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Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében
áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. november 8-án megtartott ülésén hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok összefoglalót az érdeklődő olvasóknak.
2017. november 8.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata elfogadta a 2017. évi Közbeszerzési Tervet, valamint a módosított Közbeszerzési szabályzatot.
· A testület a Kossuth utca 2-4. szám alatti régi óvoda és gyermekjóléti szolgálat épületeinek elbontását követően lőszermentesítésre
a Nemes és Társa Kft. ajánlattevő ajánlatát elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a szerződéskötésre és a további szükséges
intézkedések megtételére. Az ajánlatban szereplő 95.000 Ft+áfa
összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A megépült új 9 csoportos óvoda játszóudvarán további 342,2 m2
ütéscsillapító gumiburkolat készítéséhez kijelölte az ajánlattevőket.
· A KÖFOP – 1.2.1.-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” című projekt keretében hardverek és szolgáltatások beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként az Albacomp RI Kft.-t jelölte ki az
ajánlatában megjelölt bruttó 5.986.332 Ft figyelembe vételével.
· A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és
biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a
munkába járás megkönnyítése érdekében”
című projekt keretében környezeti állapotfelmérés elkészítéséhez kijelölte az ajánlattevő vállalkozásokat. A képviselő-testület
felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert, hogy a beérkező ajánlatok
közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
vállalkozással a szerződést megkösse.
· A TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 számú, „Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó
zöldterületeinek rehabilitációja a település
lakosságának megtartása, a fenntartható
fejlődésnek és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása
jegyében – 1. ütem” című projekt keretében soft elemek megvalósításához való
beszerzésekhez kijelölte az ajánlattevőket.
Egyben felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a beérkező
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó vállalkozással a szerződést megkösse.
· A képviselők kijelölték a Szent István út
18. szám alatt lévő rendőrőrs épületének
felújítására az ajánlattevőként meghívandó
vállalkozásokat.
· A 05/24. hrsz.-ú út kátyúzási munkáinak
elvégzésére elfogadták Vágó Olivér egyéni
vállalkozó ajánlatát, jóváhagyva a maximum 3.000.000 Ft-os előirányzatot.
A képviselő-testület felülvizsgálta a hos�szabb időtartamú szerződéseket, melynek
keretében döntött:
· a Hornyák Wohnbau Kft. műszaki ellenőri tevékenységéről szóló
szerződés meghosszabbításáról,
· a Köz-Pálya Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenységéről szóló
szerződés meghosszabbításáról,
· a Trió-Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről
szóló szerződés meghosszabbításáról,
· a Gyöngytel Kft. karbantartói tevékenységéről szóló szerződés
meghosszabbításáról,
· a Krajcsné Dezsőfi Katalin pénzügyi tanácsadói tevékenységéről
szóló szerződés meghosszabbításáról,
· a Németh András Endre ev. informatikusi tevékenységéről szóló
szerződés meghosszabbításáról,

· a VÁGÓ és Társa Bt.-vel kötött közétkeztetési tevékenységről szóló szerződés meghosszabbításáról.
Több határozatot hozott a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás döntései tárgyában:
· üzletrész átruházásról és társasági szerződés módosításáról,
· a Zagyvakörnyéki Társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésének megkötéséről,
· a Zagyvakörnyéki Társulás vagyonkezelési szerződésének megkötéséről,
· a Hatvan és Környéke Társulás vagyonkezelési szerződésének megkötéséről,
· delegált tanácstag felhatalmazásáról a vagyonkezelői jogok törléséről és bejegyzéséről szóló szavazáson történő részvételéről,
· a Hatvan és Térsége Kft. – mint megszűnő vagyonkezelő – vagyonelszámolással kapcsolatos felhívásáról,
· Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkezelési szerződésének
megkötéséről,
· Jászfényszaru Város Önkormányzatának vagyonkezelési jog bejegyzésére irányuló döntéséről.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírásra kerülő pályázati
felhívásra benyújtott, illetve támogatásra érdemesnek ítélt közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz a 2017. évi
költségvetésében 1.537.680 Ft önerőt, mint
saját forrást biztosítottak. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy az elnyert
369.000 Ft-ot és az önkormányzat által biztosított saját forrást a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár Jászfényszaru rendelkezésére
bocsátja.
Módosították az otthonteremtés támogatási
programjáról szóló 11/2016. (X. 19.) önkormányzati rendeletet.
A testület úgy döntött, hogy a tulajdonában
álló erdőkből kitermelt tűzifából 30 erdei köbmétert nem értékesít, hanem eltárolja azt, szociális célú későbbi felhasználásra.
Jászfényszaru Város Önkormányzata Magyarország Kormányának 1717/2017. (X. 3.)
Kormány határozatával út-, parkoló és járdaépítésre biztosított 30 millió Ft támogatást a
Jászfényszaru Vásártér feltáró út és parkolók
megépítésére használja fel.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a támogatás felhasználásáról és annak elszámolásáról, egyúttal felhatalmazta az
ahhoz szükséges nyilatkozatok, szerződések
aláírására.
Megtárgyalták a 041/5. helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátásának csatlakozási
díjáról szóló előterjesztést, majd további előkészítés érdekében levette napirendjéről.
Az önkormányzat támogatta a Jászfényszarui
Napfény Óvodát abban, hogy „A Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című,
TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 jelű projekt keretében 1 fő foglalkoztatására támogatási kérelmet nyújtson be, melyhez 1.493.280 Ft
saját forrást biztosított Jászfényszaru Város költségvetéséből.
A Szentcsalád tér 2. és 3. szám alatti ingatlanok határrendezésével
kapcsolatosan úgy döntöttek, hogy térítésmentes átadás jogcímen
jóváhagyja ezen ingatlanrészek átadását és átvételét a Jászfényszarui
Római Katolikus Egyházközösségnek. A képviselő-testület felkérte
a polgármestert értékbecslés elkészíttetésére és telekalakítási okirat
megkötésére. A Polgárőr Egyesület működési kiadásainak fedezetére
300.000 Ft támogatást biztosítottak, és felhatalmazták a polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse.  (folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 2. oldalról)
Jászfényszaru Város Gondozási Központja
adminisztrációs programjának költségeire
bruttó 80.000 Ft összeget, illetve a program
fenntartására havonta 7.000 Ft összeget biztosítottak az intézmény költségvetésében.
Felhatalmazást adtak az Ifjúság úttal párhuzamos 20 ha külterületi ingatlanok vételi
ajánlatának előkészítésére.
Módosították az önkormányzat tulajdonában lévő Pap-kastély és Pál-ház bérleti díjait.
A felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatására 20.000 Ft
összeget hagytak jóvá a Rákóczi Szövetség
részére.
Zárt ülésen:
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsola-

Megújul és új funkciót kap
a régi parókia

A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 jelű, „Jászfényszaru főúti- és a
kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának
megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében – 1. ütem” című
projekt keretében a régi parókia funkcióbővítő helyreállítása a végéhez
közeledik. A beruházás műszaki átadás-átvétele zajlik, és rövidesen
használatba is vehetjük az új humán szolgáltató pontot a városközpontunkban. Újságunk 2-3. oldalát a felújított parókia képei ékesítik.

tos kérelmek elbírálásáról, illetve bérleti jogviszony meghosszabbításáról hoztak döntést.
Megemelték a 2017. évben otthonteremtési
támogatásra fordítható önkormányzati keretet 231.970 forinttal.
Elbírálták az otthonteremtési támogatás
iránt benyújtott kérelmeket, és felhatalmazták a polgármestert a támogatási szerződések
megkötésére.
Személyzeti kérdésben hoztak határozatot,
valamint döntöttek Ézsiás Barnabás jász kapitánnyá történő jelöléséről, és arról, hogy a
kapitány 2018. évben Jászfényszaru városban
megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozóval
kapcsolatos, illetve azt követően protokoll és
tisztjéből eredő feladatokat ellásson.
Dr. Voller Erika jegyző

Bővül a kerékpárút-hálózat

Jászfényszaru Város Önkormányzata TOP-3-1-1-15-JN1-2016
-00027 számú „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” pályázatával 250 millió forint forrást nyert a Zagyva-gáton
a 3126. jelű összekötő út (Boldogi út) és a Heves megyei határ között
megépülő kerékpárút kivitelezésére. A kerékpározás szerelmesei így a
mintegy 30 kilométeres kör megtételével bekarikázhatnak Hatvanba
a 32-es számú főút mentén megépült kerékpárúton, majd a városon
áthaladva a Zagyva folyó bal partján vissza Jászfényszaruba. A pályázat
ütemterve szerint jelenleg folyik a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására. Az építkezés előre láthatóan jövő év márciusától szeptemberig
tart.
Tanczikó Attila

Adventi jótékonysági ruhabörze
A korábbi évek gyakorlatát folytatva idén az adventet megelőzően került megrendezésre Jászfényszaru Város Önkormányzata és a
Johannita Segítő Szolgálat közös jótékonysági ruhabörzéje. November
27–29. között megrendezett ruhaosztást a lakosság széles rétege örömmel vette igénybe.
A hideg időt megelőző akcióban elsősorban téli ruhák, cipők érkeztek mind gyermek, mind pedig felnőtt méretekben. A jó minőségű téli
öltözékeket közvetlenül Németországból, Lund városából szállították
Jászfényszarura. Az adomány kicsomagolását, igényes hajtogatását,
vállfára akasztását az önkormányzat két önkéntese, Csillik Zsoltné és
Péter Zsuzsa készítette elő a ruhaosztás idejére. A szállítmányból Pusztamonostor Önkormányzata is kapott, melyet még karácsony előtt
juttatnak el a lakosságnak. Szöveg: Fáy Dániel · Fotó: Szilágyi László
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Jászfényszaruért kitüntetés Unger Balázs részére
Unger Balázs előadó, dalszövegszerző,
zeneszerző, cimbalomművész, zenepedagógus.
1977. november 9-én született Szadán.
Turán él családjával. Két kisgyermek boldog
édesapja.
1987-ben kezdte a muzsikálást brácsásként
a Fix-Stimm zenekarban. Zenei tanulmányait az aszódi zeneiskola népzene tanszakán
kezdte 1988-ban, majd az Óbudai Népzenei
Zeneiskola cimbalom szakán tanult.
Béresné Szőllősi Beatrix és Balogh Kálmán
tanítványa volt. A Galga zenekar cimbalmosa lett. A Váci Zeneművészeti Konzervatórium cimbalom szaka után (2001) 2006-ban
megszerezte ének-zene, népzene szakos tanári
diplomáját a Nyíregyházi Főiskolán.
A váci középiskola befejezésétől, 1997-től a
Magyar Állami Népi Együttes cimbalmosa 6
évig. 1999-től 2 évig a Dresh Quartet tagja,
ahol ethno zenét játszottak.
A Kárpátia és Zurgó zenekarokban a moldvai csángók és a románok zenéjét játszotta.
1998-tól állandó vendégművésze a Fonó
zenekarnak. 2005-től Pál István Szalonnával játszik, és felvételt nyert a Cimbalom
Világszövetségbe. 2006-tól a mai napig a
Cimbaliband zenekar vezetője. A zenekarral
számos világturnén játszottak nagy sikerrel.
Többek között Japánban, Londonban. 2013ban Hollandiában képviselték hazánkat az
Eurosonic Nerdeslaag fesztiválon.
Unger Balázs 2007-15-ig a Hawk and
Hackshaw amerikai világzene csapat vendégművésze. Ilyen minőségben Amerikában és
Európában koncertezett.

Képviselte Magyarországot a Hattusha
uniós zenei projektben. 2014-ben játszott a
londoni Queen Elizabeth Hallban. A Cseh
Tamás program mentora és zsűrije volt. A
Fölszállott a páva vetélkedőn két tanítványa

Unger Balázs
Fotó: Anna Németh Photography

is a képernyők elé jutott. Több népzenekar,
többek között a népszerű Zagyva banda tagjai is tanítványai voltak.
A turai, 2015-től a gödöllői és 2003-tól
jászfényszarui művészeti iskola tanára, a népzenei tanszak vezetője. Korábban menedzserként a turai Bartók Béla Művelődési Házban,
előtte pedig az Állami Népi Együttesben dolgozott.
Első szóló lemeze 2003-ban jelent meg.
Első könyve Galgamenti vonósbandák címmel 2011-ben jelent meg a Hagyományok
Háza kiadásában.
2001-ben elnyerte a Népművészet Ifjú
Mestere címet. 2007-ben Vankóné Dudás
Juló díjban részesült. 2008-ban pedagógiai munkásságáért megkapta a Tura Városért
Emlékérmet és a Budapest Fringe Fesztivál
Szakmai Fődíját.
Sorolhatnánk még sikereit, de számunkra
a legfontosabb, hogy Jászfényszarun elhivatottsággal, türelemmel oktatja növendékeit.
Neki köszönhetjük, hogy volt egy Horz bandánk, hogy kis népzenészeink játéka emeli
ünnepségeink fényét, hogy tehetséggondozó
munkájának köszönhetően Horváth Áron
megnyerte a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató versenyt.
Unger Balázs kedvenc idézete Kodály Zoltántól való: „Európa nem arra kíváncsi, hogy
hogyan utánozzuk őket, hanem arra, hogy
mit adunk magunkból.” Nos, ő szívvel-lélekkel adja magát nemcsak a koncerteken, hanem művészeti iskolánk pedagógusaként is.
Jászfényszarun végzett zenepedagógiai
munkássága okán Unger Balázs méltó a Jászfényszaruért kitüntetésre.

A Gondozási Központ életéről, működéséről
IV. rész
Cikksorozatunk következő része a házi gondozók munkáját kívánja
bemutatni. A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a
Jászfényszarun élő idősekről, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük folytán erre önállóan nem
képesek, valamint életvitelükhöz
segítséget igényelnek annak érdekében, hogy minél tovább saját
otthonukban élhessenek.
A házi segítségnyújtás Jászfényszaru Város Gondozási Központja
keretein belül működik.
Ezen tevékenységet három szakképzett gondozónő végzi, munkanapokon 8:00-16:00 óra között,
az ellátott napi szükségleteinek
megfelelő időben, de legfeljebb
napi 4 órában.
A gondozónők a házi segítségnyújtás keretében a vonatkozó
jogszabályokkal
összhangban
szociális segítést vagy személyi
gondoskodást nyújtanak. A házi
gondozók munkájukról gondozási naplót vezetnek. A gondozottak
az igazolt havi óraszám alapján a képviselő-testület által megállapított
gondozási óradíjat fizetik meg, ami jelenleg 520 forint/óra.

A szociális segítés különösképpen a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, (takarítás, felmosás, porszívózás, ágyazás, vasalás) háztartási
tevékenységben (bevásárlás, csekkbefizetés, gyógyszerkiváltás, hivatalos ügyek intézése), illetve az esetleges veszélyhelyzetek megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzetek
elhárításában való közreműködést
jelenti.
A személyes gondoskodásnál
az ellátást igénybe vevőnél a házi
gondozók a segítő kapcsolat kialakítása mellett gondozási és ápolási
feladatokat látnak el.
Segítséget nyújtanak többek között az étkezésben, testi higiéné
megőrzésében (mosdatás, borotválás, körömvágás), hely- és helyzetváltoztatásban lakáson belül és
kívül, gyógyászati segédeszközök
beszerzésében, lakókörnyezet tisztántartásában, valamint a gondozottak külvilággal való kapcsolattartásában. A házi gondozók az orvos előírásaival összhangban ápolási
feladatokat is ellátnak, mint gyógyszeradagolás, vérnyomás-, vércukorszint mérés.
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Iskolai hírek
Jászkunsági gyerek vagyok – Fényszarui sikerek
2017. december 2-án Jászapátin rendezték meg a „Jászkunsági gyerek vagyok” megyei népművészeti szemlének a döntőjét. A döntő megmérettetésre két selejtezőből lehetett továbbjutni Jászfényszaruból és
Kisújszállásról. A jászfényszarui válogatóról az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes és szólistái Mészáros Kata, Donnert Flávió, Holló-Szabó
Dóra és Pál Bence is továbbjutottak a döntőbe. A programot a jászapáti művelődési házban rendezték meg, ahol a versenyprogramon kívül a
gyerekek kézműveskedhettek és táncházban mutathatták meg táncos
kreativitásukat. Az délutáni eredményhirdetést mindenki izgatottan
várta, ahol a táncegyüttesnek is és a Holló-Szabó Dóra – Pál Bence
párosnak is nívódíjat ítélt a három tagból álló szakmai zsűri. Az értékelésen kiemelték a jászfényszarui produkciók színvonalas, autentikus és
hangulatos előadásmódját. Ezekkel a szép eredményekkel zárta az Iglice Gyermeknéptánc Együttes az idei nagyon sikeres évet. Reméljük,
a következő esztendő is ugyanilyen aktív, szakmai munkában és eredményekben gazdag lesz. Ezúton szeretnénk az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes minden gyermeke nevében áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánni mindenkinek!
Péter Szilárd

Advent
Ezért nem várakozunk hiába. Iskolánkban minden évben újra megkötjük adventi koszorúnkat. Reggelenként gondolatokkal, történetekkel készülünk Jézus befogadására az iskolarádión keresztül pedagógusok és a kis kórus segítségével.
Fotó: Lovászné Török Magdolna

„Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi
/Márai Sándor/
szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma?”
December első vasárnapján ismét ránk köszöntött a szép adventi
időszak! A latin szó „advent” annyit jelent, mint megérkezés, eljövetel.
Négy vasárnapon át készülünk a nagy ünnepre: Jézus születésnapjára,
Jézus eljövetelére. Az ünnep értéke attól is függ, hogy milyen szeretettel készülünk rá. A keresztény ember Jézus érkezésére várakozik.
Jézus a megígért fény, akit az Úristen szegényes világunkba küld. Jézus
istállóban született, de a szívünkben is meg akar születni, hogy szeretet, jóság, megbocsátás legyen bennünk. Ezt a fényt, ezt a szeretetet
akarjuk minden emberhez elvinni.
A gyönyörű adventi szokásaink lehetőséget nyújtanak – főleg gyermekeinknek, fiataljainknak – a keresztény hitünk szépségének megízlelésére. Advent első vasárnapjára koszorút kötünk, és elhelyezzük az
oltárra, lakóházainkban. Az örökzöld Jézus örök szeretetére emlékeztet. A rajta égő gyertyák Jézus világosságát jelképezik. A lila színek a
bűnbánatra ösztönöznek. A rózsaszín szín viszont az örömet jelképezi:
az Úr már közel van! Milyen öröm a félhomályba burkolózott templomban a „rorátén”, azaz hajnali misén énekelve gyertyát gyújtani,
minden héten eggyel többet! Nem könnyű korán felkelni, de ezek az
élmények a legszebbek közé tartoznak.
Kétezer évvel ezelőtt jött el Jézus a földre, és azután visszatért az
Atyához. Azt is kijelentette, hogy megdicsőült testében a világ végén
újra eljön. Ám láthatatlanul, tanításával, kegyelmével, megbocsátó
szeretetével a szentmisén és a szentségekben azóta is jelen van.

Köszönöm mindazoknak, akik segítettek a koszorúk megkötésében: Rézné Ica néni, Zsámbokiné Ica néni, Tamusné Ildi néni,
Reichembergerné Anita és Török Imre bácsi. Lelki élményekben gazdag várakozást és Jézus születésének áldott, békés ünnepét kívánom
Sándorné Tóth Éva kántor, hitoktató
minden olvasónak.

Helyesírási verseny az iskolában

A Magyar Nyelvtudományi Társaság idén 21. alkalommal hirdette
meg a felmenő rendszerű Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt.
A verseny célja anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett
felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, valamint a
továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munka-

végzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése. A verseny kategóriái korcsoportok szerint az általános iskola 5-8. osztályos,
valamint a középiskolák 5-8. osztályos tanulói, mely Magyarországra
és a határon túli magyarlakta területekre is kiterjed. Iskolánkban már
hagyomány a versenyen való részvétel, amelyre évről évre szép számmal jelentkeznek tanulóink. Az elmúlt években többen is eljutottak
iskolánkból a megyei, majd az országos döntőbe. Az idei tanévben
november 22-én került sor az 1. fordulóra, ahol a tanulók egy szöveget
írtak le tollbamondás után, majd 35 perc állt rendelkezésükre a 6 feladatból álló feladatlap megoldására. Tanáraik nagy örömére 13 ötödik
osztályos, 11 hatodik osztályos, 16 hetedik osztályos és 22 nyolcadik
osztályos tanuló mérettette meg magát ezen a versenyen. A verseny
folytatásaként 2018. március 3-án kerül sor a megyei fordulóra, majd
2018 áprilisában az országos és a magyarlakta területek fordulóira.
A 4. forduló, a Kárpát-medencei döntő 2018. május 26-án lesz az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
Botkáné Sárközi Ildikó · Fotó: Kovács Lászlóné
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Iskolai hírek
Mert adni jó

December 6-án újra szolgált iskolánkban a Diákönkormányzat Mikulása. Nem is egy, hanem rögtön kettő, Szilágyi Dominik és Czeczulics Ferenc személyében. Krampusz és manó (Dobák Dominika és Holló-Szabó Dóra) is segítette a munkájukat, ami akadt bőven, hiszen már napokkal
korábban elkezdtük gyűjtögetni a gyerekek által egymásnak címzett apró figyelmességeket, egy-egy szaloncukrot. Vidám nyüzsgés vette körül
minden szünetben a nagy csomagokkal érkező lelkes Mikulásokat, akik becsülettel célba juttattak minden kis csomagot.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Madáretetés

Tehetségek a színpadon

Hagyományainkhoz híven újra megkezdtük a téli időszakban a madarak etetését iskolánkban. Minden héten más osztály gondoskodik
arról, hogy az etetők megtöltve várják az éhes kis vendégeket. A képen
a 6. a tagjai láthatók.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

November 24-én rendezte meg a Diákönkormányzat hagyományos
Ki mit tud? programját.
A népszerű rendezvényen idén is megtelt a művelődési ház nagyterme. A nézők 25 produkció résztvevőinek drukkolhattak és tapsolhattak. Volt köztük egyéni produkció és több osztály vállalta a közös
fellépést. A zsűri 18 produkciót juttatott tovább a III. Liliom bál műsorába. Minden fellépőnek és felkészítőjüknek gratulálunk a nagyszeKotánné Kovács Tímea
rű teljesítményhez!

Látogatás az Idősek Otthonában
Mivel napjainkra megszűntek a több generációs családok, sok gyereknek nincs lehetősége otthon megtapasztalni az együttélés örömét
és a gondoskodás felelősségét. Iskolánk fontos célkitűzése, hogy megmutassa mindezt a gyerekeknek, és ezzel örömet okozzon az időseknek. Rendszeres látogatói diákjaink az Idősek Otthonának, így a 7. b
november 22-én látogatott el az intézménybe. Az ajándékba vitt gyü-

mölcsök átadása után közös éneklés következett, majd az otthon lakói
boldogan mesélték ifjúkori emlékeiket, osztották meg fényképeiket és
történeteiket a fiatalokkal. Az időseket boldoggá tette, feltöltötte a törődés és a figyelem, a fiatalok pedig megtapasztalhatták, hogy az éltesebb
korúakra is érdemes odafigyelni, és figyelmet ajándékozni semmibe sem
kerül, mégis nagy örömet okoz mindenkinek.
Sándorné Tóth Éva

Amikor a szarvasok gazdát cserélnek…
Akkor két testvérosztály, a 2. a (osztályfőnök Lajkóné Tanczikó Tünde
és Maksa Szabina) és a 6. a nagyon jól érzi magát, mert eltöltenek közösen egy nagyon kellemes délutánt a Kisiskola színháztermében, ahol
kirakóznak, csimoráznak, táncolnak, énekelnek, majd a Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című EFOP 1.3.5.6.
azonosító számú pályázatnak köszönhetően egy kis eszem-iszom is belefér a programba.
Végül pedig azok a bizonyos szarvasok, amik ajándékba készültek az
ünnep jegyében, új, boldog gazdára találnak.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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Óvodai hírek
Erzsébet-nap az oviban
A Samsung képviselői
a Napfény Óvodában

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által szervezett Erzsébetnapi programokhoz óvodánk is kapcsolódott. Gyermekeink különböző mézfajtákból kaptak kóstolót az „Európai Mézes Reggeli”részeként.
A mézkóstolás mellet megismerkedtek a méhek lakóhelyével, a kaptárral. Megnézhették, megtapogathatták kívül-belül. Megbeszéltük,
hogyan és miért védekezik a méhész a méhcsípések ellen, felpróbálhatták a védőruháját. A méhekről, a méhek életéről láthattak kisfilmet
is. Játékos zenei foglakozáson „Hangszersimogatón” vehettek részt a
Palotás János Zeneiskola tanárai közreműködésével. Nagycsoportosainkat kerámiafestés várta a közösségi házban.
Földvári Edit

2017. november 16-án a Napfény Óvodába látogatott a Samsung
vezető képviselője. Televíziókat kaptunk ajándékba. A nagycsoportos
gyermekekkel közösen verssel, körjátékkal köszöntöttük vendégeinket.
Földvári Edit

Ember, ember, december…

Nálunk járt a Mikulás
„Égi úton fúj szél, hulldogál a hó. Nem bánja azt, útra kél Mikulás apó.”

(Zelk Zoltán: Mikulás)

Óvodánk dekorációjának mindenképpen olyan gyermekközeli témát kerestem, amit az évszakra jellemző dolgok közül a legjobban
kedvelnek a gyerekek. Ez pedig az imádott hóesés, a hóember kedves
figurája és az erdők állatokkal illusztrált világa! Új óvodánknak szemet
gyönyörködtető képet és hangulatot adott ez a dekoráció, melynek
kivitelezéséhez nagyon köszönöm kolleganőim segítő kezeit!
Sinkovics-Gebura Katalin · Fotó: Sugár Istvánné

Adventi programjainkból

Ebben az évben is útra kelt Mikulás apó és meglátogatta a Napfény
Óvoda gyermekeit. A gyerekek már alig győzték kivárni, hogy elérkezzen az ünnep. Izgatottan gyülekeztek az óvoda tornatermében. Az óvónők rövid mesejelenetének végén lépett be a Mikulás, aki visszakapta
elveszettnek hitt kesztyűjét Fülestől, a kisnyúltól.
Szerencsés véget ért Füles kalandja, pedig az erdőn át sok veszély
leselkedett a kisnyúlra. A mese után a Mikulás átadta ajándékait az
éneklő, verselő gyerekeknek, és egy utazásra invitálta őket a Mikulásvonatra.
Földvári Edit

Nem vártunk sokáig, ismét meghívtuk a Holdonmacska zenekart.
Immár a Napfény Óvodában adták fergeteges koncertjüket. Megérkezett óvodánk első karácsonyfája is, melyet Pető István adományozott
nekünk. Beállításában a GAMESZ dolgozói voltak segítségünkre. Köszönjük a gyerekek nevében.
Földvári Edit
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Jövőre is lesz karácsony
A karácsony közeledtével egyre többet foglalkozunk az ajándékozás,
a jótékonyság és a vendégvárás fogalmával. Ez az időszak tele van izgalommal, kapkodással, feszültséggel is, amely ha nem figyelünk kellőképpen oda, beárnyékolja az ünnepek hangulatát.
A szentestét minden generáció másképp éli meg. Természetesen
a legapróbbak várják a legjobban a Jézuska eljövetelét: számos lista
készül a kívánt játékokról, sőt, biztos, ami biztos, még rajz is, amit
postázhatnak neki az ünnepek előtt. Mivel az áruházak, bevásárlóközpontok már kora ősztől elbűvölnek kicsit és nagyot a kirakataikkal,
van idő átgondolni, mi legyen a kívánság tárgya.
Nyilván a szülő figyelembe veszi a pénztárcáját, a játék rendeltetését,
és próbálja beszerezni a kért ajándékot, tudva, ha épp nem az elvárásoknak megfelelően sikerül, lesz sírás-rívás. Próbál megfelelni, s tűzönvízen keresztülvinni a gyermek óhaját, amely szinte az összes energiáját
felemészti. A végén aztán olyan játékot vásárol, amilyet kap.
Szenteste aztán kiderül, a gyermek elképzelése merőben más volt,
csak dől belőle a kritika az ajándékot illetően. Nyilván a szülőnek sem
tetszik az effajta viselkedés, az este szópárbajjá alakul.
Bizony, így vagyunk ezzel – megszólal a lelkiismeretünk, mert még
két napot rá kellett volna szánnunk az ajándék beszerzésére, vagy külső
segítséget kérni. Nyilván minden anyuka azt szeretné, ha az ő gyereke lenne a legboldogabb. Nagy áldozatot hozunk, viszont a kicsik ezt
még nem értik meg, nekik az ajándék az elsődleges, hiába csomagolta
a szülő nagy szeretettel, s tette a fa alá. A feszültséget a nagyszülők
érkezése oldja fel. Számtalan kérdés repül a nagymamához. Többek
között: „Járt már a Jézuska a ti utcátokban? Ugye hozott nekünk is
valamit? – Hát persze!” – érkezik a válasz, s a mama a zsebéből borítékot oszt. A kicsinek, a nagyobbnak, az anyukának, az apukának. Nagy
ölelések közepette boldog karácsonyt kívánnak. A nagyobb fiúcska
odaviszi anyukájának a borítékot, és közli, hogy már most küldje el a
Jézuskának, nehogy megint hiánycikk legyen a kért ajándék. A nagyszülők nem értik a dilemmát, de nem kérnek magyarázatot. Az anya
ellenszevesen nézi a borítékot, s megszólal: „Tudtad, hogy nem jó a
vasalóm, meglephettél volna!” – „Majd veszek!” – „Ó, az nem olyan!”

Hát a gyerek játéka sem olyan volt.
Eközben az apa hálásan megköszöni a szülői ajándékot, és bekapcsolódik a gyerkőcök játékába. Akkorra már ők is elfelejtették az áhított
legó cikkszámát, amit kaptak, az is nagyon megfelel. A csillagszóró
fényénél is fényesebb a kicsik szemének csillogása, nagyon boldogok,
mert felnőtt játszótársuk is van.
A nagyszülők is megnyugodva látják, hogy újra harmónia és szeretet
uralja a házat, és folytatják az ünneplést.
A mai rohanó világban mindenki tökéletes ünnepeket szeretne varázsolni, csillogó szemű gyerekekkel, meghatódott felnőttekkel, de ez
nem az ünnepi menünk, az ajándékok csomagolásán és értékén múlik.
Sokszor hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni.
Kedves olvasó! Nagyon boldog, békés, szeretetteljes ünnepeket kívánok!
Szilágyiné Marika
Áprily Lajos: Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény –
Kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Közösségek rendszeres programjai
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban Jászfényszarun
· Bibliakör: csütörtök és vasárnap 18:00
· Dúdoló: péntek 10:00
· Horgolókör: péntek 15:00
· Jackson klub: péntek 17:00, vasárnap 14:00
· Lumina Cornu klub: hetente kétszer
· Baptista Istentisztelet: kéthetente vasárnap 10:00
· Őszikék Nyugdíjasklub: havonta egy alkalommal, csütörtök 14:00
· Önismereti klub: havonta egy alkalommal, szombat 14:00
· Szilágyi Erzsébet Nőegyleti összejövetel: havonta egy alkalommal
· Játszóház: kéthavonta egy alkalommal, vasárnap 10:00
· Gondolatolvasó kör: negyedévente

· Versmondó kör: hétfő 16:00 és csütörtök 14:00
· Asztalitenisz: hétfő és szerda 16:00
· Fortuna Együttes: hétfő 18:00 és szükség szerint vasárnap
· Városi Énekkar: hétfő 18:00
· Zumba: hétfő 18:30
· Show tánc szakkör: hétfőn 17:45-től a Kisiskolában
· „Újra öltünk, örökítünk!” hímzőkör: kedd 14:00
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes
csoportjai: kedd és csütörtök 15:30
· Fehér Akác Népdalkör: kedd 18:00
· Baba-mama klub: szerda 11:00
· Jóga: szerda 17:00
· Német tanfolyam: szerda 17:00
· Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes: szerda 18:30

· Igény szerint egyéb rendezvények, programok, gyűlések, megbeszélések, illetve hetente a szólisták énekpróbája.

Show tánc
Hétfőnként
a Kisiskolában tartja foglalkozásait
a művelődési ház show tánc szakköre.
Csatlakozni még most is lehet a csoporthoz!
Jelentkezés: Szabó Rolandnál a 06-70/708-6040 telefonszámon.
Katinka

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet
kívánnak
az Idősek Klubja
dolgozói.
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„Együtt a szeretetben” Erzsébet-napi vásár a Szentcsalád téren
Idén már 23. alkalommal rendezték meg hagyományőrző jelleggel az
Erzsébet-napi kézműves kiállítás és vásárt, a jászfényszarui Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében, 2017. november 17-én,
Jászfényszarun.
A Szent Erzsébet Közösségi Ház és annak szabadtéri környezete adott
helyet a rendezvénynek. A program támogatói s egyben segítő közreműködői Jászfényszaru Város Önkormányzata, GAMESZ, Jászfényszarui Katolikus Egyházközség, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,
Teaház Közössége, a több mint 30 éve működő Népi Díszítőművészeti
Szakkör (Újszász) Jáger János és Barátai, Jászfényszaru Város Énekkara
és a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet. A rendezvényt több
mint két évtizede az adventi időre való felkészülés hozta létre, ez a cél
munkál még napjainkban is a szervezéskor.
Péntek reggel nagy a sürgés-forgás a Szent Erzsébet Közösségi Házban és környékén, a Szentcsalád téren. Mindenki tudja, mi várható,
de most is izgatott tekintetek kísérik nyomon a kis adventi asztalok
elfoglalását, a karácsonyi díszvilágítását, szerelését. Megvan a varázsa
ennek a különös eseménynek – kiállítás, vásár és még valami más,
amely egész nap teltházas látogatás kísér!
Illatozó reggel
Hamarosan a Kürcsi Kürtőskalács fahéjillata lengi be a teret, mindenki tudja már hol a szokásos helye, mintha évek óta itt ragyogna a
vásár. Mi lehet a siker titka? A kézművesek; famíves, textil míves, tűzzománcos, csuhéfonó, mézeskalács készítő, gyöngyfűző, szövő, népi
iparművész igényes és megfizethető portékái, s a mintegy húsz árus
közvetlensége, s persze az is, hogy ki lehetett próbálni a mesterség fortélyait. S ellesni azt, hogy a fantázia segítségével a hagyományos anyagokból milyen szépségeket lehet készíteni. Kóstolhattunk a különleges
mézből, és élveztük a „Jó szívvel Sátor”-nál a Teaház Közössége által
szívet melengetően kínált frissen sütött boldogi rózsafánkot és a meleg
teát is. Csillogó szemekkel és elégedett tekintetekkel találkozhattunk,
amikor a Jászfényszaru Város Gondozási Központja munkatársai közreműködésével az idősek is eljöttek a vásárba (ki gyalogosan, sétálva,
ki kerekes széken), kóstolták az illatozó fánkot, és kortyolták a gőzölgő
teát. Jó Isten segítse, hogy legyen alkalmunk még itt sokáig találkozni
az idősekkel!
Délelőtti programok voltak: Európai Mézes Reggeli a Napfény Óvodában. A jászsági méhész egyesület és a helyi termelők segítségével
a gyerekek megismerkedhetnek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal
és megkóstolhatják azokat. Koncsik Béla és Győri István méhészek
felajánlásával. A jászberényi Palotásy János Zeneiskola tanárai interaktív zenei foglalkozást és hangszerbemutatót tartottak az óvodában.
Gruttó Gabriella, a zeneiskola szolfézs-zeneelmélet tanára vezetésével
hangulatos, játékos foglalkozás részesei lehettek a gyerekek.
A zeneiskola tanárai bemutatták hangszereiket, a hegedűt, a furulyát, az altfurulyát és az oboát. Ismert gyermekdalok hangzottak el,
Gruttó Gabriella irányításával pedig ütőhangszereket próbálhattak ki
a gyerekek. Ismerkedtek a zenei munkaképesség-gondozás gyakorlataival is. A gyermekek fejlődésére kiváló hatású módszer léggömbös
gyakorlatai nagy népszerűségnek örvendtek. A zenei munkaképességgondozás különösen fontos a gyermekek fejlesztésében. A dr. Kovács
Géza és munkatársai által kifejlesztett módszer a zenetanulás szakmai
ártalmainak kiküszöbölésével foglalkozik. Nagyban hozzájárul a gyermekek számos részképességének intenzív fejlesztéséhez, így elősegíti
a zökkenőmentes iskolakezdést. Használatával a tanulási nehézségek
elkerülhetők, csökkenthetők. Majd az Adventi Kézműves Játszóházra került sor – Kerámiafestés óvodás csoportoknak a Szent Erzsébet
közösségi házban Jakusné Farkas Ildikó fazekas, népi játszóházvezető
közreműködésével.
„ … teleszedte tilmáját rózsával”
Délután a Szent Erzsébet Közösségi Ház földszinti nagytermében
csendült fel a Jászfényszaru Város Énekkara, Jáger János és Barátai ünnepi éneke – itt tartották meg a több mint tízéves múltra visszatekintő
TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány rajzpályázatának „Együtt
a szeretetben” című bemutatkozó kiállítását, amelyet Kis Gábor esperesplébános az alábbi szavakkal nyitott meg.

„Szeressétek egymást, de ne csak szóval, hanem tettekkel (1.Jn.
3,18). A szolgáló szeretet tettekkel szeret és így segít. Árpád-házi Szent
Erzsébet ebben példa. Ő szerette a jó Istent és benne a férjét, a családját, embertestvéreit. Jézust fedezte fel bennük, és különösképp a
legelesettebbekben.
Legyen szemünk azokra, akik rászorulnak, és legyen akaratunk is tehetségünkhöz képest segítségükre lenni. Nem azért, mert tetszik, hanem azért, mert bennük Krisztus az, aki felénk a kezét nyújtja. Ha már
a Szentírást olvassuk, tudjuk, minden ilyen felénk nyújtott kéz arról
beszél: szeressetek, de ne csak szóval, hanem tettekkel is!”
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa így ír erről Deus caritas est kezdetű enciklikájában: „Az Egyház lényege hármas feladatban mutatkozik
meg: Isten Igéjének hirdetése (kerygma-martyria), a szentségek ünneplése (leiturgia), a szeretet szolgálata (diakónia). E három feladat
kölcsönösen föltételezi egymást, és nem szakíthatók el egymástól. A
szeretetszolgálat az Egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit
másokra is rá lehetne bízni, hanem a lényegéhez tartozik, tulajdon
lényegének mellőzhetetlen kifejezése” (Deus caritas est 25).
Árpád-házi Szent Erzsébet évről évre visszatérő ünnepe alkalom
számunkra, hogy figyelmünket a hitünkből fakadó tanúságtételre irányítsuk, amelynek igen fontos megnyilvánulása egyházunk karitatív
szolgálata. Szent Jakab apostol figyelmeztet bennünket, hogy Hitünk
tettek nélkül holt dolog lenne (vö. Jak 2,17).
Ez a kiállítás pedig megfelelő alkalom arra, hogy elgondolkodjunk,
miként viszonyulunk a szeretethez, figyelmesek vagyunk-e embertársainkkal, és hogy tudunk-e másoknak örömet szerezni. A rajzok a
gyerekek eredeti fantáziáján át szeretettel beburkolt vonásaiban öltik
magukra a képzőművészetük tiszteletét.
Diego december 12-én felment a Tepeyac dombra, és teleszedte
tilmáját rózsával, melyeket a tél ellenére valóban ott talált, ahogy azt
Szűz Mária megígérte. Elvitte a püspökhöz, és az ott lévők előtt széttárta köpenyét. Mindenki térdre borult, de nem a virágok miatt. A
tilmán ugyanis megjelent Szűz Mária képének lenyomata.
A Tilma Alapítvány által megrendezésre kerülő kiállítás-sorozat legfontosabb küldetése, hogy a gyermekek rajzain keresztül évről évre
szeretetet vigyen az emberek szívébe. A kiállítások megálmodója Basa
Ottóné Révész Erzsébet művésztanár, aki 2005 óta szervezi meg a
mára nemzetközivé bővült rajzpályázatot. Ő hozta létre a Tilma Gyermekművészetért Alapítványt azzal a céllal, hogy segítse azokat a tehetséges gyermekeket, akiknek az életében értékes helyet foglal el a művészet szeretete. A Tilma Alapítvány egy köténybe, a Tilmába kívánja
összegyűjteni a kicsiny gyermekalkotókat óvodás kortól a középiskolás
korig – ezekkel a szavakkal kérte fel Kiss Gábor atya Basa Ottóné Erzsébet asszonyt, a kiállítás megálmodóját.
„2005. április végén szerveztük az első kiállítást. Az előző év végén a
gyerekek a rajzórán fára festettek, mindenki az egyéniségének megfelelő témában: téli táj, Szent Család, bibliai történetek…
Olyan nagy örömet jelentett ez az alkotás, hogy elhatároztuk, a táblaképeket az édesanyák tiszteletére egy kiállításon bemutatjuk. Együtt
a szeretetben lett a címe, és a hatvani könyvtárban rendeztük meg.
Óriási sikert arattunk, és ez utat nyitott arra, hogy szélesebb körből
merítve rajzpályázatot hirdessünk. 2005. augusztus 15-én a Magyarok
Nagyasszonya ünnepén került sor az első Nemzetközi Gyermekrajz
Vándorkiállításra, amit azóta minden évben megrendezünk a szeretet magvetése üzenetével” – mondta Basáné Révész Erzsébet, a Tilma
Alapítvány alapítója. A művésztanár elmondta: „A gyermekrajz kiállításokat az évek során 2011-ben és 2014-ben Rómában a Magyar Akadémián és számos magyar nagyvárosban is láthatták az érdeklődők, valamint külföldön is bemutattuk a remekműveket. Az alapítvány egyre
ismertebb és elismertebb lett, egy-egy rajzpályázatunkra nemcsak
itthonról, hanem külföldről – Indonéziából, Szlovákiából, Peruból,
Kanadából, Szerbiából, Lengyelországból, Romániából, Olaszországból, Litvániából, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Németországból és
Finnországból – is érkeztek pályamunkák.
Életem egyik legmeghatározóbb élménye lett, hogy személyesen
is találkozhattam Ferenc pápával, aki 2013-ban üzenetet küldött az
alapítványnak, mely így szól: „Áldja meg kezdeményezésüket az Úr,
(folytatás a 10. oldalon)
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„Együtt a szeretetben” Erzsébet-napi vásár a Szentcsalád téren
(folytatás a 9. oldalról)
vezesse a gyermekeket ő maga, hogy sajátos művészetük által kifejezhessék hitüket, és ezáltal mosolyt vihessenek az egész világba!”
A névválasztás is különleges, hiszen az alapítvány a Szűzanya
guadalupei kegyképéről kapta a nevét, amely egy tilmán, azaz egy indiánköpenyen jelent meg.
A kiállítás örökös fővédnöke Jókai Anna, aki haláláig, tizenkét éven
keresztül nagy szeretettel követte a Tilma Alapítvány munkáját. A
kiállítás idei fővédnökének Béres Klárát, a Béres Alapítvány elnökét
kértük fel.” – mesélte Révész Erzsébet.
Ezt követően a népfőiskola képviselői köszöntötték – immár a hagyományok szerint – a jelen lévő Erzsébeteket egy-egy csokor virággal,
egy szál rózsával.
„Veled vagyunk rendben”
A program zárásaként került sor a találkozásra Fecske Orsolya szociális testvér festőművésszel, egy vetített képes előadás keretében láthattuk rajzait, alkotásait, mesélt, majd beszélgetett a hivatásról – a
Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet szervezésében.
Fecske Orsolya 1973-ban született a Komárom megyei Szőnyben.
Édesanyja pedagógus, édesapja művészeti író. Gyermekéveit Lábatlanon töltötte, majd családjával Budapestre költözött. Itt fejezte be

az általános iskolát, és itt érettségizett, majd 1992-től a Szombathelyi
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola növendéke lett, ahol 1996-ban
kapott rajztanári diplomát. Ugyanebben az évben, állami ösztöndíjasként felvételizett a Római Képzőművészeti Akadémia (Accademia
di Belle Arti di Roma) festő szakára, ahol a 2000-ben végzett. Kedves mesterei Vecsési Sándor és Bazsonyi Arany, valamint Patay László,
akinek egyik segédjeként nyílt alkalma betekinteni a falfestészet rejtelmeibe, mellyel aztán életre szóló barátságot kötött. Első önálló megbízatását, mely az alsógödi Szt. István templom oltárfalának megfestésére szólt, 1997-ben kapta. 2003-ban belépett a Szociális Testvérek
Társaságába. 2001-től tagja a Magyar Alkotóművészek Egyesületének,
illetve tagja a Molnár C-Pál Baráti Körnek. Jelenleg Budapesten él és
dolgozik, legfőbbképp a murális festészet (szekkó és ólomüveg festészet) területén, de rendszeresen jelennek meg grafikai munkái is.
1993. december 20-án alakult meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság azzal a céllal, hogy segítse a közművelődést és a felnőttek
tanulását. A közhasznú szervezet 2017-ben ünnepli alapításának 24.
évfordulóját, ennek keretében szervezte az Erzsébet-napi programokat
(2017. november 17.) és az Adventi Kávéházat, amely 2017. december 3-án, 14.30 órakor kezdődött.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Európai Mézes Reggeli – 2017-ben ismét Jászfényszarun
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi Minisztérium az idén 2017. november 24-én (pénteken) rendezte meg
az Európai Mézes Reggeli programot. Jászfényszarun a Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság által szervezett Erzsébet-napi rendezvénysorozat keretében november 17-én a Napfény Óvoda gyermekei
kaptak a magyar termelői mézből készült reggelit, kóstolót. A programba a helyi méhészek kapcsolódtak be termelői méz felajánlásukkal
és népszerűsítő programokkal.
A mézes reggeliket eredetileg Szlovénia indította el, majd több uniós
tagország, köztük Magyarország is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Magyarország első alkalommal 2014. november 21-én indította a
programot, ekkor az ország teljes területén 67 iskola társult a kezdeményezéshez, 2015-ben és 2016-ban is már több mint 500 helyszínen
tartottak Mézes Reggelit, ahol a helyi termelők, méhészegyesületek és
a megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhettek a
leggyakoribb hazai mézfajtákkal, és meg is kóstolhatták azokat. Ezzel
népszerűsítve a magyar mézet, melynek 80%-át még mindig exportálják. Ezen túl a kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése –
figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra.
A természetes méz számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, továbbá növeli a szervezet ellenálló képességét, nyugtató hatású, fokozza

a belső szervek működését, és erősíti a szívet. A méz főleg gyümölcs- és
szőlőcukorból áll, így kiválóan alkalmas a gyors energiapótlásra.
Az Európai Mézes Reggeli elnevezésű országos kampány részeként
Jászfényszarun péntek reggel a Napfény Óvoda csoportjai is kaptak
egy-egy üveg akác-, repce-, vegyes mézet, amelyet a jászfényszarui
méhészek, Koncsik Béla és Győri István ajánlották fel – külön is köszönjük az óvodások nevében. A mézet e különleges napon az óvodapedagógusok, dadák és segítők közreműködésével kóstolták meg a
gyermekek.
„Idén másodszor csatlakozott méhészetünk Jászfényszarun a programhoz, s azért a fényszarui óvodát kerestük fel, mert véleményünk
szerint már ebben a korban meg kell ismertetni a mézet. Hatalmas
mozgásigényük sok energiát felemészt, és fontos, hogy szervezetük ezt
úgynevezett „jó élelmiszerből nyerje” – hangsúlyozta Koncsik Béla és
felesége Évike, a Koncsik Méhészet tulajdonosai. Míg a gyerekek a
mézes kenyeret ették, közben az óvoda különböző mézes kiadványokkal, ismertető kisfilmekkel gazdagodott. A méhekről, mézről is hallhattak kiselőadást, ezáltal új ismeretekre is szert tehettek.
A helyi kezdeményezésben – kapcsolatépítésben, előkészítésben –
közreműködött a népfőiskola.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Adventi
Kávéház
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Adventi Kávéház programjára december 3-án
került sor a Régi Kaszinó étteremben.
A karácsonyvárást ezúttal a Benyus Testvérek Kamarazenekar varázsolta széppé muzsikájával.
A teltházas rendezvény kezdete előtt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Szabó
László önkormányzati képviselő és Kovács
Béláné Pető Magdolna, a népfőiskolai társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Schubert Ave Maria című dalától Bárdos
Lajos Karácsonyi Bölcsődaláig sok szép muzsikát hallottunk.
Fotó: Pető István
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Színházi nevelés
az 5. osztályosoknak

A Jeruzsálem szó jelentése: a béke városa. Azonban Jeruzsálemet aligha jellemzi a béke. Századokon keresztül harcoltak zsidók, keresztények, muszlimok a szent városért. (És a harc ma is tart.)
December 4-én a művelődési ház szervezésében a Csokonai Színház
három kiváló fiatal színésze egy drámapedagógussal együtt iskolánk
5. osztályosait a színházi nevelés programja keretében képzeletben a
vallási ellentétektől szabdalt középkori Jeruzsálembe repítettek, ahol
interaktív módon közösen éltek meg különleges, rendhagyó szellemi
és lelki élményeket. A színház a nevelési programját „házhoz”, azaz
osztálytermekbe viszi, a mi esetünkben a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtárba. Az előadás néző- és játékterét iskolapadokból
és székekből alakították ki. A színházi előadást interaktív játékokkal
szakították meg, hogy az osztályközösséggel közösen gondolkodjanak
azokról a kérdésekről, amelyeket a történet szereplői körüljártak.
Az osztályoknak elvitt színházi nevelési előadás rendkívül friss és impulzív műfaja a színházi nevelési területnek. Ez a forma lehetővé teszi,
hogy a fiatalok saját környezetükben, aktív részvételükkel közösen
megtapasztalhassák a dráma szerepét az életükben.
Az előadás jó formája lehet a színházzal való első találkozásnak is!
A program Jászfényszarun a jövő év első negyedében a 6. osztályosok
Palásthy Pál
bevonásával folytatódik tovább.

Színházi szervezés
A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 2018. január 17-én, szerdán
Budapestre a József Attila Színház előadására 17 órakor különjáratú
autóbuszt indít. A két felvonásos operett szerzői és címe: Zerkovitz
Béla – Szilágyi László: Csókos asszony. Főbb szereplők: Zöld Csaba,
Krassy Renáta, Botár Endre, Fila Balázs, Krassy Renáta, Kocsis Judit,
Ágoston Péter, Vaszkó Bence, Kiss Gábor. Rendező: Böhm György.
Jegyek: 2.350 Ft/db földszint 2. és 3. sorban. Buszköltség: 1800 Ft/
fő. Jelentkezni: Tóth Tibornál a +36-30/337-3336 mobilszámon lehet.
Tóth Tibor

Népdalkör
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Újabb Fortuna bemutató

2017. november 25-én a Petőfi színházbérlet második előadásán a
Pajtaszínház program keretében 2016-ban megalakult alattyáni Hetedhét Theátrum adta elő az Átváltozók című egyfelvonásos francia
reneszánsz komédiát. A középkori vásári komédiákat idéző darabot
Rigó József rendezte. A csoport vezetője a fényszarui származású
Menyhárt Éva. A második felvonásban a 45 éves Fortuna Együttes
négy kabaréjelenettel szórakoztatta a közönséget. A Juliska és Mariska jelenetet eredeti humorral Boda Andorné Judit és Varga Gáborné Terike mutatták be. A következő, Géza és Gizus jelenetet Kubala
Antal és Misinkóné Palócz Erzsébet játszotta. Erzsike hangja azonban
az előadásra elment, ezért Kovács Tímea rendező „szinkronizálta”. A
publikum nagyon élvezte a nagyszerűen megformált két idős ember
figuráját. Ezt követte Rejtő Jenő: A rézrúd című kabaréja, amely az
idei adácsi nemzetközi színjátszófesztiválon bronz minősítést nyert. A
jelenetben Bordás Gyula, Fábián Gyuláné Réz Katalin és Földvári Edit
fantasztikus humorérzékkel nevettették a közönséget, éltek a helyzetkomikum adta játéklehetőségekkel. A Társbérlet című Gálvölgyi kabaré zárta a sort, amelyet Czibolya Gábor, Kun Zsolt Gábor és eredetileg
Káposzta Sándorné játszott volna. Sajnos azonban családi okok miatt
Erzsike nem ért haza az előadásra és a rendező, Kovács Tímea ugrott
be szerepébe. A fergeteges komédiát mutató produkciót is méltán juKatinka
talmazta a közönség nagy tapssal.

Anyakönyvi hírek – November
SZÜLETTEK: Balázs Bertalan Bence (Dobák Ágota Zsuzsanna),
Baráth Anna (Sós Mónika), Csámpai Alen (Csámpai Csilla), Horváth
Olívia (Pető Ildikó), Kónya Réka (dr. Kakas Tünde), Mészáros Zente
Máté (Kisnémet Orsolya), Nagy Eszter (Csizmadia Csilla), Rafael
Zahira Olívia (Rafael Nelli), Zinger Annabella (Radics Mária).
Házasságkötés nem volt.
ELHUNYTAK: Bálint Gabriella (36), Kis-Pál Istvánné Tóth Terézia (77), Mészáros Mihályné Tóth Rozália (86), Peöcz Tibor (61),
Szurnyák József (68).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Elismerések

2017. november 24-én (pénteken) Jászkarajenőn, a Dalkörök Találkozóján lépett fel a Fehér Akác Népdalkör, másnap pedig Jászfelsőszentgyörgyön, a Katalin-bálon szerepeltek. A fotó Jászkarajenőn
készült.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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A természet életre kel – Ifj. Fáy Aladár kiállításmegnyitója
Jászfényszarun
Amikor fát ültet az ember, a jövőt ülteti el.
Mindannyian vágyunk arra, hogy nyomot
hagyjunk a világban, és amikor látjuk, hogy
egy facsemete évről évre erősödik, lombja növekszik, akkor érezzük: tettünk valamit a természetért, a Földért, a jövőért. Ilyesmi gondolatok kavarogtak bennem, amikor három
évvel ezelőtt édesapámmal és testvéreimmel
földbe állítottunk egy császárfát Jászfényszarun, a Rimóczi-kastély parkjában.

járnak, elültetnek egy paulowniát. Így tett a
jelenleg Jászfényszarun dolgozó édesapám is,
amikor velünk együtt kiásta az akkori facsemete helyét. A jelenlévők egy-egy kancsó vízzel táplálták a növényt, majd közös fényképet
készítettünk a IV. Béla-szobor előtt. A Fáy
család történetében kiemelt szerepe van eme
királynak, hiszen a muhi csatában az ő megmentéséért kapták őseink a nemesi rangot és
a fáji birtokot.

művész, aki összefoglalta a művész életútját
és munkásságát. Szó esett a rézmetszés technikájáról, amellyel a képek készültek. Fáy
Aladárné Éles Éva (a művész özvegye) és Fáy
Dániel (a művész 4. gyermeke) beszámoltak
személyes élményeikről, melyeket a rézkarcok születése közben éltek át. Végül Tóth
Tibor, a FÉBE elnöke virággal köszöntötte a
hölgyeket, Bordásné Kovács Katinka egy-egy
üveg borral az urakat.
Illusztrációk fotói: Ghyczy György

Apróságok
Takács Mária, Fáy Gedeon, Szilágyi Dezső, Fáy Dániel, takarásban Fáy Csenge,
legifjabb Fáy Aladár, Fáy Pali, Fáyné Tornóczky Judit, (mögötte takarásban Fáy Benedek),
Fáy Hanna áll, Fáy Aladárné. Fotó: Glonczi Rudolf

Golyózók
Ezek az évekkel ezelőtti érzések felelevenedtek bennem 2017. november 4-én, amikor
sokadmagammal körülvettük a napos időben
nagy levelekkel árnyat adó növényt. A városbeliek és a Fáy család tagjai a Régi Kaszinó
étteremben találkoztak, s onnan sétáltak át a
Rimóczi-kastély kertjébe, a IV. Béla-szobor
mellé, ahol a paulownia (császárfa) áll. Fáy
Dániel elmesélte, hogy a családi értékként
őrzött növény története szerint anno a dédapja, dr. Fáy Aladár (1864–1944) – aki egy
fregatton szolgált hajóorvosként – Ázsiából
hozta a különleges fát. Azóta ahol Fáyiak

Az esemény második programpontja ifj.
Fáy Aladár (1926–1986) kiállításának megnyitója volt. A társaság visszasétált az étterembe, ahol a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatónője, Bordásné Kovács
Katalin felkonferálta Fáy Luca Borókát és
Fáy G. Tündét, akik énekkel és gitárjátékkal
örvendeztették meg az egybegyűlteket.
Ezt követően Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony köszöntötte a vendégeket, és hálás szavakkal éltette a Fáy családot,
akik kultúrát hoztak Jászfényszaru életébe. A
tárlatot megnyitotta Ghyczy György festő-

Ékszer madár
Az alkotóról ezt mondta Ghyczy György:
„Karcainak ihletője a természet adta növény- és
állatvilág, melynek szépségéhez vallomásértékű
őszinteséggel, fogékonysággal visszanyúlt.”
S a képekre nézve megelevenedik előttünk
az állat- és növényvilág. A részletek kidolgozásával, gazdagságával a sík felületen életre
kel az aprócska gyík, a pillangó, vagy megjelenik egy érzés egy emberarcon. Meg nem
ismert nagyapám képeit nézve őszinte csodálattal adóztam az elmélyült alkotómunka
remekein, és a finoman kimunkált részeket
szemlélve eszembe jutott, hogy az élet is apró
Fáy Hanna
csodák halmaza.
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Je suis prest! – Készen állok! Skót nap a városi könyvtárban
Tavaly novemberben félve és reménykedve
vágtunk bele egy újabb rendezvénytípusba.
A Szívek szállodája sorozat köré kerítettünk
egy játékos-vicces kulturális délutánt, vagyis
tematikus napot. Ennek a célja nem titkoltan
az volt, hogy a sok év után újraindult sorozat
rajongótáborát megszólítsuk, becsábítsuk a
könyvtárba.
Az a délután nagyon sikeres volt, így a
2017-es évre is terveztünk hasonló koncepcióval egy-egy tematizált napot.
Az idei választás az Outlander (Az idegen)
könyvsorozatra esett. És az immár magyarul
is megjelent négy vaskos kötet köré szervezett
program kiváló választásnak bizonyult.

A délután első részében rövid videókkal tarkított szöveges bemutatóra került sor, nagyvonalakban bemutatásra került Skócia. Sokat
nevettünk, elénekeltük közösen a Régi-régi
dalt (Auld lang syne), majd kvízkérdésekre
kellett válaszolni zsetonokért. Az első részt
egy skót ital- és ételkóstoló zárta le. Volt
itt skót tojás, Dundee torta, ecetes chips,
shortbrad (vajas keksz), gyömbéres, fügés
keksz, zabkenyér, marmalade. Italként skót
teát, Irn brut, gyömbérsört szolgáltunk fel.
Természetesen a skót whisky sem maradhatott el, azt welcome drinkként szolgáltuk fel
a rendezvény legelején.

Kriszti remekül alakította a gyógyfüvek tudorát, asztalánál mindig állt valaki.
Továbbá lehetett bársonyszalagból és csipkéből korabeli nyakéket készíteni, a 3. asztalnál pedig ki lehetett próbálni a pecsétviaszkészítést, illetve a tintásüvegbe mártogatós
tollal való írást.
Zárásképpen mindenki beválthatta zsetonjait a neki tetsző ajándékra, melyeket szintén
saját kezűleg készítettünk.
A skót kóstoló maradékát elpusztítva legvégül egy kellemes beszélgetés alakult ki, búcsúzáskor pedig megkaptuk a kérdést: Mikor
lesz a következő ilyen program? Lehet jönni
segíteni?
A válaszunk: jövőre, és igen, lehet! A nagy
siker minket is inspirál, feltöltődve mentünk
haza. A befektetett energia megtérült, sőt! Jó
volt, hogy a gondos előkészítés ilyen nagy sikert hozott, hogy kedves vendégeink, olvasóink ilyen jól érezték magukat.
Természetesen ez a pár óra nem jött volna
létre így, ebben a formában, ha nincs az a sok
segítség, melyet önzetlenül kaptunk.
Köszönjük a süteményeket Nagyné Faragó
Évának, Szarka Gábornénak, a díszletként
használt tárgyakat a Lumina Cornunak, a bogáncsokat Hamarné Kovács Adriennek, azt
hogy ismét játszótárs volt: Magyar Krisztinának és Lajkó Edinának, a skót tojást Nagy
Ferencnek, az üres whiskys üvegeket, (melyeket teával töltöttünk tele) Nagy Sándornak, a
szuperklassz tévét a Samsungnak.
Aki a beszámoló elolvasása után kedvet kapott az olvasáshoz, szeretettel várjuk a könyvtárban, a sorozat pedig jelenleg is nézhető a
Sony Max csatornán vagy regisztrálás után a
Sorozatbarát oldalon.
Nagy Ildikó könyvtáros

Rólunk szól a mese…
Nemcsak Diana Gabaldon könyvei, hanem
az ezekből készült filmsorozat is óriási sikernek örvend világszerte. A könyvet olvasók
annyira hatása alá kerülnek a skót történelemnek, miliőnek, hogy óhatatlanul is mindent szeretnének megtudni Skóciáról.
Ez az olvasókban lejátszódó folyamat adta az
alapötletet. Csúnyán szólva mindannyiunkat
elkapott a gépszíj, öröm volt látni, hogy a
könyvek kézről kézre jártak, egyre többen
váltak rajongóvá.
A skót nap előkészítése közel egy hónapot
vett igénybe. Saját magunk készítettük pl.
a dekorációt, a Craigh na dun köveit, a két
idősík berendezett életképeit, sütöttük meg
a tradicionális étkeket. Igyekeztünk körültekintőek lenni, elolvastunk minden létező
hivatkozást az országról. Azt szerettük volna,
hogy azok is jól érezzék magukat, akik Skóciáért rajonganak, de nem olvassák, nézik a
sorozatot. Illetve azok is megtalálják önmagukat a napban, akik olvassák és nézik is, és
így jutottak el Skóciáig.

Az est további részében a sorozatra fókuszáltunk. Lajkó Anita hegedűn előadta a főcímdalt (The Skye Boat Song), mely műsorszám
alatt már sejtelmes félhomály volt a folyosón,
előkészítve a „köveken” való átkelést. A gyönyörű előadás után, aki elég bátorságot érzett
magában, átléphetett a könyvtárajtó előtt
elhelyezett „köveken”, és máris az 1740-es
években találta magát.
Egy gyors sorozatösszefoglaló után következtek a sorozatos kvízkérdések. Remek
hangulatban, jól szórakozva, egymást túlharsogva elevenítettük fel kedvenc részeinket,
szereplőinket a könyvből, filmből.
Még az is jól érezte magát, aki nem ismerte
a szereplőket. Sőt volt, aki itt kapott kedvet
a könyv elolvasásához. Ebben természetesen
nagyon szívesen segítettünk.
A kvíz után kézműveskedés következett, 3
asztalnál lehetett alkotni. A gyógyfüves asztalnál teákat és kozmetikumokat készíthetett
a kedves vendég, ebben Magyar Krisztina segített, aki korhű ruhában adta a tanácsokat,
csak úgy, mint egy igazi javasasszony.

Az Őszikék Nyugdíjasklub október 19-i
összejövetelén dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke
tartott nagy sikerű interaktív előadást Rólunk szól a mese címmel.
Katinka
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Fényszarui bakák helytállása az I. világháborúban
Éppen 100 évvel ezelőtt, 1917. december elején kapták az I. világháborúban harcoló fényszarui katonák az utolsó nagy ütközetre
hívó mozgósítási parancsot. Ennek apropójából és az I. világháborús
események évfordulójára emlékezve tartott a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete szervezésében december 1-jén a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtárban összefoglaló előadást dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus a fényszarusi bakák helytállásáról. A földszinti terem
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.

jus-júniusban levezényelt 10. isonzói csatában. A jászkunok az ellenséges gáztámadások és heves repülőtevékenység, az egyre súlyosbodó
élelemhiány ellenére, iszonyatos emberveszteség árán, minden erejüket latba vetve áttörték az olasz vonalakat, és első alkalommal tudták
azokat nyugat felé nyomni.
A súlyosan megszenvedett ezredet erdélyi pihenőre küldték. A pihenő alatt pusztán néhány nap leforgása alatt döntő vereséget mértek a Kárpátokon benyomuló román csapatokra. A fényszarui bakák

Fényszarui bakák a galíciai fronton 1915-ben
Tábori levél Kiss A. Sándortól

Fényszarui bakák az erdélyi pihenőn 1917 augusztusában
Tábori posta Kiss A. Venceltől Kiss A. Jánosnak

Az I. világháború során a fényszarui kato1917 őszén a Gyimesi-szorosnál szorították ki
nák túlnyomó többsége az első vonalbeli 68-as
az ellenséges erőket, ezzel teljesen felszámolva a
számú császári és királyi, ún. jászkun gyalogromán frontot.
ezredben szolgált. A háború előestéjén Belgrád
Az utolsó mozgósítás parancsára 1918. februalatt (Zimonyban) állomásoztak, így részesei
árban érkeztek az emberfeletti helytállás melvoltak a legelső ütközetnek a Száva-híd felroblett a bukást és összeomlást szimbolizáló Piave
bantásánál 1914 júliusában. A tűzkeresztségen
folyóhoz. 1918 júniusában a fényszarui bakák
Belgrád elfoglalásakor a Cigány-szigetnél estek
is az első vonalakban vettek részt az áradó foát, rekkenő hőségben, kenyérhiánnyal és sárlyón való átkelésben San Michele körzetében
tengerrel küzdve. Döntő szerepet játszottak
és a Papadopoli-szigetnél. A túlparton az olasz
Belgrád bevételében és ezzel a szerb front felmesszehordó tüzérség gyilkos golyói, spanyol
számolásában.
lovasok, betonfal és szögesdrót, a levegőből
1915 tavaszától az orosz fronton harcoltak.
az Antant szövetségesek légitámadása fogadta
A jászkun kötelékben a fényszaruiak részt vetőket. Az olasz erők felgyújtották a partvonalat,
tek az orosz csapatok Kárpátokon túlra történő
a gátakkal felduzzasztott folyót pedig katonákiverésében és Galíciából való teljes visszaszoinkra engedték, ezzel is ellehetetlenítve szárításában. Kétméteres hóban, munícióhiánnyal
mukra az átkelést.
küszködve, 2-4-szeres túlerő ellenében szuA jászkun gyalogezred fényszarui bakái az I.
A jászkun ezred egyik fényszarui
ronytámadásban győzedelmeskedtek a „húsvéti
világháború során a monarchiát érintő valakülönítménye: szakácsok, szanitécek,
csatában” (Čeremcha), majd Gorlicénél teljemennyi döntő ütközetben részt vettek, és minhírszerzők, rádiósok stb.
sen áttörték az orosz vonalakat. Az ezt követő
den fronton győzelemre vitték seregeinket a
rendkívül sikeres nyári hadjárat során betörtek
túlerőben fellépő ellenséggel szemben, küzdve
Volhíniába, bevonultak Lembergbe, elfoglalták Brest-Litowskot, hara zord időjárási viszonyokkal és az általános éhezéssel.
coltak a Bug folyó menti csatákban, Luck és Rowno váránál. A jászA hatalmas erőfeszítésről tanúbizonyságot tevő, az óriási veszteségekkunok a muszkákat 500 km-rel visszaszorították az orosz területekre,
től sem visszariadó és eredményeit tekintve a Monarchia egész hadezzel ők jutottak a legtávolabbra a keleti fronton.
erejéből is kimagasló jászkun ezredet az uralkodó IV. Károly király is
1916 nyarán az újraszervezett orosz seregek átfogó, és az egész világszámos alkalommal külön méltatta és kitüntette, a legmélyebb elismetörténelem legnagyobb szabású, legvéresebb hadműveletét indították
réssel nyilatkozva a jászkunok rendíthetetlen kitartásáról, leleményes
az osztrák-magyar vonalak ellen. A Bruszilov-offenzívában közel 600
taktikai felkészültségéről és töretlen hazaszeretetéről.
ezer orosz katona támadott egyidejű tömegrohamban 400 km-es arcGondoljunk tehát dicső büszkeséggel fényszarui vértanúinkra és a
vonalon. A fényszarui bakák a jászkun kötelékben döntő szerepet válszerencsés hazatértekre azzal, hogy még egy oly értelmetlen és maga
laltak a legyőzhetetlennek tartott „orosz gőzhenger” feltartóztatásában
után a merő pusztítást hátrahagyó esemény kapcsán is, mint amilyen
és szétverésében, amely nem sokkal ezt követően nagyban hozzájárult
az I. világháború volt, mily kimagasló teljesítményt nyújtottak, megaz orosz front teljes megszűnéséhez.
mutatva minden ellenállást legyőző emberfeletti akaraterejüket és pél1917 tavaszán a fényszaruiakat is a rettegett olasz frontra, a komor
dás hazaszeretetüket.
és mégis hősies emlékű Isonzo folyóhoz vezényelték, ahol arcvonaluk
Az előadást korabeli filmhíradókból történt rövid lejátszás és
Gorizia (Görz) városánál állt fel. Az Isonzo menti front akkor már
jászfényszarui katonákat is ábrázoló fényképek bemutatása tette még
évek óta teljesen eredménytelen állóháborúvá merevedett. Lényegi
gazdagabbá, színesebbé.
térnyerés első ízben a kétszeres túlerővel szemben is ellentámadásba
Az előadást követően több kérdést és felvetést tettek a jelenlévők,
lendült jászkun gyalogezred sikerei révén valósult meg az 1917. máDr. Kiss Dávid Sándor
melyre mindenki kielégítő választ kapott.
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„A múltban az a szép, hogy itt hever az asztalon, naplók, fényképek őrzik, s egy harang alakú gyertyavédő búra, meg néhány könyv mesél róla…
Itt lehet hagyni, vissza lehet jönni hozzá bármikor, hiszen megvár, s az ember visszalapozhat, újra megnézheti hogyan is kezdődött a történet.”
Ahdaf Soueif

Százéves ház a Hold utcza és az Alexander utcza sarkán
Részlet a Kiss család történetéből – 1. rész
Szép nyári nap volt, talán a megszokottnál is forróbb, s izgalmakkal
teli. Elkészült végre a templom tornya, s felkerült rá a kereszt. 1913-at
írtak ekkor.
A Kiss-ház ebédlőjének ablakából éppen látni lehetett a nem mindennapi eseményt. Az asszonynép sürgött-forgott, várták a vendégsereget, hogy kezdődjön a „paplagzi”, de ha tehették, egy percre megálltak és kinéztek. A férfiak a vendégekkel együtt érkeztek a szentelési
ünnepségről.
Kiss Sándor háza népe felsorakozott a vendégek fogadására.
A házigazda fia, Imre is megérkezett, aki most végzett az egri szemináriumban, és éppen e különleges alkalommal szentelték pappá, az ő
paplagzijára várták a vendégeket.

Kiss Sándor háza a háza népével

Kiss Imre szeminarista képe és első misés szentképe

Kiss Sándor és családja. A képről hiányzik a legidősebb fiuk, Sándor

A ház, amelyet egy gödöllői mester irányításával a kor stílusának
megfelelően építettek, igen szépen mutatott a templomhoz vezető
utcában, s éppen hogy elkészültek az utolsó simítással is a nevezetes
eseményre.
A klasszikus stílusú polgárház négy szobával, konyhával, zárt verandával, lenyúló kerttel és melléképületekkel egyedül uralta a rövid utcácskát. Az ebédlő erre az alkalomra egybe lett nyitva a mellette lévő
szobákkal. A ház lakói: Kiss Sándor és felesége, Rimóczi Rozália és
legkisebb gyermekeik: Rozália és János várták a „szülői házba” idősebb
testvéreiket és azok családját.

Rimóczi Rozál Imre kedvenc ételeit készítette a jeles alkalomra.
Becsinált levest, sült csirkét, más sülteket különböző köretekkel, aprósüteményt, tortát, saját termésű szőlőből készült bort, szörpöket
szolgáltak fel.
Az ebéden többen részt vettek a község vezetéséből, hiszen Kiss Sándor képviselő-testületi tag volt.
A jóízűen elköltött ünnepi étkezés közben senki sem gondolta, hogy
ez az utolsó békeév a nagy háború előtt, amely majd mindent megváltoztat, hatalmas áldozatokat követelve a családoktól.
Nagyné Kiss Mária, Kiss Sándor dédunokája

A ládafiából…
Szűcsné André Mária küldte ezt a régi fotót a családi fényképgyűjteményből. A képen (álló sor) balról jobbra: Nagy P. Sándorné Szegedi
Mária, Szegedi Antalné Rimóczi Mária, Szegedi Istvánné Nádasdi Terézia, Sándor Nándorné Szegedi Terézia, (ülő sorban) Szegedi István,
Szegedi Istvánné K. Kovács Márta, Gerőcs Istvánné Szegedi Mária
(a kisgyerek).Köszönjük!

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kistermében 9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618 · Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Thália szekerén: Jakus Tímea
A jászfényszarui származású Jakus Tímea
színművész új feladatot kapott a Jóban
Rosszban című televíziós sorozatban. Ennek apropóján kérdeztük életéről, munkájáról.
Mi vonzott a színészi pálya felé?
Már óvodás koromban tudtam, mi szeretnék lenni. Szüleim nem vették komolyan elhatározásomat, megpróbáltak lebeszélni róla. Bennem az évek során egyre
inkább erősödött az irodalom, a versek és az
előadóművészet iránti vonzalom. 4. osztályos
koromtól mondtam verset. Később versenyeken is megmérettem magam. Általános iskolás koromban a Napsugár Gyermekszínpad,
majd később a Fortuna Együttes tagjaként
fesztiválokon, versmondó versenyeken szerepeltünk sikeresen. Minden lehetőségnek
örültem, amiben megmutathattam magam.
Gimnazista koromban magyartanáraim nagyon biztattak a színészi pályára, hiszen a
legtöbb versmondó versenyt nemcsak Hatvanban, hanem Heves megyében is megnyertem. A felkészülésemben Kovács Andrásné
Rozika néni, a fényszarui színjátszás anyja
segített. A színészi pálya felé a közlési vágy
motivált. Imádok más bőrébe belebújni, és az
adott szerep gondolatait, érzéseit a magamévá
tenni.
A békéscsabai Charley nénje c. vizsgaelőadáson sok fényszarui is tapsolt neked. Azóta
milyen feladatok, szerepek találtak meg? Melyek a legkedvesebbek számodra?
2001 júniusában kaptam meg a színészi diplomám. Pályám a budapesti Vidám
Színpadon kezdtem Bodrogi Gyula igazgatásában. Kiváló kollégákkal dolgoztam itt
színésznőként 3 évig. Inkább vígjátékokban,
bohózatokban kaptam számomra nagyon jó
karakter- és mellékszerepeket. Talán legkedvesebbet nem is tudnék mondani, mert minden szerepben jól éreztem magam.

Pár darabot megemlítenék ebből az időszakomból: www. család az interneten.hu,
Mindhalálig sex, Csalamádé, Bubus, Kölcsönlakás…
Mely társulatokban dolgoztál, hol érezted
legjobban magad?
2005-ben a budapesti Kazán István Kamaraszínházhoz szerződtem, ahol igazán lehetőségem volt tragédiák, lelki vívódások terén
megmutatni magam a nagyérdemű közönségnek. Itt főszerepeket és mellékszerepeket
kaptam, melyeket több éven át játszhattam.
Ebben a színházban a legnagyobb és egyben

kedvenc darabjaim a két monodrámám: G.
B. Show: Magányos szent Johanna és Sárdi
Mária: Kislány a pokolban, valamint Farkas
József: Több mint szerelem, Vallomások, A
Vígh utcai srácok, Üveggolyócskák című
színdarabok.
2010-től szabadúszóként dogoztam, a
Gózon Gyula Kamaraszínházban kaptam darabokra szerződéseket. Jelenleg a Pesti Művész
Színház (Fogi színház) tagja vagyok, amely

leginkább utazószínház. Kiváló kollégákkal
dolgozom, mint Straub Dezső, Beleznay
Endre, Fésűs Nelli, Harsányi Gábor, Sáfár
Anikó, Borbáth Otília és még sorolhatnám.
Jelenleg a kedvenc darabom: Vaszary G. –
Fényes Sz. – Szenes I.: Az ördög nem alszik
című zenés vígjátéka, melyben Grace-t, Jane
barátnőjét alakítom. Kedves, zenés vígjáték
két felvonásban.
Hogyan éli meg ma egy művész a mindennapi megélhetésért vívott harcot? Milyen
szempontok, elvek alapján mondasz igent
vagy nemet egy felkérésre? Hivatásodban milyen főbb vezérelvek vezetnek?
A színészi pálya mindenképen rapszodikus.
Van olyan, hogy egyszerre három helyen is
kellene lennem, ilyenkor mindenképp lekettőznek abban az előadásban, amelynek időpontja később lett egyeztetve. De van olyan
időszak is, hogy 2-3 hétig pihenek, ilyenkor
sportolok, a hobbimnak élek, esetleg elmegyek nyaralni.
Igazából minden feladatnak, felkérésnek
örülök, és ha az időm engedi, igyekszem az
adottságaimat kihasználni, és maximalista
ember lévén, minél több színes, izgalmas feladatot elvállalni. Jelenleg a Jóban Rosszban
című filmsorozatban is kaptam feladatot, Juhász Irmát alakítom benne, január-8-án lesz
látható először a képernyőn. A forgatókönyvet folyamatosan írják, tehát nem tudható,
hogy ennek a szereplőnek meddig lesz jövője
a sorozatban, de mindenképpen örülök ennek a feladatnak is. Optimista és maximalista
ember vagyok, hiszek abban: ha az egyik kapu
bezárul, pici idő múlva kinyílik egy újabb
kapu, amely újabb lehetőségeket rejthet.
Köszönöm szülővárosom, Jászfényszaru érdeklődését. Ha lehetőség adódik egy otthoni
fellépésre, tiszta szívből és igaz szeretettel látogatok el a társulattal városunk színházszereKatinka
tő közönségét szórakoztatni.

Versmondóink a Kaleidoszkóp fesztiválon

Előtérben Kiss László elnök és Szénási Sándor

Rácz Ádám felkészítőjével, Bordásné Kovács Katalinnal

17. alkalommal szervezte meg a Magyar Versmondók Egyesülete a
Kaleidoszkóp Versfesztivált, amelyen az amatőr és hivatásos előadók
külön kategóriában, de egy programban mutatják be műsorukat. Fantasztikus versszínházi produkciókat, megkapó megzenésített verses
műsorokat láthattunk a három nap alatt Vácott.

A Versmondó Szalonban városunkat Rácz Ádám és Szénási Sándor
képviselte. A lelkes fiatalok lelkiismeretes felkészülés után méltán
megállták a helyüket az erős mezőnyben. A szakavatott zsűri mindkét
fiút megdicsérte, és biztatta a folytatásra.
Katinka
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Negyedszázada Jászágó szolgálatában
Az Ágóiak Baráti Egyesülete (ÁBE) 1992 tavaszán alakult meg,
konformabbá tenni az itt élők mindennapjait. A település ismertségét
így negyedszázados fennállásukat 2017. november 17-én 15 órakor a
nagymértékben fokozni tudták. Sajnos a negyedszázad során sokan
Művelődési Ház nagytermében ünnepelték.
eltávoztak közülük. Ezt követően a Jászágói Népdalkör tagjai jászsági
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének létrehozásának gondolata
dalcsokorral köszöntötték a jelenlévőket.
1993. április 2-án a városi cím átadásakor merült fel. Az előkészítés
A meghívott társszervezetek képviselői, vezetői köszöntötték a jubiezután kezdődött el, melyhez sok segítséget, tanácsot – az ágóiak megleum kapcsán az egyesület tagságát.
választott elnökétől – Macsi Sándor címzetes nyugalmazott általános
Dr. Dobos László saját költségén megjelentetett, jászágói képekkel
iskolai igazgatótól kaptunk. Így a kapcsolatunk azóta is gyümölcsöző
díszített, hajtogatós falinaptárral lepte meg a jelenlévőket, majd bejeés folyamatos.
lentette, hogy a Jászok Egyesülete százezer forinttal támogatja az ÁBE
Az egyesület tagságát, a meghítovábbi céljainak megvalósítását.
vott vendégeket Mozsár Lászlóné
Tóth Tibortól, a FÉBE elnökétől
a község polgármestere, egyben
Macsi Sándor – aki többek között
alapításától az egyesület titkára
festett is – egy Penczner Pál Jubileköszöntötte.
umi Emlékérmet kapott. Az egyeA vendégek között volt dr. Dosület titkárának egy töves cukorbos László, a község díszpolgára,
süveg fenyő facsemetét adott át,
a Jászok Egyesületének elnöke,
hogy a jubileum kapcsán és annak
Kókai Magdolna, a Jász Múzeum
emlékére ültessék el. A könyvtárat
néprajzos munkatársa, Jászdózsa,
több egyesületi kiadvány adomáJászjákóhalma honismereti szaknyozásával lepte meg, hogy a téli
köreinek küldöttsége, valamint
esték során az ÁBE tagsága felolvaJászfényszaru és Pusztamonostor
sási esték keretében megismerhesbaráti egyesületeinek elnökei.
sék azokat.
A jubileumi közgyűlés résztvevőinek egy csoportja. Fotó: Auer Mátyás
A titkár rövid köszöntőjében
A vendégek képviselői az ÁBE
szólt az egyesület tevékenységévezetőségétől a szervezetek nevére
ről, amellyel meghatározóvá vált a település életében. A Jászságban is
kiállított emléklapot és promóciós anyagot kaptak.
egyedülálló három gyűjtemény – az iskolatörténeti, a néprajzi és az
A szépen megterített asztaloknál a résztvevőknek elhelyeztek egy-egy
öregház (tájház) létrejötte, bővítése – az ÁBE tagságának és kiemelten
könyvjelzőnek is használható Várnai Zseni idézettel – „Csak élni, élni
Macsi Sándornak köszönhető.
emberek! Időnk, oly gyorsan elpereg, egy perc csupán az élet… de ez a
A helyi iskola diákjainak verses irodalmi műsorát követően a 92 éves
perc lehet csodás teremtő munka, alkotás, amely megőriz téged.” – ellátott
Macsi Sándor, az „ÁBE örökös elnöke” címmel is megtisztelt alalapot, melyen az esemény és időpontja, az egyesület jelképe is látható.
pító emelkedett szólásra. Sanyi bácsi egy-egy emlékezetes pillanatot
Jóízűen fogyasztottuk el a disznótoros vacsorát, s a jubileumi tortáidézett fel az elmúlt 25 évből, korához képes fiatalos lendülettel, bölcs
ból is jutott mindenkinek egy szelet.
megállapításokat idézve humorral fűszerezte mondandóját. Az alapíKívánjuk, hogy a Fényszaru szomszéd településén működő civil kötólevélben rögzített célok megvalósultak, tevékenységükkel igyekeztek
zösség legyen ilyen eredményes a következő 25 évben is.

A hónap értéktári érdekessége
96 éve alakult meg az „uj vállalat”

Nosztalgiavetítés
a Városi Értéktárban

A Jász Hírlap 1921. decemberi számában jelent meg: „Jászfényszaru
és környékének termelő érdekeltsége a felső Jászság mezőgazdasági terményeinek intensivebb forgalomba hozatala céljából egy mezőgazdasági,
kereskedelmi vállalat alapitását határozta el. Miután az egész környék
gazdaközönsége osztatlan örömmel fogadta a vállalkozás tervét, amely
tényleg egy nagy hiányt van hivatva pótolni, annak jövője biztositottnak
tekinthető. Az alapitásban egyébként részt vesz az Egyházmegyei Takarékpénztár rt. Eger és az Egri Forgalmi r. t. is, amely két intézet az uj vállalat
finanszirozását is vállalni fogja. Az alapitók a részvényjegyzési ivet már
ki is bocsátották. A vállalat melynek czége Jászvidéki Termény Forgalmi
Részv. Társ lesz egyenlőre 300.000 kor. alaptőkével alakul meg, amely 200
koronás részvényekre oszlik, de már nagyrészt lejegyeztetett. Részvényjegyzést korlátolt számban január hó 30-ig az Egyházmegyei Takarékpénztár
itteni fiókintézete még elfogad. Az alakuló közgyűlés január hó 31-én lesz
megtartva Jászfényszarun. Alapitók a fentemlitett két intézeten kívül még
Hebrony Kálmán, Balázsovich Oszkár, Winkler Bertalan, Gyila Ferenc,
ifj. Kiss Sándor, Rimóci Pál, Ézsiás Pál, Rubint János, Bukó Sándor, Bartus Imre, Langó Sándor.” Magyarországon az osztrák–magyar koronát
1919-től a magyar korona, majd 1927. január 27-én a pengő váltotta
(12 500 magyar korona ért 1 pengőt).

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Városi Értéktárban novembertől márciusig kéthetente hétfői napokon (emlékezve, hogy hajdanán
ezen a napon a televízióban adásszünet volt) nosztalgiavetítést tart.
A jászfényszarui eseményeken, rendezvényeken anno felvett videoszalagok digitalizálásával lehetővé vált, hogy felidézzük településünk fontosabb kulturális és egyéb eseményeit. A vetítéseken való részvételre a
Városi Értéktár (Szentcsalád tér 12.) közösségi helyisége ad lehetőséget.
Nyitó rendezvényünk:
Január 15-én 16 órakor
A IX. Jótékonysági műsoros est és bál
– 2002. február 16. – eseményeit idézzük fel
Január 29-én 16 órakor
A X. Jubileumi jótékonysági műsoros est és bál
– 2003. február 15. – eseményeit élhetjük át újból
Nézzük meg, éljük át újból, ismerjünk magunkra, nosztalgiázzunk együtt egy tea mellett a település kulturális rendezvényének
egy pillanatáról!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Jubileumi kártyanaptár
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete ötévenként jelentet meg jubileumi kártyanaptárt. A FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány 2018-ban ünnepli
negyedszázados fennállását. A megjelent kártyanaptáron szerepel a két szervezet címere és elérhetőségei, adószáma, számlaszáma, valamint a
2018. évi főbb városi és egyesületi programok. Köztük a XXIV. Jászok Világtalálkozója június 29. és július 1. között, illetve a FÉBE negyedszázados ünnepi találkozója november 3-án.
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FÉBE-kirándulás
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete minden
évben az ősz folyamán szervez egynapos
önköltséges belföldi kirándulást. Az útról
írt élménybeszámoló azt a célt is szolgálja,
hogy olvasóinkban felkeltsük az érdeklődést a látnivalók iránt. Személygépkocsival egy hétvégi családi program keretében
oda-vissza 140 kilométert megtéve csodás
élményekben részesülhetünk.
Október 8-án 50 fővel 7 órakor indultunk Gödöllő irányába Vácrátótra, majd
Vácra.
Ezen a napon már kellett az őszi kabát, a
kicsit borongós, de esőmentes nap jó kirándulóidőnek bizonyult.
Nyolc órakor már a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert főbejáratánál várt bennünket
a kert idegenvezetője. Az ország legnagyobb
botanikus kertjében most jártam ötödik alkalommal. Őszi időszakban most először, a kert
állíthatom ekkor a legszebb, legszínesebb. A
látogatókat elvarázsolja a levelek tarkasága,

Az Akadémia ténylegesen a II. világháború alatt és után sokat károsodott gazdátlan
kertet 1952-ben vette át, és megalapította a
MTA Botanikus Kutatóintézetét.
1987-ben elkészült a háromhajós 15 m magas pálmaház.
A kétórás séta során páratlan látványban
és élményben volt részünk. Meg-megálltunk
egy érdekes fa előtt (pld. amerikai mocsárciprus, melynek légző gyökere van, amerikai
vasfa), melyekről idegenvezetőktől sok új információval lettünk gazdagabbak. Az érdekesebb fák, növények táblákkal vannak ellátva,
ezeket elolvasva családi séta közben is ismeretekhez juthatunk. Megnéztük az üvegházi
gyűjteményt, amely közel háromezer fajt, fajtát és változatot számlál, sok virágzó kaktuszt
láthattunk. Sétánkat az ország leggazdagabb
szabadtéri növényrendszertani gyűjteményénél fejeztük be, mely 3000 virágos növényfajt
és -fajtát tartalmaz. Fél 11-re már Vácon a
Tragor Ignác Múzeum kiállítóhelyére, a főtéri
Pannónia Házhoz érkeztünk.

Láthattuk még leánya, Gádor Magda néhány szobrászati munkáját, illetve Hincz
Gyula kerámiáit is.
Az épület szép kialakítású udvara képző- és
iparművészeti alkotásoknak ad otthont. Az
udvari szoborparkban Vertel Andrea gödi
keramikus „Tündérkert” című vidám hangvételű szoborcsoportjait és Nagy Sándor
szobrászművész négy vörösmárvány szobrát
láthattuk.
Néhány házzal arrébb található a Nagypréposti palota, melyet a XVIII. század közepén Würth Ferenc magyprépost építtetett.
A kőkeretes kapu felett kovácsoltvas erkély
látható, a háromszögű oromzat szobrokkal és
vázákkal díszített. A felújított barokk épületben található a Váci Székesegyház Kincstár
és Egyházmegyei Gyűjtemény. A látnivalók között vannak egyházi kelyhek, püspöki
ruhák, ötvösművek, szobrok, festmények a
középkortól kezdődően. Az egyemeletes épületben szemet gyönyörködtető páratlan szépségű tárgyak sokasát nézhettük meg.

Csoportkép a botanikus kert egyik legöregebb fájánál. Háttérben gróf Vigyázó Sándor mellszobra látható. Fotó: Dobák Viktor
a növényi termések sokszínűsége. Az ősz virágának a krizantémokat tartjuk, igaz ezek
közül is sokfélét láttunk, de szebbnél szebb
az avarból előbújó, a réten, az ágyásokban és
az üvegházban virágzó növényekkel találkoztunk. A 27 hektáros kertben 12 ezer növényfajt és fajtát számlál a növénygyűjtemény.
Különösen gazdag a fás szárú növények –
3300 fa és cserje – gyűjteménye. A kertről az
első írásos adat 1827-ben kelt, ekkor a Géczy
család birtokolta. Több tulajdonosváltás után
1871-ben gróf Vigyázó Sándor vásárolta
meg. Nevéhez fűződik a kert tervszerű kialakítása és szépítése. Elképzeléseit 1873-tól
negyven évig Band Hendrik főkertész valósította meg. A kertben tavat, patakokat, dombokat, vízeséseket, vízimalmot, barlangszerű
alagutat, gótikus műromokat, alakítottak ki.
A vízimalomnál forgatták az 1945 előtt készült Zenélő malom című filmet. Az 1880-as
években már országos hírű üvegházi gyűjteménnyel rendelkezett a kert. Vigyázó Sándor
fia, Ferenc örökös híján 1928-ban a kertet és
a vagyont – apja rendelkezése szerint – a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta.

Megnéztük az épület emeleti részében
Hincz Gyula (1904–1986) – Kossuth- és
kétszeres Munkácsy-díjas, érdemes és kiváló
művész – festő, grafikus és iparművész, a
20. századi magyar művészet egyik legsokoldalúbb és legtermékenyebb alkotójának hagyatékából összeállított válogatást.
A földszinten a Vasba öntött történelem
című öntöttvas gyűjtemény tárgyai adtak
maradandó emléket számunkra. Itt láttunk
minden régi használati vagy dísztárgyat,
amely öntöttvasból készül. Berczelly Attila
több mint 400 tárgyat tartalmazó gyűjteményét 2007-ben vásárolta meg Vác városa a
magángyűjtőtől. A tárgyak német, cseh, osztrák, orosz és magyar öntödék műremekei,
többségük az 1850–1950 közötti időszakban
készült. A díszes öntöttvas kályhák egy másik
magángyűjtő, a gyenesdiási „kályhadoktor”
Vaszkó Ernő gyűjteményéből valók.
A Pannónia Ház pincéjében látható Gádor
István (1891–1984) kétszeres Kossuth-díjas keramikus, kiváló és érdemes művész, a
modern magyar kerámia megteremtőjének
több mint ezer tárgyat felvonultató kiállítása.

Az ebédünk 13 órakor az Aréna étteremben volt, itt egy kicsit megpihentünk.
A nagy létszám miatt két csoportban váltakozva folytatódott a délutáni program. A
Memento Mori állandó kiállítás Vác leglátogatottabb helye.
Felbecsülhetetlen értékű kultúrtörténeti
kincs került napvilágra 1994-ben Vácon,
amikor a domonkos templom helyreállítási munkálatai során a templom alatti kripta
több mint 150 évvel ezelőtt elfalazott lejáratára bukkantak az építők. A megtalált
kriptában 262 többnyire jó állapotú, színes,
díszített koporsóban a 18. század középső
harmadától kezdődően, illetve a 19. század
elején elhunyt és betemetett, a különleges klímának köszönhetően jó állapotban fennmaradt, spontán mumifikálódott váci polgárok
testei nyugodnak; férfiak, nők, gyermekek,
mesteremberek, szerzetesek, papok, katonatisztek, hivatalnokok...
A 2016 júniusában felújított állandó kiállítás a főtér egyik lakóházának középkori pincéjében nyert elhelyezést. A meredek lépcsőn
(folytatás a 19. oldalon)
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XXV. FÉBE jubileumi jótékonysági műsoros est és bál
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége október 14-ei ülésén megerősítette korábbi döntését, hogy XXV. alkalommal is
megrendezi a jubileumi jótékonysági műsoros estet és bált.
A szokásoknak megfelelően február harmadik szombatján, 17-én 18
órakor kezdődik a rendezvény.
A jubileum kapcsán meghívjuk az előző bálok fővédnökeit, díszvendégeit és bál szépeit, hogy együtt emlékezzünk és ünnepeljünk.
Fővédnökök:
Dr. Dobák Miklós
a Budapesti Corvinus Egyetem tanára,
Jászfényszaru Város Díszpolgára, a FÉBE Örökös Tagja.

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében a földszinten
és a galérián kisebb és nagyobb asztaloknál tudunk a rendezvényre
elhelyezést biztosítani.
A belépőjegyek asztalfoglalással a földszinten 7000 és 5000 Ft/fő, a
galérián 5000 Ft/fő összegben, a jubileumra való tekintettel csökkentett áron vásárolhatók meg. A jegyek megválthatók – kedd és csütörtöki napokon 14 és 18 óra között – a Városi Értéktárban (Szentcsalád
tér 12.) személyesen Tóth Tibornál. A következő elérhetőségeken jelez-

Győriné dr. Czeglédi Márta,
Jászfényszaru város polgármestere,
a FÉBE Örökös Tagja.
Az est díszvendége:
Janza Kata eMeRTon-díjas színésznő, musicalénekes.
A műsorhoz hozzátartozik a műsorvezetők személye:
Cserháti Ági és Zsámboki Zsolt.
A műsorban a jubileum kapcsán a díszvendégen kívül csak helyi kötődésű amatőr és hivatásos művészeket kértünk fel.
A felkérést a következő személyek fogadták el: Ézsiás László előadóművész, Horváth Áron cimbalomvirtuóz, Iglice Gyermeknéptánc
Együttes tagjai, Jakus Tímea színművész, Szabó Krisztina énekművész.
A 90 perces műsor után jólesik a vacsora, Vágó Tibor specialitásai.
A bált helyi táncosok nyitják meg.
A báli zenét a nosztalgia jegyében és az első bálra emlékezve az énekessel kibővített GOLF együttes szolgáltatja.
Éjfélkor a hagyományoknak megfelelően tombolasorsolásra, bál szépe és udvarhölgyei cím átadására kerül sor.
Anyagi támogatást és tombolafelajánlást jótékonysági célra, amely a
FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány 25 éves jubileumára kiadandó
könyv megjelentetését szolgálja, köszönettel elfogadunk.
A terem dekorációját Harmathné Boros Mária végzi, virágkompozíciót Görbéné Réz Enikő állítja össze, a hangosítást Harnos Miklós és
fia, Attila biztosítja.
Szeretettel várjuk a rendszeresen résztvevőket, a vissza-visszatérőket,
az először idelátogatókat és az első bálozókat.

Az I. FÉBE jótékonysági műsoros est és bál megnyitója, 1994. március 14.
Zsámboki Sándor, az FM főosztályvezetője
fővédnöki megnyitó beszédét mondja,
mögötte Nagyné Kiss Mária alelnök,
Ézsiás Vencel műsorvezető és Tóth Tibor látható
hetik részvételi szándékukat: e-mail címen: toth_tibor@freemail.hu,
mobiltelefonon: +36/30-337-3336, vonalas telefonon: 06-57/ 660800. A jelentkezési sorrendnek megfelelően mindenki kiválaszthatja a
még rendelkezésre álló helyek közül a számára legmegfelelőbbet.
A megrendelt, lekötött jegy árát lemondás esetén jótékonysági célra
használjuk fel.
Felülfizetést köszönettel veszünk.
A jelentkezők február elején kapják meg a névre szóló nyomdai báli
meghívót. Minden leendő vendégünknek jó szórakozást, kellemes kiTóth Tibor
kapcsolódást kíván a báli rendezőbizottság.

FÉBE-kirándulás
(folytatás a 18. oldalról)
a hűvös és mély pincébe leérve a korabeli
kripta képe mellett azon váci polgárok névsora fogadott bennünket, akiket koporsófeliratuk alapján sikerült beazonosítani. A lejárattól balra eső kis teremben a koporsókból
előkerült szakrális mellékleteket (feszületek,
rózsafüzérek, kegyérmek) láthattuk. A pince
impozáns nagytermében festett, színes felnőtt
és gyermekkoporsók kerültek elhelyezésre.
A terem hátsó részében Stefanovics György
szabómester, egy név szerint nem ismert középkorú polgárasszony és egy 9 éves kislány,
Salamon Magdolna nyugszik, rekonstruált,
az eredeti alapján készült viseletben, üvegkoporsóba zárva.
A másik csoport a görög templomban a
nyomdatörténeti kiállítást nézte meg.
Ezt követően Magyarország első klasszicizáló későbarokk ízlésű székesegyházába
tértünk be, mely 1761-től 11 éven át épült
fel. Az épület külső hossza: 72 m, magassága: 55 m. Hazánk harmadik legnagyobb
(Esztergom és Eger után) látogatható székes-

egyháza. Ezt követően cseréltek a csoportok.
A főtér keleti harmadánál a tér felújítása során régészeti ásatásokat végeztek. Meglelték a
XIII. század második felében létesített Szent
Mihály-templom és temető maradványait. A
templom szentéjének részében a megtalált értékes leletanyagokat állították ki, majd üveglappal lefedték, melyet főtéri sétánk során
tekintettünk meg.
Vácott, az ország legszebb barokk terén
található a Sajdik Ferenc (1930- Kossuthés Munkácsy-díjas grafikus, karikaturista
érdemes művész) páratlan életművét bemutató múzeumi gyűjtemény, melyet szintén
megnéztünk. Sajdik mesevárosa, girbe-gurba
házai, hósapkás, pirostetős, hagymakupolás
saroktornyai felidézik azokat a kultúrtörténeti emlékeket, melyeken jókat nevetve, szórakoztatva ismerhetünk meg. A képeken tetten
érhető a Pom-Pom mesék világa, Gombóc
Artúr kalandjai és a nagy Ho-ho-horgász váci
adaptációja. A képekhez kapcsolódó történeteket mesélt nekünk Papp László tárlatvezető, így még színesebbé, gazdagabbá tette az

itt látottakat. Váci tartózkodásunk utolsó
kiállítása Magyarország legnagyobb hajókonstruktőre, hajótervező mérnöke, Szabadi
Kálmán (1929–2010) hajótörténeti életmű
kiállítása volt. A XX. századi vitorlások, gőzösök, jachtok kicsinyített élethű másolatai
keltik életre a tengeri, a balatoni és a dunai
hajózást. Mint formatervező konstruktőr
tervezett kisautót, buszokat, vízibuszokat,
luxusjachtokat, lakókocsikat, mentőhajókat,
árvízi munkahajókat, balatoni vitorlásokat,
tengerészcsónakokat. A közel kettőszáz méretarányos kicsinyített hajómakett között sok
ismert magyar nemzetközi hajót fedeztük fel,
többek között a Titanicot is.
Hat óra is elmúlt, mikor a Duna-parton
parkoló autóbuszokhoz értünk, gyönyörködve a hullámzó folyó és a túlsó park szép látványában. A nap során egy páratlan szépségű
kertet és Vácon összesen tizenegy kiállítást és
a főterét, székesegyházát néztük meg. Élményekkel feltöltődve 19 óra után érkeztünk
vissza Jászfényszarura.
Tóth Tibor
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Prága és Csehország világörökségei kirándulás
június 30. és július 4. között a FÉBE szervezésében (V. befejező rész)
Elérkeztünk utunk ötödik napjához, amikor már hazafelé indultunk.
Élményekben gazdag nap várt ránk, hiszen három Dél-Csehországban
lévő város nevezetességeinek megtekintését terveztük.
Szálláshelyünktől 22 kilométerre, az osztrák határhoz közzel a páratlan szépségű Trebon városába érkeztünk. A település gyökerei a 12.
századig vezethetők vissza. Fellendülése a 15. század második felében
kezdődött el, az egyre sokasodó halastavaknak köszönhetően. A várost
és környékét a Habsburg- és a Schwarzenberg család birtokolta, 1918ig Ausztria része volt. A település környéke természetvédelmi terület,
egyben az UNESCO bioszféra rezervátuma. Az egykori gótikus vár
helyén felépített reneszánsz kastély barokk stílusjegyeket visel, és körülötte gyönyörű angolparkot alakítottak ki. A kastélyparkban mi is
sétát tettünk, gyönyörű sétálgató pávákat láttunk, majd a nagykapun
át a tópartra értünk. A látvány lenyűgöző volt, az óriási víztükör nyugalmat árasztott.
Sétánkat a városközpontban folytattuk. A főtéren megnéztük a reneszánsz stílusú szökőkutat és a barokk Mária-oszlopot. A legértékesebb épület a Fehérló Fogadó 1544-ből, a legérdekesebb pedig a régi
Városháza, melynek 31 méter magas tornyából remek kilátás nyílik a
környékre. Sétánk során nagyon szép, változatos színekben pompázó
lábas és oromzatos kialakítású házakat láttunk.

A városkapun megérkezve a főtér látványa mindenkit elbűvölt, egy
színes mesekönyvben szereplő csodás házak sokasságát láthattuk. A
hosszan elnyúló, trapéz alakú főteret 58 díszes oromzatú, többségében
reneszánsz stílusú egykori polgárház övezi, melyek nagy része 1500
és 1550 között épült. Eredetileg a házak gótikus stílusban épültek, az
arra jellemző arányokkal, földszinti és emeleti elrendezéssel.
A házba betérők nagy kő ajtófélfájú kapun keresztül a főtérről a ház
előterébe léphettek be. Az előtér eredetileg boltként, sörcsapként vagy
kézműves munkavégzés helyszínéül szolgált, innen vezetett lépcsősor
az emeletre a lakótérbe, illetve le a pincébe, valamint hátra a kertbe. A
XV. század második felében egységes terv alapján szinte minden épület
elé, s azokat összekötve árkádsor került. Az árkádokat és oromzatokat
külön-külön emelték reneszánsz stílusban, de sokuk barokk építészeti
jegyeket hordoz.
A város legrégebbi építészeti emléke a 158 láb (1 láb=0,3048 méter
48 méter) magas Fehér Torony, melyet késői román stílusban a XIII.
században építettek.
A közel egyórás szabadprogram keretében elindultunk felfedezni a
hangulatos, macskaköves teret. Az árkádok alatt az otthoniaknak sokféle telci emléket lehetett vásárolni, de a finom cseh söröket is megkóstolhattuk.

Díszkút a Jindrichuv Hradec várkastély udvarán

A főtér Telcen lábas házaival

A következő városba, Jindrichuv Hradecbe, mintegy 30 km utazás után érkeztünk meg. A huszonegyezer lakosú település a Vajgartó partján fekszik. 1801-ben tűzvész pusztítása folytán sok épülete
teljesen leégett, de klasszicista stílusban újjáépítették. 15. századbeli
várából mára néhány kapu és bástya maradt fenn. A tűzvész után újjáépített várkastélyt egy 1976-ban indult és 17 évig tartó rekonstrukció
keretében állították helyre. Az épületben múzeum működik. A várkastélyt csodálatos reneszánsz loggiájával a harmadik várudvar veszi
körül. Az első emeleten az árkádok adják a legszebb kilátást az udvarra. Láttuk a fekete torony feljárónál a felújítás során felfedezett füstös
(fekete) konyhát, itt készítették a híres édes kását nagycsütörtökön a
szegényeknek.
Sétát tettünk a város főterén, ahol reneszánsz, barokk és klasszicista
homlokzatú házak sorakoznak egymás mellett. Itt található a gótikus
eredetű, de mára már klasszicista stílusúra átépített városháza is.
1688-tól az itteni jezsuita iskolában tanult Zrínyi Ilona gyermeke,
II. Rákóczi Ferenc.
A város a cseh gobelin ipar központja.
A Jászfényszaru nagyságú bájos, vidám kisváros Telc – 5400 lakos
– a Brno és Prága közötti úton található. A települést évente több
mint 200 ezer turista keresi fel. Ötnapos utazásunk utolsó városába a
déli harangszó hangjaira érkeztünk. A hatalmas buszparkolóból gyalog
sétáltunk a főtérre.
Idegenvezetőnk a város, a főtér kialakulásáról mesélt. Első írásos említése 1315-ből való.

Megnéztük a Szent Margitnak szentelt Főtéri díszkutat. A főtéren
áll a Szent Jakab-plébániatemplom, melyet a 14. század végén gótikus
stílusban építettek.
A templommal szemben 13 órára gyűlt össze a csoport, hogy helyi
idegenvezetővel nézzük meg a várkastélyt, amely 1992 óta a városközponttal együtt az UNESCO Világörökség része.
Az egykoron gótikus várat a Hradec főúri család reneszánsz várkastéllyá építtette át. Az épületet tulajdonolta a Rosenberg család, a
Slavata grófok, végül a Liechtenstein hercegek hagyták rajta kézjegyüket. A kastély mesés szépsége leírhatatlan, az ott készült fotók csak
részben adják vissza a látottakat.
A lovagtermek, kazettás mennyezetek, gobelin falikárpitok, intarziás
padozat, különleges szőnyegek, súlyos ajtók, korabeli több száz éves
bútorok, gyilokfegyverek, páncélruházat, vadásztrófeák sokasága kísér
termek hosszú során át.
A csodás látnivalóktól lenyűgözve, a sétától megfáradva a Svejk étteremben jó étvággyal fogyasztottuk el a háromfogásos ebédet.
Minden jó, ha a vége jó állítja a magyar közmondás, talán igaz ez a
mi utazásunkra is, hiszen utastársaink szívében legutoljára Telc csodálatos képei rögzültek.
Köszönet az idegenvezetőnek, Hegedűs Juditnak, a két Attilának, autóbuszvezetőinknek a segítőkész, kulturált, balesetmentes vezetésért.
Elismerés az utastársainknak a pontos, fegyelmezett magatartásért.
Tóth Tibor
Fotó: Zsólyomi Jánosné
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10 éve indult útjára a vállalkozó nők a vidékért népfőiskolai projekt
Jászfényszarun – III. rész
13. Fenntartási időszak
A projekt zárását követően a fenntartási kötelezettség (5 év) és azon
túl az alábbi pályázatokkal és programokkal egészítettük ki a projekt
„életben tartását”.

2008. 06. 11-18. Nyilatkozat elfogadásával ért véget a lengyelországi Sucha Beskidzkai Ökológiai és Turisztikai főiskolán tartott Európai Vidékfejlesztő Egyetem – APURE.
A rendezvényen a népfőiskolánk bemutatta a VNV EU-s projektjét
a „Vállalkozó nők a vidékért” programot. A nyári egyetem témája volt:
Kultúra, hagyomány, képzés, mint a vidékfejlesztés innovációs és modernizációs lehetőségei.

Konferenciák, ismeretterjesztő előadások:
2008. 03. 20. Ezen a napon Budapesten részt vettünk egy szociális
2008: Civil együttműködés, hálózatépítés és érdekérvényesítés a
szövetkezetekről, létrehozásukról szóló konferencián (a projekttagok
régiós határon innen és túl, NCA ÖNSZ-08-A-0220.
közül 6 fő készült a pályázat beadására).
A program rövid összefoglalója: a projekt célja a fenntartható vidék2008. 04. 04-05. Az MNT közgyűlésén vettünk részt Budapesten.
fejlesztés elméletének és bevált gyakorlatának bemutatása, alkalmazáItt bemutatásra került a társaságunk programja, különös tekintettel a
sa, a kitörési pontok feltárása. Az együttműködések, a civil partnerség
VNV projektre. A felügyelőbizottság egyik tagjává választották társatovábbfejlesztése nemcsak a civil-civil, hanem a civil-önkormányzati és
ságunk elnökét.
a civil-vállalkozói szférák között is.
2008. 05. 08. A Miskolci Egyetemen egész napos rendezvényen
Civilek és vállalkozók az európai vidék jövőjéért – előkészítő
vettünk részt. A program témája volt „A nők és a férfiak egyenlő mérműhelymunkák, NCA-NK-08-F-P-0326.
tékű gazdasági függetlenségének megteremtése”
Ezt a projektet a korábbi években kialakult kapcsolatokra, a vállal2008. 06.18. Debrecen: „Jó gyakorlatok a felnőttképzésben” c.
kozói programokra s az ez évben aláírt együttműködési szándéknyikonferencián többek között a BLNT is bemutatta a VNV EU-s prolatkozatokra (felnőttképzés, turisztikai, helyi vállalkozásfejlesztések,
jektjét (2 fő képviselő).
hagyományok és a kultúra értékeinek megőrzése) alapoztuk.
2008. 09. 11. Budapesten a SEED szervezésében került megrenKözösségi szerep: érdek-képviselet-partnerség – párbeszéd progdezésre a „Családi vállalkozás Nemzetközi Konferencia”, amelyen
ram három megye, három régió határán, NCA-CIV-08-B-P-0046.
szervezetünket 3 fő képviselte. Témái voltak a családi vállalkozás erősA projekt célja: olyan együttműségei, utódlás kérdései, nemzetköködési rendszer kialakítása, ahol az
zi kapcsolatok ismertetése (angol,
érintett civil szervezetek és a válciprusi).
lalkozói szféra lehetőséget kapnak:
A 2008-as év folyamán bekapcsolódtunk a LEADER program• a közös fellépésre;
mal kapcsolatos rendezvényekbe,
• érdekérvényesítésre;
közgyűlésekbe, tervezői ülésekbe,
• érdemi együttműködés kialakítására;
tájékoztatókba. Alapító tagjai vagyunk a Jászsági Kistérségi Helyi
• társadalmi párbeszédre a civil
részvétel
Közösség Egyesületnek, a civil takiterjesztéséhez;
gozat vezetője társaságunk elnöke,
illetve a VNV projekt egyik vállal• a nyilvánosság megvalósítására
és szélesítésére;
kozó nője szintén alapító tag.
Civil közéleti hírmondó, há2009: 1. „Közéleti civil hírrom megye, három régió hatámondó a régiós határon innen és
rán, NCA-CIV-08-E-P-0031.
túl” (NCA-CIV-09-B-294). A páA pályázat támogatásával lehelyázat keretében 2009 októberétől
2008. 04. 15. Jászfényszarun került megrendezésre „A civil együtt
tőséget kaptak a bemutatkozásra a
2010 márciusáig 6 alkalommal,
működés a vidék felzárkóztatásáért” c. vidékfejlesztési fórum, ahol
helyi termelők, vállalkozások, civil
alkalmanként 2000 példányban
portugál, dán, francia, lengyel, olasz szakemberek találkozhattak
szervezetek, helyi piacok bemutajelentettük meg civil újságunkat.
a helyi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok képviselőivel
tására is sor került.
Havonta kétszer szerkesztőbizottTájékoztatást adtunk a vállalkosági üléseket, kéthavonta kibővízói képzési lehetőségekről is.
tett szerkesztőségi összejövetelt szerveztünk. Ezen túl megrendeztük a
Szakmai tapasztalatok cseréje két régió civil és vállalkozó női kö„Helyi kiadványok közösségformáló ereje” témájú fórumot. Egy prozött, NCA-CIV-08-D-P-0082.
jekt utóélete (cikk a VNV projekt fenntarthatóságáról). „A régiós
Az úttal az volt a célunk, hogy az Észak-Alföld és a Nyugat-Duhatáron átnyúló partnerség és demokrácia erősítése a Jászságban”
nántúl Régióban hagyományt teremtsünk az együttműködésre, le(NCA-ÖNSZ-09-A-0047). A projekt keretében 2009. augusztus
hetőséget adjunk a vállalkozó vagy vállalkozásukat tervező nőknek,
1-től öt alkalommal 15 fő részvételével partnerségi civil műhelymunhogy szakmai kompetenciáikat erősítsék, illetve elinduljon a kapcsokát, tréninget tartottunk.
latépítés.
Emellett megjelentettünk egy fotókkal illusztrált jászsági civil tervezőnaptárt. Továbbá 25 fő részvételével egy háromnapos (2009. 08.
Nemzetközi vonatkozású programjaink 2008-ban
14-16.) tapasztalatcserére került sor a Balatonfüredi és Tapolcai kis2008. 04. 15. Jászfényszarun került megrendezésre „A civil együtttérségben.
működés a vidék felzárkóztatásáért” c. vidékfejlesztési fórum, ahol
„Közösségi szerep és partnerség – tapasztalatcsere két régió köportugál, dán, francia, lengyel, olasz szakemberek találkozhattak a hezött” (NCA-CIV-09-D-0069). 2009. 08. 28-30. között egy háromlyi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok képviselőivel. A
napos szakmai tanulmányutat bonyolítottunk le a Balatonszepezdi
fórumon interaktív kapcsolat, személyes tapasztalat és véleménycsere
Népfőiskola Közép-Európai Képzési Központjában 25 fő részvételéalakulhatott ki a résztvevők között.
vel. Fogadószerveztek voltak a Bibó István Népfőiskolai Alapítvány és
A népfőiskolánk az APURE, JNSZM Népfőiskolai Társaság és a
a Balatonszepezdi Népfőiskola.
Kelet-Közép Európai Vidékfejlesztő Központ mellett, mint helyi szerA projektrésztvevők a tanulmányút végén együttműködési szándékvező vezette le a helyi programot. (50 fő résztvevő)
Kovács Béláné Pető Magdolna
nyilatkozatot írtak alá.
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JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV – 2017
A Jászsági Évkönyv Alapítvány által novemberben került kiadásra a
dr. Pethő László ny. egyetemi docens által alapított és szerkesztett Jászsági Évkönyv huszonötödik kötete. A Jászsági Évkönyv 292 oldalán öt
fejezetben 34 írást, tanulmányt, krónikát tartalmaz. Szép és tartalmas
ajándék a karácsonyfa alá.
Az évkönyv ünnepélyes bemutatójára Jászberényben a Főnix Fészek
Műhelyházban került sor. A helyszín házigazdája Várszegi Tibor művészeti igazgató és az évkönyv egyik tanulmányának szerzőjeként is
köszöntötte a szerzőket a szép számban megjelent törzsolvasókat, érdeklődőket.
A jubileumi bemutatót megtisztelte Kállai Mária, Jász-NagykunSzolnok Megye kormánymegbízottja és Jászárokszállás szülöttje,
dr. J. Nagy László, a szegedi egyetem emeritus professzora.
A moderátori szerepet dr. Kertész Ottó, az évkönyvet kiadó alapítvány kuratóriumának elnöke és dr. Pethő László felelős szerkesztő
látta el.
A két vendég hozzászólásában, köszöntőjében többek között az évkönyv értékmentő szerepét, a jász identitás erősítését, a nyitottságot
hangsúlyozta.
Az egyperces hozzászólásokban a szerzők
ajánlották írásaikat a
jelenlévők figyelmébe.
Néhány érdekesebb
írásra szeretném felhívni olvasóink figyelmét, felkeltve az
évkönyv iránti érdeklődést.
A Művészet fejezetben Deméné Ilonka
Gabriella összegezte a
tíz éve létrehozott Lehel Vezér Gimnázium
Férfikara tevékenységét.
A História írásaiból
a Jászság óvodáinak
története igen érdekes. Jászfényszaruról
is találunk adatokat
1953-ban a beírt
Az évkönyv borítója
gyermekek száma 47
fő, a bejáró gyerekek
száma 28 fő, melyet 1-1 óvónő és dajka látott el. 1983-ban már az
óvodás korú gyermekek száma 299 fő volt, melyből 259 fő járt óvodába. Az utóbbi évek adatai alapján a jászfényszarui óvodások 21 %-a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
Az Örökségünk fejezetében szereplő hét írás érdekes lehet az olvasónak. A volt Leheles diákok bizonyára érdeklődéssel olvassák Csörgő
Terézia: Mit írtak az újságok? – Lehel vezér Gimnázium 1947–1992
írását.
A könyvismertetések között találjuk Gulyás András összefoglalóját
Langó Péter: Turulok és Árpádok könyvéről. Langó Péter, az MTA
BTK Régészeti Intézetének tudományos munkatársa, Jászfényszaru
város díszpolgára, könyvének alcíme: Nemzeti emlékezet és a koratörténeti emlékek.
Gulyás András összegzéséből idézve: „A könyv több témakörből áll.
A legnagyobb témakörben a honfoglaló magyarok kutatását, valamint
a nemzeti szimbólumaink, Árpád vezér és a Turul madár jelképpé válásának folyamatát mutatja be. Kiemelve az adott kultúrpolitika által
meghatározott helyüket és a művészeti ábrázolásukat, amelyek által
beivódtak az emberek tudatába, és toposzokká váltak. A könyv bemutatja a történelem és régészettudomány által elért legújabb eredményeket is, melyek alapján rávilágít arra, hogy a nemzeti emlékeink
kutatása korántsem egy lezárt folyamat, és a történelemkönyvek lapjain szereplő eredmények egy-egy újabb felfedezés segítségével bármikor
módosulhatnak.

Külön fontos a Jászságban élőknek a könyvben szereplő, a jászok
jelképeként is ismert Jászkürt, vagy Lehel-kürtnek kutatástörténeti
feldolgozása, mely a könyvben külön fejezetet kapott…
… A könyv tudományos ismeretterjesztő mű, melynek nyelvezete, a
szakcikkek kifejezésmódjához nem szokott olvasónak is könnyen olvasható, élvezetes olvasmány…”
A 37 szerző közül kettő kötődik Jászfényszaruhoz. Bujdosó Katalin
és Nagy Ildikó könyvtárosok állították össze az évkönyv végén szereplő
Krónika fejezetben 2016 júliusától 2017 júniusáig Jászfényszaru fontosabb eseményeinek hivatkozással ellátott jegyzékét, amely a későbbiekben a kutatók számára nagy segítséget jelent.
A Mi újság Fényszarun? olvasói közül azok, akik szeretnék az évkönyvet megvásárolni, úgy 1700 forintért Jászberény főterén a LÍRA
könyvesboltban megvehetik, helyben a helyi 3A Takarékszövetkezet
Kirendeltségén Hangosiné Réz Máriánál és a Városi Értéktárban Tóth
Tibornál megrendelhetik.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Számunkra nem leszel sohasem halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik feleségem, édesanyánk, nagymamánk,

Kis-Pál Istvánné
Tóth Terézia

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés

TÓTH PÉTER
halálának 9. évfordulójára.

„Mikor Rád gondolok, s behunyom szemem,
szeretném hallani, hogy ezt mondod nekem:
– Ne sírj, itt vagyok veled!
Nem mentem el, csak megpihenek.
Megpihen lelkem, s visszajövök hozzád.
Te csak bízz bennem, s meglátod,
újra veled lesz a te boldogságod.
Tudom, hogy szerettek, én is benneteket.
Azt ígértem, odafentről figyellek titeket, és vigyázok rátok.
Ez így is van. Tudjátok. Ne sírj, itt vagyok veled!
Letörlöm könnyed, s megfogom kezed.
Ha majd mélyen alszol, őrzöm álmodat.
Közben elmesélem mostani sorsomat.
Elmondom neked, hogy milyen itt élni, és boldognak lenni.
Béke és boldogság vesz körül, s örök szeretet,
mely sugárzik felém tőletek.
Soha, soha ne feledjetek.”

Szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett fiam,
édesapám temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.

PEŐCZ TIBOR
1956–2017

„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön örök álmod felett.”
Szerető édesanyád, lányod és családod
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Nari gumiszerviz és kereskedés

Varga Márk

Tel.: +36 70/777 7743
gumiabroncsok
forgalmazása, szerelése,
javítása, centírozása

Megnyílt!

Jászfényszaru, Szabadság út 122. · Nyitva: H-P: 9:00-18:00 Sz: 8:00-12:00

Nyitvatartási idő után egyeztetés telefonon!

Apróhirdetés
Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció
részére is alkalmas 100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. · Tel.: 06/70/500-1917

Szerkesztőségi közlemények
A Mi újság Fényszarun? 2018. évi lapszámai továbbra is ingyenesen jutnak el a helyi lakossághoz.
Az árus példány 200 Ft-ba kerül, és megvásárolható a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. (Jászfényszaru, Szent I. u. 1.)
Vidéki és külföldi olvasóink előfizethetik az újságot 2018. január
15-ig. Vidékiek részére fizetendő: 4.620 Ft, a külföldiek részére fizetendő: 9.620 Ft, mely összegek a Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal számlájára is átutalhatók. A számlaszám: 1174503515732877. A hirdetések, cikkek feladhatók a miujsagfenyszarun@
gmail.com címen vagy a szerkesztőségi fogadóórán (minden pénteken
9-11 óráig a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termében).
További információ kérhető telefonon a +36-70/673-7618 telefonszámon hétfőtől péntekig napközben.
Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánunk!
A szerkesztőség

Konténeres
hulladékszállítás
Rendelhető: +36-20/621-8848
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Programajánló
Január
11. 17:00
		
13. 		
		
20. 18:00
24. 12:45
		
27. 15:00
		

Tájékoztató szülőknek a mozgásterápia
fejlesztő hatásáról a művelődési házban
Polgárőrök hagyományos rendezvénye
a művelődési házban
Liliom bál a művelődési házban
Kodály 135 – a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus
hangversenye a művelődési házban
Tanulmány a nőkről – zenés vígjáték
a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· 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!

Változás a hulladékszállításban
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
az ünnepi szállítási rend
az alábbiak szerint módosul:
2018. január 1-i hulladékszállítást
2017. december 30-án, szombati napon teljesítik.

A Petőfi Sándor
Művelődési Ház
és Könyvtár
munkatársai
Rusainé Piliskó Mária
adomány fájával
kívánnak
minden kedves
látogatónak
áldott ünnepeket
és sikeres újesztendőt!

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: Karácsonyvárás Jászfényszarun · Fotó: Karizs Evelin
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

