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Jászfényszaru Város Önkormányzata

és szociális, Egészségügyi, oktatási,
idős- és Vallásügyi Bizottsága

szeretettel meghívja településünk
minden kedves nyugdíjas

és idős lakóját
2017. december 9-én

(szombaton) 16.00 órára
a Petőfi Művelődi Ház és Könyvtár

nagytermében tartandó
műsoros karácsonyi délutánra.

Program:
· Köszöntők, kitüntetés átadás

közreműködik Horváth Áron cimbalmon
· Cimbaliband népzenei koncert

· Vén budai hársfák – Várkonyi András
és művésztársai műsora

A rendezvény fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester 

Tisztelettel:
Lovászné Török Magdolna

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

„Áldott estén, karácsony éjen,
angyalok szállnak fenn az égen. 
Mindenkihez be-benéznek, mindenhová odaérnek.
Áldást hoznak minden házra, csillagot a fenyőfára.”

Idősek karácsonya
Meghívó

Várjuk azoknak a házaspároknak a jelentke-
zését, akik 2017-ben ünneplik 50. vagy 60. 
házassági évfordulójukat, és nem Jászfény-
szarun kötöttek házasságot. Kérjük, hogy a 
karácsonyi délutánon való részvételi szándé-
kukat személyesen a szociális irodában vagy 
telefonon az 57/520-111-es és 57/520-108-
as számon jelezzék december 7-ig.

FELHÍVÁS

Régi keletű a kapcsolattartás Jászfényszaru és Kiskunfélegyháza között. Mint ismeretes, 
Kiskunfélegyházát több más településsel egyetemben jászfényszarui családok népesítették be 
1743-ban. (Erről bővebben olvashatnak a 2. oldalon.)

A két település figyelemmel kíséri egymás történéseit, rendszeresen szerveznek cserelátoga-
tásokat. Legutóbb jászfényszarui delegáció utazott Kiskunfélegyházára Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester vezetésével, hogy átadják meghívásukat a kiskunfélegyháziaknak, mely a 
2018. évi redemptiós ünnepségre, a XXIV. Jász Világtalálkozóra városunkba szól. A delegáció 
tagjai megtekintették a Kiskun Múzeumban őrzött harangot, melyet a legenda szerint a fény-
szarui telepesek vittek magukkal. Fotó: dr. Voller Erika

XXIV. Jász Világtalálkozó 2018
Látogatás Kiskunfélegyházára

Erzsébet-napi vásár

Sok szép portékát láttunk az Erzsébet-napi vásáron. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
novemberi rendezvényeiről decemberi lapszámunkban olvashatnak. Fotó: Pető István
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Telepítések Jászfényszaruról Félegyházára

A képviselő-testület 2017. októberben megtartott ülésén hozott 
döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdeklődő 
olvasóknak.

2017. október 18.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vásártér 

feltáróút építésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirde-
tése tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesének a legkedve-
zőbb ajánlatot nyújtó Reaszfalt Kft.-t hirdette ki 20.991.116 
Ft+áfa ajánlati árának elfogadásával. A képviselő-testület elfo-
gadta az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum 
tartalmát, és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére.

· A 3106–3126 jelű összekötő utak kereszteződésében „mini” 
körforgalmi csomóponthoz engedélyes terv készítésével az 
EPLY Kft.-t bízta meg, ajánlatát, mint a legkedvezőbbet elfogad-
va. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a győztes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést kösse meg. A kivitelezésre költségvetésében 
bruttó 8.255.000 Ft összeget biztosítottak. 

· A „Fásítás Jászfényszaru 2017.” program keretében növények 
beszerzésére az árajánlatok alapján a Barakk Stúdió Kft. és 
Oázis Kertészetet jelöli ki nyertesnek az árajánlatában megjelölt 
bruttó 9.590.116 Ft ár figyelembe vételével. 

A képviselő-testület a „Fásítás Jászfényszaru 2017.” program vég-
rehajtásához a később felmerült igényeket is figyelembe véve összes-
ségében 10.100.000 Ft-ot különített el keret jelleggel.

Támogatták a Jászfényszarui Tudományos és Technológiai Park 
címpályázatról szóló összefoglalót és annak benyújtását.

Elfogadták az Interreg CENTRAL EUROPE program harmadik 
pályázati felhívására pályázati együttműködésről szóló tájékozta-
tót, és annak benyújtását. A képviselő-testület felhatalmazta Győri 
János alpolgármestert a pályázati munkában történő részvételre. 

Mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tag-
ja akként határoztak, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
támogatja Rodek Antal (Hatvan), Sándor Sándor (Jászfényszaru) és 
Dr. Szalai László (Lőrinci) lakosok felügyelőbizottsági taggá történő 
megválasztását a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától 
számított 3 éves határozott időtartamra akként, hogy a felügyelő-
bizottsági tagok tisztségüket ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül lát-
ják el. Felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, 
hogy a soron következő taggyűlésen Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

A képviselő-testület megtárgyalta a TRV Zrt. által előterjesztett, 
a közkifolyók üzemeltetésére köttetendő bérleti-üzemeltetési 

szerződést kiegészítő megállapodástervezetet, és támogatta an-
nak megkötését 2 m3 víz/közkifolyó átalány mennyiséggel 66 db 
közkifolyóra. Egyben felhatalmazták a polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező szerződéstervezet aláírására. Továbbá felhatalmaz-
ták Győri János alpolgármestert, hogy 2018. február hónapjáig tegyen 
javaslatot a közkifolyók számát, órával történő felszerelését illetően.

Megtárgyalták a város víziközművének 2017. évi gördülő-fejlesz-
tési tervének módosításáról, a 2018–2032. évekre vonatkozó gör-
dülő fejlesztési-terv elfogadásáról szóló előterjesztést, de azt nem 
fogadták el. 

Döntöttek a Jászfényszaru Vá-
ros Településfejlesztési Eszköze-
inek felülvizsgálatával kapcso-
latosan a partnerségi egyeztetés 
lezárásáról, a Környezeti Vizsgálat 
lezárásáról, továbbá a véleményezé-
si eljárás lezárásáról.

Elfogadták Jászfényszaru Város 
Önkormányzat 2017. évi költség-
vetésének első félévi helyzetéről 
szóló tájékoztatót, valamint az 
önkormányzat pénzügyi egyensú-
lyi helyzetéről készített tájékoz-
tatót.

A képviselő-testület megtárgyal-
ta a Jászfényszarui Városi Sport 
Egyesület kézilabda szakosztá-
lyának kérelméről szóló előter-

jesztést, és figyelembe véve a Sport, Kulturális, Ifjúsági- és Közrendi 
Bizottság javaslatát, 4.291.294 támogatást ítélt meg a Jászfénysza-
rui Városi Sportegyesület részére azzal a kitétellel, hogy kizárólag a 
kézilabda-szakosztály működésére használhatja fel.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a geny-
nyes agyhártyagyulladás elleni védőoltás biztosításával kapcsolat-
ban dr. Kocsis András gyermekorvosnak levélben válaszoljon.

A testület megtárgyalta a „Zöld Város” projekt hálózatfejlesztési 
díj költségigényét a Trianon melletti erdőre (083/97. hrsz.-on) és azt 
elfogadva bruttó 1.135.507 forint összegben a 2017. és 2018. évi 
költségvetésében biztosítja.

A jászfényszarui templomtorony sisakcsere anyagbeszerzésre ke-
ret jelleggel támogatást biztosítottak a Jászfényszarui Rk. Egyház-
község részére bruttó 8.000.000 Ft összegben, a város 2017. évi 
költségvetésből. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert arra, hogy az összeg felhasználására kösse meg a 
támogatási szerződést a Jászfényszarui R.k. Egyházközséggel.

Dr. Voller Erika jegyző

Mint ismeretes, Kiskunfélegyházát több más településsel egyetem-
ben jászfényszarui családok népesítették be 1743-ban. Erről találtunk 
egy érdekes leírást a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán, amelyet 
az alábbiakban teszünk közzé.

A derék Almássy János főkapitány lelke egész melegével minden áron 
azon volt, hogy a Jászkun kerületeknek a törökdúlás következtében elnép-
telenedett és elhagyott pusztái újra benépesedjenek s nemzeti érdekekből 
is a magyarság részéről vétessenek újból kultúra alá. Ezt a természettől 
gazdagon megáldott, de nagyrészt parlagon hevert földet ki akarta szaba-
dítani a bérlő városok zsaroló kezei közül s a török pusztítás következtében 
elköltözött kun népet újra meg akarta a virágzó s immár túlnépes jászkun 
községekből telepíteni azon a rónaságon, melyen századokon keresztül 
kiváltságokkal biztosítva élte szabad életének hosszú századait. Különö-
sen gondoskodott arról, hogy az egészen elnéptelenedett Félegyházára és 
környékére munkaszerető, kitartó és szívós népet hozzon. Nem kerülte el 
figyelmét az a jelenség sem, hogy már 1737 óta az egyes népesebb jász-
kun községekből telepesek szállingóztak a kecskemétiek bérletében levő 
Ferenczszállására és Félegyházára. Miután kivitte a felügyeletet gyakorló 
csász. kir. kommissiónál, hogy az előnyös feltételek mellett megengedte az 

ide települést, meleghangú körlevélben szólitotta fel a Jászkun-kerületek 
lakosságát a Ferenczszállására és Félegyházára való településre.

Ez a felszólítás a legerősebb visszhangra talált Jászfényszaru lakosainál. 
Ezek az elszaporodás következtében már úgy is szükölködtek a szántóföld-
ben s az 1737 óta ide települt véreikkel is összeköttetésben állván, biztató 
reménynyel teltek el az új település iránt. A települési kedv egyre növe-
kedvén, 219 család állt össze, kik Podhratzky György jászberényi főkapi-
tánytól 1743 márczius hó 24-én kivándorlási és bérlési engedélyt kapván, 
a Jászfényszaruban maradt véreikkel megszámoltak s azután megindul-
tak a jövőbe vetett bizalommal új hazájukba, a 72 forintért bérbe adott 
Ferenczszállására. Azonban telephelyül még sem Ferenczszállását válasz-
tották, hanem a Duna-Tisza közének vízválasztóján húzódó szeged-budai 
főút ama részét, a hol a ferenczszállási, galambosi, félegyházi és kisszállási 
négyes határ összeszögellik. Tehát majdnem ugyanazt a helyet, a hol a régi, 
de elpusztult Félegyháza állott. Igy alapították meg a Jászfényszaruból és a 
többi szomszédos jász és nagykun községekből kivándorlottak, számszerint 
219 jászkun család a Duna-Tisza közének egyik legvirágzóbb városát, a 
mai Félegyházát. Forrás: Szalay Gyula, Kiskunfélegyháza

http://mek.oszk.hu

Dr. Voller Erika jegyző
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Védjük Jászfényszaru gyermekeinek, lakosainak egészségét, biztonságát! 
Vigyázzunk egymásra!

Ennek jegyében biztosította immár negyedik alkalommal a gyü-
mölcsfákat és dísznövényeket a város lakosságának önkormányzatunk 
10 millió forint értékben (városunkban közel 700 ingatlanba, illetve 
elé kerültek új növények). 

Településünkön a védőnők aktív közreműködésével rendszeresen 
megjelenik a szűrőbusz, és a városnapok alkalmával egyéb szűrővizsgá-
latokat is szervezünk minden évben az azt igénylő lakosainknak.

Háziorvosaink rendelési időben ellátják a hozzájuk fordulókat, és 
most, hogy közeledik az influenzaszezon, mindenki eldöntheti, hogy 
kíván-e élni a védőoltás lehetőségével, amelyért háziorvosához lehet 
fordulni. Magyarország Kormánya egyre jobban kiterjeszti az ingye-
nesen biztosítható védőoltások körébe tartozókat.

Az egészséges életmód feltételezi az egészséges táplálkozást, ennek 
érdekében a Vágó Bt. vezetője, Vágó Tibor dietetikust alkalmaz.

Jászfényszarun sikeresen működik a START MUNKAPROGRAM, 
melynek keretében nagy mennyiségű zöldség előállítására kerül sor. 
Önkormányzatunk Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallás-
ügyi Bizottsága ez évben úgy döntött, hogy 20 ezer forint értékben az 
arra igényjogosult családok zöldségcsomagban részesültek.

Önkormányzatunk örömmel tapasztalja, hogy az egészségparkot, 
játszótereinket lakosaink rendszeresen igénybe veszik. Felnőtt lakosa-
ink között népszerű a konditerem, a sportsátor. 

A képviselő-testület támogatja, hogy a jászberényi jégpályán ez 
évben korcsolyázhatnak gyermekeink azon túl, hogy működnek itt 
kézilabda-, labdarúgócsapatok is, fiatal birkózó tehetségeink eredmé-
nyeihez önkormányzatunk örömmel járul hozzá, és büszkék vagyunk 
sportsikereikre, hasonlóképp a sakkszakosztály versenyeredményeire.

A városban igen népszerű népi táncosainkat nagyon nem tekinthet-
jük sportolóknak, de egy-egy néptáncpróba bizony hozzájárul állóké-
pességük növeléséhez. 

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola tornaterme biztosítja az egy-
re népszerűbb karatefoglakozásokat gyermek és felnőtt kategóriában 
egyaránt. Aki egészsége megóvása érdekében támogatásra szorul, azt 
a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős-és Vallásügyi Bizottságunk 
támogatja. Önkormányzatunk e bizottságunk hatáskörébe utalta azon 
szülők támogatását is, akiknek anyagi helyzete nem engedi meg, de 
szükségesnek tartja gyermekének olyan védőoltás beadását, amely 
egyébként jelenleg még Magyarországon államilag nem támogatott, 
erről a vélemények megoszlanak, ebben az esetben a szülők felelőssége 
vitathatatlan, és célszerű az orvos tanácsának kikérése. 

Köszönjük lakosságunk megértő türelmét a városunkban befejezé-
séhez közeledő parkosítás miatt keletkezett közlekedési nehézségek 
elviseléséért. Köszönjük azokat a konstruktív jelzéseket is, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Jászfényszarun élők komfort- és bizton-
ságérzete fokozódjék, ennek jegyében került felszerelésre a Szabadság 
úton több sarokra tükör. A befejezéséhez közeledik a Parókia felújítá-
sa. Városgazdálkodási igazgatóságunk felkészült a téli szezonra, a sí kos-
ság mentesítéshez szükséges géppark, illetve az anyag már rendelkezés-
re áll. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Parkosítás

Tükör a Szabadság úton Parkoló bővítés az új óvodánál

Tartalmasabb a város honlapja
www.jaszfenyszaru.hu

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Városi Értéktár és Karizs 
Evelin együttműködésével tovább gazdagodott városi honlapunk.

A vízszintes sorban a második menüpontot „VÁROSUNK” 
megnyitva a „Turizmus” fejezeten belül található a „Látnivalók” 
link, melyet ha megnyitunk, további allinkek jelennek meg, így: 
Épületek, Építmények, Emlékművek, Keresztek, Dombormű-
vek, Emléktáblák, Tájak, Parkok és Fák. Az allinkekre a Tóth 
Tibor: Jászfényszaru Kulturális és természeti értékei című FÉBE 
által kiadott könyvből – a 2014. augusztus 30-i állapotnak meg-
felelően – a fotók és történeti leírások feltöltésre kerültek. 

A könyv megjelenésétől eltelt három év új épületei, építményei, 
domborművei, emléktáblája és parkja Tóth Tibor szöveges össze-
állításával, Dobák Viktor és dr. Kiss Dávid Sándor fotóival napra 
készen a honlapra került, így Jászfényszaru látnivalóit azon bárki 
megnézheti, elolvashatja. Köszönet a közreműködőknek.

Tóth Tibor
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A Gondozási Központ életéről, működéséről – III. rész

Óévbúcsúztató

Új lehetőség a szülőknek és a gyermekeknek

Sorozatunk következő cikke a takarító kolléganők munkáját kívánja 
bemutatni.

Az intézményben négy takarítónő dolgozik napi nyolc órában. A 
hétvégi takarítási munkálatokat a műszakban dolgozó nővérek végzik, 
a legszükségesebb higiénés feladatokra koncentrálva pl. kukák kiüríté-
se, ebédlők felmosása. 

A Gondozási Központ nem átlagos közintézmény, hanem olyan szo-
ciális intézmény, amelyben 46 idős, beteg ember éli mindennapjait.  
Természetes, hogy az otthonban fokozottan kell ügyelni a rendre és a 
tisztaságra. A fertőzések elkerülése miatt, szükség van minden terüle-
ten az alaposabb – napi többszöri – takarításra, ami magában foglalja 
a függönyök leszedését, mosását, ablaktisztítást, ágyak, szekrények, fi-
ókok tisztítását, portalanítását, vizes blokk fertőtlenítését, vízkő men-
tesítését, és a felmosást. 

A takarítók feladatai közé tartozik még az intézményben található 
virágok locsolása, ápolása, valamint a szemét napi többszöri összegyűj-
tése és konténerbe való kivitele.

Munkájukból adódóan szorosabb kapcsolatot ápolnak az idősekkel, 
meghallgatják problémáikat, panaszaikat, ha tudnak, segítenek, vala-
mint tolmácsolják az illetékes szakdolgozó felé. Foglalkozások, közös 
séta, rendezvények alkalmával mindig számíthatunk segítő közremű-
ködésükre.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együtt működve Vágó Tiborral, 
a Régi Kaszinó étterem és kávézó üzemeltetőjével a művelődési ház 
nagytermében negyedik alkalommal 2017. december 29-én (pénte-
ken) 18 órakor óévbúcsúztatót tart, melyre vacsorajegyek még váltha-
tók Tóth Tibornál.

A vacsora előtt a Jászsági Honismereti Egylet tagjai mutatják be a 
Jászfényszaruban élő Szűcs Mihály – későbbi főbíró – életéből merített 
70 perces népi vígjátékot.

A fénykép a jászberényi júniusi bemutató egy pillanatát örökíti meg. 
Középen a Jászapátin élő Mezei Balázs, Szűcs Mihály szerepében, a 
kép jobb szélén a jászfényszarui Misinkóné Palócz Erzsébet, aki Berze 
Teréziát, Szűcs Mihály feleségét személyesíti meg. A másik két személy 
az „Apátyiból” érkezett rokonok.

Tóth Tibor · Fotó: Dobák Viktor

A szülőktől hallottam a gyermekek korai fejlesztési módszeréről, 
amely néhány hónap leforgása alatt olyan pozitív változást hozott a 
gyermek fejlődésében, amit én magam csodaként értelmeztem.

Önkormányzatunk az óvoda és az iskola vezetésével, gyógypedagó-
gusaival tanulmányozta, értelmezte, illetve a Szociális, Egészségügyi, 
Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság közreműködésével meghozta 
a döntését, hogy támogatja Jászfényszarun az új módszer bevezetését. 
Szövetséget köt a szülőkkel, hogy településünkön bevezessük a TSMT 
(tervezett szenzomotoros tréning) tornát – mert erről van szó – támo-
gatni fogja, hogy minél több gyermek bontakoztathassa ki tehetségét 
és tanulhasson Jászfényszarun. Mi is ez a folyamat? A szülők hozzájá-

rulásával egy szűrővizsgálattal indul, majd elkezdődhet a tanulás és a 
fejlesztés. A szükséges eszközöket és szaktudást az önkormányzat biz-
tosítja, tanulni a pedagógusok és gyermekek mellett pedig magának 
a szülőnek is kell. A TSMT torna ugyan feltételezi a napi körülbelül 
egyórás otthoni foglalkozást a szülők közreműködésével, az eredmény 
pedig nem marad el!

*
A Samsung Otthon létesítésével kapcsolatban megkerestek a Zrínyi 

utca lakói, és aggodalmuknak adtak hangot. Önkormányzatunk jelen-
leg tájékozódik a projektről, és folyamatosan tájékoztatja a lap hasáb-
jain keresztül a lakosságot. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

KUTYASZíV Állatmentő Közhasznú Alapítvány
3000 HATVAN, Bercsényi u. 28. · Tel.: +36-20/248-0208, +36-30/781-4356

ariar60@gmail.com · kutyasziv60@freemail.hu

MEGFELELŐ GAZDIK KERESTETNEK!!!

KEFE
1 éves
kistestű
ivartalanított
szuka keverék

CSALFA
8 hetes

tigriscsíkos
staff

szuka
kölyök

TOTó
1 éves keverék kan
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Elkészült a temetőkataszter
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2017. év elején döntött a 
rk. egyházközösség támogatásáról, az egyházi 
tulajdonban álló sírkertekben a temetőka-
taszter elkészíttetéséről. A nyilvántartás két 
részből épül fel: a temetőkről térkép készült, 
valamint a sírokról egyenként fénykép, és az 
anyakönyveket is rögzítettük, illetve az ott 
szereplő adatok bekerültek egy adatbázisba, 
az adatok pedig sírokhoz kapcsolva mutat-
ják meg, hogy hol keressük a hozzátarto-
zónkat. A halotti anyakönyveket Kiss Gá-
bor plébános úr bocsátotta rendelkezésre az 
elmúlt egyszáz év halottjainak tekintetében. 
A temetőkönyveket Cserháti Bélától kaptuk 

meg. Az adatokat Buzás Lajos és nyáron a 
diákmunkások rögzítették. A térképeket és a 
sírfotókat, valamint az adatok megfeleltetését 
az „ERDA GIS” térinformatikai szoftvergaz-
dánk készítette Csáki György vezetésével. 
Köszönjük a támogatóknak és a megvalósí-
tóknak, akik hozzájárultak ehhez az aprólé-
kos kutatómunkához.

A temetőkataszter célja kettős: egyrészt tá-
jékoztatni tudjuk a lakosságot, kik szerepel-
tek az elmúlt száz évben Jászfényszaru halotti 
anyakönyveiben, illetve tudnak keresni az 
adatok között, meg tudjuk tekinteni a kere-
sett sír fényképét, másrészt a lakosságnak és 
a fenntartónak mutatja meg, hogy hol jár le 
egy-egy sír megváltási ideje. Az adatbázist ér-
demes évente kora tavasszal frissíteni. 

A kereső térkép 2017. október közepétől 
működik, mely az önkormányzat honlapjáról 
elérhető, a „Városunk” bejegyzés alatt a „Te-
mető kataszter” megnyitásával. Ekkor a hon-
lapról legördül az alsó (Szent Imre) és felső 
(Szent Kereszt) temetőnyilvántartás megnyi-
tásának lehetősége külön-külön. Ha kiválasz-
tottuk, hogy melyik temetőben szeretnénk 
keresni, mindjárt beléphetünk a kiválasztott 
temető térképébe, amelynél az egér középső 
görgőjével tudunk közelíteni, és távolítani 
a térképen. Ráközelítve az egérrel a temető 
térképére egyre több adatot látunk: először 
megjelennek a sírok, amiket méretarányosan 
ábrázoltunk, és ha még jobban közelítünk, a 

sírokon megjelenik a parcella, sor- és sírszá-
mozás, illetve a sírkocka egyik oldalán látszik 
egy vastagabb vonal, ami a sírfejet jelöli. 

Ha így ráközelítettünk a temetőrészre, a 
képernyő bal felső sarkában megjelenik az 
infó ablak, amiben az egér (nyíl) sírok fölöt-
ti mozgatásával megjelenik szövegesen, hogy 
kik nyugszanak a nyíl alatti sírban. Ez egy 
gyorskereső funkció. Ha valakinek zavaró ez 
a kis infó ablak, akkor az ablak fölötti pipa 
megszüntetésével ki lehet kapcsolni.

A jobb oldalon legördíthető menüket ta-
lálunk, melyből a legfontosabb a „Keresés” 
lehetősége, ahol az „Elhunyt neve”, az „El-
halálozás éve”, a „Sír helye (tábla sor hely)” 
a „Lejárt” és „Jövőre lejár” adatokra tudunk 
keresni. A keresés töredékszavakra, kereszt-

nevekre is működik. Az adatlap felhozását 
több netböngésző blokkolja, ezért az ablakot 
gépünkön egyszer engedélyezni kell az oldal 
felső sávjában! 

A legördítés után a keresett szöveget be kell 
írni az üres mezőbe, és utána rá kell kattin-
tani a keresési szempont (név, időpont, hely 
stb.) melletti szemre. A keresésnél egy adatla-
pot, illetve 2017. március végéig eltemetettek 
sírfotóit lehet megnyitni. Az adatlap egyből 
látszik, a sírfotó megtekintéséhez a fényképe-
zőgépre kell kattintani. A menü tetején a „ré-
tegek” elnevezés legördítésével a térkép meg-
jelenését állíthatjuk be. Pl. alá lehet kapcsolni 
a „Temető ortofoto” előtti kocka bepipálásá-
val a légi fényképet, ami 2017. április elején 
készült. Vannak olyan furcsaságok, hogy nem 
az elhunyt foglalkozását írták be a halotti 
anyakönyvbe, hanem az eltemető hozzátar-
tozójának a foglalkozását. Pl. az egynaposan 
elhunyt csecsemő foglalkozása nyilván nem 
lehet nyugdíjas. 

Az anyakönyvek korábban (1987 előtt) 
sokkal kevesebb adatot rögzítettek, mint a 
mai temetkezési nyilvántartás, ezért pl. az 
elhunyt nevéhez nem írták oda, hogy hol 
nyugszik. Így előfordul, hogy az elhunyt neve 
szerepel az adatbázisban, és rá lehet keresni, 
de nem tudtuk megállapítani, hogy melyik 
sírban nyugszik, mert a sírján nem egyértel-
mű a felirat. Vagy egy sírfotóhoz, amin alig 
található adat, pl. mindössze annyi szerepel 
a síron, hogy „Dezsőkénk”, nem találtuk 
meg az anyakönyvben, mert nem lehetett 
egyértelműen beazonosítani, kit takar a név. 
Az 1982-86. közti időszakra nincs meg a 
temetőnyilvántartás, akik ebben az időszak-
ban lettek eltemetve, azoknak a nevei csak 
a sírokról leírható adatokkal szerepelnek 
a nyilvántartásban. A temetőkataszterben 
száz év neveit és az összes megtalálható sír 
fotóját és azok helyét rögzítettük. Akiknél 
egyértelműen kiderült a névből, születé-
si-halálozási időpontokból, azoknál ezeket 
összekapcsoltuk, és most meg lehet keresni 
ezeket a sírokat. Sok helyütt azonban nem 
szerepelt az anyakönyvekben, hogy az alsó 
vagy a felső temetőben nyugszik az elhunyt, 
ezért a kereshető nevek közt pirossal szere-
pel mindkét temetőnyilvántartásban addig, 
amíg a hozzátartozóktól nem kapunk pon-
tosítást a nyughelyre vonatkozólag. A pon-
tos temetőnyilvántartás csak az 1987. évtől 
készült, ebben egészen 2017. márciusáig 
elhunytak neveit és sírhelyeit párosítottuk 
össze, illetve a beazonosítható nevek és élet-
szakaszok alapján számos korábban elhunyt 
nyughelyét is meghatároztuk. A keresési 
funkciók működnek, azonban a párosí-
tatlan nevek (pirossal jelennek meg) és sír-
helyek azonosításában ezúton is kérjük a 
hozzátartozók, rokonok, szomszéd sírokat 
gondozók segítségét. A küldendő informá-
ciókat a Kataszter oldal jobb alsó sarkában 
„Innen is írhat nekünk” fülre kattintva lehet 
megírni, ill. a konkrét javítási javaslatot eljut-
tatni.

Fáy Dániel

„Alsó” Szent Imre temető

„Felső” Szent Kereszt temető
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ISkoLaI HÍrEk
IV. Béla király tablója

2017. június 15-én a jászfényszarui IV. 
Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola nagyiskolája újabb értékkel 
gazdagodott, hiszen ekkor avatták fel Bugyi 
István József grafikusművész-rajztanár alko-
tását az iskola emeletén.

A mélybarna akrilfestékkel készült nagymé-
retű tabló összesen kilenc mezőből áll, antik 
papír hatását kelti, és késő középkori metsze-
tekhez hasonló, de a pongyola pitypang ábrá-
zolások miatt szecessziós jegyeket is mutató 

stílusban készült el. A súlypontban három 
nagy történelmi esemény tűnik fel IV. Béla 
király életéből.

A bal oldali oszlopon a király uralkodásának 
korai eseményei tűnnek fel. A nagy képen IV. 
Béla 1236-ban fővárosa előtt fogadja az ősha-
zában maradt magyarokat felkereső Julianus 
barátot, aki nemcsak a leszakadt rokonokról, 
hanem a fenyegető mongol hódítókról is 
beszámolt. Erre utal a kép feletti középkori 
krónikából vett rajz, ami a mongol csapatok 

betörését ábrázolja, alatta pedig a Vereckei-
hágó jelenik meg a király címerével együtt.

A középső oszlop az 1241‒42-es tatárjárás 
eseményeit mutatja be. A felső képen a tatá-
rokként is emlegetett mongol katonák hatal-
mas serege látszik. A középső nagy képen a 
muhi csatára utalva mongol lovasíjász és ma-
gyar lovag látható egymással szemben, míg 
a háttérben gomolygó füst utal a hatalmas 
pusztításokra. Az alsó képen pedig a muhi 
csata emlékhelyének mai látképe tűnik fel.

A jobb oldali oszlop a pusztítást követő 
újjáépítésről szól. Legfelül megjelenik IV. 
Béla mellett Szent Margit alakja, ugyanis az 
uralkodó és felesége Mária királyné a tatár-
járás szorongatott helyzetében ígéretet tettek 
Istennek, ha megmenekül az ország, akkor 
születendő gyermeküket apácának adják. Így 
is történt, és a szent életű királylány a később 
róla elnevezett Margit-szigeten (ma Budapest 
része) élt domonkos apácaként, erre utal az 
alsó kép a Margit-sziget mai látképével.

A jobb alsó sarokban pedig Jászfényszaru 
város címere is feltűnik. A középső nagy kép 
az ország újranépesítését jelképezi, hiszen a 
király előtt hódol egy keleties öltözetű férfi. 
Ugyanis a mongol pusztítás után visszatele-
pedtek a kunok az országba, és feltehetően 
már kisebb számban jászok is érkezhettek, 
akiktől az uralkodó az ország védelmezését 
kérte.

Dr. Farkas Kristóf Vince

Bolyai Matematika Csapatversenyt az általános iskolai kategóriá-
ban 3-8. osztályos diákok évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai 
számára rendezik meg. A 2017/2018. tanévben a versenyt az egész 
ország, valamint Kovászna, Hargita, Bihar és Kolozs megye területén 
hirdették meg. A megyei forduló 2017. október 13-án volt, ahol isko-
lánkat a hetedik évfolyamon egy csapat képviselte. A megye legjobban 
teljesítő évfolyamonkénti hat csapatát hivatalos eredményhirdetésre 
hívták meg 2017. október 27-én délután Szolnokra, ahol a csapat 
tagjai a járásban egyedüliként képviselték iskolánkat. Eredményük: 
megyei 5. hely. A csapat tagjai: Füle Viktória 7.a, Mészáros Réka 7.b, 
Nagy Levente és Víg Hanna 7.c osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: 
Szakali János.

Eredményükhöz gratulálunk, és további sikereket kívánunk nekik!
 Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

2017. november 7-én az iskola kül-
döttjeként részt vettem a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei diákparlamen-
ten, amit a diákok javaslata alapján 
ettől az évtől évente a szolnoki megye-
házán rendeznek. Először Berec Zsolt 
Miklós, a megyei parlament alelnö-
ke megnyitóját hallhattuk, amiben 
megköszönte, hogy ott lehet, és sok 
szerencsét kívánt nekünk a további ta-
nulmányainkhoz. Ezután Szabó Róza, 

a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője ismertette 
velünk azt az 50 pontot interaktív formában, amit az országos diák-
képviselet nyújtott be Budapestre a Parlamentnek és az ilyen ügyekkel 

foglalkozó minisztériumoknak. Ebből 33 kérés meghallgatásra és tel-
jesítésre talált, ezek nagy része már a fiatalokra vonatkozó jogszabá-
lyok részét képezi, illetve a szabályba foglalás folyamata alatt van. Ezt 
követően Kamuti Harmat, Szolnok megye megbízottja és küldöttje 
folyatta beszámolójával, aminek egy része szintén a pontokról szólt, 
emellett pedig kitért arra, hogy milyen élményeket szerzett azokon a 
programokon, amik a küldöttséggel jártak. A prezentáció után diák-
küldött választás következett, mivel Harmat küldöttségi mandátuma 
a következő tanévtől lejár, és szükség van egy új tagra. A jelentkezők 
bemutatkozása után titkos szavazás keretein belül győztesként végül 
Pap Csenge került ki, innen is gratulálok neki. A nap lezárásaképpen 
pogácsával, szendviccsel és süteménnyel vártak minket a szervezők. 
Köszönöm az élményt, és hogy részt vehettem!

Berze Anna diákpolgármester · Fotó: Kotánné Kovács Tímea

Bolyai matematikaversenyen

Diákparlament

Berze Anna
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Művészeti iskolánk új oktatói

Nagyon sok szeretettel köszöntjük új nevelőinket Jászfényszarun, a 
helyi iskolában, közösségünkben. Örömmel tölt el, hogy már nem az 
első új nevelők mondták el azt, hogy örömmel fogadták őket a gyere-
kek és felnőttek egyaránt. Reméljük, hogy ez még sokáig itt marasz-
talja őket a településünkön, és sok diákot ismertetnek és szerettetnek 
meg a zongora és a néptánc egyedi világával.

Két nevelővel gazdagodott a Művészeti Iskola. Ürmösné Fehér Ni-
kolett zongorára, míg Vajai Franciska néptáncra oktatja ezentúl az ér-
deklődő diákokat.

Megkértem őket, hogy mutatkozzanak be pár mondattal városunk 
lakóinak.

„Ürmösné Fehér Nikolett vagyok. Budapesten születtem, és ott is 
laktam. Egy hónapja élek Hatvanban, miután ezen a nyáron össze-

házasodtunk a férjemmel, aki 
hatvani születésű. Zenész csa-
ládból származom, így kicsi 
korom óta a zene varázsköré-
ben éltem. Mindenki zenélt, 
aki körülöttem volt, köztük 
volt anyukám is, aki meg-
szerettette velem a zongorát. 
2012-ben végeztem a Debre-
ceni Egyetem zeneművészeti 
karán, mint zongoraművész-
tanár. Jászfényszarun nagyon 
összetartó, profi, segítőkész 
tanári gárdát volt szerencsém 
megismerni. Jól esik egy olyan 
iskolában tanítani, ahol azt 
érzi az ember az első perctől 
kezdve, mikor átlépi a bejára-
tot, hogy családias a légkör, és 

az elejétől kezdve olyan, mintha már évek óta itt tanítana. A gyerekek 
nagyon kötelességtudóak, szinte kivétel nélkül szorgalmasak, illemtu-
dóak, látszik rajtuk az érdeklődés a hangszer és a zene irányában. Sza-
badidőmben szívesen olvasok, vagy beülök egy jó koncertet meghall-
gatni. A klasszikus zenén kívül minden más igényes zenét örömmel 
meghallgatok és játszom is.”

„Vajai Franciska vagyok. A Balaton mellől, Káptalantótiból kerül-
tem Jászberénybe, mikor a Tanítóképző Főiskolára jöttem. Azóta itt 
élek. Jelenleg tanítóként dolgozom a Bercsényi Miklós Általános Isko-
lában. Az Iglice Gyermeknéptánc Együtteshez Szilárd hívott, vele és 
Bettinával a Jászság Népi Együttesben táncoltunk együtt. Mindig jó 
érzéssel jövök ide tanítani, mert úgy érzem, hogy szeretettel fogadnak. 
A gyerekek csoportonként is olyanok, mintha kis családban lenné-
nek, s együtt alkotják az Iglice 
nagy családját. S családhoz 
mindig jó tartozni. A Jászság 
Népi Együttesben aktívan 
táncolok, s mint tánckarve-
zető is tevékenykedem. Ha 
marad némi szabadidőm, szí-
vesen olvasok, futok.”

Minden gyerek kiemelkedő 
valamiben, csak azt meg kell 
találni. Az iskolánkban meg-
található művészeti ágak nem 
csak tartalmakat kínálnak, 
hanem eszközként is szolgál-
nak. Annak eszközei, hogy ta-
nulóink felismerhessék rejtett 
belső értékeiket, megtanulják 
megélni örömeiket és bánatu-
kat is. Fáczán Izabella

Az 1956-os forradalom üstökösként tűnt fel Európa egén. A magyar 
fiatalok órák alatt szétzúzták a rájuk kényszerített hazug társadalmat, 
és küzdöttek egy igazabb, demokratikusabb jövőért. Harcuk nemcsak 
Európában, hanem az egész világon elismerést váltott ki.

Iskolánk színjátszó körének tanulói Kovács Tímea tanárnő irányítá-
sával felidézték az akkori eseményeket, az iskolarádión keresztül hall-
hattunk néhány megindító személyes visszaemlékezést a jelentősebb 
történésekről, hétköznapokról, iskolai életről.

Jó cselekedetekkel és reggeli megemlékezés-
sel igyekeztek méltónak lenni városunk isko-
lásai Szent Erzsébet szellemiségéhez.

November 17-én reggel Sándorné Tóth Éva 
néni (képünkön) és Nagy Józsefné Márti néni 
az iskola rádiójában osztotta meg gondolatait 
és Szent Erzsébet élettörténetét a hallgatók-
kal, majd a hét és a jövő hét folyamán az 

osztályok a rájuk bízott feladatok során kita-
karították az osztálytermeket, illetve az iskola 
udvarát és környékét.

A jó cselekedetért Éva nénitől rózsát kap-
tak, amit Szent Erzsébet kötényébe nem kel-
lett elrejteniük, büszkén kitűzhették, hiszen 
önzetlenül cselekedtek.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Iskolai megemlékezés 1956-ról

Rózsák és jó cselekedetek

Ürmösné Fehér Nikolett Vajai Franciska

Fotó: G
orácz József

Társaik a tantermek-
ben hallgatták műsoru-
kat, melynek befejezése 
a Himnusz közös el-
éneklése volt. Az eme-
leti aulában fotókiál-
lítást is rendeztünk az 
október 23-i pesti ese-
ményekről.

„A fogadalom:
te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született
a szabadság,
hogy a pesti utcán
hullt a vér.”

Botkáné Sárközi Ildikó · Fotók: Kotánné Kovács Tímea
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ISkoLaI HÍrEk
Rajzos siker!

A Zempléni Gombász Egyesület, a Kazinczy Ferenc Múzeum és a 
Magyar Mikológia Társaság országos szintű rajzpályázatot hirdetett 
meg 2017 őszén. A feladat az volt a diákság számára, hogy megadott, 
gombákkal kapcsolatos mesékhez készítsenek illusztrációkat A/4-es 
méretben, tetszőleges eszközzel. Minden egyes történet valamilyen ta-
nulsággal zárult, melyekből a gyerekek több mindent is tanulhattak. 
Iskolánkból közel harminc diák nyújtotta be a pályázatát.

Két korcsoportban hirdettek eredményt a postázást és a zsűrizést kö-
vetően. Alsó és felső tagozaton is nagy örömünkre ugyancsak sikerült 
eredményt elérnie nebulóinknak. A kisebbek között Farmosi Jázmin 
(2. évfolyam), a nagyoknál pedig Szerémi Fanni (8. évfolyam) szipor-
kázott, hiszen mindkettejük első helyezést hozott el! 

Szívből gratulálok nekik! Kép és szöveg: Bugyi István József

Szerémi Fanni munkája Farmosi Jázmin munkája

2017. szeptember 29-én a 
Jász Gimnasztika SE egy kis 
csapata benevezett egy nem-
zetközi versenyre, mely Bosz-
nia-Hercegovina egyik váro-
sában, Tuzlában zajlott.

Csapattársaimmal négy na-
pot töltöttünk Tuzlában.

A Salines kupán sikerült a 
dobogó legfelső fokára felke-
rülnöm, és az egyesületünkből 
mindenki éremmel tért haza, 
pedig a mezőny is elég erős 
volt.

Én labdagyakorlattal indul-
tam, de volt, aki karika-, kö-
tél-, buzogány-, szalag- vagy 
szabadgyakorlatával mérettet-
te meg tudását. A felkészülést 
folytatjuk tovább edzőnkkel, 
Fata Anitával, mert a jövőben 
még lesz több hazai és külföldi 
versenyünk is.

Dobos Debóra 8. b
Fotó: Morvai Tamás Róbert

Véget értek a birkózás szabad-
fogású versenyei. Október 14-én 
Jászapátin került megrendezésre a 
2017. évi Diák II. Szabadfogású Te-
rületi Bajnokság, melyre Magyaror-
szág négy megyéjéből érkeztek az 
ifjú versenyzők. Baráth Konor (ké-
pünkön) a 46 kg-os súlycsoportban 
3 tus és 1 pontozásos győzelemmel 
aranyérmet szerzett.

A Diák II. Szabadfogású Magyar 
Bajnokságot november 11-én ren-
dezték meg Dorogon, melyen csak 
a területi versenyeken indulási jogot 
szerzett versenyzők vehettek részt. 
Konor remekül birkózott, 1 tus- és 
2 technikai tus győzelemmel jutott 
az elődöntőbe, ahol idei nagy riváli-
sától szoros meccsen, 2-2-re, utolsó 
akcióval vereséget szenvedett.

A bronzmeccsen már sima pontozásos győzelemmel szerezte meg a 
harmadik helyet. Kép és szöveg: Baráth Olga

Október 16-án, 12:45-kor a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Ver-
seghy Ferenc Megyei Könyvtár bábosai az ifjúsági hangversenysorozat 
részeként 300 gyermeket varázsoltak el Ludas Matyi történetével a 
művelődési házban. A zenei aláfestéssel kísért történet mellett a gyer-
mekek megismerkedtek az egyes hangszerek karaktereivel és a han-
gulatfestés eszközeivel is. A sikert a lelkes taps mellet az is bizonyítja, 
hogy a nézősereg figyelmesen hallgatta a koncertet. 

Katinka

Gimnasztikai sikerek konor
Délkelet-Magyarország bajnoka
és magyar bajnoki bronzérmes

Az évad első
ifjúsági hangversenyén

2017. október 18-án a Magyar Színházba látogatott a 6. évfolyam, 
ahol a Muzsika hangja című előadást tekintették meg
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ÓVodaI HÍrEk
Búcsú a Szivárvány Óvodától

Bezárta kapuit a Szivárvány Óvoda, ahogyan mindenki ismerte: 
a kinti ovi. Az óvoda 1962. szeptember 15-én nyitotta meg kapuit, 
55 éven keresztül fogadta, nevelte a gyermekeket két vezető irányítá-
sa alatt. Az első Szabó Lászlóné Zsuzsa néni, majd őt követte Ácsné 
Csontos Mária Marcsi óvó néni. Az épület a hosszú évek alatt sok 
mindent megélt. Átépítést, bővítést, felújítást, korszerűsítést. Közel 60 
embernek adott munkát, akik képesített vagy képesítés nélküli óvónő-
ként, dajkaként, konyhai dolgozóként, asszisztensként, óvodatitkár-
ként, fűtőként dolgoztak falai között. Sok gyermeket indított útjára, 
akik megtalálták helyüket az életben. Tehetségükkel, helytállásukkal 
öregbítették városunk hírnevét.

Már néhány hete Napfény ovisként éljük játékos, dolgos napjainkat. 
Izgalmas napok vannak a hátunk mögött, búcsúztunk, költöztünk, 
bulira készültünk, próbáltuk belakni új otthonunkat. Köszönjük a 
sok-sok segítő kezet a költözésnél, a családoknak, hogy gyorsan meg-
oldották a gyermekeik délutánját. Elfogadták a pakoló, elmerengő, 

bulin gondolkodó, álmodozó óvó néniket. Akik azon munkálkodtak, 
hogy a gyermekek megéljék a költözés, búcsúzás pillanatait. Az utolsó 
napokban a Holdonmacska zenekarral énekeltünk, daloltunk, körbe-
öleltük az óvodánkat, bejártuk minden zegét-zugát, drónos felvétellel 
megörökítve ezeket a pillanatokat. Köszönet illeti a kolléganőket is 
a sok munkáért, ötletelésért, hogy a gyerekek megélhették ezeket a 
napokat. Szivárványosan tudtuk lezárni óvodánk 55 évét.

Óvodánktól egy Süni csoportos anyuka soraival búcsúzunk:
„Drága, jó óvodánk! Soha nem feledünk el, hiszen a te falaid között 

kezdtük el óvodás éveinket. Minden zeget-zugot kívülről ismerünk 
már. A falak között biztonságban éreztük magunkat. Nagyon fognak 
hiányozni a jó öreg gesztenyefák is, amelyek olyan jó hűvös árnyékot 
adtak a forró nyarakon. Fájó szívvel búcsúzunk el, de az új oviban 
rengeteg új és izgalmas élmény vár ránk. Nagy-nagy szeretettel fogunk 
visszagondolni rád. Nagyon szeretünk.”

Angéla, Edit óvó néni és Melinda

A Szivárvány Óvoda archívumából. A kép a 60-as évek közepén készült Már az új óvodában vagyunk. Fotó: Földvári Edit
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A Szivárvány Óvoda utolsó Ovibuliját tartotta 2017. november 11-
én, Márton napján. Minden csoport bemutatkozott egy-egy tánccal. 
A legkisebbek, a Pillangók esőkabátban ropták. A Csigabigák kedvenc 
kispárnájukat táncoltatták meg. A Katicák ízelítőt adtak a nyulak és 
a rókák harcából. A nagyok, a Süni csoportosok a felnőttekkel együtt 
táncoltak. A koreográfiából nem hiányozhatott a piros szoknya. Ha-
gyományainkhoz híven a felnőttek is bemutatták, mit tudnak. A pil-
langós anyukák megmutatták, hogyan táncolnak az ufók. A csigabigá-
sok a kolostor legvagányabb lakóiként mutatkoztak be, míg a Katicák 
hawaii tánccal rukkoltak elő.

Az este Márton-napi lámpás felvonulással ért véget.
Földvári Edit

Ovibuli 2017 Fotó: G
lonczi Rudolf
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ÓVodaI HÍrEk
Holdonmacska az oviban

A Szivárvány óvoda bezárta kapuit. Az utolsó előtti napon elbú-
csúztunk az óvodától. Programunkat színesítette, a jó hangulatot 
fokozta koncertjével a Holdonmacska zenekar. Kérdéseimmel a 
zenekar énekesét, Tarnavölgyi Rékát kerestem meg.

Hogyan találtatok egymásra? Mióta játszotok gyerekzenét?
Lassan egy éve, hogy összeállt a Holdonmacska nevű gyerekzeneka-

runk. Óvónőként dolgozom a 
nagykátai Kisherceg Óvodában. 

Mindig közel állt a szívem-
hez a zene, sok gyerekdalt sze-
reztem, mely dalok a zenekar 
létrejöttéig csak a csoportomba 
járó gyermekek arcára csaltak 
mosolyt. Zárda Norbert, a Szo-
tyola gyermekzenekar vezetője 
lett a dalaimra figyelmes, és úgy 
gondolta, hogy érdemes lenne 
egy saját zenekart alapítani. Így 
támogatásával megalakulhatott 
a Holdonmacska.

Első koncertjeinken a zenekar 
háromtagú volt: Tarnavölgyi 
Réka (ének és gitár), Zárda 
Norbert (gitár, cajon dob, csör-
gő), Bori György (elektromos 
és basszusgitár).

Egy pusztazámori fellépés alkalmával meghívtuk Jáger Jánost (ének 
és gitár) a zenekarba. Annyira megszerettük, hogy örömünkre a továb-
biakban velünk is maradt, és tovább emeli zenei tudásával koncertje-
ink színvonalát.

A zenekar neve Holdonmacska. Miért macska, és miért pont a hol-
don?

Zárda Norbert gondolataiból ugrott elő a név, amire rögtön lecsap-

tam. Nagyon megfogott a bája és a kérdés, ami a név hallatán min-
denki fejében megfordul: Miért éppen Holdonmacska? Ki látott már 
holdon macskát?! Nos, ilyen különleges a mi zenekarunk is.

Mi volt az, ami a gyerekzene felé terelt titeket?
Mindig szerettem a gyerekzenét, ezért is örülök neki, hogy óvó-

nőként hallgathatom nap mint nap a jobbnál jobb gyerekzenéket. 
Szeretek dalt írni, és dalszövegeket, munkámból kifolyólag mindig 

a gyerekdalok irányába moz-
dulnak el a dalaim. Gyuri, Já-
nos és Norbi pedig saját zenei 
stílusaikkal, zenei tudásukkal 
hangszerelik, díszítik a dalokat, 
melyből kifolyólag változatos 
és különleges hangvételű dalok 
születhetnek.

Hogyan válogatjátok a dalo-
kat? Vannak-e saját dalaitok?

Saját dalaink gyermekeknek 
és a gyermeklelkű felnőtteknek 
egyaránt szólnak. Dallamuk 
világa kedves, s minden egysze-
rűségük mellett az apróságok 
számára izgalmasak, több té-
mát is érintve. Dalaimat a ze-
nekartagokkal közösen feldol-
gozva/átdolgozva készítjük első 
Holdonmacska lemezünket.

Milyen volt a Szivárvány Óvoda közönsége? Hogy éreztétek maga-
tokat nálunk?

Nagyon jól éreztük magunkat Jászfényszarun, a Szivárvány oviban 
a fogadtatás és a vendéglátás is szívet melengető volt. Dalaink, úgy 
érezzük, elvarázsolták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Még biztosan 
találkozunk!

Szeretettel várunk titeket újra! Földvári Edit

Fotó: Klippáné Jáger Melinda

Osztálytalálkozó
„Nézz vissza most egy percre,
nézz vissza az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza, aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
 /Kiss Jenő/

2017. október 21-én délután újra összejött 
a kis csapat, az fényszarui általános iskola 
1980-ben végzős 8. a osztálya Cserháti Ildikó 
osztálytársunk kezdeményezésére.

A rendhagyó osztályfőnöki órán 12 fő je-
lent meg, a többiek igazoltan távol voltak.

Húsz év távlatából érdekes visszapillantani, 
kinek hogyan alakult az élete.

Osztályfőnökünk, Kovács Andrásné Rozika 
néni nagy örömmel fogadta a meghívást.

Megemlékeztünk elhunyt osztálytársaink-
ról, majd a Régi Kaszinó étteremben egy 
finom vacsora mellett jó hangulatú beszélge-
téssel folytatódott az este.

A találkozót csoportképpel koronáztuk 
meg, majd feltöltődve, jókedvűen köszön-
tünk el egymástól.

Jó volt újra együtt! Köszönjük Ildikó szer-
vező munkáját.

Kép: Pál Katalin
Szöveg: Duruczné T. Zsuzsi ...és most

Régen...
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IX. Fény Fesztivál

Jász Világtalálkozó 2018

Majdnem 500 résztvevővel, mintegy 40 produkcióval rendeztük 
meg 2017. október 21-én a IX. Fény Fesztivált.

Az előző fesztiválhoz hasonlóan az idei évben is nemcsak néptánc-
együttes kategóriában, hanem néptánc szóló, népi éneklés és népi 
hangszeres együttes kategóriában is vártuk a jelentkezéseket. Célunk 
egy olyan fórumot létrehozni, ahol kapcsolatot teremthetnek és ta-
pasztalatokat cserélhetnek a különböző népi művészeti irányzatokban 
tevékenykedő pedagógusok és tanítványaik. Nem titkolt célunk volt 
elindítani egy folyamatot, ahol a gyermeknéptánc együttesek, gyer-
mek zenekarok és énekesek szorosan együttműködve tudják tanult 
művészeti águkat megmutatni a nagyközönség számára. A fesztiválra 
6-tól 16 éves korosztályig vártuk a jelentkezőket az alábbi kategóri-
ákban: néptánc csoport, néptánc szóló, népi ének, népi hangszeres 
együttes vagy szólista.

A szereplőket egy 3 tagú zsűri értékelte és minősítette a fesztiválon 
nyújtott teljesítmény alapján. A zsűri tagjai voltak: Fundák-Kaszai Lili, 
Fundák Kristóf, Dulai Zoltán. A versenyprogram lebonyolítása után 
a zsűri értékelte a látottakat a pedagógusoknak, vezetőknek, ezalatt a 

gyerekek a Bahorka énekegyüttes Vásári komédia című előadását te-
kinthették meg. Az ezt követő táncház közben a zsűri szakmai díjakat 
osztott ki a résztvevőknek: „Aranyfény”, „Ezüstfény”, „Bronzfény” 
minősítést, valamint különdíjakat. Az idei évben a IX. Fény Fesztivál 
adott otthont az elsőként megrendezésre kerülő „Jászkunsági gyerek 
vagyok” megyei népművészeti szemle területi selejtezőjének is, melyen 
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei táncosok, énekesek, zenekarok és 
szólisták vehettek részt. Elmondhatjuk, hogy IX. Fény Fesztivál részt-
vevői közül szinte mindenki versenybe szállt népművészeti szemlén is. 

A megmérettetésen indultak az Iglice gyermeknéptánc együttes cso-
portjai és szólistái is, akik igen szépen szerepeltek az erős mezőnyben. 
A csoportok gazdagabbak lettek egy „Aranyfény”, egy „Ezüstfény” és 

két „Bronzfény” minősítéssel. Az Iglice legnagyobb csoportja megkap-
ta a leghangulatosabb produkció különdíját.

A szólistáink is szépen szerepeltek, hisz a Donnert Flávió – Mészáros 
Kata, valamint a Pál Bence – Holló Szabó Dóra páros „Aranyfény” 
minősítést szereztek, míg a Horváth Levente – Bodnár Johanna páros 
„Ezüstfény” minősítéssel lett gazdagabb, ezen kívül a Donnert Flávió 
– Mészáros Kata páros megkapta a legstílusosabb produkciónak járó 
különdíjat is.

Mindezek mellett a három „Aranyfény” minősítéssel jutalmazott 
produkció bejutott a „Jászkunsági gyerek vagyok” megyei népművé-
szeti szemle döntőjébe, mely december 2-án rendeznek Jászapátin.

A IX. Fény Fesztivál hétvégéjén vendégül láttuk a Zakliczyn város-
ából érkező Gwozdziec táncegyüttest is, akik műsorukkal szintén gaz-
dagították versenyprogramunkat. 

Az együttes három napig tartózkodott Jászfényszarun. Az első este 
egy közös ismerkedés keretein belül a két nép táncaival szórakoztatták 
egymást a két tánccsoport tagjai a tájház udvarán.

Másnap közösen szerepeltek a IX. Fény Fesztivál programjában, 
majd este egy közös táncházzal zárták az egész napos rendezvényt.

A vasárnapot Budapesten töltötték vendégeink a Művészetek palo-
tájában, ahol a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő matinéműsorát 
tekintették meg.

Összességében elmondhatjuk, hogy egy nagy, színes és színvonalas 
rendezvényt sikerült összeállítanunk, ahol az elmúlt idők legtöbb 
gyermeke mérettette meg magát, és térhetett haza egy élményekben 
gazdag, szép nap emlékével. 

Köszönjük szépen a támogatást Jászfényszaru város önkormány-
zatának, akik nélkül ez a rendezvény és a testvérvárosi együttes fo-
gadása nem jöhetett volna létre, valamint külön köszönjük az Iglice 
gyermeknéptánc együttes szülői közösségének a sok önzetlen segít-
séget. Kép és szöveg: Péter Szilárd

Bemutatjuk Ézsiás Barnabást, a leendő jászkapitányt.
„Ézsiás Barnabás vagyok, 25 éves jászfényszarui lakos.
Nagyon nagy megtiszteltetés ért, mikor a polgármester asszony 

megkeresett, s kérte, hogy jövőre vállaljam a jászkapitány címet, és 
képviseljem Jászfényszarut, illetve valamennyi jászt a világtalálkozót 
követő esztendőben. Némi gondolkozás után örömmel fogadtam el 
a megbízatást.

Szabadidőmben, ha csak tehetem, szívesen lovagolok, illetve fog-
lalkozom hagyományőrzéssel a Szűcs Mihály Huszárbandériumban. 
Jelenleg a Szent István Egyetem műszaki menedzser szakán vagyok 
végzős hallgató. A tanulás mellett a családi vállalkozásban segítek szü-
leimnek.”

Az új jászkapitány ünnepélyes beiktatása 2018-ban lesz Jászfénysza-
run, a XXIV. Jász Világtalálkozón.
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Mottó: „Minden forrásom belőled fakad” 
(87. zsoltár) 

 

TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány 
meghirdeti 

 

„A LEGNAGYOBB SZERETET” 
 

című nemzetközi gyermekrajzpályázatot 
óvodás kortól a gimnazista korosztályig. 

 

A képek beküldése folyamatos, 2018. januártól – 2019. május végéig. 
 

A zsűrizett alkotásokból 2020 májusában az 
Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából kiállítást rendezünk 

a Hatvani Galériában, Budapesten, 
Mátraverebély-Szentkúton a Ferences Galériában. 

 

A legjobb 50 alkotó oklevélben és értékes jutalomban részesül. 
 

Javasolt témák: 
 

Jézus szeretetből köztünk él 
 

Úr napja, Körmenet, Elsőáldozás, A szentmise örömei, Csodás tettek, 
Vízen járás, Kenyérszaporítás, Az utolsó vacsora, Zarándoklatok, 

Imádkozó emberek, gyerekek 
 

A képek mérete és technikája szabadon választott. 
A beküldött alkotásokat nem küldjük vissza, a Tilma Alapítvány tulajdonát 
képezik. A képek hátlapjára olvashatóan írják fel a nevüket, címüket, a kép 

címét, a felkészítő tanár nevét. 
Postacím: TILMA Alapítvány Magyarország – Hungary 

3001 Hatvan, Postán maradó (Fő posta) 
 

Köszönettel  vesszük a kiállítás szervezéséhez, 
a gyerekek jutalmazásához felajánlott nagylelkű adományaikat:  

 

 TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány 
 Bankszámlaszám: 62100119-11031071 
 IBAN: HU 95 62100119-11031071-00000000 
 SWIFT kód: TAKBHUHB 

 

Örömteli alkotómunkát kívánnak a kiállítás fővédnökei: 
 

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, Béres Klára Béres Alapítvány 
Dobos Klára Új Misszió szerkesztője 

 

Krisztus Király Ünnepén, Hatvan, 2017. november 25. 

 

Szépkorú köszöntése

95. születésnapja alkalmából Dobos Imréné Hegedűs Máriát köszöntötte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony

A Petőfi Színházbérlet első előadására 2017. október 14-én került 
sor, amelyen a Déryné Vegyes Kar jóvoltából Bródy János-Szörényi 
Levente: István, a király című nagysikerű rockoperájából hallhattak 
részleteket az érdeklődők. Fotó: Glonczi Rudolf

István, a király

2017. október 09-én Kovácsovis Fruzsina látogatott el a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár színpadára, ahol egy derűs, interaktív 
utazásra hívta a gyerekeket és a felnőtteket. A nézőtér játszótérré válto-
zott, együtt mondókáztak, énekeltek. Fruzsi megtanította a pingvin-
táncot, sőt azt is, hogy mi mindenre jó a „hepperedeppeheppendre” 
varázsige… Radicsné Farkas Annamária

Magyarország egyik, ha nem a legközönségesebb kisemlős faja a me-
zei pocok. A természetes életközösségekben betöltött szerepe, illetve 
gradációja következtében időszakosan fellépő mezőgazdasági és erdé-
szeti kártétele miatt állományváltozásának nyomon követését ország-
szerte végzik. Jászfényszaru határában 2016. és 2017. augusztus elején 
a rekultivált szilárdhulladék-lerakótelepen, mint kaszált gyepterületen 
történt kisemlős élvefogó csapdázás és lyukszámlálás. A fogott egyed-
szám alapján az egy hektárra becsült pocoklétszám 2016-ban 15-20, 
míg 2017-ben 35-40 egyed között alakult. Az állomány megduplá-
zódását a kisemlős lyuksűrűség változása is alátámasztja (2016. 306 
darab/hektár, 2017. 611 darab/hektár). A jövőben további létszám-

növekedés várható, melyet 
az ivararányban idén is 
tapasztalt jelentős nőiva-
rú többség alapozhat meg 
(nőivar : hímivar = 1,00 : 
0,36). A fenti adatok, va-
lamint a legutóbbi gradá-
ciós időszak (2013–2014.) 
ismeretében 1-2 éven be-
lül ismét gradáció alakul-
hat ki.

Márton Mihály

Zenés utazás

Létszámnövekedési fázisban
a mezei pocok
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Több százan voltak kíváncsiak 
a Japán kiállításra, amely október 
5-én nyílt meg Jászfényszarun a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárban. 

A kiállításon betekintést nyer-
hettünk a japán kultúra és művé-
szet szépségeibe. A szebbnél szebb 
babák mellett japán tekercseket, 
különleges sárkányokat és auten-
tikus kerámiákat is láthatott a 
nagyérdemű. A babakészítés közel 
ötezer éves hagyomány a japán 
kultúrában. Az idők folyamán a 
kezdeti egyszerűbb formákat és 
díszítéseket később a sokkal kifi-
nomultabb, színekben gazdagabb 
babák váltották fel. Az ország régiói saját stílust alakítottak ki, helyi 
motívumok felhasználásával, tovább bővítve az amúgy is sokszínű vá-
lasztékot. A művelődési házban megtekinthető gyűjteményben láthat-
tunk egy gyönyörű installációt a császári párról és udvartartásáról, a 
fiúk ünnepére használt mesebeli és legendás hősöket, harcosokat, és 
a különböző japán előadóművészetek világát és történelmi viseleteket 
megformáló babákat. A mennyezeten az ugyancsak ősi japán hagyo-
mány termékeit, a papírsárkányokat figyelhettük meg. Régen ezeket 
üzenetek továbbítására használták, manapság fesztiválok alkalmából 
reptetik őket, mint a szerencse szimbólumait. A kakejikuk (japán te-
kercsképek) és a különleges kerámiák, köztük ikebana vázák, kínáló 
tálak, csészék, kosarak szerves részei az ottani dekorációs művészetnek, 
amelyekkel a japánok különleges hangulatú életterüket alakítják ki.

A kiállítás megnyitóján az érdeklődők a sajátos látványvilág mellett, 
egy rövid betekintést kaptak a japán zene és gasztronómia világába 
is. A kiállítást Somogyi Géza japán felesége, Somogyi Fukoka Jasko 
nyitotta meg, aki elmondta, hogy gyermekkori emlékei idéződtek fel 
a kiállítás láttán. Különleges zenei élményt nyújtott Kenéz László elő-
adóművész bambuszfuvola játéka. Róbel Gábor

Magyarországon, ahogy sok más helyen régóta sajátos jelentése van a 
virágoknak. Szerelmünknek piros rózsát vagy szegfűt adunk, halottak 
napján fehér krizantémot vagy szegfűt viszünk a temetőbe, a népda-
lokban, irodalomban rendszeresen emlegetjük őket egy mély érzelem 
vagy gondolat jelképeként. Már ősidők óta vágyunk arra, hogy megis-
merjük a „szépet”, és hogy minél jobban kihangsúlyozzuk azt. Később 
egy mély gondolatnak, fogalomnak is szépséget tulajdonítunk, ami-
nek a kifejezéséhez sokszor használunk tetszetős dolgok, így virágok 
neveit is. Az embereknek ezáltal kialakult egy bizonyos szemléletmód-
juk, amely népcsoportonként változhatott. Ez a szemléletmód alapoz-
ta meg a népek hagyományait. Az egymástól messze élő népek egy-
mástól messze álló különböző hagyományokat alakítottak ki. Ezekből 
fejlődtek ki a művészetek, tehát a hagyományok nélkül nincs igazi 
művészet! Ha az ember beszél a modern művészetekről, kénytelen 
visszanyúlni a múlthoz, mert anélkül képtelenség megérteni az újat, 
és nem is igazán lehet újat teremteni. Azok az alkotások, amelyek nem 
a hagyományokon alapulnak, csupán üres formai játékok, technikák. 
Más népek hagyományinak tanulmányozása és felhasználása viszont 
gazdagíthatja a saját kultúránkat, szemléletmódunkat, hogy később 
még mélyebb alkotásokat tudjunk készíteni. A magyar virágkötő-mű-
vészetnek is nagyon mély hagyományai vannak, amely bőven merít az 
itthoni tradíciókból és az európai virágkötészetből. A japán ikebana 
készítés is az ottani kultúrán nyugszik, és az utóbbi időkben megnőtt 
a világ érdeklődése ez iránt. Ezek az elfoglaltságok emellett segítenek 
megérteni a minket körülvevő természetet, és megtanuljuk tisztelni is 
azt. A virágokkal, növényekkel történő együttélés nem mindig a vé-
letlen vagy rögtönzés műve, sokszor életforma. Mindenkinek fontos, 
hogy a virág szerepet kapjon környezetének alakításában.

A növények színe és formája jóval meghittebbé teszi az otthon légkö-
rét. Az európai formakötészeti stílusok átvették az ikebana-művészet 
szín- és formai törvényeit, de filozófiáját nem. Az ikebana készítés se-
gít az otthoni virágrendezésben, emellett az embert folyamatos alko-
tómunkára serkenti, így válik folyamatos cselekvéssé. Ennek háttere 
hazánkban kevésbé ismert, viszont fontos, hogy alkotásaink szebbek 
mélyebbek legyenek. Ezen szeretett volna segíteni a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. október 15-ei „Készíts ikebanát!” 
workshopja, ahol a japán virágrendezés filozófiai hátterét és gyakorlati 
technikáját is megismerhette az érdeklődő. A történeti és filozófiai elő-
adás után sok káprázatos mű keletkezett, és ezeket lelkesen vitték haza 
a résztvevők, hogy saját otthonukat díszítsék fel velük. 

Szöveg, fotó: Róbel Gábor

Japán kiállítás

Ikebana

Fotó: Glonczi Rudolf

Fotók: Sugár Istvánné
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Erdély, Erdély, te csodás…
Néhány éve minden ősszel mi fortunások útra kelünk, hogy – egyik 

évben Kárpátalján, a következőben pedig Erdélyben – testvérvárosi 
kapcsolatainkat ápoljuk, s a külhoni magyar embereknek magyar szó-
val kedveskedjünk a színpadon.

Idén szeptember 29-én éjszaka, éjfél után 15 perccel gördült ki a mű-
velődési ház parkolójából az autóbusz, hogy közel 700 km-t megtéve 
stére Székelyvarságra érkezzünk.

Még éppen csak pirkadt, amikor az 582 m magasan fekvő, Erdély 
kapujaként is emlegetett Királyhágón a felszálló párában a hegyek, s a 
táj szépségében gyönyörködtünk. 

Innen Kolozsvárra vezetett utunk, ahol kb. 1,5 órás séta alatt a belvá-
ros, a Fő tér egy-két nevezetes épületét tekintettük meg. A felállványo-
zott épületek, s a téren tartott vásár-piac miatt csak nehezen tudtuk az 
útikönyv alapján beazonosítani a különböző épületeket. (Jósika-palo-
ta, „lábasház”, New York palota, régi városháza, Bánffy-palota)

A tér legrégibb építménye Erdély 
második legnagyobb alapterületű 
temploma, a Szent Mihály temp-
lom, 76 méteres tornyával Erdély 
legmagasabb templomtornya. A 
templom falai között közel 50 
országgyűlést tartottak, s itt vá-
lasztották fejedelemmé Rákóczi 
Zsigmondot, Báthory Gábort és 
Bethlen Gábort is, s Bocskai Ist-
ván holttestét a templom előtt ra-
vatalozták fel. 

A templom mellett található a 
Fadrusz János által készített szo-
borcsoport, amely Mátyás király-
nak állít emléket, s a magyarság 
fontos szimbóluma is egyben. Az 
alkotás az 1900-as párizsi világki-
állításon a rendezvény fődíját is 
elnyerte. Mivel Mátyás Kolozsvár szülötte, felkerestük a király szü-
lőházát. Meglepődtünk, mert az épülettel szemben áll Bocskai István 
erdélyi fejedelem szülőháza. (Egy utcában két ekkora jelentőségű férfi 
született!)

Utazásunkat folytatva meg sem álltunk Tordáig. Az utóbbi években 
csak a buszból néztük meg a hasadékot, most azonban a Hesdát-patak 
által kettészelt 2 km hosszú szakadékban tettünk egy sétát. A fölénk 
magasodó 200-300 m magas sziklák között az ösvényen, függőhida-
kon barangolni vadregényes és csodálatos volt, s melyet legnagyobb 
csodálatunkra Rozika néni is megtett.

Idő hiányában Segesvár belvárosát, épületeit nem néztük meg, de a 
4 km-re fekvő Fehéregyházán, az egykori „segesvári csata” helyszínére 
ellátogattunk. Ez a falu a szórványmagyarság szemében a magyar iden-
titás szimbóluma. S ugyan a Petőfi Múzeum már bezárt, de személyes 
megkeresésünkre a Petőfi Művelődési Egyesület elnöke hátrahagyva 
ház körüli munkáját jött, s kinyitotta a múzeumot. Később a múzeum 
udvarán összegyűlve, a hármas tömegsír (ahol több száz elesett hon-
véd nyugszik), a turulmadaras honvéd emlékmű, a Petőfi- és Bem-
szobor között állva megható, a szemünkbe könnyeket csalogató, nem 
csupán ismeretterjesztő „előadást” hallhattunk ettől az utolsó csepp 
véréig magyar embertől. Később a tisztelet koszorúját a legidősebb, 
s a legfiatalabb társunk (Rozika néni és Tanczikó Zalán) helyezték el 
a Petőfi-szobornál, s elénekeltük Petőfi Színészdalát. Hetek teltek el 
azóta, a hely szelleme, a hallottak azonban még mindig elevenen élnek 
bennünk.

A sírkerttől kb. 1 km-re, az országút mellett található Ispánkútnál 
áll a Petőfi-emlékmű. Ezen a helyen látták utoljára a költőt, 1849. 
07. 31-én.

Közel 2 órás utazást követően már sötétben érkeztünk meg Székely-
varságra, ami Hargita megye legnagyobb szórványtelepülése, lakosai-
nak száma 1500 körüli, melyből csak a két rendőr román. Az itt lakók 
famunkások, zsindelykészítők. Négy évvel ezelőtt már jártunk itt, így 
néhányan ismerősként üdvözöltük egymást. Almapálinkával, áfonya-
likőrrel és kürtőskalácskákkal fogadtak bennünket, majd vendéglá-

tóink mindenkit a szállásokra kísértek, s finom vacsorával kínáltak 
bennünket. A rengeteg utazástól és a látnivalóktól elfáradva tértünk 
nyugovóra.

Szombat reggel a bőséges reggeli után a Madarasi-Hargita, a szé-
kelyek szent hegyének „meghódítása” volt a cél. Busszal csak egy bi-
zonyos pontig tudtunk eljutni, innen traktorral vontatott „kordéval” 
jutottunk egyre magasabbra. S ahogy a lombhullató fákat felváltották 
a 20-30 méteres fenyők, egyre hűvösebbnek éreztük a nyitott platón 
történő utazást, amely azonban hatalmas élmény volt mindannyiunk 
számára. Közel egyórás menetidő után érkeztünk meg az 1650 m ma-
gasan fekvő Menedékházhoz, ahonnan gyalogosan folytattuk utunkat, 
hogy felérjünk Székelyföld legmagasabb hegycsúcsára (1801 m). A ki-
látás elmondhatatlan: kopjafák, magyar zászlók, kövekre írt idézetek, 
üzenetek között, s amerre a szem ellát, hegyek és völgyek, s az érzés: jó 
magyarnak lenni. Közösen elénekeltük a magyar és a székely himnuszt, 

s egy verssel kísérve helyeztük el az 
otthonról hozott koszorúnkat. S 
bár a csúcson 1-2 fok volt csupán, 
gyönyörű napsütésben sétáltunk 
lefelé, elgondolkodva: ez a hely – 
nem is oly rég – még Magyaror-
szág része volt.

Lefelé a traktorozás közben éne-
keltünk, beszélgettünk, nagyokat 
nevettünk, s leérve a 75 éves jár-
művezetővel pár mondatot váltva 
megbizonyosodhattunk a székely 
humorról is.

Következő állomásunk Csíksom-
lyó volt, ahol 2 esküvő között csu-
pán néhány percünk volt a Sarlós 
Boldogasszony tiszteletére felszen-
telt kegytemplom legértékesebb, a 
világ legnagyobb (2,27 m magas) 

kegyszobrát megnézni, mely a Napba öltöztetett Szűz Máriát ábrá-
zolja, karján a kis Jézussal. A kegyszobor előtt zarándokok hódolnak, 
lábát simogatják, megcsókolják, s a két oldalon kifüggesztett fogadal-
mi tárgyak és táblák igazolják, hogy számos imameghallgatás történt 
e helyen.

A templomi orgona s a felcsendülő kántorének magasztos és megha-
tó volt, s a szüleik oldalán bevonuló ifjú pár arcán is látszódott a hely 
és az esemény általi áhítat.

Ezt követően Somlyó-hegyre „sétáltunk”, amit inkább újbóli tú-
rának éreztünk. Évek óta ezen a helyen rendezik meg pünkösdkor a 
csíksomlyói búcsút, szertartást. Béke és nyugalom fogadott bennünket 
fenn a „Nyeregben”.

Innen visszatérvén a borvízforrásnál megkóstoltuk a székelyek által 
kedvelt savanyú vizet, s a deszkákkal körülvett Barátok fürdőjében rö-
vid ideig áztattuk elfáradt lábainkat. A feltörő szénsavas, kb. 15 fokos 
víz a „csúzos” bántalmak ellen igen hatásos.

Újra besötétedett, amire szállásunkra értünk, ahol gőzölgő, forró va-
csora várt bennünket a terített asztalon. 

Ennyi mozgás után este még a házasok szüreti báljába is hivatalosak 
voltunk, ahol megcsodáltuk a csősztáncot, majd együtt roptuk a helyi-
ekkel egészen hajnali kettőig.

Reggel azonban mindenkire munka várt, hiszen az újonnan épült 
művelődési házban előadásra készültünk. Míg a szereplők próbáltak, 
addig néhányan elmentünk a misére (ki a 9 órásra, mások a 11 órakor 
kezdődőre). A prédikáció az adott szó fontosságáról és súlyáról szólt.

Délután 13 órakor szépen felöltözött közönség töltötte meg a néző-
teret, s társaim nagy sikerrel adták elő Háry János kalandjait. Az elő-
adás végén meghatódva énekeltük együtt az Ismerős Arcok: Nélküled 
c. dalát… „Mi egy vérből valók vagyunk”.

Délután mintegy 4 órás túrára vállalkoztunk néhányan, a többiek 
addig pihentek. Helyi erdész vezetőnkkel a varsági „Mutató” kilátó-
hoz, majd – érintve a „Parlament” nevű kiskocsmát – a Csurgókő-víz-
eséshez tartottunk. Személy szerint többször megkérdőjeleztem e túra 

(folytatás a 15. oldalon)

Tamási Áron sírjánál
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Erdély, Erdély, te csodás…
(folytatás a 14. oldalról)
során épelméjűségemet, de a társaság és a látvány kárpótolt a fárasztó 
túráért. Az erdőben ért bennünket a sötétség, így sietősre vettük a 
lépteinket, hiszen ezen a területen bizony a medvék gyakran felbuk-
kannak.

Gyors vacsora után, a közös tábortűz melletti beszélgetést követően 
hajtottuk álomra fejünket.

Gyorsan hétfő reggelre ébredtünk, s vendéglátóinktól búcsút kel-
lett vennünk. Persze a közös fotók nem maradhattak el, s könnyekkel 
küszködve, énekelve búcsúztak el tőlünk e kedves emberek. Kört al-
kotva, kéz a kézben énekszóval köszöntük meg e pár napot a házigaz-
dáknak.

Hosszú, 400 km-nyi út állt előttünk. Rövid időre álltunk meg 
Farkaslakán, hogy Tamási Áron sírjánál koszorúnkat elhelyezzük, s 
elénekeljük itt is a Színészdalt.

Korondon csupán fél óránk volt arra, hogy apró ajándékot vegyünk 
az itthoniaknak, s máris robogott velünk tovább az autóbusz. Utolsó 
pillanatban érkeztünk meg testvértelepülésünkre, Borsra, ahol kedves, 
ismerős pedagógusok vártak bennünket.

Itt megmutatkozott, milyen gyorsan, összeszokottan, egymásra fi-
gyelve pakoltunk, segítettük a szereplőket, így „felgördülhetett” a füg-
göny. Bordásné Katinka köszöntötte a teltházas közönséget, majd Ber-
ze Anna egy prózával szórakoztatta az egybegyűlteket. Boda Andorné 
Jutka néni és Vargáné Kispál Terike csaltak mosolyt a jelenlévők arcára 

Juliska és Mariska történetével, majd Kubala Antal és Misinkóné Pa-
lócz Erzsike, mint Géza és Gizus mutatták be egy idős házaspár min-
dennapjait. Fábián Gyuláné Réz Kati, Földvári Edit és Bordás Gyula 
által előadott kabaréját hangos nevetés kísérte.

Megköszönve az előadást kérték, hogy adjuk át: nagy szeretettel 
mondanak köszönetet városunk polgármester asszonyának és Jász-
fényszarunak azért a rengeteg élményért, a vendéglátásért, amit nyá-
ron a Fény Fesztivál ideje alatt kaptak.

Mi, jászfényszaruiak is köszöntöttük Bors település polgármesterét, 
az iskola igazgatóját és pedagógusait, s a nagyváradi drámaműhely tag-
jait. Együtt fogyasztottuk el a szeretettel elkészített töltött káposztát 
és házi süteményeket, majd – annak reményében, hogy hamarosan 

találkozni fogunk – elbúcsúztunk, s újra útra keltünk. 
Énekelve, jó hangulatban telt a hazafelé vezető néhány órányi buszo-

zás. Csodás négy napban volt részünk.
Köszönetet mondunk két buszsofőrünknek, hogy balesetmentesen, 

épségben hazaszállítottak bennünket!
Köszönjük önkormányzatunk támogatását, hiszen buszköltségünket 

a határon túli kapcsolatok ápolására megítélt keretből fedeztük!
Köszönöm minden résztvevőnek, hogy a szállás és étkezési költségek 

kifizetését vállalta!
A programok megvalósítását a SZIBAKÖ Egyesület finanszírozta.

Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár
Fotók: Tanczikóné Ruis Bea

Traktoron Juliska, Mariska Borson

Október 22-én a művelődési házra szállt fehér galamb jelezte, hogy 
– a rossz időjárás miatt a Pagoda helyett a nagyteremben – Nádudvari 
László emlékkoncertet adott a Golf Együttes. A hangulatos műsoron 
hangfelvételről Laci is megköszönte a közönségnek a figyelmet. Kö-
szönjük a helyi zenészeknek, hogy nyárbúcsúztató koncertjükkel ismét 
segítettek kizökkenni a mindennapok taposómalmából. Katinka

A korábbiakhoz híven az idén is ünnepi szentmisével kezdődött ok-
tóber 23-án 17 órakor a megemlékezés.

Ünnepi beszédében Kiss Gábor esperes, érseki tanácsos, plébános 
emlékezett meg az 56-os eseményekről, és osztotta meg gondolatait a 
mai ember felelősségéről, feladatairól. 

A szemerkélő eső ellenére Gyetvai László zászlóvivő után a IV. Béla 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkor-
mányzata és tanulói, valamint városunk elhivatott lakosai fáklyával 
vonultak a templomtól az 1956-os emlékműig. 

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Voller Erika jegyző, 
valamint Gócza Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
hivatal Jászberényi Járási Hivatalának helyettes vezetője tisztelgett az 
56-os hősök előtt.

Berze Anna diákpolgármester a megemlékezés koszorúját, majd a 
részvevők egy-egy szál fehér szegfűt helyeztek el az emlékműnél.

A rossz idő miatt a megható ünnepi műsort a Papkastély aulájában 
hallgatta végig a közönség, amelyen a Városi Énekkar és Berzéné Ma-
gyar Krisztina is közreműködött.

A résztvevőknek ezt követően egy kis tea és aprósütemény melletti 
beszélgetésre is lehetőségük nyílott. 

Katinka

Golf koncert Nemzeti
ünnepünkön
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Jubiláltak a jászberényi városvédők

a HÓNap érTékTÁrI érdEkESSégE
Bérczi D. Sándor: Női Kézimunka Értesítő 1926-ból

November 10-én, pénteken 17 órakor a Déryné Rendezvényház 
dísztermében tartotta harmincéves fennállásának ünnepi közgyű-
lését a Városvédő és Szépítő Egyesület tagsága, meghívott barátai.

Bolla János, az egyesület elnöke 
(emeritus jászkapitány) köszön-
tötte a rendezvény résztvevőit, 
elsősorban az alapító és a később 
csatlakozó tagokat. Név szerint 
kiemelte Novotny Jánosné alapí-
tó elnököt, Pócs Jánost, a Jászság 
országgyűlési képviselőjét, Szabó 
Tamást, a város polgármesterét, 
Széphegyi Lászlót, a Város és Fa-
luvédők Országos Szövetsége al-
elnökét, valamint az egyesülettel 
baráti kapcsolatokat ápoló civil-
szervezetek megjelent képviselőit.

A köszöntéseket Szabó Tamás és 
Pócs János folytatta. Mindketten 
hangsúlyozták, hogy Jászberény 
város közéletében a három évtized 
alatt fontos szerepet töltött be az 
egyesület, a tagság tevékenysége 
nélkül szegényesebb lenne a Jász-

ság fővárosa. Kezdeményezéseik, cselekvő munkájuk városszerte kézzel 
foghatóan láthatók. Városszépítő és védő tevékenységükkel maradan-
dó értékeket hoztak létre, és beírták nevüket a város történetébe.

Bolla János elnök beszámolójában a fél emberöltő alatt végzett sok-
rétű tevékenységük egy-egy pillanatát villantotta fel, kiemelve a tagság 
áldozatos munkáját, a partnerek támogató segítségét.

Elért eredményeik, országos és helyi elismeréseik jogos büszkeséggel 
töltik el a tagságot, de köteleznek és útmutatást ad aznak elkövetkező 
évekhez. Kiemelte a fiatalok bevonásának szükségességét a városszépí-
tő és védő munkába, melyet már a gyermekek nevelését végző intéz-
ményekben el kell kezdeni.

A beszámolót követően a jubileum kapcsán köszönetként az alapító 
tagoknak oklevelet, valamennyi tagnak emléklapot adtak át. Az okle-
velek, emléklapok átadása után a meghívott partner és baráti szerveze-
tek képviselői köszöntötték a jászberényi városvédőket.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete nevében Nagyné Kiss Mária alel-
nök az egyesület elnökének és titkárának, Hortiné dr. Bathó Editnek 
egy-egy ezüstözött Penczner Pál emlékérmet – a festőművész születé-
sének 100. évfordulójára 2016-ban adtuk ki – nyújtott át az egyesület 
összefogásának köszöneteként.

A FÉBE hosszú idő óta jó kapcsolatokat ápol a jászberényiekkel, 
kölcsönösen hasznosítjuk egymás tapasztalatait, és látogatjuk egymás 
rendezvényeit.

A vacsora előtt a technika segítségével a harminc év főbb történései-
ről összevágott kisfilm levetítésével idézték fel a múltat, erőt adva ezzel 
a további eredményes működéshez.

Az egyesület vezetőségének és minden tagjának gratulálunk, és a kö-
vetkező évtizedekhez sok sikert kívánunk.

 Tóth Tibor

Bérczi D. Sándor: „Női Kézimunka Érte-
sítő” című kiadványát 1883-ban alapította, 
melynek felelős kiadója Bérczi Antal György, 
készült az Athenaeum irodalmi és nyomdai 
Rt. Budapesti nyomdájában.

Ebből a sorozatból most a korához képest 
is nagyon szép állapotban lévő 43. számú 
kiadást mutatjuk be, ami az 1926-os évben 
jelent meg.

A kézimunkázni szerető hölgyeknek igé-
nyesen elkészíthető gyönyörű munkákhoz 
ad pontos leírásokat, ahogyan azt a szerző is 
leírja bevezetőjében:

„Árjegyzékem immár 43-ik évfolyamát 
azon tiszteletteljes kérelemmel vagyok bá-
tor átnyújtani, miszerint kegyeskedjék azt 
figyelemre méltatni. Ezen, szakmámban pá-
ratlanul álló díszes mű összeállításánál súlyt 
helyeztem úgy a legegyszerűbb, mint a leg-
kényesebb ízlést is kielégítő munkák kultivá-
lására,…”

A kiadvány papír és egyben puha kötésű, 
színes és fekete-fehér képekkel ellátott, mind 
a 64 oldala a mai kor ízlésének is megfele-
lő lehet, hiszen pontos információkat foglal 
össze, segítve a munkák minél egyszerűbben 
történő elvégzését. A 146 színes gobelin min-
ta előfestve és fonallal együtt is megrendel-
hető volt.

A könyv nemcsak varrásmintákat ír le, 
hanem megmutatja képekben is az egyes 
technikákhoz szükséges varrótűformákat, 
cérnákat, fonalakat, selymeket vagy a mun-
kafolyamatok közben használatos ujjvédőt, 
hímzőollót, hímzőkeretet, csontkarikát vagy 
a harisnyatömőfát, hogy csak néhányat felso-
roljunk az egyes segédeszközökből. 

Az elkészített munkák is sokfélék lehetnek: 
függönyök, terítők, zsebkendők és zsebken-
dőtartók, rakett-táska, nadrágtartók, gyer-
mekkocsi-takarók, gyermekkötény, különféle 
párnák, zászlók és még nagyon sok érdekes-

ség leírása olvasható és képe nézhető meg. 
A díszes kiadvány Kiss József (1924–1989) 
tanár, helytörténeti kutató irathagyatékából 
való. A Városi Értéktárban a 91 évvel ezelőtt 
megjelent Női Kézimunka Értesítőt az érdek-
lődők meg is nézhetik.

Dobák Viktor
Fotó: Városi Értéktár archívuma

Bolla János a vezetőség
beszámolóját tartja a három 

évtizedes munkáról
Fotó: ifj. Pócs János

A kiadvány címoldala

Kelim szárnyfüggönyök és pamlagátvetők
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Újból együtt a visegrádi négyek: kicsit másképp, kicsit máshol
A Visegrádi Együttműködés keretében gazdasági, illetve politikai 

céllal rendszeresen hallhatunk a V4-ek különféle találkozóiról. Ezúttal 
más aspektusban hallhattunk róla. Történt ugyanis, hogy a szlovákiai 
Rajecfürdőn megrendezésre került a II. Nemzetközi Egyházi Talál-
kozó és Kórusfesztivál Szűz Mária, illetve a Mária-dalok tiszteletére. 
Az európai uniós támogatással megvalósuló testvérvárosi találkozóra 
Csehország, Szlovákia, Lengyelország és természetesen Magyarország 
egy-egy kórusát hívták meg. Hazánkat előző évben Kisújszállás kép-
viselte, mivel neki vannak élő kapcsolatai a szlovák településsel. Idén 
azonban az a rendkívüli megtiszteltetés érte Jászfényszarut, ezáltal vá-
rosi énekkarunkat, hogy mi képviselhettük Magyarországot ezen a je-
les napon. Hogyan találtak pont ránk? Ezt a szép küldetést elsősorban 
Jászfényszaru és a lengyel település, Zaklichyn testvérvárosi kapcso-
latainak köszönhetjük. Kórusunk zaklichyni nyári vendégszereplése 
hírére a Kisújszállást patronálló Horgos Beáta (Jászfényszaru állandó 
lengyel tolmácsa, Bogusa 
honfitársa és barátja) aján-
lotta be kórusunkat erre a 
rendezvényre. 

Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata megelőlegez-
vén a bizalmat lehetővé 
tette számunkra, hogy el-
utazhassunk Rajecfürdőre, 
Keresztesi József tanár úr 
pedig Jáger Jánossal kar-
öltve a tőlük megszokott 
magabiztossággal indította 
meg a felkészülést. A mű-
velődési ház vezetőségét is 
bevonva, felkérve az egy-
házközösségünket is, igazi 
csapatmunka indult. Végül 
is populáris, modern jelle-
gű énekkar vagyunk, nem 
egyházi zenét ismerő és éneklő kórus. Nem vallhattunk szégyent. Ez-
úton is ezer köszönet Sándorné Tóth Évinek az átfogó segítségéért, 
nélküle nem sikerült volna ez a találkozó.

Hogy is telt el a 3 nap? Bordásné Kovács Katalin is velünk tar-
tott, így a tőle megszokott módon gazdagon tűzdeltük programok-
kal, látnivalókkal az utazásunkat. Október 27-én reggel indultunk 
el Rajecfürdőre. Elsőként megtekintettük Zólyom várát. Különös, 
szokatlan szoborgyűjtemény, illetve gazdag festménykavalkád tárult 
elénk. A vár megtekintése után rövid séta következett a településen, 
majd folytattuk utunkat.

A következő állomás Bajmóc várának megtekintése volt. Nemcsak 
rám, hanem többségünkre maradandó módon hatott ez a várláto-
gatás. Egyszerűen gyönyörű! Mind külsőleg, környezetét tekintve 
olyan, mint a mesefilmekben a maga cirádás tornyaival, parkjával, 
illetve a körülölelő Nyitra folyóval, hattyúkkal és kacsákkal. De belül 
is káprázatos volt. A vár utolsó (műgyűjtő) tulajdonosa Pálffy János 
Ferenc gróf nagy szenvedéllyel alakította ki a vár belsejét, rengeteg 
képzőművészeti alkotással, bútorral, berendezéssel, festménnyel. Soha 
véget nem érő lépcsősorokon juthattunk fel a különféle stílusokban 
berendezett gyönyörű termek sokaságába. Itt jegyezném meg, hogy 
Keresztesi tanár úr korát meghazudtolva és a fiatalabb generációt 
meglepve végig állta a sarat, a legmagasabb tornyokba és kacskaringós 
lépcsőkön is felsétált. Le a kalappal! A tárlatvezetés legvégén megte-
kintettük a vár alatti cseppkőbarlangot, illetve a Pálffy család kriptáját 
és szarkofágját is. 

A hosszú út végén már esteledett, mire Rajecfürdőre értünk. Meg-
hívóink a település nívós szállodájában (Skalka Hotel) szállásolták el a 
csapatot. Miután elfoglaltuk szobáinkat, és elfogyasztottuk a vacsorát, 
máris megkezdtük a hangolódást küldetésünkre. Az étteremben késő 
estig próbált a csapat, az utolsó simításokat is véghez vittük, hogy a 
szombati és vasárnapi szereplésen méltán képviseljük Jászfényszarut.

Eljött október 28. szombat, a találkozó napja. Testi-lelki feltöltődés 
céljából (fakultatív módon) többen a csoportból elmentünk (az egyéb-

ként régen magyar érdekeltségű fürdőbe), az Aphrodite Spa gyógyfür-
dőbe, mely a település fő nevezetessége. Méltán! Luxus körülmények 
között, kristálytiszta gyógyvízzel ellátott, látványnak is gyönyörű für-
dőt képzeljünk el, mely a legkülönbözőbb igényeket elégítheti ki az 
odalátogatóknak. Aromaterápia, masszázs, szauna, pezsgőfürdő stb. 
Nem vagyok egy wellness-szimpatizáns, de ez az ott töltött két óra 
felejthetetlen volt számomra. Van egy hangulata annak, ha az ember 
41 fokos vízben ül, az arcát 8 fokos szellő simogatja, miközben a sze-
me elé a szlovák hegyek körülölelő látványa tárul… Akinek valaha 
megadatik, keresse fel ezt a fürdőt, érdemes.

Majd eljött a délután, ünneplőbe öltöztettük szívünket-lelkünket 
és magunkat is, majd kezdetét vette a nemzetközi találkozó a helyi 
katolikus templomban. Mind a szlovák, mind a lengyel és cseh kó-
rusok igen magas színvonalon, több szólamban énekelve adták elő a 
Szűz Máriát dicsőítő énekeiket, vallási jellegű kórusműveiket. Mégis, 

mikor mi kerültünk sorra, 
valami végtelen szeretet 
és béke szállt le ránk, egy-
szerre eltűnt a versengés 
szelleme, nem maradt más, 
csak a közös élmény em-
ber és ember között, a dal 
és az ima emberiséget ösz-
szekötő hatalma. Legjobb 
formánkat sikerült hozni, 
egyszerűen üdítő volt, és 
biztonságos támaszt nyúj-
tott énekeinkhez zenésze-
ink játéka.

Sándorné Tóth Éva és 
Lajkó Anita szólóéneke 
pedig a hitet erősítette meg 
mindenki szívében, legyen 
az magyar ember vagy szlo-
vák nénike a padsorok kö-

zött. Nem túlzok, vastapsot kaptunk. Mégis a legnagyobb élmény szá-
momra az volt, mikor a tisztelendő atya magyarul szólt hozzánk, olyan 
tiszta kiejtéssel köszönve meg látogatásunkat és műsorunkat, mintha 
nem is szlovák pap lenne, hanem titkon magyar ember is.

A különleges hangulatú napot a négy ország csoportjainak közös 
estje zárta. Mosolygós apácák, tiszta szívű gyerekek, fiatal felnőttek 
adtak nekünk a vacsorát követően komolyzenei hangversenyt. Igazán 
ünnepi hangulatot teremtettek. Bemutatkoztak egymásnak a csopor-
tok, jelképes ajándékokat adtak egymásnak. A protokolláris rész után 
Jáger Jancsi elővette gitárját, és halk zenélésbe kezdett az asztaltársaság. 
Több se kellett, mint olaj a tűzre, kezdetét vette egy olyan örömzené-
lés, ahol a jelen lévők határokon átívelő módon váltak eggyé. Először a 
lengyelek és magyarok találtak egymásra, mint annyiszor a történelem 
során is (lengyel-magyar két jó barát…) aztán csatlakoztak az éneklő-
zenélő közösséghez a csehek és a szlovákok is. A repertoár a Kakukk 
Jankótól Bob Dylanen keresztül az Omega együttes Gyöngyhajú 
lány című dalán át a múlt rendszert idéző dalokig terjedt. Szólt hát a 
Gvantanaméra, pörgött a dob, a felfokozott hangulat tartott egészen 
hajnalig. Így zárult a találkozó napja, melyen számos új, vélhetően 
hosszú távú barátság is köttetett.

A küldetésünk 3. napja sem telt tétlenül: nem kisebb bizalmat kap-
tunk, mint a vasárnapi szentmise szertartásában beékelve kórusunk 
működhetett közre. Itt köszönnénk meg másodszor is Sándorné Éva 
segítő iránymutatását, illetve Lovászné Török Magdolna segítségét. 
Mind a dalok választásában, mind az időzítésében jelentős szerepük 
volt. Így történhetett meg, hogy úgy hangzott az orgona karzatán köz-
vetített műsorunk, minta minden héten szerves részei lennénk ennek 
a hitközösségnek is. Megható volt, hogy mindenféle korosztály kép-
viseltette magát. Rengeteg fiatal család, gyermek, sőt még kisbaba is 
részt vett a szokásos szentmisén, mely példaértékű volt számunkra. 
Nem értettük ugyan a szlovák szót, mégis otthon éreztük magun-
kat, pontosan éreztük és tudtuk miről beszél a szentatya, mikor mi 

(folytatás a 18. oldalon)

„A legjobb formánkat sikerült hozni...”
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Őszikék Nyugdíjasklub kirándulása

(folytatás a 17. oldalról)
következik, hiszen egy hitközösséghez tartozunk. A szentmise véget 
ért, menjetek békével…hangzott el. Majd mentek, de megálltak és 
velünk együtt énekelték a Halleluját a szlovák hívők is. Ez felért egy 
dicsérettel számunkra. Kiemelt köszönet illeti önkormányzatunkat, 
mert ilyen élményekre sose tettünk volna szert, ha nem úgy támogat-
ná a kultúrát, mint ahogyan azt teszi. Másrészt köszönet Bogusának 
és Horgosi Beátának, mert a zökkenőmentes kommunikációt nekik 
köszönhetjük. Ugyanis énekelni szoktunk, de beszélni lengyelül és 
szlovákul csak ők tudnak.

Vasárnap elérkezett a búcsúzás ideje, mely katartikus élmény volt. 
Közös ebéddel záródott a három nap eseménysora, a szálloda rendez-
vénytervében búcsúzott el egymástól a magyar, a lengyel és a cseh kó-
rus. Illetve a szlovákiai vendéglátóink. A búcsú percei megrendítőek 
voltak. Már a buszhoz indult volna a társaság, mikor egységben éne-
kelni kezdtek a csehek és a lengyelek, énekelték a Halleluját, kéz a kéz-
ben, mintegy köszönetként a közösen eltöltött különleges hétvégéért. 
Köszönjük! Sosem felejtsük el ezt a három napot, büszkék vagyunk rá, 
hogy magyarok vagyunk, jászok vagyunk, hogy Jászfényszarut képvi-
selhettük! Tanczikó-Ruis Beatrix

Az Őszikék Nyugdíjasklub Csáki Sándorné vezetésével 2017. szept-
ember 21-én (csütörtökön) Szentendre megismerése céljából szervezte 
meg kirándulását. A csoport a művelődési háztól különjáratú autó-
busszal indult, ahová esernyővel érkeztünk, mert esett az eső.

Szentendrére érkezésünkkor a helyi Tourinform idegenvezetője várt 
bennünket, hogy városnéző sétára induljunk, továbbra is esernyővel.

Az idegenvezető szólt a város gazdag történelmi múltjáról. A Római 
Birodalom keleti határa a Duna vonala volt. Az V. század első feléig 
fennálló erődítmény mintegy 1000 fős katonaság befogadására volt 
alkalmas. A vár körül elterülő vicus militarisban, a polgári településen 
laktak a katonák családtagjai, valamint a katonaságot ellátó iparosok 
és kereskedők. Szentendre a rómaiak korában élte meg első virágkorát. 
A rómaiak teremtettek először civilizációt e vidéken: utakat, vízvezeté-
ket, kőházakat, ipart, kereskedelmet, szervezett társadalmi életet.

A magyarság a IX. században vette birtokába Szentendrét és kör-
nyékét. A honfoglaló Árpád fejedelem vezértársa, Kurszán fejedelem 
foglalta el. Szentendre a XIII. században főesperesi székhely, Pilis vár-
megye egyházi központja. Buda 
elfoglalása (1541) után Szent-
endre is török kézre került. A 
százötven éves török uralom alatt 
a város majdnem teljesen elpusz-
tult, 1684-ben szabadult fel. A 
törökök után 1690-től a szerbek 
virágoztatták fel a várost, majd 
jöttek dalmát, szlovák, német és 
görög telepesek, akik külön vá-
rosrészben telepedtek le. A XIX. 
század első felében is – az előző 
évtizedekhez hasonlóan – hatal-
mas árvizek és tűzvészek dúltak a 
városban, elpusztítva sok polgár 
minden vagyonát. Az 1882-ben 
bekövetkezett filoxéra járvány pusztítása a város egész lakosságát érin-
tette. A század második felének kétségtelenül legnépszerűbb egyéni-
sége Dumtsa Jenő polgármester volt. Még életében utcát nevezetek el 
róla, ismét nagy fejlődésen ment át a város. 

A XX. században a festők városává is vált. Szentendre csak az 1960-as 
évek végén került az országos érdeklődés látókörébe. Kormányzati és 
megyei tervek alapján 1967-ben a város határában megindul a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum építése. A várost Pest megye kulturális köz-
pontjának jelölik ki. Megkezdődnek a Szentendrei Teátrum előadásai.

A főtéri séta keretében először Czóbel Béla (1883–1976) Kossuth-
díjas magyar avantgárd festő életmű-kiállítását néztük meg. A 1940-
es évektől télen Párizsban, nyáron Szentendrén alkotott feleségével, 
Mondok Máriával. Életében Szentendrére hagyta festményeinek egy 
részét, és halála előtt egy évvel, 1975-ben megnyílt a kiállítása. A régi 
tárlatot több előkerült festménnyel és grafikával 2016-ban újrarendez-
ték, több kétoldalas festményt is láthattunk.

Utunk következő állomása a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum és 
Belgrád-székesegyház, a magyarországi szerbség központja, ahol bete-
kintést nyerhettünk az ortodox egyház kincseibe, és a mai napig mű-
ködő egyház mindennapi életébe. Alapját a szentendrei püspöki kincs-
tár képezte, majd olyan további jelentős műalkotásokkal gyarapodott, 

amelyek évszázadokon át az egyházmegye templomainak használatá-
ban álltak. Az 1964-ben létesült szentendrei gyűjtemény főként iko-
nok és különféle istentiszteleti tárgyak egybegyűjtésével fokozatosan a 
magyarországi ortodox egyházművészeti emlékek becses, és a tárgyak 
sokféleségét és számát tekintve legnagyobb tárházává növekedett.

Megnéztük a Rab Ráby téren álló, Jókai-regényhőssé lett Ráby Má-
tyás 1768-ban épült házát. A barokk stílusú épület egyike az épen 
maradt régi szentendrei gazdaházaknak. Jellegzetes barokk lakóépület, 
kazettás nagykapuval, kovácsoltvas pincekapuval, kőkeretes ablakok-
kal. Jókai Mór Rab Ráby című regényéből ismert Ráby Mátyás ebben 
a házban élt.

Kovács Margit (1902–1977) Kossuth-díjas magyar kerámiaművész, 
érdemes és kiváló művész. a magyar kerámiaművészet megújítója még 
életében, 1972-ben munkáinak nagy részét Szentendrére, kisebb ré-
szét szülővárosára, Győrre hagyta. A szentendrei kiállítás 1973-ban 
nyílt meg. 2008-ban jelentős rekonstrukció keretében bővítették a 
kiállító teret.

Többségünk szabadprogram 
keretében megnézte a csodálatos 
múzeumot. A karácsony közelsége 
miatt a Hubay-házba is betértünk, 
ahol egész évben karácsony van. 

A Karácsony Múzeum 2010-
ben nyílt meg, ahol jóleső érzés-
sel nosztalgiáztunk, szüleink és 
gyerekkorunk karácsonyfa díszeit 
láthattuk viszont. Pazar és szín-
pompás feldíszített fák, korabeli 
játékok folytán száz évvel repül-
tünk vissza az időben. A látvány 
mellett többségük utángyártott 
változatta meg is vásárolható.

A Labirintus étteremben jóízűen 
elfogyasztottuk az ebédet, kicsit megpihenve indultunk Magyarország 
legnagyobb szabadtéri múzeumába, az 50 éve létesített Szentendrei 
Skanzenhez. 

Az eredetileg tervezett 3 órás látogatást – a szünet nélküli esőzés 
miatt – 1 órával lecsökkentettük. A hatvan hektárnyi területen 312 
különböző épület nyolc tájegységbe rendezve látogatható: észak-ma-
gyarországi falu, felföldi mezőváros, Felső-Tisza-vidéki, alföldi mező-
város, dél-dunántúli, bakonyi, Balaton-felvidéki, nyugat-dunántúli, 
kisalföldi.

Elsétáltunk az észak-magyarországi falurészre, közben láthattuk az 
Alföld tájegységben működő Jászárokszállási Fogadó épületét, a Jász-
árokszálláson ma is álló egykori fogadó hiteles másolatát, melyben 
étterem működik. 500 méter gyaloglás után a háromszintes Magtár 
épületében egy Hé ’67! című, ez év június 13-án megnyílt nosztal-
gia kiállítás repített vissza bennünket a ’60-’70-’80-as évek világába. 
A használati tárgyaktól kezdve ruházaton, bútorokon át fedeztük fel 
gyermekkori tárgyainkat, de többek szájából elhangzott, hogy „ilyen 
még nekem is van”.

Az egész napos eső kicsit rányomta bélyegét a kirándulás hangulatá-
ra, de összességében nagyon sok szépet láttunk és sok újat hallottunk.

Tóth Tibor · Fotó: Czeglédi Lászlóné

Újból együtt a visegrádi négyek: kicsit másképp, kicsit máshol

A Szerb Egyházi Múzeumban
az idegenvezető tájékoztatását hallgatja a csoport egy része



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/11 19

Prága és Csehország világörökségei kirándulás
június 30. és július 4. között a FÉBE szervezésében (1V. rész)

Késő este érkeztünk meg Dél-Csehország legnagyobb városába, egy-
ben központjába, az osztrák határ mentén fekvő Ceske Budejovicebe. 
Sokan Európa egyik legfinomabb sörének szülővárosaként ismerik. 
1265-ben II. Ottokár alapította a települést védelmi céllal. Halála 
után a fejlődés nem állt meg, a város új urai az eredeti tervek szerint 
folytatták az építkezést. A 15. században a huszita forradalom söpört 
végig Dél-Csehországon, kivéve egy települést, Ceske Budejovicét, 
ami nagyrészt katolikus lakossága révén feltétel nélkül hű maradt a ki-
rályhoz. Ez a hűség meghozta jutalmát, a település az ország egyik leg-
gazdagabb és legjelentősebb városa 
lett, prosperitásának csúcspontját 
a 16. században érte el. Ahogy a 
jómód egyre nőtt, a régi gótikus 
épületek lassacskán reneszánsz 
külsőt öltöttek az új divat szerint. 
Ekkor épült az új Városháza és a 
piac, a város számos új épülettel 
gazdagodott.

Szálláshelyünk a város főterén 
a négycsillagos Hotel Dovákban 
volt. Először megvacsoráztunk, 
majd elfoglaltuk a szálláshelyün-
ket, és gyönyörködhettünk a főtér 
esti megvilágításában. A város II. 
Ottokárról elnevezett főtere az 
egyik legnagyobb az országban 
és Európában. Szerencsétlen ki-
alakítása folytán azonban a nagy, 
pontosan egyhektáros üres tér körül eltörpülnek a szebbnél szebb épü-
letek, melyek a város apró ékkövei. A téren áll a 18. századi Sámson 
szökőkút, ami szinte elveszik a hatalmas, macskakövekkel kirakott tér 
közepén. A főtéren kapott helyet a barokk stílusban 1727-1730 között 
épült Városháza, ami Martinelli nevét dicséri. A Városháza tetején egy 
Dietrich által tervezett, életnagyságúnál is nagyobb szobor hirdeti a 
városi polgár fő erényeit, az igazságosságot, a bölcsességet, a bátorságot 
és a szorgalmat.

A főtér másik érdekes látványossága, a Fekete-torony, a város szinte 
valamennyi pontjáról látható. A 72 m magas, gótikus és reneszánsz 
jegyeket ötvöző építmény 1553 óta uralja Ceske Budejovice látképét. 
Őrtoronyként és a szomszédos Szent Miklós-templom harangtornya-
ként is használták. Benne két harang is van, az egyik az 1700-as évek 
elejéről származik, a másikat az 1990-es évek közepén avatták fel, min-
den délben megkongatják őket. 

A negyedik napon reggeli után elindultunk a hlubokái kastélyt 
megnézni. A kastély bejáratához a buszparkolótól gumikerekű kisvo-
nattal érkeztünk. 

A kastély helyén már a XIII. század közepén I. Vencel cseh király 
által építtetett koragótikus vár állott. A király birtoka volt, azonban 
sokszor zálogba adták, így sok tulajdonos váltotta egymást. A XVI. 
század második felében reneszánsz várkastéllyá építik át. Az uradalmat 
II. Habsburg Ferdinánd 1628-ban eladta Marradas Baltazar spanyol 
generálisnak, aki a harmincéves háború kiváló hadvezére volt a Habs-
burgok oldalán. A család 1661-ben visszatért Spanyolországba, így vé-
tel útján a Schwarzenberg család tulajdonába került egészen 1947-ig. 

Hluboká várát a XVIII. század első harmadában barokk stílusban át-
építik. Schwarzenberg II. János Adolf és felesége Lichtensteini Eleonó-
ra számos utat tettek az iparilag fejlett és haladó Angliában. Eleonóra a 
Windsori Kastélyt választotta mintául az átépítéshez. A bécsi Frantisek 
Beer építész tervei alapján 1840 – 71 között történt meg a Tudor-gó-
tikus külső kialakítása, mely régiességet és monumentalitást adott a 
kastélynak. A belső terek a több kényelmet és a kellemes környezetet 
voltak hivatva biztosítani. A falak és mennyezet fával való borítása, a 
bőrből készült fali tapéták, a nyílászáróknál elhelyezett nehéz függö-
nyök a hőszigetelést biztosították. Az alagsorban elhelyezett kazánok-
kal felmelegített levegőt a falakban lévő légcsatornákon jutatták el a 
szobákba. Hatalmas angolparkot alakítottak ki a kastély körül, csak az 

1851-es évben közel 12 ezer fát, több mint 2 ezer cserjét ültettek el. 
Az utolsó átépítés 1908-ban történt, a nagyebédlő neoreneszánsz stí-

lusú átalakításával. A helyiség falait fával burkolták, mennyezetére egy 
Ceske Budejovice-i polgárházból származó XVI. századi eredeti, de 
restaurált famennyezet került.

A kastélyt 1940-ben a német titkosrendőrség lefoglalta, mivel 
Schwarzenbergék megtagadták az együttműködést a nácikkal, ezért 
minden birtokuktól megfosztották őket. Öt évig Göring vadászkas-
télya volt. 

A birtokokat 1949-ben államo-
sították, a kastély azóta állami tu-
lajdonban van, jelentős turisztikai 
látványosság.

A Dél-Csehországban, a Mold-
va folyó kettős kanyarulatának 
partján lévő 13 ezer lakosú Cesky 
Krumlovban töltöttük a nap má-
sodik felét. A település történel-
mi negyedét az UNESCO 1992 
decem berében a Világörökség ré-
szének nyilvánította.

A krumlovi vár a prágai Hra-
dzsin után Csehország második 
legnagyobb vára. Öt udvarból és 
negyven épületből áll. Szépségét 
ékesíti a hozzá tartozó hét hektá-
ros kastélypark. A 14. századtól 
egészen a 19. századig folyamato-

san építették, bővítették. Négy fő részből áll: alsó és felső vár, a barokk 
színházi rész és a kastélypark. A felső vár és a barokk színház közti 
várárkot egy sok emelet magas, boltozatos híd tölti ki.

Látogatásunkkor a felújított barokk kastélyszínház zárva volt, így 
nem tudtuk megnézni. Évente csak három barokk operát adnak elő. 

A kastélyparkban van egy szabadtéri színpad, érdekessége, hogy nem 
a színpad forgó, hanem a nézőtér.

A vártorony 54 méter magas, amely az alsó vár belső udvarán talál-
ható, tetejéről szép kilátás nyílik a városra.

A Szent Vitus-templom Krumlov másik fontos régi épülete. A há-
romhajós templomot a 14. században építették, a főoltár 1560-ban 
készült.

A várossal egyidős a sörfőzés, a 13 századtól folyamatosan működött 
sörfőzde.

Szálláshelyünk Cesky Krumlovtól 30 km-re volt, így időben értünk 
vissza Ceské Budejovicebe. 

Vacsora után idegenvezetőnkkel főtéri sétaközben ismertük meg a 
nevezetesebb építményeket.

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében 50 fő június 30. és 
július 4. között külföldi kiránduláson vett részt. 

Utunk során Pozsonyt, Lednice kastélyát, Prágát, Loket várát, Kar-
lovy Vary fürdőhelyet, Pilzent, Ceské Budejovice városát, Hluboká 
kastélyát, Cesky Krumlov várát, Trebont, Jindrichuv Hradec kastélyát 
és Telc városát és kastélyát néztük meg. 

Az utasok közül sokan fényképeztek, közülük Both Béla, Czeglédi 
Lászlóné, Kónya Sándor és Zsólyomi Jánosné képeiből a legszebbeket, 
kb. 1200 db-ot válogattunk ki.

A kirándulás résztvevőinek és minden érdeklődőnek 2017. dec-
ember 8-án (pénteken) 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár földszinti termében a fotósok szemével, vetített ké-
pekkel idézzük fel a látottakat. A nyolcvan percre tervezett program 
az érdeklődőknek sok érdekességet, szépséget tartogat. Tóth Tibor

Kastély Cesky Krumlov városban. Fotó: Both Béla

Pozsony, Prága és Csehország
világörökségei képekben
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10 éve indult útjára a vállalkozó nők a vidékért
népfőiskolai projekt Jászfényszarun – II. rész

8. A tevékenyég erősségei
· A képzési és egyéb szakmai tevékenységek rugalmassága: az előre 

meghirdetett programelem mindegyikén nem volt kötelező a rész-
vétel, ugyanakkor a képzéseken az előre bevállalt igazolatlan hiány-
zás maximum 20% lehetett.

· A képzések elsősorban orientáló jellegűek voltak, és nem vállalkozhat-
tak arra, hogy az adott terület ismereteinek teljes körét megjelenítsék.

· A projekt sokszínűsége, változatossága (képzés, tanácsadás, szakmai 
tanulmányút, szakmai vásár, kiállítás), vagyis bár a szakmai képzés 
tekinthető a legfontosabb projekt-elemnek, mégsem vált domi-
nánssá, s a többi projekt-elem ezt erősítette, illetve színesítette. 

· A képzési program sokszínűsége: a képzési tevékenyégben egészsé-
ges egyensúllyal jelentek meg a kimondottan a vállalkozást segítő 
szakmai ismeretek, másfelől az olyan egyéni kompetencia-fejleszté-
sek is, amelyek az élet egyéb területein is hasznosak, sőt nélkülöz-
hetetlenek.

· A tanácsadási tevékenyég segítette, elmélyítette a képzési folya-
matban megszerzett ismereteket. Az ilyen típusú programoknál 
jellemző, hogy a tanácsadási fázis képezi a „hidat” az elméletinek 
mondható képzési szakasz és a gyakorlatban megjelenő megvalósí-
tási szakasz között.

· A térségben élő minden nő számára hozzáférhető volt. A jelentke-
zésnek nem voltak kor, iskolai végzettség, társadalmi csoport elő-
feltételei.

· A létrehozott belső zárt levelezőlista, amely – a projektzárás után – 
továbbra is információs platformként működik.

· Vállalkozói klub létrejötte, ennek fenntartása.
· Digitális analfabetizmus felszámolása (ott, ahol ez előfordult), 

megfelelő IKT-kompetenciák fejlesztése.
· Információ- és tudáscentrum, tudáshálózat (kapcsolati tőke) létre-

hozása.

9. A tevékenység gyenge oldala
· Bár a képzés felépítése jó, ugyanakkor látszik, hogy sok területet 

érintett, így a „teljesességre törekvés” a fókuszpontok kialakítása 
nagy koncentrálást igényel.

· A csoport heterogenitása (kor, iskolai végzettség, társadalmi cso-
port, munkaerőpiaci pozíció, szakmai tapasztalat), a sokszínűség 
alapvetően innovativitást és termelékenységet jelenthet, azonban 
egy rövid ciklusokból álló képzésben nehezen lehet ezeket a gyak-
ran jelentős különbségeket kiküszöbölni vagy megoldani.

10. Eredmények
Az eredeti tervek szerint a két helyszínen összesen 110 vállalkozó 

vagy vállakozás indítását tervező nő bevonását tervezték (megjegyzen-
dő, hogy a pályázati kiírás eredetileg 100 fő várt el), az aktuális érték 
109 fő volt. A Népfőiskola ezt a tervet teljesíteni tudta, sőt egyes pro-
jektelemekben ezt felül is múlta, mint pl.:

· valamely programelemet elvégzők száma:
 100 fő (terv.), 104 fő (tényl.) – 104%
· szakmai szervezetbe bevontak száma: 4 fő (terv.), 7 fő (tényl.) – 175%
· képzési programba bevontak száma:
 40 fő (terv.), 61 fő (tényl.) – 152,5%
· tanácsadási programba bevontak száma:
 80 fő (terv.), 83 fő (tényl.) – 103,75%
· képzési programot sikeresen elvégzettek száma:
 32 fő (terv.), 42 fő (tényl.) – 131,25%
· tanácsadási programon eredményesen részt vettek:
 60 fő (terv.), 83 fő (tényl.) – 138,33%

· egyéb tevékenységben eredményesen részt vett nők száma:
 50 fő (terv.), 67 fő (tényl.) – 134%
 (pl.: szakmai út: 46 fő, pályázatot írt és beadta 5 fő, kiadványba írt 

9 fő, családi napközi megvalósíthatósági tanulmány készítésében részt 
vett 3 fő, újság szerkesztése, marketing: 4 fő)

· üzleti tervet, projekttervet készítők száma:
 32 fő (terv.), 42 fő (tényl.) – 131,25%
A projektben résztvevők kapcsolataik révén egyfajta hálózatot is 

kiépítettek, bár ez nem tekinthető „formális” hálózatnak. A szakmai 
munka sikerességét bizonyítja, hogy mindkét projekthelyszínen elin-
dítottak egy-egy vállalkozói női klubot is.

Azon résztvevők számára, akik most szeretnék indítani vállalkozá-
sukat, a projektnek elsősorban orientációs, valamint ismeretterjesztő 
jellege domborodott ki, míg azok körében, akik már vállalkozással 
rendelkeznek, a továbbképzés jellege volt hangsúlyos. Mindkét eset-
ben elmondható, hogy a nők számára a saját vállalkozói teljesítmé-
nyük kiteljesedése érdekében nagyon sok tennivalójuk lesz az elkövet-
kezendő időben, viszont a kezdő impulzust egyértelműen megkapták, 
s igen jelentőssé vált annak a felismerése, hogy „nincsenek egyedül” a 
problémáikkal, feladataikkal (tanácsadók, üzleti partnerek, beszállítók 
köre bővült). Másfelől a szakmai ismeretek mellett személyiségüknek 
olyan szegmenseit is fejleszthették, amelyek az élet más területein is 
hasznosak lesznek, lehetnek.

A résztvevők tanúsítványt kaptak, de ami ennél fontosabb, hogy 
jövőorientáltan szakmai, emberi tapasztalatokat is szereztek, kapcso-
latok alakultak ki.

Egyértelmű eredmény (egyben kimeneti indikátor), hogy a részt-
vevők egyik köre (jellemzően azok, akik vállalkozás indításában gon-
dolkodnak) üzleti tervet készítettek, míg mások pályázatot készítettek 
vagy előkészültek ennek elkészítésére, amennyiben releváns kiírás fog 
megjelenni. Szakmai szervezeti tagságot (kereskedelmi és iparkamara, 
Leader akciócsoport) kezdeményezett a tervezett 4 fő helyett 7 fő. 

A projektmunkát bemutató 80 oldalas kiadvány 600 példányban lá-
tott napvilágot. A program megvalósítása közben jelent meg a szociális 
szövetkezetről szóló pályázati kiírás. Erre 5 fő adott be pályázatot.

11. A tevékenység alkalmazhatósága – „jó gyakorlat”
A HEFOP 1.3.1-06/1. prioritású pályázati kiírás jelentős támoga-

tást adott a nők munkaerőpiaci integrációjához, reintegrációjához, 
munkaerőpiaci lehetőségeik erősítéséhez és a gazdasági szférában be-
töltött szerepük jelentősebbé tételéhez. Egy ilyen lehetőséget ragadott 
meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskola a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Népfőiskolával együtt, és sikeres pályázat után megvalósíthatták 
projektjüket.

A projekt jó példája a nem formális felnőttoktatásnak, amelyben ke-
verednek a munkaerőpiacra és az általános felnőttoktatásra irányuló 
elemek. Pozitív sajátosságai, elemei teszik alkalmassá a jó gyakorlatra:

· képzési rugalmasság: a szakmai tevékenységekben való részvétel al-
ternatív;

· a szakmai tevékenységekben keveredik az általános felnőttoktatás, 
valamint a munkaerőpiacra irányuló kompetenciák fejlesztése;

· viszonylagosan alacsonynak mondható támogatási forrás ellenére 
nagy létszámú csoportot ér el;

· a képzési struktúra alkalmazkodik a helyi emberi erőforrás sajá-
tosságaihoz, valamint a helyi, térségi munkaerőpiaci, gazdasági, 
vállalkozási lehetőségekhez;

· az egymástól való tanulás – a felnőttoktatás egyik leghangsúlyo-
sabb formája – megvalósul;

· információ-bázist, tartalmában működő hálózatot hoz létre.

12. Kapcsolatfelvétel
Kovács Béláné Pető Magdolna (a projekt szakmai vezetője)
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Tel./fax: 57/422-137, 30/579-0164
info@bedekovich.hu · www.bedekovich.hu
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

PÉTER ÖDÖNNÉ
SZABó ROZÁLIA

halálának 5. évfordulójára.
„Oly jó volna, ha itt lennél drága jó mamikám.

Elmondanám neked bánatom, mi fáj
Életem sokat változott, mióta nem vagy.

Szívemben a bánat oly nagy.
Mikor bánatom volt, te fogtad a kezem,
Vigasztaltál, simogattad mindig a fejem.

Számtalanszor sírtam neked, mamikám, mi fájt,
Szavaiddal te mindig megvigasztaltál.

Kimegyek a temetőbe, drága jó mamám sírodhoz,
Leborulva keresztfádra ott mondom el bánatom.

Lágy szellőnek fuvallata megsúgja üzeneted,
Olyan lesz majd, mintha ott is fognád a két kezemet.”

Szerető unokád és családja

Elmentem, mert mennem kellett,
de a szívetek mélyén örökké veletek leszek.

MÉSZÁROS MIHÁLYNÉ
TóTH ROZÁLIA

Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, akik szeretetük,
tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki, és mély fájdalmunkban

bármi módon osztoztak.
Gyászoló család

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

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden hétfőn 15.00-tól (bejelentkezés alapján).
Rendel: Dr. SISKA IRÉN szemész szakorvos.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Decemberi akció!
keDVeZmÉNYeiNk:

keretekre: -30%, -40% · Lencsékre: -20%
multifokális lencsékre: -30%

Fényre sötétedő lencsékre: -30%
Napszemüvegekre: -30%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30 óráig

kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

Anyakönyvi hírek – okTÓbEr
SZÜLETTEK: Cherchez Kristóf (Nagy Réka), Hajnal Balázs (Nagy 

Mónika), Petrovics Petra (Szunyogh Melinda Anita), Rafael Nadin 
(Lakatos Martina), Ritczl Tibor (Trangucz Nikolett), Tóth Hanna 
(Szénási Nikolett).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Béczy Orsolya és Németh Lajos.
ELHUNYTAK: Langó Pálné Lukács Ilona (73), Faragó József (64).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Emlékezés

ZSÁMBOKI ISTVÁNNÉ
PALóCZ MAGDOLNA

halálának 1. évfordulójára.
„Lecsukott szemmel még látjuk a lelkét,

ki mellettünk ül, és nekünk mesél…
Nem maradt utánad más csak az emlék, bárhol legyél.”

Szerető lányod és családja

Emlékezés

HARNOS LÁSZLó
halálának 20.,

KEREK BÉLA
halálának 8.,

ID. KEREK BÉLA
halálának 15. és

KEREK BÉLÁNÉ
halálának 1. évfordulójára.

„Hozzátok már a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírotokra tehetünk.

Amikor a könnycsepp gördül arcunkon,
Azért van, mert hiányoztok nagyon”

Szerető családotok
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Konténeres
hulladéKszállítás

Rendelhető: +36-20/621-8848

apróhirdetés
Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció részére is alkalmas 

100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. Tel.: +36-70/500-1917

*
Irodának vagy lakásnak alkalmas felújított külön bejáratú lakás kiadó. 

Tel.: +36-30/356-9371
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Mi újság Fényszarun? · Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata

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

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: Advent · Fotó: Lovászné Török Magdolna

Lapzárta minden hónap második hétfője
A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,

5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com

http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény
Tel.: +36-57/500-960 · www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

programajánló
December

1. 10:30 Rigócsőr király – Mikulás-napi ajándék műsor
  a gyermekeknek a művelődési házban 
1. 17:30 Fényszarui bakák helytállása az első világháborúban 

címmel dr. Kiss Dávid Sándor előadása
  a művelődési házban
2. 18:00 Adventi gyertyagyújtás a templomkertben
3. 8:00 Mikulás ünnepség a szentmise után a templomban
3. 14:30 Adventi kávéház a Régi Kaszinó étteremben
  – Benyus család koncertje
4. 10:00 Jeruzsálem – Színházi nevelési program
 és 14:00 a debreceni Csokonai Színház művészeivel
  az 5. osztályosoknak a művelődési házban
8. 17:00 Csehország világörökségei
  – képvetítés a művelődési házban
8. 17:00 Ghyczy Csongor képzőművész kiállításmegnyitója
  a Régi Kaszinó étteremben
9. 16:00 Városi karácsonyi ünnepség, idősek karácsonya
  a művelődési házban
9. 18:00 Adventi gyertyagyújtás a templomkertben
11. 16:00 VIII. FÉBE bál felvételének vetítése
  a Városi Értéktárban
14. 17:00 Gondolatolvasó-kör felolvasó estje a könyvtárban
16. 18:00 Adventi gyertyagyújtás a templomkertben
23. 18:00 Adventi gyertyagyújtás a templomkertben
24. 24:00 Éjféli mise a templomban
25. 11:00 Ünnepi szentmise a templomban
28.   Lumina Szilveszter
29. 18:00 Óévbúcsúztató vacsorával a művelődési házban
  Epizódok Szűcs Mihály életéből – a jászberényi
  Hagyományőrző Egylet népi vígjátéka
31. 17:00 Hálaadási szentmise
31.  Közösségek szilvesztere a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Ifj. Fáy Aladár grafikusművész kiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben december 4-ig!
· Ghyczy Csongor képzőművész kiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Friss levegő – László Cecília festőművész kiállítása
 a művelődési házban
· 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!

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.


