású Gyetvay Erzsébetet, akitől 1921-
38 között öt gyermeke született, időrendben 
Nelli, Feri, Géza, Tóni és Mártika.

Hogy közvetlenül a háború utáni években 
hol dolgozott, már nem tudjuk pontosan, 

de annyi bizonyos, hogy az 1930-as évek 
derekán az akkor már igen neves budapesti 
vállalatnál, Jónász Vilmos és Weiner Ferenc 
Szerszám- és Lakatosáru Gyárában kapott 
munkát. Kiváló tehetsége, kemény munkabí-
rása hamar megmutatkozott, így nem csoda, 
hogy 1937-re immár művezetőként irányí-
totta a munkálatokat. Kezei közül egyre ní-
vósabb munkák, sőt gyönyörű alakzatokkal, 
virágmotívumokkal díszített alkotások kerül-
tek ki. Budapest számos középületének laka-
tosmunkáit is az üzem készítette. Közülük 

a legismertebbek a régi Madách Színház, a 
XIII. kerületi elöljáróság épülete, vagy a Hor-
thy Miklós Közkórház. Teljes egészében az ő 
keze munkáját dicséri, és meglehet, hogy a 
legmívesebb fővárosi alkotása a Rákóczi úton 
álló Luther ház monumentális kovácsoltvas 
kapuzata. Vidéki remekművei közül a kókai 
templomkert angyalokkal díszített kapuját és 
néhány más környékbeli, elsősorban vallási 
témájú munkáját lehetne kiemelni az 1930-
as ’40-es évekből.

Fergyi bácsi (ahogy őt a nálánál fiatalabbak, 
így apám is szólították) még a háború elő-
estéjén családostul Pestre költözött. A XIV. 
kerületi lakás később munkáinak fontos szín-
terévé vált. Ezen időszakra tehető munkássá-
gának abszolút fénykora. Kezei közül immár 
nem csupán szemet gyönyörködtető reme-
kek kerültek ki, kibontakozó kreativitása új 
megoldásokat szült. Rengeteget foglalkozott 
gépek, gépezetek, kézi szerszámok tökéletesí-
tésével, vagy teljesen újak készítésével. Gyö-
keresen új megoldásait, speciális kéziszerszá-
mait, technikai újításait mind saját kezűleg 
készítette el. Azokat a család apraja-nagyja 
csiszolta véglegesre és festette, biztosítva az 
esztétikus külsőt. Az így készült gyártmá-
nyokat igényes háttér előtt, a zuglói házuk 
udvarán fényképezte le, hogy aztán a fotók 
birtokában részletes dokumentációkat, amo-
lyan korabeli reklámanyagot készítsen. A rek-
lámanyagokat hazai és nemzetközi (elsősor-
ban francia és német) fórumokon publikálta, 
bízva az egyedi megrendelésekben, esetleg a 
sorozatgyártásban. Újításainak egyike-másika 
lényegében találmánnyá lett, ezek szerkezetét 
Fergyi levédette. A budapesti szabadalmi 
hivatal máig őrzi a Fergyi bácsi neve alatt 
az 1940-es években bejegyzett tucatnyi sza-
badalmat. Ezek közül különös említést ér-
demelnek az akkor forradalminak számító, 
mégis briliánsan egyszerű kivitelű, állítható 
csavarkulcsok („franciakulcsok”) és speciális 
fogók, de szerkesztett ő pusztán emberi erővel 
működtethető járműveket, hajtányokat, me-
zőgazdasági gépeket, sőt még rafinált lábtörlő 
és gázmotoros áramtermelő szerkezeteket is. 
Bár a fent sorolt találmányai közül nem egy 
(így pl. a franciakulcsok) gyártásra is került, 
és mindmáig használatban van, mégsem ezek 
közül került ki az a mestermű, amely révén 
méltán közismertté, mi több világhírűvé 
válhatott volna. Hogy mi volt az? Ahhoz az 
időben vissza kell ugranunk 1937-be: Fergyi 
bácsi ekkor egy újabb, minden addiginál je-
lentősebb találmányán dolgozik. A határidő 
szorításában éjszakákba nyúlóan készíti az új 
találmány részletes leírását. Lázas igyekvése 
azonban minden fáradozást megér, hiszen a 
határidő nem más, mint a jelentkezés a világ 
legrangosabb, kifejezetten a technikai újí-
tások bemutatására rendezett fórumára, az 
1937-es párizsi világkiállításra. Az új vívmány 
pedig, amellyel Fergyi bácsi indulni fog, nem 
egyéb, mint a közlekedési lámpa mind kül-
lemében, mind működési elvét tekintve to-
vábbfejlesztett és tökéletesített változata. A 
nagy mű, a háromszínű, ún. hurokdetektoros 
forgalomirányító lámpa – melynek lényege 
abban áll, hogy a forgalmi jelzőberendezés 
érzékelni képes az áthaladó járművek számát, 
és ennek megfelelően irányítja a forgalmat – 
végül időre elkészült, sőt, várakozáson felüli 
sikert aratott. Fergyi bácsi nemcsak, hogy ki-
jutott az EXPO-ra vele, hanem legnagyobb 
büszkeségére a nemzetközi zsűri egyöntetű 
elismerését elnyerve a kiállítás első díjával 
(aranyéremmel) térhetett haza.

(folytatás a 18. oldalon)

Kiss A. Ferdinánd és világraszóló találmánya

A kókai templomkert kapuja az alkotóval és családjával, 1941
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egy elfeledett fényszarui feltaláló

új honlap, megújult nagyterem!

(folytatás a 17. oldalról)
Kiss A. Ferdinánd a lámpát sem idehaza, 

sem nemzetközi szinten nem szabadalmaztat-
ta, a gyártás jogát eladta egy francia iparvál-
lalatnak, így biztosítva akkor a család megél-
hetését. Igaz, emiatt a találmányt hivatalosan 
sehol sem fűzik az ő nevéhez, az azonban 
talán részben mégis elégtételként szolgálhat, 
hogy a lámpa rövid időn belül meghódította 

a világot, hiszen 1938-ban először Franciaor-
szágban, majd hamarosan a földkerekén min-
denhol a Ferdinánd bácsi által megalkotott 
(háromszínű, négyállású, detektoros) közle-
kedési lámpa terjedt el, és van használatban 
mind a mai napig. A hétköznapok forgatagá-
ban a piros lámpánál állva gondoljunk néha 
arra, hogy a mindennapjaink ezen oly’ meg-
határozó technikai vívmánya a mai formáját 

egy fényszarui géplakatos mester kreativitásá-
nak és minden nehézséget legyűrő akaratának 
gyümölcseként nyerte el.

Kiss A. Ferdinánd életének számos részlete 
a feledés homályába vész. Ezúton kérjük azok 
szíves jelentkezését, akik róla vagy munkáiról 
többet, pontosabbat tudnak (elérhetőségek: 
20/932 8919; davkisefendi@gmail.com).

Dr. Kiss Dávid Sándor

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár elindította saját honlapját, ahol a kedves 
érdeklődők tájékozódhatnak a ház program-
jairól, az itt működő klubokról, csoportok-
ról. A honlaphoz tartozik egy beszámoló lap 
is, ahol az elmúlt rendezvényeinkről készült 
fotókat böngészhetik a látogatók.

Emellett kívánságaikat is megírhatják, hogy 
minél több és érdekesebb programot, rendez-
vényt láthasson a jászfényszarui nagyérdemű. 
Az egyes események regisztrációját is megte-
hetik majd az érdeklődők.

A honlap címe: www.jaszfenymuvhaz.hu. 
Jó böngészést! Kép és szöveg: Róbel Gábor

*

Megújult a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár nagyterme. A padlócsiszolást és 
lakkozást megelőzően klímával is felszerelték 
a termet. Jászfényszaru Város Önkormányza-
tának köszönhetően még kulturáltabb körül-
mények közé várjuk szeretettel látogatóinkat. 

Bordásné Kovács Katalin igazgató
Kép: Róbel Gábor

A Luther ház kapujának részletei
Kiss A. Ferdinánd

egyik franciakulcsának szabadalmi terve
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Portré
Budapesti fiatalember, aki keresi fényszarui gyökereit

Az elmúlt év tavaszán találkoztunk először Fényszarun, az elődei ku-
tatása kapcsán helyben élő távolabbi rokonai után érdeklődött. Beszél-
getésünk alkalmával megállapítottam, a jászok, a Jászság és Jászfény-
szaru iránt kiemelt érdeklődést tanúsít, fiatal kora ellenére elkötelezett 
lokálpatrióta.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületét a honlapról jól ismerte, kérte fel-
vételét az egyesületbe, 2016 május végén a tisztújító közgyűlésen a 
tagság elnökségi taggá választotta.

Sokrétű munkája ellenére családjával együtt gyakran jelen van vá-
rosi és egyesületi rendezvényeken. Megemlékezést tartott a redemptio 
272. évfordulójáról, levéltári kutatásokat végez a településünkkel 
kapcsolatban, eddig az országos köztérkép honlapra Jászfényszaruról 
húsz köztéri alkotás fotóját, leírását töltötte fel, népszerűsítve ezáltal 
városunkat. A névjegyből megtudjuk, ki az a budapesti fiatalember, 
aki keresi fényszarui gyökereit.

Névjegy: Dr. Kiss Dávid Sándor 1982-ben született Budapesten. 
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudo-
mányi Karán végezte, ahol 2007-ben neurobiológus diplomát szerzett. 
Ezt követően az Állatorvostudományi Egyetemre került, ahol mun-
ka mellett végezte a doktori tanulmányait (2008-13), és itt szerezte 
másoddiplomáját a kísérletes toxikológia tárgykörében (2010-12). 
Tapasztalatszerzés gyanánt rövid időt töltött az Oxfordi (2009) és a 
Yale Egyetemen (2011). Jelenleg is az Állatorvostudományi Egyetem 
Élettani és Biokémiai 
Tanszékén dolgozik okta-
tó-kutatói munkakörben, 
adjunktusi beosztásban.

A kutatómunkát te-
kintve a jelenlegi szakte-
rületéhez a táplálkozással 
kapcsolatos és szaporodás-
biológiai folyamatok köz-
ponti idegrendszeri irányí-
tásának tanulmányozása 
tartozik. Laborvezetőként 
és kutatási felelősként a 
kutatási munkálatok teljes 
körű irányítása mellett pá-
lyázatok benyújtásáért és 
a publikációs tevékenység 
minőségéért felel. Kutató-
csoportját öt diplomásból 
és négy asszisztensből álló 
nagyon családias légkörű 
és ütőképes együttes al-
kotja.

Az egyetemen a kutatás mellett igen nagy óraszámban oktatási tevé-
kenység is hárul rá. Dávid idén éppen tizedik éve vezeti be elsősorban 
a német anyanyelvű hallgatókat az élettan rejtelmeibe. Ezen túlmenő-
en angol és magyar gyakorlatokat, kiscsoportos kurzusokat, valamint 
fakultációkat is tart.

Munkája mellett alkalomszerűen fordítási munkákat vállal spanyol, 
olasz és holland nyelven. Elsősorban ismeretterjesztő köteteket, más 
kiadványokat fordít, többek között a Kossuth Kiadónál. Jelenleg len-
gyelül és törökül tanul.

Dávid az édesapja, Kiss Vencel révén fényszarui származású, a Halas-
tón (Galga tanya) született és nőtt fel, majd a ’60-as években került fel 
Pestre. Hogy színesebb legyen a kép, édesanyja Biharból való, Derecs-
kén született. A család 1966-ban költözött Rákosszentmihályra, ahol 
jelenleg is élnek feleségével, Noémival és három fiúgyermekükkel.

Tanulmányait eredetileg történelem, ezen belül is a keletkutatás irá-
nyában tervezte. Bár más pályát választott, az érdeklődése e terület 
iránt hobbiként megmaradt. (folytatás a 20. oldalon)

Családi kirándulás – Tátra, 2017

Kiss Dávid Sándor

Hallgatók között, 2010 Ökológiai kertművelés a családi ház udvarán
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Portré
Budapesti fiatalember, aki keresi fényszarui gyökereit

(folytatás a 19. oldalról)
Az intellektuális munka egyhangúságát ellensúlyozva, apja sokrétű 

kétkezi munkáját megfigyelve és eltanulva régi autók fém és fa alkatré-
szeinek helyreállítását, újragyártását tanulja és alkalmazza.

Feleségével a lakóhelye adta lehetőségeket messzemenően kihasznál-
va ökológiai kertművelést folytat.

Az első kérdésem, mikor és miből adódóan értékelődött fel számodra 
a Jászság és Jászfényszaru?

Édesapám, Kiss Vencel már egészen kisgyermek korom óta estékbe 
nyúlóan mesélt nekem az ő és felmenői fényszarui emlékeiről. A szí-
nes történetekben megragadta gondolataimat a saját, pesti környeze-
temtől minőségben oly’ eltérő világ, a hajdani jászsági tanyasi élet. Az 
akkor a századeleji fényszarui közösségről alkotott romantikus képet 
azonban csöppet sem halványítja el vagy cáfolja meg az a kép, amit ma 
felnőtt fejjel, racionális szemlélődés révén kapok, sőt. Hiszen azóta, 
hogy testközelből is mind jobban megismerem Fényszaru és a Jászság 
múltját, jelenét és lényegét, annál inkább megszeretem, és magamra 
találok általa.

Mikor jártál először városunkban, és mint külső szemlélő milyennek látod?
Először 6 éves koromban jártam Fényszarun. Akkor, 40 év távollét 

után először jöttek haza Ausztráliából apám fényszarui unokatestvérei, 
és látogattak hozzánk és a községben maradtakhoz. Akkor meghatá-
rozó élmény volt, hogy a fényszaruiak milyen szeretettel és őszinte-
séggel nyilvánulnak meg egymás és az idegenek iránt. Ez a jelenség, 
továbbá az erős összetartás, a közösségi lüktetés ma is figyelemre méltó 
és – tapasztalatból mondom – ne gondoljuk, hogy mindez általános 
jellemzője valamennyi hasonló adottságú községnek. Fényszaru rend-
kívülisége természetesen a külsőségekben is megnyilvánul. Megkapó 
az az ízléses városkép, az átgondolt rendezettség, a példás tisztaság, 
ami az utazót, de akár a magamfajta visszatérőt is fogadja kisvárosunk 
főteréhez érkezve.

A városi lapban a családfakutatásról jelent meg gyakorlatias, hasz-
nos írásod. Tudom, kutatod a felmenőidet, időben meddig jutottál 
vissza és milyen családi nevekkel találkoztál, jellemző volt-e, hogy há-
zasság révén más településekről kerültek ide?

A családfakutatásom eredményeit nagyon sikeresnek mondhatom. 
A Kiss-ágon egészen 1675-ig, a Basa-ágon pedig kb. 1700-ig tudtam 
visszamenni. A Rusai, Sápi, Rimóczy, Krizsán stb. ágak kutatása még 
folyik. Apai felmenőim túlnyomó része legalább a török idők vége óta 
Fényszarun élt, külső házasságok, betelepülések egyáltalán nem jellem-
zőek. Egyedül a Basák azok, akik a Rákóczi-szabadságharcot követően 
kiköltöztek Kiskunfélegyházára, részt vettek a benépesítésében, majd 
a redemptiot követően visszatértek. Ahogy azt hangsúlyozni szoktam, 
a családfa pusztán adatok gyűjteménye, ennél sokkal érdekesebb, hogy 
felmenőimről – egészen a legrégebbi időkig visszamenve – roppant 
izgalmas történeteket, színes életképeket sikerült összegyűjteni.

A történelem megmaradt hobbinak, az I. világháború magyar, il-
letve a Jászsággal, ezen belül is a Jászfényszaruval kapcsolatos kuta-
tásával eredményesen foglalkozol. Az ősz folyamán e témakörben fel-
kértünk egy előadás megtartására. Milyen más események kutatását 
szeretnéd még elvégezni?

Családi vonatkozások révén külön figyelemmel fordulok a Rákóczi-
szabadságharc eseményei, továbbá a községi elöljárók, képviselő-testü-
leti tagok iránt, de ugyanúgy érdekelnek a hétköznapi események, ha 
tetszik az anekdoták is.

Munkádhoz kötődik, de egyszerű halandó számára is érdekes a rég 
kihalt élőlények kutatása; konkrétan mit jelent ez?

Ma már igen sok olyan kövület ismert, amely a csontokon kívül 
lágyrészeket, szerveket, sőt szöveti struktúrát, sejteket és mi több mo-
lekuláris szerkezetet is megőrzött. E kövületek a modern vizsgálómód-
szerek segítségével rendkívül sokat és sok esetben nagyon meglepő 
részleteket árulnak el az egykori élőlények életmódjáról. Ezekből nem 
csak az derül ki, hogy milyen volt a mozgásuk vagy a kültakarójuk, ha-
nem hogy mivel táplálkoztak, hogyan lélegeztek, meddig éltek, milyen 
betegségeik voltak, sőt, arra is engednek következtetni, hogy milyen 
volt a társas viselkedésük, hogy csordákban jártak-e vagy sem, gon-

dozták-e kicsinyeiket, vagy hogy mit érzékeltek a külvilágból és hogy 
mennyire voltak intelligensek.

Számomra, aki egy idegen nyelven sem beszél, elismerésre méltó, 
ahogyan a bölcs megfogalmazta, ahány nyelv, annyi ember. A nyelvta-
nulás adottság vagy szorgalom kérdése?

Az én esetemben legalábbis mindenképpen szorgalom kérdése. Úgy 
érzem, az életben a legtöbb megvalósult cél az igyekezet, a kitartás és 
az ezeket elsődlegesen tápláló érdeklődés és hit eredménye. Ez rám is 
igaz; nem hiszem, hogy bármihez is különösebb adottságom lenne, 
sőt éppen ellenkezőleg. Ezt tanáraim és feletteseim is megerősíthetik.

A felmenőid közül feltaláló, újító is akadt, édesapád is egy ezermester 
lehetett. Génjeidben nálad is ott vannak ezen adottságok. Hobbiból 
vagy megrendelésre készíted a régi autók fém és fa alkatrészének hely-
reállítását vagy újragyártását? Vannak ehhez eszközeid, helyiséged?

Egyelőre kizárólag hobbiból foglalkozom efféle dolgokkal, sok tekin-
tetben az elsajátítás fázisában vagyok. Ha majd az élet úgy hozza, hogy 
több időm lesz, vagy úgy változnak a szakmai körülményeim, akkor 
fogok a restaurálással komolyabban, munka szinten foglalkozni. Je-
lenleg baráti kapcsolataim révén két műhely munkájába van nagyobb 
betekintésem. Az ott látottakból és a szakirodalomból merítve a már 
meglévő és a lehetőségekhez mérten lassan, de folyamatosan bővülő 
eszközeimmel dolgozom.

Szólnál arról, hogy mit jelent a feleségeddel együtt végzett ökológiai 
kertművelés?

Lényegében apám, nagyapám önellátásra törekvő növénytermeszté-
sét és állattartását próbáljuk a nagyon szűk pesti keretek között tovább-
vinni. Teljesen vegyszermentesen „gazdálkodunk”, és arra törekszünk, 
hogy minél több mindent megtermeljünk, és a kis mikrogazdaságunk 
minél önfenntartóbb legyen. Nálunk mindennek megvan a helye és 
szerepe; a zöldhulladék mellett még a fákról lemetszett gallyakat, az 
ősszel lehulló leveleket és a lenyírt fűnyesedéket is fel szoktuk használ-
ni az állatok ellátására, azok pedig gondoskodnak a mi ellátásunkról, 
és trágya formájában a növényeink számára szükséges tápanyagokról 
is. Jelenleg a burgonyán és némi gyökérnövényen kívül minden zöld-
ségünk megterem; folyamatosan érik valamilyen gyümölcsünk is, és 
a hentes is csak akkor lát, ha marhahúst szeretnénk fogyasztani nagy 
néha. A hagyományokból merítünk, de a tapasztalatok és az ismere-
teink bővülésével folyamatosan új ötleteket, új növény- és állatfajokat 
vonunk be, hiszen – akár egy természeti élőlényközösség – a kis gazda-
ságunk annál ellenállóbb a kártevőkkel szemben, annál stabilabb, mi-
nél gazdagabb a fajösszetétele. Mindezekben a törekvésekben igazából 
semmi különös nincsen. A régiek is mind így csinálták, csak éppen ma 
már ez a hozzáállás még faluhelyen is visszaszorulóban van, a városon 
meg egyenesen csodabogárnak tartanak minket.

Kis családoddal öten részt vettetek a jászladányi Jászok Világtalál-
kozóján, a hároméves ikrek is jól bírták az egésznapos programot. Mi 
fogott meg a találkozó központi napján, esetleg a látottak alapján mire 
helyeznéd a hangsúlyt a 2018-as jászfényszarui rendezvény kapcsán?

Nagyon felemelő élmény volt részt venni a felvonulásban, külön 
örültünk, hogy mi is a fényszarui csapattal tarthattunk. Öröm volt 
látni, hogy a jász emberek számára ilyen fontos a hagyományok őrzése; 
hogy még vannak helyek, ahol nem bohóckodásnak, hanem értéknek 
tartják a viseletet, a néphagyományt. A jövő évi rendezvény kapcsán 
pedig úgy gondolom, két szempontra lenne érdemes fektetni a hang-
súlyt: egyrészt azon sokrétű kulturális örökségükre, amely Fényszarut 
kiemeli még a Jászság köréből is; másrészt azokra a kedvező adottsá-
gokra, lehetőségekre, amelyek maradásra vagy akár visszatérésre biz-
tathatják a jövő generációit. Hiszen Fényszaru mindkét tekintetben, 
a hagyományok őrzésében és a jövő iránymutatásában is kimagaslóan 
jeleskedik.

Köszönöm eddig munkádat, ötleteidet a FÉBE-ben, biztos vagyok 
benne, jó példával szolgálsz a helyieknek és az elszármazottaknak, 
hogy fiatal családos is lehet aktív lokálpatrióta, pedig soha nem éltél 
Jászfényszarun.

Tóth Tibor · Fotók: családi albumból
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elszigetelt kultúrák nyomában
2017. 07. 11-én megnyitotta kapuit a Városháza Galéria, ahol első-

ként egy elzárt kultúrákat kutató fotográfus képei kerültek kiállításra. 
Mátés Lászlóval beszélgettem.

Mondanál pár szót magadról, mivel foglalkozol?
Alapvetően filmeket, film-

utó munkával film trükköket 
gyártok, ez a szakmám. 

Magyar országon és külföl-
dön is reklám filmeket, illetve 
rendes filmeket is csinálok, 
emellett utazom és fotózom. 

Mióta foglalkozol fotózással?
Körülbelül húszéves korom 

óta fotózom. Egy jó tizenöt 
éve, hogy szinte kizárólag em-
berekre koncentrálok, és port-
rékat fotózom. Portréknál is 
szinte kizárólag elzárt kultúrák 
vagy vallások, és az ehhez kap-
csolódó dolgok érdekelnek.

Hogyan kapcsolódtál be 
ezekbe az elzárt kultúrákba? 
Honnan jött az ötlet, hogy ez-
zel foglalkozz?

Ezek mindig valahogy úgy 
indulnak, hogy látok vala-
mi dokumentumfilmet vagy 
valami érdekességet. Mindig 
is vonzott valahol ez a téma, 
leginkább a törzsek vagy az el-
szigetelten élő emberek voltak 
érdekesek számomra. Ez most 
már nem csak hobbi, hanem 
kezdi kinőni magát, és rendes 
kutatás van mögötte. Egy-egy 
ilyen út előkészítése 3,5-4 év.

Ezeket az utakat egyedül te-
szed meg?

Általában egyedül, néha csat-
lakoznak hozzám mások is.

Milyen országokban jártál eddig?
Eddig két fő út volt, és sok kisebb 

egy-két hónapos. Ezek közül az egyik 
útvonal Grúzia, Azerbajdzsán és ott 
az egész térség, Dél-Kaukázus, kicsit 
az északi rész, Kazahsztán, Afganisz-
tán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Kína, 
Laosz, Vietnam, Kambodzsa, Malajzia 
és Indonézia volt. A másodiknál Ang-
liából indultam, majd Franciaország, 
Spanyolország, Portugália, Kanári-szi-
getek, Zöldfoki-szigetek, addig hajóval 
mentem, és onnan átrepültem Kolum-
biába, onnan Peru, Brazília, a Csendes-óceánon át Vanuatu, Fidzsi-
szigetek, Malajzia, Indonézia, Nepál, Tajvan. Ausztráliában nem vol-
tam soha, és Afrikában csak egy nagyon rövid ideig.

Milyen nyelveken beszélsz?
Csak angolul. Mindig azt gondolom, hogy ha két ember kommu-

nikálni akar, akkor úgyis megértik egymást. Tanultam még spanyolul 
Kolumbiában.

Azok a népcsoportok, akiket meglátogatsz, befogadók, nyitottak?
Általában igen. Arra figyelek, hogy minél kevesebb probléma legyen.
Ők értik, hogy ezek a kutatások mire irányulnak?
Igen, alapvetően értik. 

A legtöbb helyen ők az utolsó képviselői 
egy-egy ilyen kultúrának. Nagyon jól tud-
ják, hogy mi fog elveszni, és nagyon sajnál-
ják. A legtöbb gyerek is nagyon elkötelezett 
a kultúra megőrzésében.

A dokumentálás csak fotó formájában tör-
ténik?

Nem, írok is mellette. Most készülök egy 
könyvet írni. Lesz egy újabb út, ami körül-

belül négy év lesz, ar-
ról fog szólni a könyv.

Voltak már kiállít-
va ezek a képek, ami-
ket itt látunk?

Egyszer Budapesten 
voltak már kiállítva, 
ami úgy indult, hogy 
barátok szerették vol-
na megnézni. Egyéb-
ként ezelőtt soha. 

Most a képeiddel 
nyílik meg a Város-
háza Galéria. Ezt jó 
lehetőségnek tartod?

Abszolút, szerintem 
ez nagyon pozitív, így 
kellene mindenhol. 

Nagyon örülök a 
lehetőségnek, mert 
nagyon sok művész 
van, aki nem tudja 
hol elkezdeni, mert 
nincs rá lehetősége. 

Nagyon nehéz megmutat-
ni a képidet, főleg, ha még 
nem nagyon ismernek. Jó, 
hogy valahol fogadnak, és 
meg lehet mutatni a képe-
ket. 

Köszönöm a beszélgetést, 
sok sikert kívánok a későb-
biekben, többek között a 
következő úthoz is! 

További képeket és in-
formációkat László mun-
kásságáról a laszlomates.
com weboldalon találhat-
nak az érdeklődők.

Az Önkormányzat lehetőséget kíván nyújtani a Városháza Galéria meg-
nyitásával más fiatal tehetségek számára is.

Ha szeretne élni a kiállítási lehetőséggel, pályázatát (rövid, pár ol-
dalas bemutatkozó anyag az alkotóról és alkotásokról) az illes.gergo@
jaszfenyszaru.hu e-mail címre vagy az Ifjúság Jászfényszaru Facebook-
oldalra küldheti el.

Bőti Szilvia

Dirty Slippers koncert 2017. július 15.
A pagoda koncertsorozat legutóbbi fellépője a Dirty Slippers ze-

nekar volt 2017. július 15-én. A koncertsorozat lehetőséget ad fiatal 
tehetséges zenészeknek fellépésre, és hogy közönség előtt kipróbálják 
magukat. A Dirty Slippers egy gyulai pop-rock zenekar, akik már 

karrierjük kezdetén komoly sikereket értek el Magyarországon és Eu-
rópában. Céltudatos munkával elérték, hogy mostanra Magyarország 
egyik legkedveltebb koncertzenekarává váljanak.

Róbel Gábor
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„Jól érzem magam köztetek. kifejezetten!”
PÁl FerI JÁSzFénySzArUn

Az Ars Sacra Fesztivál keretében, Jászfényszarun a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár nagytermében 2017. szeptember 23-án (szom-
baton) délelőtt 10.00 órától Pál Feri atya tart előadást, amelynek címe: 
ELÉGEDETTEN AZ ÉLETTEL.

Pál Ferenc (képünkön) római katolikus pap, mentálhigiénés szakem-
ber, 1986 és 1989 között válogatott atléta.

Fiatal korától aktív sportoló, a Budapesti Vasas főállású sportoló-
ja, válogatott kerettag volt. 1987-ben felnőtt magyar magasugró 
bajnok lett. 1996. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. 
Szentelése után előbb káplánként szolgált Terézvárosban, majd Rákos-
keresztúron. 2002-től az óbudai Kövi Szűz Mária plébániatemplom 
lelkipásztora volt. 2011. augusztus 1-jétől az angyalföldi Szent Mi-
hály-templom helyettes plébánosa. 2005-től a Semmelweis Egyetem 
Mentálhigiéné Intézet munkatársa.

Papi pályafutásának kezdetétől tart heti rendszerességgel hittanórá-
kat, előadásokat fiataloknak pszichológia, teológia és mentálhigiéné 
témakörében. Az előadások tematikája meglehetősen tág, többek kö-
zött érinti a társadalomtudományokat, a közösségi és családi konflik-
tusokat, a személyes lelki egyensúly kérdéseit és a párkapcsolati-házas-
sági problémákat is.

Szerzői tevékenysége
A 2000-es évek második felétől kezdve több munkája megjelent 

nyomtatott formában. Az előadások első két évének anyaga mellett 
több kötetet publikált, valamint számtalan pszichológiai témájú kiad-
vány társszerzője volt.
· Tükör által világosan (Kairosz Kiadó, Budapest, 2009.)
· A függőségtől az intimitásig – Vágy, élmény, kapcsolat (Kulcslyuk 

Kiadó, Budapest, 2010.)

· Természetes spiritualitás – Meghittségben Istennel (Kairosz Kiadó, 
Budapest, 2011.)

· A szorongástól az önbecsülésig (Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2012.)
· A magánytól az összetartozásig (Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2014.)

Munkájának elismeréseként az alábbi díjakat kapta: 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2011), Prima díj (2013), 

Prima Primissima Közönségdíj (2013), MOB Fair Play Életműdíj 
(2015), „Budapest Főváros XIII. Kerületért díj” (2016)

A Nyitott Templomok Napja programsorozat megvalósítására szep-
tember 23-án kerül sor. A programsorozat megvalósításában együtt-
működő partnerek:

· Jászfényszaru Város Önkormányzata
· Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség
· IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
· Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
· Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Mottó: Generációk találkozása Kovács Béláné Pető Magdolna

Felhívás a temetői stációk felújítására

Előadás az idősek klubjában

Bizonyára sokan látták, hogy a 
Felső temetőben található stációs 
oszlopok nagy részének állapota 
jelentősen leromlott.

Felújításukat minél előbb, ám 
legkésőbb 2018-ban szeretnénk 
elvégezni. Az elvégzett állapot-
felmérés és költségbecslés során a 
következő megállapításokat tet-
tük: egy stáció van jó állapotban 
(ezt nemrégiben újjáépíttették), 
kilenc vár felújításra, négy stáció 
viszont teljes újjáépítésre szorul, 
mivel elkezdtek megdőlni.

A felújítás magában foglalja a 
„lélegző” vakolattal történő újra-

vakolást, a stációs oszlop körül járda kialakítását a jobb vízelvezeté-
sért és a tetőborítás lecserélését. Ennek költsége stációnként mintegy 
210.000 Ft, a teljes újjáépítés pedig egy-egy stációt tekintve körülbe-
lül 530.000 Ft-ba kerül.

Az Egyházközség anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a hívek 
adományai nélkül el tudjuk végezni a felújítást, így ebben kérjük a 
Testvérek segítségét. Évszázados szokás, hogy egy-egy stációs oszlopot 
egy-egy család gondoz, melyet az oszlopon elhelyezett tábla is jelez. 
Ezt a hagyományt felelevenítve kérjük a családok vagy egy-egy szer-
vezet, vállalkozás nagylelkű adományát, amellyel együtt jár az adomá-
nyozók nevének megörökítése az oszlopon.

Ha valakinek az anyagi lehetősége nem teszi lehetővé ekkora támo-
gatás nyújtását, hálás köszönettel fogadunk bármekkora összeget, me-
lyet a felújítóra nem talált stációk renoválására fordítunk. Már eddig 
is érkezett néhány kisebb-nagyobb adomány, de várjuk a további fel-
ajánlásokat is! Egyházközségi médiacsoport · Fotó: Pető István

2017. 07. 19-én (szerdán) Nagyné Kiss Mária tartott előadást
Európa címmel az Idősek Klubjában. Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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Város- és faluvédők találkoztak…
Az ország sok településéről immáron 

XXXVI. alkalommal jöttek össze országos 
találkozó és szakmai konferencia kapcsán 
a Hungária Nostra a Város- és Faluvédők 
Szövetségének tagegyesületi képviselői. Az 
országos rendezvény házigazdája ezúttal a 
Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület 
volt. A találkozónak és szakmai konferenciá-
nak 2017. július 13-15. között az Eszterházy 
Károly Egyetem Gyöngyösi Campusa adott 
otthont. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – mint 
tagegyesület – 4 fővel vett részt a tanácsko-
zás munkájában. A konferenciának a helyi 
vonatkozású mottója: „A hamvaiból többször 
újjáépült város”. Gyöngyös város száz évvel 
ezelőtt 1917. május 21-én délután a kórház 

mosókonyháján keletkezett tűz folytán szin-
te teljesen leégett. 580 ház és 1400 gazdasági 
épület, istálló lett a tűz martaléka, 11 halott 
volt, és 8 ezer ember vált hajléktalanná. Or-
szágos összefogás és segítség folytán épült újjá 
a város. Az évforduló kapcsán könyv is jelent 
meg. Az eseményről korabeli fotókkal színe-
sített előadást hallottunk. 

A helyi téma után országos városvédő ak-
tuális feladatokról szóltak az előadások, szek-
cióülések. 

Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyet-
tes államtitkár a Településkép védelme, a Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv (TAK) soron 
következő feladataira hívta fel a városvédők 
figyelmét. 

A turisztikai desztináció jelene és jövője, a 
Hungarikumok, nemzeti és helyi értékekkel 
kapcsolatos teendők is terítékre kerültek. Az 
értékmentő és értékteremtő közösségek fon-
tossága is napirenden volt. 

Képző- és iparművészeti, értéktár és ifjúsági 
témakörökben zajlottak szekcióülések, a vita-
indító előadások után kérdések, vélemények 
alapján állásfoglalások születtek. 

A második nap a Mátra Múzeum fedett 
díszudvarán a jubiláló egyesületek díszokle-
velét, valamint magán és jogi személyeknek a 
Podmaniczky-díjakat Ráday Mihály a Hun-
garia Nostra elnöke adta át. 

Szombathely város alpolgármestere és a 
helyi városvédők elnöke mint a következő 
évi találkozójának házigazdája vette át a ván-

dorbotot, „hogy legyen mire támaszkodni, 
legyen mivel védekezni és legyen mivel kére-
getni”. 

Gyöngyös város polgármestere, Hiesz 
György adott fogadást a találkozó és kitünte-
tettek tiszteletére.

A harmadik nap, a szombat a kikapcsoló-
dást szolgálta. Ki-ki két helyi szépség, érték 
megismerésére városnéző séták és egy kör-
nyékbeli kirándulás közül választhatott.

Egy buszra való résztvevő 9 órakor indult 
Markazra, ahol László Gyula tojáspatkoló 
művész saját házában kialakított állandó kiál-
lítását és a patkolás bemutatását néztük meg. 
Egy tyúktojásra 148 db patkót is fel tud ten-
ni, de a strucc vagy az emutojáson ötszáznál 
is több található. 

A következő állomás Visonta, a Mátrai Hő-
erőmű volt. A hármas főútról sokan láthattuk 
már, de testközelből megnézni keveseknek 
adatik meg. Magyarország legnagyobb szén-
tüzelésű erőműve, az ország villamosenergia 
szükségletének 10-13 %-át adja. 1969-ben 
adták át az első 100 MW-os blokkot. 

Az erőmű az 5-8 millió évvel ezelőtti ún. 
pliocén korban képződött lignitmezőkre (el-
pusztult lombos fák, éger, fűz, nagytömegű 
sás, nád felhalmozódása) épült. Az erőmű 
napi lignitfelhasználása 20-25 ezer tonna. A 
szárított, majd megőrölt lignit elégetése során 
keletkezett gőzzel turbinák generátor útján 
állítják elő a villamos áramot.

A 116 m magas és 10 méter széles hűtőto-
ronyba bevittek bennünket, ahol a látvány és 
a hallottak leírhatatlanok, a belső hőmérsék-
let állandó + 40 C°. 

A közelebbi lignitmezőről szállítószalaggal, 
Bükkábrányból vasúti vagonban érkezik a 
fűtőanyag. Láthattuk a vagonbuktatót és a 
körbuktatót, így ürítik a vagonokat.

A felszíni kitermelés után a tájrendezésre, 
a vízminőségre, a levegő tisztaságának védel-
mére, összességében a környezetvédelemre 
kiemelt figyelmet fordítanak, és a legszigo-
rúbb uniós előírásokat tartják be. A felső 
humusztalajt visszaterítik, a lejtős területeket 
akácerdősítéssel megkötik.

A terasz tetején harminc hektár síkmezőt 
alakítanak ki, melyre 28 ezer napkollektort 
helyeztek el, ez biztosítja az erőmű helyi villa-
mos energia szükségletét. Két teher-személy-
szállító autóval szállítottak fel bennünket az 
őrzött és körülkerített napkollektor mezőre, 

ami látványként is csodálatos volt, nem kü-
lönben a környező területre a kilátás adott 
felejthetetlen élményt.

A kirándulást Visonta településen zártuk. 
A települést az Aba nemzetség birtokolta, 
első okleveles említése 1279-ben történt. El-
sőként a – már 1304-ben említett – római 
katolikus műemlék templomot néztük, mely 
mai végleges formáját 1878-ban nyerte el. 
Kulturális műsort egy helyi pánsíp művésznő 
és az arany minősítéssel rendelkező népdal-
kör adott. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő települést néző kerekes kisvasúton jártuk 
körbe Visonta utcáit. 

A helyiek a település közösségi pincéjében, 
kemencében sütött lángossal és helyi, minő-
ségi borral láttak vendégül bennünket, és ez-
zel zárult a harmadik nap programja. 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Az erőmű főbejárata Gagarin szobrával

Strucctojás patkókkalAz óriási napkollektor mező
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Prága és Csehország világörökségei kirándulás
június 30 – július 4. között a FéBe szervezésében (1. rész)

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Lengyelország és Erdély után 
2017-ben Csehországot választotta kirándulási úti célként. Elképzelé-
seink alapján a programot a Credo Tours Utazási iroda állította össze.

Jászfényszarutól pénteken reggel 5 órakor vettünk búcsút, és 50 fő 
indult útnak, a minden komforttal ellátott autóbusszal. 

Megállás nélkül Rajkánál léptük át a magyar határt. A határhoz kö-
zeledve, illetve azt elhagyva egyre több, jórészt osztrák és szlovák terü-
leten működő áramot termelő szélerőművet láttunk.

Négyórás utazás után Pozsonyba érkeztünk, ahol várt bennünket 
Kubicsek Aranka helyi idenevezető. A 30 perces autóbuszos városné-
zés során idegenvezetőnk folyamatosan tájékoztatott bennünket az 
autóbuszból látottakról, az út mellett lévő középületekről. Áthalad-
tunk a főváros két városrészét összekötő, mai nevén UFO hídon. Ez 
a világ kilencedik legnagyobb egyben hegesztett hídja. A híd külön-
leges attrakciója a 80 m magasan lévő 127 főt befogadó Ufo étterem, 
amelynek kilátópontja 84,6 m magasan áll a pilonon. Az étterem felső 
részén már 95 méter magasból lehet a panorámában gyönyörködni.

Pozsonyról sok érdekességet tudtunk meg, többek között, hogy te-
rületén már az újkőkorban éltek emberek, a Várhegyen már a honfog-
lalás előtt római, majd morva erődítmények álltak. A Pannonhalmi 
Apátság 1002-ben létesült alapítólevelében szerepel, hogy Szent István 
a pozsonyi vám harmadát az apátságnak adományozta. Itt létesült az 
első magyar várispánság. Egyetemét 1467-ben Mátyás király alapítot-
ta. 1526 után az ország fővárosa, itt őrizték a Szent Koronát, itt ko-
ronázták a királyokat, többször volt országgyűlés helyszíne. 1840-ben 
Pozsony és Szentgyörgy között indult meg az első magyar lóvontatású 
vasút. 1848. április 7-én itt alakult meg az első felelős magyar minisz-
térium. 1919. február 4-én Pozsony lett Csehszlovákián belül Szlo-
vákia fővárosa. A Cseh és Szlovák Föderatív Köztársaság szétválásával 
1993. január 1-jén alakult meg a független Szlovák Köztársaság, mely-
nek fővárosa Pozsony lett, lakóinak száma 420 ezer fő. Szlovákia 2004. 
május 1-je óta az Európai Unió tagja, 2009. január 1-jén csatlakozott 

az eurózónához. Tíz óra tájban léptük át a pozsonyi vár kapuját. Ide-
genvezetőnk elmondásából tudjuk, hogy 1042-ben, – a Szent István 
király halálát követő trónharcok idején – I. Břetislav cseh fejedelem 
rövid időre el tudta foglalni a várat, innen ered a város mai szlovák 
neve: Bratislava. Az első pozsonyi országgyűlést 1402-ben Zsigmond 
király tartotta a várban. Az 1536. évi országgyűlés kimondta, hogy a 
magyar kormány székhelye, az ország fővárosa Pozsony legyen. Mária 
Terézia királynő szívesen tartózkodott a várban, és az ő idejében épült 
a kút melletti nagy víztározó. A vár vízvezeték rendszerét Kempelen 
Farkas tervezte; a vizet lovak által hajtott szivattyúk nyomták fel a 
Duna szintjéről vezetékeken keresztül a várudvar alatti alagsorban lé-
tesített tartályokba.

A vár újjáépítése a XX. század második felében 1968-ra fejeződött 
be. A pozsonyi várban jelenleg a Szlovák Nemzeti Múzeum állandó 
kiállításai (bútorkiállítás, Felvidék régmúltjának kincsei), és a Szlovák 
Nemzeti Tanács reprezentációs termei működnek. Befejezés előtt áll a 
2009-ben elkezdődött rekonstrukció.

Ellátogattunk a Szent Márton-dóm, vagy ismertebb nevén a Ko-
ronázó templomba, Pozsony legismertebb és legnagyobb templomá-
ba. Háromhajós, gótikus templom, amely az eredeti román stílusú 
templom helyére épült. Építése a 13. században kezdődött. Mai alakja 
többszöri átépítés eredményeként alakult ki. A dóm tornya 85 méte-
res, a legmagasabb Pozsonyban. A tetején van a Szent Korona másola-
ta (150 kilogramm tömegű és 164 cm magas). 1563 és 1830 között itt 
koronáztak meg 11 magyar királyt és 8 királynét/királynőt. A dómban 
található kápolnák: Alamizsnás Szent János, a Szent Anna, a Szent 
József és a cseh királynőnek ajánlott kápolna. A templomban gótikus 
és reneszánsz síremlékek találhatók. Szent Márton ereklyéit a főoltár 
felett elhelyezett ezüstkoporsóban őrzik. A templomban látható ólom-
ból kiöntött Toursi Szent Márton-szobrot 1734-ben Donner György 
Rafael készítette.

Megnéztük a Prímási palotát, Pozsony egyik legszebb neoklasszi-
cista stílusban épült palotáját. Az épület egyes részei ma múzeumként 
funkcionálnak. A mai palota helyén a korábbi palota akkor épült, 
amikor az Esztergomi érsekségnek el kellett hagynia a törökök által 
elfoglalt Esztergomot. A mai palotát 1778 és 1781 között Heffele 
Menyhért udvari építész építette az egykori püspöki ház helyén, Bat-
thyány József esztergomi érsek rendeletére és költségére.

A palota első emeletén található Tükörteremben 1805-ben írták alá a 
Pozsonyi békét az austerlitzi csata után. A szerződés aláírásánál a győztes 
Bonaparte Napóleont külügyminisztere, Maurice Talleyrand, a legyő-
zött I. Ferenc császárt Liechtenstein János herceg képviselte. Ugyanitt 
ajánlotta fel Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítására. V. Ferdinánd magyar király 
aláírásával itt szentesítette 1848. április 11-én az áprilisi törvényeket, a 
Batthyány-kormány összes tagjának jelenlétében. Az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc leverését követően Haynau táborszernagy itt 
írta alá a magyar forradalmárok fölött kimondott ítéleteket.

Miután az országgyűlés elköltözött Pozsonyból Pestre, a palota helyi-
ségeit bérbe adták. Itt láthattuk többek között a páratlan értékű angol 
gobelineket (falikárpit), melyeket eredetileg Batthyány József herceg-
prímás vásárolta Mazarin bíborostól.

óvárosi sétánk során megtekintettünk több híres palotaépületet 
(Régi városháza, Szlovák Nemzeti Színház, Mihály-kapu, az ország-
gyűlés épülete, Grassalkovich-palota, Pálffy-palota, Roland szökőkút) 
és sok humoros, bronzból öntött figurát a főtéren, így Kandi, a csa-
tornamunkás, Napóleon katonája, Schöne Nazi – igazi nevén Lamár 
Ignác kéményseprő – az angol dzsentlmen szobra előtt töltöttünk el 
néhány percet, majd közel ötórás tartózkodás után idegenvezetőnktől 
elbúcsúzva folytattuk utunkat. 

A cseh határon áthaladva rövid idő után megérkeztünk az álomszerű 
mesekastélyhoz, a csodaszép parkkal körülvett Lednice kastélyba, me-
lyet „Kis-Windsori kastélynak” is neveznek, mert annak mintájára ké-
szült. A látottakról, ha röviden szeretnék fogalmazni két szóval „tömör 
gyönyör”. A Liechtenstein grófok csodálatos mesepalotája 1996-tól

(folytatás a 25. oldalon)

A pozsonyi vár · Fotó: Both Béla

Lednicei kastélybelső · Fotó: Kónya Sándor
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Prága és Csehország világörökségei kirándulás
június 30 – július 4. között a FéBe szervezésében (1. rész)

(folytatás a 24. oldalról)
az UNESCO világörökség listáján szerepelő 
látványos, neogótikus épület.

A lednicei birtokot 1249-ben szerezte meg 
a Liechtenstein család, a XIII. században a 
határszélen emelt, erősségnek szánt, gótikus 
várat a XVI. században reneszánsz stílusban 

építették át, majd a família nyári reziden-
ciájaként a XVII. századtól már barokk stí-
lusjegyeket ölt. Neogótikus formáját a XIX. 
században Georg Wingelmüller terveinek 
köszönheti, a szép kastély napjainkban is ezt 
az arcát mutatja. A birtokos Liechtenstein 
család Csehország egyik legnagyobb hatal-
mú, leggazdagabb főnemesi famíliája volt. 
Egészen a II. világháború végéig Lednice is a 
család birtokában volt, akkor államosították 
ezt a kastélyt is.

Mind kívülről, mind belülről maradékta-
lanul rendben tartott, és az egykori pompát 
tükröző mesekastély a lednicei. A park kapu-

ján belépve, az épülethez közelítve számtalan 
részlet tárult elénk, a fő- és mellékszárnyak 
egyaránt igen dekoratívak. Számos mesefil-
met forgattak már a kastély területén.

Helyi idegenvezetővel a látogatás először a 
földszinti dísztermeken megy végig, itt lát-
ható a páratlan fából faragott csigalépcső, a 

szalonok, fürdő- és hálószobák, míg az emele-
ti Liechtenstein hercegi lakosztályokon vezet 
keresztül, melynek fénypontja az egyedülálló 
XIX. századi Kínai Szalon. A belső kialakítás-
ban meghatározó a fából faragott megoldá-
sok jelenléte. A mennyezetet és az oldalfalak 
zömét díszes fakazetták borítják. Kiemelkedő 
alkotás a 630 fokos csapolással megépített 
csiga alakú könyvtárlépcső, melyet állítólag 
egyetlen tölgyfából faragtak ki. Porcelánmú-
zeum, trófeagyűjtemény is látható, de nincs 
terme a kastélynak, melyben ne lenne vagy 
egy pompás csillár vagy intarziás faremek, 
bútor, ami lenyűgözött bennünket. 

A kastélyhoz tartozik a franciakert és an-
golpark, a romantikus pálmaház, amely 92 
m hosszú 10 m magas hatalmas üvegfelü-
lettel rendelkezik, és benne több száz egzo-
tikus növény látható. A parkban több neve-
zetes épület, építmény található, köztük a 
60 méter magas minaret, amely 1798-ban 

épült. A hatalmas kiterjedésű tórendszereken 
sétahajókázni, a parkban hintóval közlekedni 
is lehet. Számtalan egyéb kiállítás látható a 
parkban álló és a kastélyt körülvevő gazdasági 
épületekben. Az utóbbiakat csak madártáv-
latból láthattuk, és fotósaink egy-egy képpel 
örökítették meg. Itt egész napos programra 
való látnivaló található, de nekünk csak bő 
két óra állt rendelkezésre, mert este 9-ig a 
Prága külvárosában lévő szállásunkat el kel-
lett foglalni. Időben kellett ágyba kerülni, 
erőt gyűjtve a második napi egész napos prá-
gai városnézéshez.

Tóth Tibor

Csapatunk a Szent Erzsébet szobor előtt. Fotó: Zsólyomi Jánosné A híres csigalépcső. Fotó: Both Béla

A kiállítás egy részlete. Fotó: Glonczi Rudolf

2017. 05. 25-én a Régi Kaszinó étterem és kávézóban nyílt meg 
Maldrik Gábor zománcműves kiállítása, mely több mint két hónapig 
volt megtekinthető. A tárlat megnyitóját Horváth Áron cimbalomjá-
téka tette még emlékezetesebbé.

Íme, pár gondolat a megnyitó beszédből:
…Maldrik Gábor már korán megismerkedett a zománc rejtelmeivel és 

szépségeivel. Mestere Sisa József, országosan elismert és Jászfényszarun is 
kedvelt iparművész volt. Az iskolák elvégzése után, mint mestere segéd-
je, a későbbiekben mint önálló oktató vett részt a hatvani Grassalkovich 
Szakiskola elméleti és gyakorlati oktatói folyamataiban. A zománcoktatás 
mellett a hatvani Moldvay Győző Galériában és a Művelődési Központ-
ban kiállítások szervezésével, lebonyolításával is foglalkozott közel öt évig. 
Jelenleg a Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskolában dolgozik, 
igazgatja az iskola életét.…

…Az intézmény diákjainak érdeklődését is sikerült felkeltenie a zomán-
cozás iránt. A zománcművészet ma is az élete része, sok időt tölt hatvani 
műhelyében. Több alkalommal kapott már meghívást művésztelepekre. A 
jászfényszarui és hatvani mellett, például a salgótarjáni Zománcművésze-
ti Alkotótáborban már több mint egy évtizede részt vesz. Tanulmányúton 
járt Erdélyben, Olaszországban, Hollandiában is. Alkotásait itthon és 
külföldön is megmutathatta különböző bemutatókon és kiállításokon.…

…Gábor virtuózan, minden kellő szakmai tudással felvértezve perdül 

táncra az anyaggal. Hihetetlen műgonddal, türelemmel hordja fel leme-
zeire a festékrétegeket, tudván előre azt, hogy az alapvetően lisztszerű por-
festékek hogyan viselkednek majd víz, később nagy hő hatására. Miként 
válik egy rögzített, olvasztott csodává a kemencében az elején még annyira 
képlékeny és sérülékeny kép.…

…Témái változatosak. Néhol konkrétumokkal operál, de tesz irodalmi 
utalásokat is, ha kell, vagy a mitológia és a spiritualitás mezsgyéjén ha-
ladva választ tematikát, keres megnevezéseket. Mindig az örökérvényűről 
beszél. Nem esik nehezére, hisz olvasott ember.…

A kiállításon közel harminc munkát sikerült a közönség számára be-
mutatni.

Utólag is köszönöm, hogy Maldrik Gábor megtisztelt minket, ren-
delkezésünkre bocsátotta alkotásait! Bugyi István József

Zománccsodák utózöngéi…
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kulturális Örökség napja (kÖn) Jászfényszaru

Strandfoci eredmények

2003-ban az UNESCO elfogadta a szel-
lemi kulturális örökség megőrzéséről szóló 
egyezményt. A mai napig valamivel több 
mint 130 ország csatlakozott a nemzetközi 
egyezményhez. A Magyar Parlament 2006-
ban a XXXVIII. kihirdető törvény megal-
kotásával lehetővé tette az egyezmény ratifi-
kálását, melynek eredményeképpen hazánk 
harminckilencedikként csatlakozott az 

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

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete hat évvel ezelőtt csatlakozott a 
mozgalomhoz, és azóta rendezi meg helyi szinten a kulturális örökség 
napját Jászfényszarun.

Az országosan meghirdetett időponttól egy héttel később szeptem-
ber 23-án kezdődik és szeptember 30-ig tart a helyi Kulturális 
Örökség Napja, melynek társrendezője a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár.

A művelődési ház földszinti kiállítótermeiben egy hétig láthatják az 
érdeklődők a 1990 előtti településsel kapcsolatos bekeretezett okleve-
leket, melyek a település történetéhez tartoznak, és a Városi Értéktár-
ban tároljuk.

Az oklevél kiállítás egy hétig látható, a ház nyitvatartási ideje alatt 
nézhető meg.

A Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Jászfényszaru, Somogyi 
Béla út 24.) szeptember 23-án 10 óra és 14 óra között a KÖN ke-
retében várja látogatóit.

Tóth Tibor

Idén ismét Siófokon edzőtáborozott a JVSE U16 strandfocicsapat. 
Az augusztus 10-13-ig tartó esemény keretében megtekintették az A 
csoportos portugál válogatott mérkőzéseit és a B csoportos magyar 
válogatott meccseit, akik csoportelsőként végeztek. A hétvégén dr. 
Csomós Tamás, a felnőtt csapat trénere tartott edzéseket a fiatalok-
nak, majd vasárnap délelőtt a Beach arénában mérkőztek meg a Sió-
fok U17-es csapatával. Rendkivűl jó hangulatban telt az edzőtábor 
Czapkó Róbert és Csizmarik Gyula vezetésével.

Csapatvezetők

A Beach arénában

Az andorrai válogatottal

köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

MOLNÁR SÁNDOR
halálának 4. évfordulójára.

„Értünk éltél, bennünket szerettél, Küzdöttél, de már nem lehetett, 
Most csönd ölel át és szeretet. Végleg elmentél hosszú utadra,

Hangodat nem halljuk, többé már soha.
Életed munka volt és szeretet, 

Amíg élünk, elfelejteni nem lehet.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,

Örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”
Felesége, gyermekei, unokái és a dédik

Emlékezés

MÉSZÁROS KÁROLY
halálának 15. évfordulójára.

„Míg éltél szerettünk, míg élünk nem feledünk.”
Szerető családod

Emlékezés

CSERHÁTI JóZSEF
(1941–2016)

halálának 1. évfordulójára.
„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtad jónak és rossznak.

Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.”

Szerető családod

Köszönetet mondunk,
mindazoknak, aki szeretett férjem,

GERGELY ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

VÍGNÉ
ZSÁMBOKI ILDIKó

halálának 1. évfordulójára.
„Sírodhoz vezet utunk, feledni Téged

sohasem tudunk. Feledni Téged sohasem lehet,
mert, Te magad voltál a Jóság és a Szeretet.”

Szerető szüleid, húgod és keresztfiad
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PULTOS/PÉNZTÁROS
kollégát keresünk, jászfényszarui telephelyünkre.

Kedves természetű, rendezett, ápolt megjelenésű
teljes munkaidős pultost keresünk.

Munkaidő: napi 8 óra, heti 5 munkanap.

Jelentkezést fényképes önéletrajz küldésével várjuk
a samsung@dussmann.hu email címre.

Érdeklődni: +36-20/320-7241

AMIT KÍNÁLUNK:
• biztonságos, korrekt munkakörülmények

• bejelentett munkahely
• béren kívüli juttatás (műszakpótlék+étkezés)

• kiszámítható munkarend
• fejlődési és előrelépési lehetőség

• céges buszjárat

SZAKÁCS ÉS HENTES
kollégát keresünk, jászfényszarui telephelyünkre.

Önálló munkavégzésre is képes,
hasonló tapasztalattal rendelkező jelentkezőt keresünk! 

Munkaidő: napi 8 óra, heti 5 munkanap.

Jelentkezést fényképes önéletrajz küldésével várjuk
a samsung@dussmann.hu email címre.

Érdeklődni: +36-20/320-7241

AMIT KÍNÁLUNK:
• bejelentett munkahely

• béren kívüli juttatás (műszakpótlék+étkezés)
• kiszámítható munkarend

• céges buszjárat
• jól felszerelt konyha

• biztonságos, modern munkakörülmények
• szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség. 

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

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 (Vincze-Járvás Katalin):  ....................  (+36) 70/436-4537
Vízmű-ügyelet:  ......................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .................................................  (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ........................................  (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ...........  (+36) 57/950-191 
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ...............  (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ......................................  (+36) 30/3460-366
Polgárőrség:  ............................................................ (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő: ................................................. (+36) 30/611-3479
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság  .............  (+36) 57/520-101

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Apróhirdetés
Felújítandó családi ház Szent László út 8. sz. alatt közel 1400 m2 
kerttel eladó. Érdeklődni: +36-70/356-7737 és +36-70/3646-645
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Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
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Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,

5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
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Programajánló
Szeptember

2-4.  Városi küldöttség részvétele
  a Zakliczyn-i Babfesztiválon
9.  Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése Jászapátin
10. 16:30 Szenes Iván emlékest – utazás Budapestre
16.  Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése
  Pusztamonostoron
17.  Szent Kereszt búcsú a felső temetőben
23.  Kulturális Örökség Napja – Oklevél kiállítás
  a művelődési házban
23. 10:00 Elégedetten az élettel – Pál Feri atya előadása
  a művelődési házban
23.  Nyitott templomok napja programjai
24. 13:00 Szigligeti Színház bérletes előadása Szolnokon
  – Janika
29-30.  Fortuna Együttes vendégszereplése
  Székelyvarságon és Borson
  Magyar népmese napja a könyvtárban

Október
2-7.  Zarándoklat Lengyelországba
4. 8:00 Fizikashow a művelődési házban
  (Hartlein Károly interaktív előadásai és bemutatói)
5. 17:30 Japán kiállítás megnyitója a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· IV. Jászfényszarui Művésztelep gyűjteményes kiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· Zene és képzőművészet – az általános iskola rajzpályázatának kiállítása
 a művelődési házban
· Érdekes kultúrák nyomában – Mátés László fotókiállítása a Városházán

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, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Jászfényszarun az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül 
sor az ebek veszettség elleni oltására:

2017. szeptember 19. (kedd) 15-17 óra Tűzoltó szertár
2017. szeptember 21. (csütörtök) 15-17 óra Tűzoltó szertár
2017. szeptember 26. (kedd) 15-17 óra Tűzoltó szertár
2017. szeptember 27. (szerda) 9 óra Vasútállomás
2017. szeptember 27. (szerda) 10 óra Palla-tanya
Pótoltás:
2017. szeptember 28. (csütörtök) 15-17 óra Tűzoltó szertár
A 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni oltása kötelező a 

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

megfelelő mennyiségű féreghajtó tabletta árát is. Elveszett oltási könyv 
pótlása: 200 Ft/könyv.

Beteg kutya nem kaphat védőoltást. Veszettség ellen csak elektroni-
kus transzponderrel (mikrocsip) előzetesen megjelölt eb oltható.

FIGYELEM!
2017. szeptember 1-30. között a veszettség elleni védőoltás ugyaneb-

ben az árban elérhető rendelési időben:
Hétfő: 15:00-19:00
Szerda: 15:00-19:00

dr. Menyhárt Péter
állatorvos

eboltás
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az elmúlt évekhez hasonlóan ez 

évben is október 8-án (vasárnap) – különjáratú autóbusszal – szer-
vez egynapos váci kirándulást.

ÚTVONAL: Jászberény – Pusztamonostor – Jászfényszaru – Gödöllő 
– Vácrátót – Vác – Veresegyház – Gödöllő – Jászfényszaru – Pusz-
tamonostor – Jászberény

INDULÁS: 2017. október 8-án (vasárnap) 7 órakor. Jászfényszaru-
ról befelé haladva a bal oldali buszmegállókban lehet felszállni az 
autóbuszra, várható visszaérkezés 20 órára. (Jászberényből, Pusz-
tamonostorról is lehet jelentkezni a kirándulásra.)

PROGRAM:
1./ A Vácrátóti Botanikus Kertben a varázslatos ősz színeivel pompázó 

fák növények, pálmaház kétórás megnézése, kerti szakvezetéssel.
2./ A váci székesegyházi kincstár és egyházmegyei gyűjtemény megné-

zése, főtéri séta, ebéd.
3./ Vácon a Tragor Ignác Múzeumhoz tartozó Ars Memorandi – Ka-

puk a múltra, Memento Mori – Kriptakiállítás, Pannónia Ház 
– Öntöttvas gyűjtemény és Hajótörténeti kiállítás. 

4./ A Veresegyházi Medveotthon meglátogatása.

KIRÁNDULÁS ÖNKÖLTSÉGE: 6.000 Ft/fő (45 fő jelentkezése  
esetén), melyben az utazás, egy ebéd és a belépők ára szerepel. 
A 70 éven felüliek és aktív pedagógusok a váci múzeumokat ingyene-
sen látogathatják, a diákok, a 62 éven felüliek belépődíj kedvezményt 
kapnak, így ők részvételi díj visszatérítésben részesülnek.

JELENTKEZNI: szeptember 25-ig Tóth Tibornál személyesen 
kedd és csütörtök délután a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 
12.), vagy a 660-800 és a +36-30/337-3336 telefonszámokon, és 
3.000 Ft/fő előleg befizetésével lehet. Tóth Tibor

A Petőfi Sándor Művelődé-
si Ház és Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és kedves csa-
ládját, a Nemzetek kultúrája 
sorozat következő kiállítására.

Bemutató a japán kultúra 
szépségeiből.

Belekóstolhatunk a japán 
gasztronómia remekeibe, megismerkedhetünk történelmükkel.

A programhoz kapcsolódóan egy külön alkalommal önköltséges 
áron készíthetünk ikebanát. 

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru 
Szent István út 1.

Időpont: 2017. október 5-31. 
A kiállítást megnyitója 2017. október 5-én 17:30-kor. 
Elérhetőségek: +3657/422-137, muvhaz@jaszfenyszaru.hu, 
honlap: www.jaszfenymuvhaz.hu

FÉBE kirándulás…

Japán kiállítás


