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Tovább visszük Szent István értékeit
Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelt
a város államalapító Szent István királyunk ünnepén. A városi díszünnepségen
megszentelték az új kenyeret és átadták a
városi kitüntetéseket, valamint köszöntötték a 20 éve testvérvárosi kapcsolatban álló
Zakliczyn város küldöttségét.
A programsorozat ez évben is a város mezőgazdasági vállalkozóinak, őstermelőinek
tiszteletére augusztus 19-én rendezett Gazdakonferenciával vette kezdetét, melyet a helyi
termékek bemutatója színesített, valamint a
Régi Kaszinó Étteremben megnyitották az V.
Jászfényszarui Művésztelep kiállítását.
A Szent István napi díszünnepség a Pagoda
mellett felállított sátorban a Himnusz közös
éneklésével kezdődött. A vendégeket Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester asszony és
Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte. Fundák-Kaszai Lili gyönyörű énekével
kápráztatta el az egybegyűlteket, majd a jász

asszonyok képviseletében – Petőné Kapalyag
Éva és Szabó Istvánné Dávid Erika – átadta
a gazdák által megtermelt búzából készült új
kenyeret a polgármester asszonynak.
A Kiss Gábor esperes, plébános atya által
megáldott kenyeret Ézsiás Barnabás regnáló
jászkapitány szegte meg.
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott ünnepi
beszédében Szent István királyunk cselekedeteit méltatta, aki minden erejével azon munkálkodott, hogy a magyar népből nemzet és
keresztény állam legyen.
Az ünnepi gondolatokat követően a város
vezetése köszöntötte a lengyel delegációt a
testvérvárosi szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából. Ezt követően került sor a
városi elismerések és kitüntetések átadására.
A díszünnepséget, mely a Szózat eléneklésével zárult, Fundák-Kaszai Lili és Fundák
Kristóf táncműsora színesített.
Az est további részében a Suhajda zenekar
szórakoztatta a közönséget, majd a Kowalsky

meg a Vega élő koncertje következett. A nap
zárásaként tűzijátékban gyönyörködhettek
az egybegyűltek. Augusztus 20-án ünnepi
szentmisével folytatódott a rendezvénysorozat, melyet délután a Tájháznál megrendezett
Kemence ünnepe zárt. Kép és szöveg: BZS
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Helyi kitüntetések, elismerések
Díszpolgári cím
Dr. Barazutti László

Dr. Barazutti László önkormányzatunk jogi szakértője és tanácsadója.
Szakvizsgáját követően ismertük meg
munkáját a jászsági telefonhálózat
fejlesztése kapcsán a konzorciumi
szerződés megalkotásakor.
Munkáját Jászfényszaru Város Önkormányzata megbízásából több
évtizede látja el. Önkormányzatunk
nemzetközi jogi irodákkal is dolgozik. A tárgyalások során tapasztaltuk
német és angol nyelvű szaktudását.
Munkája során példaértékű udvariassággal és empátiával fordul mind
az üzleti partnereink, mind a munkatársak felé. Szakmai tudása, példaértékű magatartása zsinórmérték
fiatal munkatársaink számára is. Szeretettel nevelik párjával rövidesen
jogásszá cseperedő nagyfiukat, s emellett hálásan emlegeti és méltatja
szüleit. Sugárzó egyéniség, és ahogy a nagytudású embereknél lenni
szokott, mind emellett kellő szerénység és szolgálatkészség jellemzi őt.
Az elmúlt évek során bebizonyította, hogy jogi tudásán túl a gazdasági
életben is kiválóan tájékozódik, pontos információkkal segíti az önkormányzat munkáját.
Dr. Barazutti László méltó a Jászfényszaru Díszpolgára cím kitüntetésre.
Jászfényszarun a köz szolgálatáért elismerő díj
Andréné Marton Éva Zita
Andréné Marton Éva Zita 20 éve
áll a köz szolgálatában. Korábban
titkársági asszisztensként látta el feladatát, ma a polgármesteri hivatal titkárságának vezetője. Jól hasznosult és
hasznosul vendéglátóipari technikai
tudása, mint ahogyan a Közszolgálati
Egyetemen megszerzett közigazgatás
szervezői diplomája. Rendkívül kedves és empatikus egyéniségéhez társul
tudása, munkabírás, amely a közszolgáltatás alapja és csúcsa. Egyszerre jó
anya, feleség és nagymama. Szolgálni
tud, a kifejezés legnemesebb értelmében, ami tiszteletet és megbecsülést
váltott ki munkatársai széles körében. Andréné Marton Éva Zita méltó a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntető díjra.
Köszönet az évekért kitüntető díj
Baliné Bazsó Mária

Baliné Bazsó Mária a jászberényi
Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett, majd 1978-ban a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerzett
tanítói diplomát, orosz és könyvtár
szakkollégiumon. Pályafutása során
számtalan kihívással nézett szembe.
1983-tól Jászfényszarun dolgozik.
Továbbképezte magát, így 1985-ben
orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelet kapott.
1993-ban a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán német nyelvi szakkollégiumi képesítést szerzett, így némettanárként és osztályfőnökként dolgozott intézményünkben.
Napközis csoportok vezetőjeként igazi közösségek kialakítására törekedett. 2014-től nyugdíjba vonulásáig könyvtárosként dolgozott.
A tanulókkal és a kollégákkal közvetlen, barátságos, segítőkész volt.
Méltó a Köszönet az évekért kitüntető díjra.

Nádudvariné Jáger Judit

Nádudvariné Jáger Judit 1982-ben
szerzett főiskolai oklevelet az Óvónőképző Intézetben. 1987-től az általános iskolában tanított kislétszámú
gyógypedagógiai, eltérő tantervű
osztályokban. 1989-ben szerezte meg
második diplomáját a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán. 2011ben közoktatás vezető szakvizsgát
tett.
A kiváló óvónő folytatta munkáját
az általános iskolában. Az anyáskodó, gondoskodó, érzőszívű óvónéni
a tanulásban hátrányokkal küzdő,
segítségre szoruló gyermekekért sok
éven keresztül kamatoztatta tudását
eredményesen. Igazgatóhelyettesként
több éven át segítette az iskolavezetést. Szakmai munkáját elméletben
és gyakorlatban is a maximális felkészültség, a jogszabályok naprakész
ismerete, írásos beszámolóit az igényesség jellemezte. A jól felkészült
közösségszervező pedagógus méltó a Köszönet az évekért kitüntető
díjra.
Péter Lászlóné Langó Mária

Péter Lászlóné Langó Mária 1954.
július 23-án született Jászfényszarun.
A Kisiskolában hosszú éveken keresztül gondosan látta el feladatát.
Jó viszonyt ápolt az iskola minden
dolgozójával, tanulókkal, szülőkkel
egyaránt.
Segítőkész, lelkiismeretes kollégaként vett részt az intézmény életében:
a tanórán kívüli programok, táborok szervezésében, lebonyolításában.
Növelte a pedagógusok iskolai komfortérzetét. A kisiskolások örömmel
fogadták Marika néni kényeztetéseit.
Szerette a hangos iskolát, kedvelte
a művészeti iskola növendékeit és
pedagógusait egyaránt. Szeretettel
gondozta a szobanövényeket és kerti virágokat. Tapasztalatait szívesen
megosztotta a technikai munkatársakkal.
Méltó a Köszönet az évekért kitüntető díjra.
Elismerő oklevél és pénzjutalom
Ézsiás László

Ézsiás László költő és előadóművész. Két kötetben jelentek meg válogatott versei.
Számos országos, és nemzetközi versmondó versenyen nyert első
díjat. Többek között 1998-ban az
országos Vörösmarty versmondó
verseny győztese, 2008-ban Aranyharang nívódíjas, az Anyám fekete
rózsa nemzetközi versenyen 2009ben és 2011-ben első helyezést ért el.
2010-ben életműdíjat kapott.
Két évtizedes versmondó eredményei alapján előadóművészi szintet
ért el. Verseiből a FÉBE 2003. augusztus 30-án válogatást jelentetett
meg.
Jászfényszaru Város Önkormányzata Ézsiás Lászlót tevékenysége és eddig elért eredményeiért elismerő
oklevélben és jutalomban részesíti.
(folytatás a 3. oldalon)
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Petkov Gabriella

Pető István
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Petkov Gabriella dr. Lakatos Béla főorvos
mellett kezdte meg munkáját. Magas szinten végzett egészségügyi szolgálató tevékenységét később a fizioterapeuta képesítéssel
növelte. Hosszú évek óta segíti a gyógyulni
vágyókat tevékenységével, tanácsival. Az
egészségügyben több évtizede lelkiismeretesen és magas színvonalon végzett munkáját
önkormányzatunk elismerő oklevéllel és jutalommal kívánja honorálni.
Pető István Jászfényszaru város polgárőr
parancsnoka a Jászfényszarun végzett közösségi munkák önkéntes szervezője. Számos
alkalommal főzőversenyeken is képviseli
Jászfényszarut. A világtalálkozón a főzőverseny szervezésével és a polgárőrség biztosításában kiváló munkát végzett. Példás,
fáradhatatlan munkáját önkormányzatunk
elismerő oklevéllel és jutalommal kívánja
honorálni.

Sugár Istvánné

Sugár Istvánné nyugalmazott könyvtárvezető, a Mi újság Fényszarun? című havilap főszerkesztője. Mintegy 30 éves hiteles
informatív lelkiismeretes munkája nagyban
hozzájárult Jászfényszaru lakosságának tájékoztatásához, demokratikus közéletéhez.
Korábban a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntető díjat vehette át. Örömünkre
szolgál, hogy segít feldolgozni a helyi lap
hasábjain a település életének mozzanatait.
Jászfényszaru Város Önkormányzata úgy
döntött, hogy Sugár Istvánné több évtizedes munkáját elismerő oklevéllel és jutalommal köszöni meg.

A 2. és 3. oldal fotóit Balogh Zsuzsanna és Glonczi Rudolf készítette

Versegi László

Versegi Lászlót jászsági kistérségi menedzserként ismertük meg. Ebben a minőségében a térség pályázataiban olyan színvonalas
munkát végzett, hogy a megalakult Ipari
Park Kft. ügyvezetőjévé választotta önkormányzatunk. Az önkormányzat a Kft. létrehozását földterülettel és alaptőkével indította és folyamatos az együttműködés a hivatal,
az ipari park és az önkormányzat között annak érdekében, hogy a kétszer is elismerést
kapott ipari park továbbra is méltó módon
tudja szolgálni Jászfényszaru város gazdasági fejlődését. Versegi Lászlót ezért és ennek érdekében elismerésben részesíti az önkormányzat.

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Képviseli: Kovács Béláné
Pető Magdolna és Kovács
Béla
Az első magyar népfőiskolák, ahogyan az elnevezésük
is érzékelteti, a nép nevelését,
oktatását, közösségi életének
szervezését tűzték zászlójukra.
Ezek a gondolatok vezérelték
a jászfényszarui népfőiskola megalakítását 1990-ben,
mely a kiváló jászsági geográfus, Bedekovich Lőrinc nevét
kapta. A megalakulása óta Kovács Béláné Pető Magdolna és férje,
Kovács Béla valamint családja segíti a népfőiskolai tagokon túl munkájukat. 25 éves eredményes tevékenységüket elismerő oklevéllel és
jutalommal kívánja az önkormányzat honorálni.
Fényszaruiak Baráti Egyesülete

Képviseli: Mészáros László,
az egyesület titkára, Tóth Tibor elnök
Várossá avatásunkkal egyidős a gondolat és a megvalósulás a Fényszaruiak Baráti
Egyesülete, amely működése
során létrehozta a Jászfényszaruért alapítványt.
A civil szervezet sokoldalú tevékenységének legfőbb
eredménye a korosztályokon
túlmutató lokálpatriotizmus,
amit a szervezet képvisel.
A FÉBE kiadványaival, rendezvényeivel a település társadalmi fejlődésének egyik letéteményese. 25 éve Tóth Tibor, városunk díszpolgára
látja el az elnöki feladatokat, mellette a titkári feladatokat Mészáros
László címzetes főjegyző végzi.
Az egyesület eredményes tevékenységét elismerő oklevéllel és jutalommal kívánja az önkormányzat honorálni.
Tiszteletbeli jászfényszarui diák
Jászfényszaru Város Önkormányzata Németh Balázs részére örökös „Tiszteletbeli
jászfényszarui diák” címet adományoz, aki
a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián (IPhO)
elért kiemelkedő tanulmányi eredményei
vel nemcsak saját generációjának, hanem
az egész társadalomnak követendő példát
mutat.
Külföldi tanulmányai után szeretettel várja
Jászfényszaru.
Tárgyjutalomban részesültek
Luda Lajos – templom renoválásában végzett tevékenységért
Jászfényszarun végzett közösségépítő munkáért és a XXIV. Jász Világtalálkozó lebonyolításában való lelkiismeretes közreműködésért:
Baranyiné Altorjai Katalin, Baráth Károly, Bordásné Kovács Katalin, Bugyi István, Bugyi László (Guriga), Berzéné Magyar Krisztina,
Dobák Sándorné, Dobák Viktor, Erdei Gábor, Ézsiás István, Glonczi
Rudolf, Golf Együttes, Görbe Jánosné, Görbéné Réz Enikő, Gyarmati
Lajosné, Györgyfiné Balogh Zsuzsanna, Id. Zsámboki Sándor, Jáger
János és barátai, Kiss Gábor, Koczka Antal, Kotánné Kovács Tímea,
Lakatos Zoltán, Mezei Zsolt, Mezeiné Folyó Angéla, Nagy László,
Palásthy Pál, Palócz Gábor, Péter Szilárd, Pető István, Réz Ferencné,
Szabó Istvánné, Székely Bertalan és Székely Márk, Szekeres Zoltánné,
Szénási Sándorné és ifj. Szénási Sándor, Vágó Tibor és családja, Vajai
Franciska.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. július hónapban két alkalommal tartott ülést. A képviselők által alkotott rendeletekről és határozatokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.
2018. július 11.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· A „LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz kiemelt, LIFE
CCA területre közvetlen brüsszeli pályázati dokumentáció
összeállítása, a pályázat benyújtása” tárgyú beszerzésre ajánlattevők kijelöléséről.
· A Jászfényszaru, Petőfi u. 14. szám alatti tűzoltógépkocsi bejárat
és garázs aljzat készítés beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
A testület úgy döntött, hogy a
Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás által létrehozandó a
„szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatása” feladatellátáshoz csatlakozásról, saját forrás
biztosításáról szóló előterjesztést
– további előkészítést követően –
később tűzi napirendjére, az előkészítő munka további folytatása
mellett.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság részére az általa megvalósított
GINOP-3.3.3-17-2017-00104
jelű, „Korhatártalan Akadémia
– Bedekovich hagyományok és
innováció a Jász Világtalálkozó
Dr. Voller Erika jegyző
helyszínén Jászfényszarun és térségében” című projekt megvalósításához 1.098.428 Ft támogatást biztosított Jászfényszaru város
költségvetéséből. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a támogatás átutalásáról, és annak a támogatási szerződésben foglaltak szerinti felhasználását ellenőrizze.
A testület az uniós támogatással megvalósuló projektfeladatok
teljesítése érdekében 2018. 08. 01-jétől 2019. 10. 31-éig terjedő időszakra 1 fő foglalkoztatását támogatta, amelyhez a szükséges forrást
biztosította a város költségvetéséből.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék az 1 fő foglalkoztatásáról, a foglalkoztatáshoz támogatási igény benyújtásáról.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmondta a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel megkötött, kondigépek bérlésére irányuló szerződést, és döntött a gépek maximum 434.545 Ft
értékben történő megvásárlásáról.
A képviselő-testület jóváhagyta egy éves időszakra vállalkozási szerződés megkötését a Gere-Perfect Bt.-vel, mely tartalmazza többek
között a Rimóczi Kastély Smart School eszközrendszere szakszerű
felhasználásának felügyeletét, a Rimóczi Kastély oktatási célú hasznosításában történő eljárást.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru
Kalapgyári Horgásztó területén közösségi épület tervezését. Ennek
érdekében felkérte Benke Juditot, a főépítészeti iroda munkatársát az
előkészítő munkák megkezdésére, a Béke Horgász Egyesület elnökével
történő kapcsolatfelvételre.
Zárt ülésen döntött a Gyöngyvirág utca 30. szám alatti ingatlanra
bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határozatot hoztak méltatlansági ok kivizsgálásáról, és kártérítési
igény elbírálásáról.

2018. július 31.
A testületi ülés zárt üléssel kezdődött, melyen elsőként a Szavazatszámláló Bizottság tagjait választották meg a kitüntetésekkel kapcsolatos titkos szavazások lebonyolításához.
Titkos szavazással döntöttek az önkormányzat kitüntetettjeiről.
Díszpolgári címet adományoztak Dr. Barazutti László részére.
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díjat adományoztak
Andréné Marton Éva Zita részére.
„Köszönet az évekért” kitüntető díjat adományozott Baliné Bazsó
Mária, Nádudvariné Jáger Judit, és Péter Lászlóné részére.
Elismerő oklevél és pénzjutalom adományozását hagyta jóvá:
Ézsiás László, Sugár Istvánné, Petkov Gabriella, Versegi László, és Pető
István részére.
Több személy részére tárgyjutalom adományozását hagyta jóvá a
település érdekében nyújtott segítség elismeréseként.
Döntött a 25 éves, jubiláló civil szervezetek részére elismerő oklevél adományozásáról, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részére, mely átadására felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert.
/A kitüntetések átadása 2018. augusztus 19-én, a városi ünnepségen
megtörtént, ezen lapszámban bemutatjuk a kitüntetetteket./
A képviselők nyílt ülésen a közbeszerzési napirendekkel folytatták a munkát és döntöttek:
· külterületi ingatlanon villanyvezeték áthelyezése tárgyában;
· a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 azonosító számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javítása 1. ütem”
című projekt keretében nyertes ajánlattevő kijelöléséről a Sóstó
dűlő 900 méteres szakaszának útépítésére;
· a TOP-3.2.1-15.jn1-2016-00075 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” című
pályázat keretében feltételes (Óvoda napelem) közbeszerzés részéhez nyertes ajánlattevő kiválasztásáról;
· a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című és
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt keretében bútor és egyéb eszköz beszerzésre megkötött szerződés felbontásáról, valamint ismételten az ajánlattevők kijelöléséről. Egyben
felhatalmazták a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban legkedvezőbb ajánlatot adóval megkösse a szerződést;
· a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című és
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt keretében játékok beszerzésre megkötött szerződés felbontásáról, valamint ismételten az ajánlattevők kijelöléséről. Egyben felhatalmazták a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül az árban
legkedvezőbb ajánlatot adóval megkösse a szerződést;
· a Jászfényszaru Városi Sportpályán műfüves labdarúgó pálya építéséhez ajánlattevők kijelöléséről.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta,
hogy a Sport, Kulturális, Ifjúsági- és Közrendi Bizottság a Jászfényszaru városban megvalósítani kívánt műfüves labdarúgó pálya helyének kijelölésére vonatkozóan tegyen javaslatot.
Az önkormányzat a „2018. évi LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz kiemelt, LIFE CCA területre” pályázatot nyújt be.
A „közvetlen brüsszeli pályázati dokumentáció összeállítása, a
pályázat benyújtása” tárgyú beszerzésre nyertes ajánlattevőként a
Deloitte Zrt.-t jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 5.080.000
Ft figyelembe vételével, mely feladat fedezetéül keret jelleggel
5.500.000 Ft-ot biztosított a város 2018. évi költségvetéséből.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a pályázat benyújtásáról, az ahhoz szükséges megállapodások, nyilatkozatok megtételéről.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás által létrehozandó a „szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatása” feladatellátáshoz legfeljebb 40 Ft/lakos/év összegű hozzájárulást biztosított Jászfényszaru város költségvetéséből.
(folytatás az 5. oldalon)
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Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről
(folytatás a 4. oldalról)
A képviselő-testület a Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a
konditerem működtetéssel összefüggő 2018. január 1. – június
30. közötti kiadásai fedezetére 1.292.526 Ft támogatást biztosít.
A Pap-kastélyban kialakított vendégszállás berendezésére és felszerelésére bruttó 3.500.000 forint keretösszeget hagyott jóvá a
2018. évi költségvetésben.
A képviselő-testület 2018. évi költségvetésében keretjelleggel
2.500.000 forintot különített el a 32-es számú főút és a Sóstó-dűlő
(Jászfényszaru külterület 08 hrsz. ingatlan) csomópontja kialakítása
érdekében.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a thyssenkrupp
Components Technology Hungary Kft.-vel bérlőkijelölési jog
gyakorlása tárgyában kötött megállapodását további 4 évvel meghosszabbította.
Megtárgyalták az Önkormányzati szálláshelyek díjszabásának
meghatározására vonatkozó előterjesztést, és megállapították az
önkormányzat tulajdonában álló „Kastély vendégház” és a „Fény
vendégház” díjszabását.
Efogadták a település kóbor kutyáinak átvételére vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyására szóló megállapodást az előterjesztésnek megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására.
Keretjelleggel 670 ezer Ft-ot hagytak jóvá a Maróti maratoni futás rendezvény megszervezésére.
Dr. Voller Erika jegyző
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Kitüntetés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszonyt Jász–NagykunSzolnok Megye gazdaságának fejlesztésében, különösen a Jászfényszaru
Ipari Park kialakításában és működtetésében végzett eredményes tevékenységéért ELNÖKI ARANYÉREM elismerésben részesítette.
Az oklevelet és az érmet dr. Sziráki
András, a JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át Jászfényszaru város polgármesterének a
Győriné dr. Czeglédi Márta XXIV. Jász Világtalálkozón. „Győriné
dr. Czeglédi Márta 1990 óta Jászfényszaru város sikeres polgármestere. A megye ipargazdasági teljesítményének mintegy 30%-a e városhoz kötődik és itt van az ország egyik
legnagyobb Ipari Parkja 39 vállalkozóval. A gazdasági sikerekben kiemelkedő az érdeme a polgármester asszonynak.” – nyilatkozta dr.
Sziráki András. Sugár Istvánné. · Kép: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Rezsicsökkentés felhívás
Értesítjük a lakosságot, hogy azon háztartások,
amelyek gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek,
illetve téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek,
igénybejelentést nyújthatnak be
az arra rendszeresített formanyomtatványon a Jászfényszarui
Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában
(5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)
A formanyomtatvány elérhető
a hivatalban ügyfélfogadási napokon:
hétfő 8.00 – 16.30 óra között
szerda 8.00 – 16.30 óra között
péntek 8.00 – 12.00 óra között,
illetve a www.jaszfenyszaru.hu oldalról letölthető.
A Kormány határozata szerint
a kizárólag elektromos fűtési móddal
rendelkező háztartások nem jogosultak
az igénybejelentésre.
Az igénybejelentést legkésőbb
2018. október 15. napjáig lehet megtenni,
a határidő elmulasztása jogvesztő.
A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos egyéb információt
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalban
(5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)
lehet kérni személyesen vagy telefonon
(57/520-108, 57/520-111).

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és lengyel testvérvárosunk,
Zakliczyn küldöttsége Jászfényszarun, az augusztus 19-ei ünnepségen
Fotó: BZS

A XXIV. Jász Világtalálkozó
támogatói
Avia
üzemanyagtöltő állomás
Köz-Pálya Kft.
CO-OP STAR Zrt.
Jászapáti 2000. Mg. Zrt.

Agro-Lehel Kft.
Fehér Kft.
3A Takarékszövetkezet
Sebestyén Kft.

JÁSZMETÁL-2000 Kft.

Tanczikó János
családi gazdálkodó

Pap Béla dr.
CID Kft. ügyvezetője

KONKOLY
ELECTRO Kft.

EXIM-COOP Kft.

É+J Kft.

Hornyák Mérnöki Iroda Kft.

Kónyáné Kolozs Katalin
és családja

Cserháti Vencel
egyéni vállalkozó
Pethő Ferenc
mezőgazdasági vállalkozó

KÉKESBUSZ Kft.
Szabó Istvánné
Győri Ernő

Pethő Ferenc József
mezőgazdasági vállalkozó

Téba Tüzép

DEYI Kft.

Kód Kft.
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„Kis hazánk távoli táján táboroztunk nyolc napig…”
VI. alkalommal énekeltük a Virgonc dal fenti részletét, és valóban távoli tájon, az Őrségben, Őrimagyarósd településen táboroztunk, és jártuk be a környéket mintegy 80-an, a létszám miatt 2
egymáshoz közeli táborhelyen.
Az indulás napján a herendi Porcelanium Látogatóközpont Porcelánművészeti Múzeumát és a Mini manufaktúrában folyó készítési
fázisokat néztük meg. Ezután a jáki templom és kápolna megtekintése
következett, ahol megtudtuk, hogy 2. éve a művésztelep közreműködője iskolánk rajztanára. Az érkezés és szállásfoglalás után a vacsora,
majd a szokásos tábornyitó szertartás vette kezdetét.

Kedves délutáni elfoglaltságunk lett aznap a kürtőskalácssütés, persze a megevésével egybekötve. Segítőink előkészítették a sütő alkalmatosságot, és amikor megfelelő lett a parázs, az előre bedagasztott
tésztából ki-ki megalkothatta barátja segítségével a saját kürtöskalácsát, cukros-fahéjas ízesítéssel. Igazán étvágygerjesztő illatok terjengtek. Szorgos kezek bográcsoláshoz készítették elő a hozzávalókat, és
jó hangulatban indult el 81 fő számára hatalmas üstben a vacsorakészítés. Bizony semmit nem spóroltak ki a szakácsok, szívüket, lelküket, minden tudományukat beletették az ízletes paprikáskrumpliba
az alapanyagok mellé. Nemcsak a krumpli, az uborkasaláta is hazai

A kivételes műemlék, a jáki templom előtt
már az első nap készült közös fotó

A paripák és lovagjaik harcának hangosan szurkoltak csoporttársaik

A tábornyitó szertartáson, a zászlófelvonásban
az első táborozóké volt a főszerep

A lelkes szervezőgárda Grazban, az Eggenberg kastélyban.
Balról jobbra: Jarábik Zoltán, Bordásné Kovács Katalin, Basa Éva,
Kotánné Kovács Tímea, Fózer Tiborné, Czeglédi Dóra,
Jarábikné Sinkovics Andrea, Lovászné Török Magdolna és Lovász Dénes

Második napunk az egyik szálláshely gyönyörű, tágas, zöld udvarában megrendezett ismerkedő-hangoló nagy játékból állt. Délután a
zalalövői Borostyán-tó strandra mentünk át, ahol ki-ki kedvére úszhatott, napozhatott, focizhatott, sarat taposhatott, beszélgethetett. Este
pár gondolattal rákészültünk a példakép fogalmával a következő délelőtti kirándulásunkra.
Itt időzzünk egy kicsit. Körmend látnivalói között legismertebb az
a kastély, műemlékegyüttes, amiben valaha élt és dolgozott a 2003ban boldoggá avatott „szegények doktora”-ként ismert dr. Batthyány Strattmann László. A rászoruló betegeket ingyen gyógyította, sőt
megetette, felruházta, útiköltséget adott nekik, mindezt a legnagyobb
kedvességgel, tapintattal. Ez a nagyszerű ember, akinek várjuk a szentté avatását, férj is volt, 12 gyermek édesapja, és emellett könyvet írt,
gyermekeivel kamarazenélt, verselt, és még társadalmi megbízatásai
is voltak. Igazi példaképként állhat előttünk. A díszteremben már
vártak minket, ahol a doktor életéről, munkásságáról vetítettek egy
rövidfilmet, majd megnéztük a múzeum állandó kiállításait is, a kö
zelmúltban felújított Vadászlakkal együtt, ahol interaktív lehetőségek
közül választhatott kicsi, nagy, hogy mit szeretne kipróbálni, kirakni,
megtapogatni, kitalálni. A kiváló szemészorvos életét, munkásságát, a
város helytörténetét és néprajzát bemutató kiállításon túl az országban
egyedülálló Cipőtörténeti Gyűjteményt is láthattunk, Sissy és Jászai
Mari eredeti topánkáival.

alapanyagokból készült. Az egyre gyakoribbá vált és ki nem hagyható
VB döntők izgalma után kiosztásra került a 2018-as Virgonc póló is,
hogy másnap abban feszíthessünk, és zsebeljük be az elismerő pillantásokat. Nem mindennapi látvány ekkora gyerekcsapatot egyenpólóban
látni. Köszönhetően a technikának sok szülő, ismerős, barát, egykori
táborozó kísérhette figyelemmel, esetleg nosztalgiázhatott szinte naponta, amikor felkerültek a Facebookra a napi eseményekről a fotók.
Köszönet a „fotós”-nak! No, de ne szaladjunk ennyire előre! Az aznapi
egyik meccs után pár perces filmet néztünk Grazról, hogy kellően motiváltak legyünk a másnapi „kitekintő” napra.
Csütörtökön korán keltünk, a reggelit magunkhoz véve időben úton
volt a csapat. Megható volt számomra, amit később hallottam, hogy
volt olyan gyerek, aki az ünneplő farmernadrágját vette fel erre az alkalomra, mert most járt először külföldön. Graz Ausztria második legnagyobb városa 290 ezer lakosával és a szomszédainkra jellemző tisztasággal, rendezettséggel, virágossággal. Nagyon kellett keresni egy-egy
eldobott cigarettacsikket… Az Eggenberg-kastély és romantikus park
(parkban sétáló pávák, mesterséges tó, szökőkút, rózsadomb) megtekintésével kezdtük az aznapi programot, 3 csoportban. Ezt a várost
Stájerország fővárosaként tartják számon, és a környék legjelentősebb
barokk kastélyát láthattuk. Látványosságával, állapotának a megóvásával jelentős kulturális emlék, sőt, az UNESCO Világörökség listáján is
szerepel, az óvárossal együtt.
(folyatás a 7. oldalon)
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„Kis hazánk távoli táján táboroztunk nyolc napig…”
(folytatás a 6. oldalról)
A kastély után irányt vettünk a titokzatos Rettenbachlamm erdő
még titkosabb útja felé. Kicsit nehezen találtuk meg a bejárathoz közel eső parkolót, és az eső miatt nem is tudtuk úgy körbejárni a tervezett sétautat, ahogy szerettük volna. Nem baj, hátha kedvet csináltunk hozzá, és lesz valaki, aki később felkeresi ezt a látványosságot is.
Visszajutva Graz bel- és óvárosába, 260 lépcsőn felkutyagolva vettük
birtokba a Várhegyet. A jutalom a gyönyörű panoráma, nem győzött
mindenki fotózni, szelfizni. Sétánk során láthattuk az Óratornyot (az
óra átmérője 5,2 méter), Harangtornyot, rózsakertet, a kínai pagodát,
és persze ráláttunk a Mura folyóra. Még volt olyan táborosunk, aki
az első, bázakerettyei táborból történő, akkor szlovén „kitekintő”-re

zottan védett természeti kincset. A láprét tanösvény után autóbuszainkkal ismét meglátogattuk a zalalövői tóstrandot, ahol megejtettük a
„piknikezést” is. Egy kisebb vihar után a csapat különválva folytatta a
napot. Mindkét táborhelyen a már közkedvelt CSI-MO-RA játékot
játszottuk. Igyekeztük a heti élményekből, információkból összeállítani a feladványokat. Minden elismerésünk a résztvevőké, mert bár
nem volt egyszerű dolguk, szinte mindent sikerült jól elmutogatni,
lerajzolni, körbeírni és persze kitalálni.
Vasárnap délelőtt az utolsó közös, nagy játéké volt a főszerep, reggeli után kezdetét vette a délutánba torkolló akadályverseny. Humoros
neveket adtak maguknak a vegyes korosztályú csapatok. A bemutatkozás után mind a 8 állomást körbejárva számot adtak ügyességükről,

Útban az Óratorony felé Graz történelmi belvárosában

A zalaegerszegi termálfürdőben

Szalafő csodálatos skanzenjének házai között
sok érdekes dolgot tanulhattunk az őrségi népi kultúrából
emlékezett, hiszen ott is a Mura vidékén jártunk, jó pár szervezőnek
is jöttek a szép emlékek… Miután lefele is kipróbáltuk a lépcsősort,
lassan indultunk haza. Idegenvezetőnk odafelé az egyik, visszafelé a
másik buszon utazva mesélt.
Pénteken reggel kicsit lustálkodhatott a csapat, ezt a legtöbben ki is
használták. Korai ebéd után azonban indultunk az Őrség legismertebb
szabadtéri néprajzi gyűjteményének a felfedezésére, Szalafőre. Vezetéssel megnéztük a Pityerszert és megismerkedtünk régi, mégis sokak
számára új fogalmakkal: szeres település, kerített udvar (persze nem
kerítéssel), macskalik, mászókéményes kemence, tóka, emeletes kástu,
zsúpfedél stb. Itt tudtuk meg, honnan ered az a szólás, hogy „Áll, mint
Katiba’ a gyerek”. Egy igazi szatócsbolt színvonalas kínálatából többen
vásároltak haza is, egyre többet gondolva anyára, apára. Ezután jól
megérdemelten a zalaegerszegi Termálfürdőben éjszakába nyúló fürdőzéssel múlattuk az időt, finom pizzavacsora mellett. Csúszda, sodró
folyosó, buzgárok, infraszauna, dézsa, hogy csak párat említsek a népszerű elemek közül. Aznap estére terveztük a szabad programot, végül
is mindenki szabadon fürödhetett.
Másnap is volt lehetőség némi lustálkodásra, de következett a kicsit
túrás nap. Szombaton gyalogosan sétáltunk át Szőcére és fedeztük fel
a falu határában, a patak völgyében található, 127 hektáros területű
nemzeti parkot, ennek részeként a 14 hektáros láprétet. Keskeny pallón, igen hosszú sorban haladtunk a tanösvényen, hogy taposással ne
károsítsuk ezt a hazánkban, sőt Közép-Európában egyedülálló, foko-

találékonyságukról. Este a búcsúvacsora mellé dödöllekóstolót is
kértünk, tudja meg végre mindenki, óvodás korában miről énekelt. Felgyorsultak az események,
hiszen a születés- és névnaposok
köszöntése után eredményhirdetés, vb döntő, jutalom-jégkrémezés következett szinte egyidőben.
A táborzáró diszkóra minden beteg fel- és meggyógyult. Az éjfélig
tartó bulit még beszélgetés és a
A figyelem középpontjában
szokásos kajánkodások követték.
szombaton az elmaradhatatlan
Reggel – kissé fáradtan – minCsi-Mo-Ra
denki a pakoláshoz, körletrendezéshez fogott, némi noszogatás
mellett. Megérkeztek a csomagokért, ünnepélyesen levontuk az előző
hétfőn felhúzott zászlót, majd buszokra ültünk. Igazi meglepetés lett
a következő helyszín, Kaszó és egy 2017-ben átadott lombkoronasétányt néztünk meg, valószínűleg mindenki most látott ilyet először.
9,5 méter magasságú faszerkezetes hidat kell elképzelni, 124 méter
hosszan kanyarogva a fák koronái között, pihenőknél, interaktív tábláknál lehet megállni játszva tanulni. A rövid, de annál érdekesebb magaslati sétát egy félórás kisvonatozás követte, majd közös ebéd. Ezután
már tényleg hazafelé vettük az utunkat, és pár türelemmel megtűzdelt
óra után végre mindenki landolt szülei karjai közt. Mi pedig ismét
megkönnyebbültünk, mert összességében tartalmas, jó idővel áldott,
csak kisebb balesetekkel, betegségekkel megtűzdelt nyolc nap vált szép
emlékké, kovácsolt össze egy közösséget, alapozott meg kapcsolatokat.
A tábor sikeres lebonyolításához ebben az évben kiemelten járult
hozzá Jászfényszaru Város Önkormányzata, amit külön köszönünk,
hiszen így vált lehetővé a költséges „kitekintés”. Támogatott még a
Bordás Euro Transz, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, az iskola
diákönkormányzata, Donnert Richárd, a FÉBE Jászfényszaruért Alapítványa, és mint minden évben, felajánlásaikkal a szülők. Mindkét,
de főleg a Napfény Ifjúsági Tábor vezetőjét külön köszönet illeti meg
türelméért, együttműködéséért, problémamegoldásra törekvő hozzá
állásáért.
B. É. · Fotók: Lovászné Török Magdolna
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Szuhafő – több egy tábornál

Fotók: Tanczikó Ruis Beatrix

Ez a történet nagyon régen kezdődött. Kovács András és Kovács
Andrásné több mint 50 évvel ezelőtt, a szlovák határtól 3 km-re, Szuhafőn tanítottak. Tanár bácsi a felsősöket oktatta, Rozika néni pedig
az alsósokat vezette a tanulás útvesztőjében.
Akkor sem felejtették el az itt töltött nyugalmas, de cseppet sem kön�nyű éveket, amikor már Jászfényszarun telepedtek le, s itt folytatták a
nevelői munkát. Rendszeresen visszatértek látogatóba a néhány száz
főt számláló kis faluba, sőt kirándulásokat, táborokat szerveztek oda.
Én legelőször 30 évvel ezelőtt jártam ott színjátszótársaimmal. Az
iskola udvarában felvert sátrakban aludtunk, lavórban fürödtünk. A
helyi asszonyok főztek ránk, traktoron utaztunk, túráztunk, s előadást
adtunk, ahová a falu apraja-nagyja eljött. Akik egyszer jártak Szuhafőn táborozni, nem felejtették el a település nevét. Olyannyira nem,
hogy barátságok is születtek, s vannak, akik évente több alkalommal
is elmennek oda pihenni, s színjátszóink a szuhafői falunapokon is
rendszeresen fellépnek.
A próbákon, beszélgetések közben folyton emlegettük a szuhafői élményeket. 12 évvel ezelőtt táboroztunk ott utoljára. Tavaly Bordás
Zoli vetette fel az ötletet: Mi lenne, ha csapatépítőt tartanánk, s mindezt Szuhafőn? Mind örültünk az ötletnek, de sajnos az előző évben
nem tudtunk olyan időpontot találni, amikor a többség ráért. Ezért
már 1 évvel ezelőtt Zoli kijelölte az időpontot, s mindannyian úgy
intéztük a munkahelyi szabadságot, a családi nyaralások időpontjait,
hogy szabadok legyünk a július 19–22. közötti időszakban.
S végre, eljött az a bizonyos csütörtök reggel. A zsúfolásig megrakodott busz kigördült a művelődési ház parkolójából, velünk tartott
néhány napsugaras színjátszó is.
Az első programunk miatt Miskolcon időztünk, hiszen a színház
mellett található Színészmúzeumban már vártak minket. Érdekes információkkal lettünk gazdagabbak a tárlatvezetés alatt (pl.: itt esett
szerelembe Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva), s nagy élmény volt Laborfalvi Róza, a Latabár-dinasztia, Fedák Sári, Kiss Manyi, Déryné
relikviái között lépdelni, s régi, már nem használt jelmezekbe bújni.

A múzeum előtt elénekeltük Petőfi Színészdalát, mely hallatán – a
nagy meleg ellenére is – sorra nyíltak a közeli boltok s butikok ajtajai,
s elismerően, mosolyogva hallgatták énekünket a járókelők is.
Rövid belvárosi sétát követően indultunk tovább, hogy kora délután
megérkezzünk Szuhafőre. Polgármester asszony és segítői tárt karokkal és finom ebéddel vártak bennünket. Elmondhatatlan öröm volt
látni, ahogy ölelték az egykori tanítványok Rozika nénit, ahogy ők
szólítják: a TANÍTÓ NÉNI-t.
Az utóbbi évtizedben hihetetlen fejlődésnek indult ez a zsáktelepülés. Gyönyörű vendégházak épültek, vadászó és nyaraló vendégek érkeznek, hogy élvezzék a táj adta szépségeket, a nyugalmat, a friss levegőt és a csendet. Egy vendégházat is birtokba vettek idősebb vagy fájós
derekú társaink, de voltak, akik nosztalgiából sátrat vertek, s 15-en a
ma már nem működő iskola termében aludtunk matracokon, vendégágyakon. Már nem kellett üstben melegítenünk az esti fürdéshez
és a mosogatáshoz a vizet, mert kiépített vizes blokkal és gyönyörűen
felszerelt konyhával egészült ki az iskola épülete.
Délután közös játék és tánc vette kezdetét, mely egészen hajnalig
tartott. Péntek reggel (mint a többi napon is) közösen reggeliztünk,
majd hamarosan megérkezett 5 terepjáró, melyek utasterében és platóján utaztunk árkon, bokron, völgyön, és hegyen keresztül. Időnként,
mint krumpliszsákok dülöngéltünk, zötykölődtünk, hangos kacagás
és visítás közepette. Az erdők, s mezők illata és látványa felejthetetlen.
Az Újhegyi kilátóból az előttünk fekvő faluban, s a távolban látható
Kárpátok vonulatában gyönyörködhettünk.
A dzsiptúra folytatódott a szomszédos Gömörszőlős településre, ami
egy kis ékszerdoboz. Még százan sem laknak ebben a zsákfaluban.
Mintha visszarepültünk volna az időben. Békesség és csodás hangulat
járta át a falut. Egy kedves esemény tette fel a koronát erre a délelőttre.
Felemelő érzés volt két idős, pályájukon maradandó értéket teremtő
ember váratlan, örömteli találkozásának részese lenni. É. Kovács László és Kovács Andrásné mindketten a Magyar Kultúra Lovagja elismerő
cím tulajdonosai.
(folytatás a 9. oldalon)
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Szuhafő – több egy tábornál
(folytatás a 8. oldalról)
E megható, gyönyörű élménnyel a tarsolyunkban indultunk vissza
Szuhafőre. Szorgos kezek tisztították az ebéd hozzávalóit, majd a fiúk
(férjeink) főzték meg az isteni paprikás krumplit (s deszkáról, késsel
szaggatták bele a nokedlit).
Kora délután elkezdődött a próba, hiszen ajándékként vendéglátóinknak elhoztuk Háry János kalandjait. A településen alig laknak többen 100 főnél, mégis csak jöttek és jöttek az emberek.
Lakosok és nyaralók ültek az iskola udvarán kinevezett nézőtéren.
Könnyek csordultak, amikor Irénke, a valamikori tanítvány, a település polgármester asszonya köszöntötte a TANÍTÓ NÉNIT, s amikor
Rozika néni viszonozta e kedves üdvözlést.
A közönség lelkesen és értőn fogadta színjátszótársaim játékát, s a
megérdemelt taps sem maradt el. Közösen, kéz a kézben, énekelve
búcsúztunk egymástól az előadást követően. A helyiek vendégszeretetét élvezhettük, és finom vacsoráját, tortáját és almáslepényét (melyet
Langó Judit anyósa sütött) fogyaszthattuk, majd hajnalig tartó beszélgetéssel, énekléssel zártuk ezt a napot.
Néhány órát aludtunk csupán, s a reggelit követően busszal indultunk Jósvafőre. Kb. 2300 méteres középtúrán vettünk részt a Baradlabarlangban csodás cseppkövek között. Néhány pillanatra megtapasztalhattuk a barlangi sötétséget, s a barlang akusztikájából is ízelítőt
kaphattunk a fény- és hangjáték közben. A közel 2 órás túra után a
mesterségesen létrehozott Tengerszem-tó körül sétáltunk, pihentünk.
A friss levegő és a megtett kilométerek igen éhessé tették a társaságot,
így csapatunk egyik fele ebédelés közben várta be a kultúrára éhes
másik csapatot. Mi Szinpetribe igyekeztünk, hogy megnézzük a világ

legnagyobb könyvét. Sajnos a helyszínre érkezve, kb. 15 perces ottlét
után olyan bánásmódban volt részünk, hogy felháborodva távoztunk,
s csatlakoztunk Aggtelken várakozó társainkhoz. Még az esti nyársalás
közben is vissza-visszatértek a délután szerzett negatív élmények, de a
közös játék és beszélgetés során már újra volt jókedv és kacagás.
Vasárnap reggel megint férjeink készítették el bográcsban a reggelit.
Nagyon jól sikerült lecsót ehettünk. Később kedves vendéglátóink vezetésével megtekintettük a faluházat, felsétáltunk a domb tetején álló
templomhoz, s táborbontás után búcsút vettünk e szívünknek olyan
kedves kis falutól.
Hazafelé – az egyik szuhafői vendéglátónk javaslatára – megálltunk
Rudabányán. A forróságban nem volt kellemes gyalogolni, de kárpótolt bennünket a látvány. Türkizkék színű, csodaszép tó (Magyarország legmélyebb állóvize) tárult elénk.
E néhány napban pihentünk, szórakoztunk, játszottunk, előadást
adtunk, élményeket szereztünk. De ettől sokkal több történt Szuhafőn velünk… Azt hiszem, mind azt érezzük, akik már jártunk ott:
Visszatérünk!
Köszönjük Bordás Zolinak a lelkesedést, a szervezést, az ötletet! Hálásak vagyunk Szalóczy Gyuláné polgármesternek, Szuhafő vezetőinek
és lakosságának a szeretetteljes vendéglátásért. Köszönjük a szuhafői
terepjáró tulajdonosoknak, hogy felejthetetlen élményben volt részünk! Külön köszönet Paizs Dávidnak, aki segítségünkre volt mindenben! Örülünk, hogy jó sofőrt kaptunk Ragó Attila személyében,
aki biztonságban haza szállított bennünket.
A tábor Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával, a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár hozzájárulásával, a SZIBAKÖ
Egyesület fedezetéből, a színjátszók segítségével jött létre. Köszönjük!

Berzéné Magyar Krisztina SZIBAKÖ-titkár
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Egy kalandos nap

Idén új helyszín adott otthont a Samsung Napnak 2018. 08. 04-én,
szombaton. Ezúttal a Mátrába, az Oxygen Adrenalin Kalandparkba
vártuk a dolgozókat és családjaikat aktív szórakozásra.
Az érkezéskor egy gyors regisztrációra volt szükség, ahol minden
résztvevő egy SAMSUNG baseball sapkával lett gazdagabb. Ez pedig
célszerű és funkcionális ajándék volt ezen az augusztusi hétvégén, hiszen a hőség miatt a kicsik és nagyok is boldogan viselték.
Ezután következett a felfedezés: akár rögtön fel is lehetett pattanni
a kisvasútra, amin a táj mellett a programok sokszínűségét lehetett
szemügyre venni. Volt technikai pálya, ahol különböző, átalakított
kerékpárokkal lehetett ügyeskedni, de a vízi gömbök, a 360 fokban
átforduló játék és a bobozás is népszerű volt. Elmaradhatatlan ilyenkor
az arcfestés, de a kalandpark adta lehetőségek is sokakat érdekeltek. A
völgyet átszelő függőhíd sosem volt üres, szinte mindenki keresztülsétált rajta, a lelkesebbek pedig a drótkötélpályán is átsuhanhattak.
Ezalatt az idő alatt a színpadon dalaival szórakoztatta a közönséget
a Pom-Pom gyermekzenekar, Bereczki Zoltán és Vastag Csaba is.
„Fontos számunkra a Samsung, fontosak az itt dolgozók és kiemelten fontos, hogy a Samsung család együtt legyen, együtt kapcsolódjon
ki, és együtt töltődjenek fel. Erre pedig a helyszínen nagyon jó lehetőség van, hiszen az adrenalin park teljes szolgáltatását igénybe veheti
itt mindenki.” – vázolta a családi nap céljait Károly Péter, a Samsung
termelésvezetője.
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,,Őseink útján’’ Jászkun kerékpáros emléktúra – 2018. augusztus 10–13.

Kiskunfélegyháza újra településének 275. évfordulójára emlékezve
szervezte meg a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum, valamint a Kiskun
Múzeum Baráti Köre egyesület az újra telepítő ősök emlékére kerékpártúráját. A túra célpontja Jászfényszaru volt, amely település 1743ban a legjobban kivette részét Félegyháza puszta benépesítésében és a
falu építésében. A túra célja az volt, hogy bejárja azt az utat, amelyet
egykoron az újratelepítő ősök 1743 tavaszán, kora nyarán megtettek.
A szervezők felkérték a jászfényszarui kerékpárosokat, hogy csatlakozzanak a rendezvényhez oly módon, hogy augusztus 10-én, pénteken
jöjjenek el Félegyházára, ahol vacsorával és szállással várják őket, hogy
szombaton reggel együtt tegyék meg a közel 150 km-es távolságot.
A mai világban talán a kerékpár az egyik olyan eszköz, amivel egy
emléktúrát úgy lehet megtenni, hogy egy nagyon kicsit átérezzük azt
a távolságot, amit az elődök szekérrel, lóháton, gyalog az állataikat
terelve megtettek. Ugyanakkor a résztvevőknek sport, és mint leendő
partnervárosok közti kapcsolat egyik igen erős szála lehet. A túra és
az ahhoz csatlakozó programok alatt jobban megismertük egymást,
és ez alapja lehet, hogy a jövőben több közös kerékpáros rendezvényt
csináljunk.
A túra útvonala:
Kiskunfélegyháza – Templomhalom (Kiskunfélegyháza) – Tiszaalpár – Tiszakécske – Kőröstetétlen – Abony – Tápiószele – Nagykáta
– Tóalmás – Zsámbok – Jászfényszaru.
A félegyházi kerékpárosok a vasárnapot Jászfényszaruban töltötték,
ahol ismerkedtek a várossal, annak múltjával, történelmi és kulturális
értékeivel.
A túra szervezői és résztvevői hálás köszönetüket fejezik ki Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester asszonynak, Jászfényszaru önkormányzatának, intézményeinek, civil szervezeteinek és magánszemélyeinek azért a segítségért, amelyet a sikeres túrához nyújtottak.
A túrát már egy éve szervezte Kovács Gyula indítványozó. Hozzá
csatlakozott Kiskunfélegyházáról Kapus György, Sziládi Péter, Herédi
Imre, Vajda Tamás, Szederkényi Sándor, és Vajda Imre, aki kocsival
biztosította az útra való vizet, élelmet, illetve vasárnap csatlakozott, és
a hazaúton kísérte kocsival a túrát Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum
igazgatója. Jászfényszaru kerékpárosai közt szép számmal vettek részt
hölgyek is, dr. Sáfár Csilla, Cserháti Gabriella, Kovács Jánosné Erika,
Tanczikó-Ruis Beatrix és Víg Zsuzsanna személyében, akiket Bakos Árpád, Fáy Dániel, Glöckner Sándor, Kovács János, Tanczikó Attila kísért.
Történelmi előzmények:
A magyar honfoglalást követően a mai Kiskunfélegyháza területére több kisebb faluban telepedtek az elődök. A középkori Félegyháza
központja a mai Bankfalu területén lévő Temlomhalom dombra épített kőtemplom volt. A falut először a tatár dúlta fel, de az elmenekült lakosság visszatelepült. A török támadásokat azonban már nem
élte túl, az 1526-ban felégetett települést elhagyták akkori lakói, és a
következő 150 esztendőben pusztaként tartották számon Félegyházát.
Templomának falai még álltak az 1699-es összeírás idején, de a területnek lakója nem volt. A hatalmat gyakorló Habsburg-ház uralkodója, I. Lipót 1702-ben eladta a területet a Német Lovagrendnek, majd
1731-ben a Pesti Invalidus Ház lett az egykori kiváltságos kun puszták
földesura. A lakatlan alföldi puszták benépesítése ekkor kezdődött.
1743. március 24-én kelt utasításban – a Pesti Invalidus Ház adminisztrátora, Podhradszky György a jászfényszarui lakosokat, akik
nagyon elszaporodtak, felszólította, hogy több család az általa kijelölt
pusztákra költözzön. Ferencszállás pusztát jelölte ki faluhelynek, és

a szomszédos Félegyháza pusztát egy év ingyen használatra kiutalta az
új honalapítóknak.
A telepítő levél felhívására több jászfényszarui család indult az Alföldre, a számukra kijelölt pusztára, de Ferencszállást a kecskeméti
gazdák nem adták át számunkra, mert azt ők bérleték, mondván. Ekkor a másik kijelölt helyre mentek az új telepesek. Félegyháza puszta
előnyös helyzete révén alkalmas volt a letelepedésre. Az itt keresztülhaladó országos főút és nagyobb közlekedési utak csomópontjában
(Buda – Szeged – Halas – Csongrád) vendégfogadó és postaállomás
állt. 1743. július 1-jével a váci püspök kinevezte a félegyházi pusztán
falut alapító hívek plébánosának Krizsanótzy Jánost, akit Üllés faluból
helyezett át az új városalapítók lelki vezetőjének.
1744-ben készült el a település első lakosi összeírása, melyből kiderült, ekkor 289 férfi /családfő lakott már Félegyházán, melyből 148
fő a Jászságból érkezett, és a legtöbb – 71 család – Jászfényszaruból
települt át. Az összetartó erő nagy volt, a város vezetői is az első időszakban a Jászfényszaruból érkezett férfiakból kerültek ki, majd a
redemptióban is kivették részüket.
1745-ben lehetőség nyílt a megváltásra – redemptióra, mely során a
kiváltságos Hármas Kerület lakói és újratelepítői, megváltva kiváltságukat és a földterületeket, újra szabad polgárok lehettek, megszűnt felettük a földesúri hatalom. A megváltás összege 580.000 rajnai forint
volt, melyet 1745. június végén ki kellett fizetni Mária Teréziának. Ezt
követően szétosztották az összeget a 25 jász-kiskun-nagykun település
között. A kölcsön visszafizetése ezt követően kezdődött. Félegyháza
összesen 39.850 Ft összeg megváltását vállalta, melyet a lakosok fizettek ki anyagi vállalásuk szerint. Az újratelepítő lakosok között a
71 jászfényszarui családból 32 fő vett részt, illetve még 5 család neve
azonos, így 37 fő vált redemptussá a megváltás során. Főbírók az újratelepítést követő évtizedekben, akik Jászfényszaruról érkeztek:
1. főbíró:.............. Pál Mihály ..................... 1746
3. főbíró:.............. Szabó András ................. 1748–49
7. főbíró:.............. Szabó István .................. 1754
9. főbíró:.............. újra Szabó András ......... 1756
10. főbíró:.............. újra Szabó István ........... 1757
12. főbíró:.............. Szabó Mihály ................ 1759
13. főbíró:.............. Horváth György ............ 1760–61
19. főbíró:.............. újra Szabó Mihály ......... 1767
20. főbíró:.............. Czakó András ................ 1768
Kép és szöveg: Fáy Dániel

Új ifjú sakkoktatóval, a nagykátai Fodor Balázzsal mélyítették ismereteiket a nyáron fiataljaink a művelődési ház szünidei foglalkoztatása
keretében.
Kép és szöveg: Katinka
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Szilágyi Dezső munkáiból

A jászfényszarui származású mester
a Jász Világtalálkozón visszatért szülőföldjére
Nagyné Török Zsóka a tiszafüredi és a közép-Tiszavidéki fazekas
mesterség 19–20. századi hagyományait a mai kor igényei szerint
igyekszik továbbvinni. Olyan dísz- és használati népi kerámiatárgyakat alkot, melyeket mindenki szívesen visz otthonába. Az által igen
kedvelt tradicionális formák: a huszárt megjelenítő boros edények (a
Miska-kancsók), a pálinkásbutellák és a világos, a vörös, a zöld és a
fekete színű tányérok és tálak mind-mind erre utalnak.

Nagyné Török Zsóka vörös kerámiái a XXIV. Jász Világtalálkozó
alkalmából Jászfényszarun rendezett kiállításon. Fotó: Baráth Károly
Műhelyében a tiszafüredi mázas edények mellett más fazekas központra jellemző (Mezőcsát, Mezőtúr, Hódmezővásárhely) áttört és
karcolt díszítésű kerámiatárgyak is megtalálhatóak. A mai kor igényeire építő ét- és italkészletei egyéni stílusának tükörképei. Újdonságként
sütő-főző edényeket is készít, melyek jól használhatók a konyhában,
tálaláskor pedig az étkezőasztal díszei. Munkássága egyben hírvivője is
mind Tiszafürednek, mind pedig Jász-Nagykun-Szolnok megyének.

ÉLMÉNYTÁBOR

Óperencián innen – Gödöllői dombságon
túl a Jászság kapujában, Jászfényszarun

Szilágyi Dezső Jászfényszarun élő fafaragó népi iparművész, a népművészet mestere. Kül- és beltéri alkotásai a világ különböző pontjain ékeskednek. Sakkasztala, fa- és csontfaragásai, féldomborművei,
emlékdobozai, egyéb faragásai, az igényesen és precízen elkészített
alkotásai méltán öregbítik művészi hírnevét. Szilágyi Dezső tanított a
fényszarui művészeti iskolában, a helyi művészeti táboroknak alapító,
alkotó tagja.
Képünkön a XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából több alkotása látható a Szent Erzsébet Közösségi Házban. Fotó: Balogh Zsuzsanna

V. Művésztelep kiállítás

Ha egy igazán izgalmas nyári kalandra vágysz, a múlt, a mondák, mesék és valóság nyomába erednél, bekukucskálnál a tanyasi-falusi élet rejtelmeibe, megnéznéd, hogy mit rejt a ládafia, milyen is a templom egere, mi
sül a kemencében vagy kipróbálnád milyenek a magyarok nyilai, a mesés
Herceg Egérváry Elemér vagy Sissi nyomába erednél, szereted a különleges
kézműves technikákat, a játékot és a finom étkeket, akkor a múltidéző
játékos kutató táborban a helyed!
Így hirdette meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarun a Múltidéző – nyári játékos kutató táborát. A 2018. augusztus 7–11 között zajló bentlakásos tábor szálláshelye a Pap Kastély
volt, de az érdeklődés miatt lehetőséget adtak a napközis részvételre
is – így 33 gyermek vett részt a táborban.
Az élménytáborról későbbi lapszámunkban részletes beszámolót olvashatnak. Itt egy fotó látható a sok kellemes élmény egyikéről.
Szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotó: Pető István

Lisányi Endre művészettörténész, esztéta augusztus 19-én megnyitotta az 5. Jászfényszarui Művésztelep kiállítást a Régi Kaszinó étterem
és kávézóban. Köszöntőt mondott Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, a kiállító művészeket Bugyi István József grafikusművész
méltatta. Közreműködött Kotán Eszter diákpolgármester, versmondó.
A kiállítás megtekinthető az étterem nyitvatartási idejében.
Fotó: Balogh Zsuzsanna
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A Sárkánygödör legendája
Hajdanán, mikor a szegény emberek a határba jártak dolgozni, vállukon az otthonról hozott szerszámokkal, a munka elvégezte után
lelkesen, tele élményekkel meséltek csillogó szemű gyermekeiknek, a
Makkoserdőbéli, titokzatos gödörről, ugyanakkor sokszor meg is fenyegették őket, hogyha rosszak lesznek, csinytalankodnak a szüleikkel,
vagy a barátaikkal, a benne lakozó gonosz sárkány alaposan megrémiszti
majd őket.
Eszténa is ugyanilyen élvezettel hallgatta fáradt, ráncokkal dúsított
édesapja esti történeteit a kandalló mellett ücsörögve, némán eszegetve
az édesanyja által sütött aranysárga pogácsát. Hallotta, miszerint a szörnyetegnek hatalmas hangja van, s ha üvölt, a fák sötétzöldbe bújt levelei
megrázkódnak, az ágak nagyokat reccsennek, a fű táncot jár a széllel, és
a szerencsétlen, kinn dolgozó emberek mind a templom felé fordulnak,
szemeiket behunyják, hogy még csak az erdő felé se kelljen tekinteniük,
s kezüket összekulcsolva imádkoznak, nehogy kimerészkedjen a vetések
közé a haragos bestia.
Nem akart vele találkozni, még csak a közelébe se tervezett merészkedni, de a kíváncsiság nagy úr, főleg egy alig tizenöt éves gyermeknél.
Elhatározta, hogy a saját szemével megnézi, mi igaz azokból, amiket
mondanak a falubéliek, semmi baj nem történhet, ha ő is meggyőződik a mende-mondákról. Így vette a bátorságot, és elvéve anyjától a
kosárkát húzta vállára kendőjét, s elindult ki, pontban délben. A Nap
sugarai felszántották a pocsolyás földutakat, mosolyogva integetett a
lovaskocsikon ülő pajtásainak, megszemlélte a piacon tálakba pakolt
lédús gyümölcsöket, végül kikanyarodott a főútra. Fél szemmel visszatekintett a háta mögé, a házak tornyai az ég felé magasodtak, az ültetett
virágok illatoztak, az ablakokban asszonyok könyököltek, és baljósan
tekintgettek az egyrecsak sötétedő felhőkre. Tán megint eső lesz? Hiszen
a napokban úgy szakadt, mintha dézsából öntenék, és tudta szerint a
sárkány nem szereti, ha a tó vízszintje megemelkedik, mi a fenyvesek
ölelésében fekszik.
-Édesapa! -kiáltotta kacarászva, és odaszaladt hozzá. A férfi kuncogva
vette le a kalapját, és az ásójára téve megsimította lánya szőke fürtjeit.
-Hoztam neked valamit!
-Valóban? -vette el a fonott kosarat, csodálkozva forgatva. Nem is a
tárgy és az étel lepte meg, sokkal inkább csodálkozott azon, hogy a lánya
hozta elébe az ennivalót.
Arrébb vánszorogtak, az egyik odvas fa tövébe lehuppantak, és megosztva a kalácsot, a kulacsba öntött vizet és a kenyeret csendesen eszegettek, hallgatva a többiek beszélgetését. Minden a legnagyobb rendben
ment, a szél enyhén fújdogált, az idő kellemesen elviselhető volt, és
akarva, akaratlanul, de a lány csalódottan morzsolgatta ujjait. Nem fog
találkozni azzal a lénnyel? Még csak nem is hallja? Ezek szerint hazudtak
volna neki?
-Mi a baj, Eszténa? -nézett le rá apja, nagy kezével megsimította törékeny vállát. Mély levegőt véve tekintett fel rá nagy, tengerkék szemeivel.
-Akarok találkozni azzal a sárkánnyal, én is meg akarok bizonyosodni a létezéséről! Hát csak nem becsapjátok a gyerekeket, hogy létezik,
holott még az erdő is oly békésnek tűnik! Édesapa, feleljen! Van-e, vagy
nincs?
A családfő komolyan nézett rá, szóra nyitotta ajkait, de ekkor üvöltés
rázta meg a vidéket. Az emberek levegőt sem mertek venni, a hang hatására megdermedtek, és remegve kuporodtak össze. A szekereken ülők
körme belemélyedt a kantárba, a lovak ijedten nyerítettek fel, patkójukat beleütve az aszfaltba, felkavarva a rárakódott port. Mély volt a
bestia ordítása, mintha valahonnan lentről, a föld alól jönne, mintha
kétségbeesett lenne, mintha.. mintha félne.
A lány lassan feltápászkodott a földről, s a biztonság kedvéért óvatosan
a zsebébe mélyesztette apja kiskését, mellyel a kenyeret szelte. Leporolta
a szoknyáját, s elindult az erdő felé. Aprókat lépdelt, fokozatosan gyorsított, eluralkodott benne a bátorság. Ez a hang nem egy csatakiáltás volt,
sőt, amit eddig hallottak az itteniek az se riogatás volt! Félreértés, csak
egy kis félreértés történhetett!
Már szaladt, cipője kopogott a köveken, a sötét, feneketlen pagony
sűrűjébe vetette magát, karjaival arrébb söpörte a gallyakat, kikerülte
a szúrós tüskebokrokat, s eszeveszetten kereste az iménti hang forrását,
mindaddig, míg erős kezek nem fonódtak a csuklójára.

Hátra se kellett fordulnia, tudta, hogy apja, és az egész, határban dolgozók serege sorakozott fel.
-Ne menj.. ennél beljebb. -lihegték.
Megrázta a fejét, és kérlelően, kipirult arccal fordult a szeretett férfihoz.
-Édesapa! Muszáj segítenünk!
-Min, lányom? Egy szörnyetegen? Tudod, kin segíts? Menj haza, és
mosd föl a követ anyádnak! -jelentette ki szigorúan, de Eszténa nem tágított. Tudta, hogy ezért meg fogják büntetni, amiért így feleselt s bánt
az apjával, de ellökte magától, és bocsánatot kiabálva rohant tovább,
mindaddig, míg meg nem lelte azt, amit keresett.
Elállt a lélegzete is, hallotta az emberek zaját, akik továbbra is vele tartottak, de azt is érezte, hogy hozzá hasonlóan ledermednek. A hatalmas
gödör feketesége mintha magába akarta volna szippantani a lelkeket, a
növényzet erre teljesen rothadt állapotú, ocsmány szagú volt, a levelek
megsárgulva, az állatoknak (jobb esetben) pedig mindössze a csontjaik
lehettek eldobva.
A lány összeszedte maradék erejét, és leguggolva a szélére kiáltozni
kezdett: -Hahó! Van ott lent valaki?
S lám, halk, erőtlen állati nyöszörgés hallatszódott. Érződött benne a
büszkeség, a dac, de az erőtlenség is fogat ütött benne.
-Segítenünk kell! A sárkány van odalenn! -kérlelte a dolgozókat. Az
egyikőjük idegesen túrt rövidre nyírt hajába, a másikuk bajszát tekergette. -Ha kiszabadítjuk, lehet, nem jön már többet vissza, s nem kell
félnünk, de így..
-Hogyan segíthetnénk? -kukkantott le az egyik legény is, látszott rajta,
hogy kis híján beleszédült a mélységbe.
-Ereszkedjünk le! Hozzuk el a vadászok által elfogott disznókat, friss
vizet öntsünk le neki, vagy vödrökbe adogassuk le, szénát gyűjtsünk alá,
s mikor felépül, maga is ki tud mászni!
-És ha nem is sárkány van lenn? -sóhajtott valaki. Eszténa elmosolyodott.
-Ugyan már. Én tudom. És ha valaki nem hajlandó részt venni a munkában, azt a sárkány majd móresre tanítja! -kacagott.
Úgy is lett, ahogyan mondta. Eleinte nehezen fogtak hozzá a munkának, sokan felesleges időpazarlásnak gondolták a lány s családja felhívását, végül egyre többen egyeztek bele, mikor az üvöltések lassacskán
csendesedtek. Minden nap leeresztették az állat gondozóit erős köteleken, a férfiak még fáklyákat is erősítettek a gödör oldalára.
Hónapok teltek el, a nyárnak is vége lett, mikorra a bestia belemélyesztette karmait a repedésekbe, s hátán a lenti gondozókkal kievickélt
a gödörből. Nem köszönt, nem hajtott fejet, mégcsak feléjük sem pillantott, de olyan szívszorító gyengédséggel tette le a segítőket a talajra, hogy a jelenlevők szemeibe könny gyűlt. Gyönyörű volt. Pikkelyei
csillogtak a lemenő nap fényében, fogait csattogtatta, fejével körözött
párat, majd elrugaszkodott, és lomhán, félénken távolodott tőlük, farkával a homokba csapva.
Eszténa az egyik farönkön ült, lábait lelógatta, kezében az egyik lehullott pikkelydarabot forgatta, a szivárvány minden színében pompázott.
-Megérte neked ez, lányom? -tette édesanyja gondterhelt kezét lánya
vállára.
Felnézett rá, pillantásai örömben fürödtek.
-Igen, édesanyám. Megérte.
A mese szerzője: Szerémi Fanni

Értéktárban is dolgoztak diákok
A Városi Értéktárban július 2-től augusztus 17-ig kettesével naponta váltakozva diákok tevékenykedtek: Czeczulics Virág, László Szilárd,
Rácz Zsuzsanna és Tanczikó Genovéva diákok tevékenykedtek.
Iratok, újságok évenkénti szortírozását, majd csoportosítását végezték. A többpéldányos dokumentumokból a másolati példányokat kiselejtezték.
Az utolsó napon a tárolószekrények belső ajtajára felkerültek az eligazító lapok, hogy melyik polcon, a polcon belül mely oszlopokban milyen iratcsoportok kerültek dossziéba vagy irattartóba. A kissé monoton
munkát színesítette egy-egy tartalmában érdekes irat, meghívó rendezése, melyet átnéztek, elolvastak. Tevékenységük során sok új helytörténeti ismerettel gazdagodtak.
Köszönöm munkájukat!
Tóth Tibor
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Nyári élet az óvodában

Hírek az óvodából

A forró nyári óvodai hónapok is izgalmas tevékenységeket tartogatnak a Napfény Óvoda kisgyermekei számára.
Az óvoda kapuja már korán reggel megnyílik a játékra vágyó gyermekek fogadására, akik az udvaron kezdhetik a közös tevékenységeket
a hűvösebb órákban.
Fontos számunkra, hogy a nyári hónapokat az óvodában töltő kisgyermekeknek különféle elfoglaltságokat ajánljunk, s ezekből ők szabadon, érdeklődésük szerint választhassanak.
Nagyon kedvelik a gyerekek az asztali játékokat, a tanulóbicikliket és
az új óvoda udvarán található különféle mozgásfejlesztő mászókákat,
eszközöket, homokozókat.
Igyekszünk őket színezőkkel, társasjátékokkal, képeskönyvekkel ellátni a szabadban is, ahol újabb és újabb baráti társaságok alakulhatnak a közös, örömteli tevékenységek során.
A forróságot próbáljuk enyhíteni egy kis buborékfújással, pancsolással és a párakapu használatával. Az érdeklődő kicsiket énekverseny
szervezésével is igyekeztünk lekötni, jutalomképpen pedig oklevéllel
örvendeztettük meg a bátor résztvevőket.
Aki a nagy játékban elfáradt, hűvös helyen pléd várta, hogy lepihenjen, s a nyári élményeit „piknikezős” szerepjátékokkal játszhassa ki.
Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos pótlása, ezért óvodánk udvarán az ivókút mindig a gyermekek rendelkezésére áll, s a
nagy melegben már csak az árnyékos helyeken tartózkodunk.
Hamarosan elérkezik az új óvodaév kezdete, amikor új lendülettel,
már mindenki a saját csoportjában folytathatja a nyáron elkezdett izgalmas játékokat. Minden kisgyermeknek jó játékot kívánunk a következő óvodaévre!

A szeptember elsejével induló évben a következőképpen alakulnak a
csoportbeosztások.
Ficánka csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Mezei Zsoltné Paula
és Sinkovics Gebura Katalin
Dadus néni:
Urbán Tiborné Ilonka
Katica csoport: 25 gyermek
Óvó nénik: Csuzzné Lovász Mária és Jarábikné Sinkovics Andrea
Dadus néni: Csépány Miklósné
Izabella
Maci csoport: 23 gyermek
Óvó nénik: Boros Sára
Földvári Dorottya
Dadus néni:
Rajna Józsefné Györgyi
Csigabiga csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Klippánné Jáger Melinda és Szakaliné Hesz Katalin
Dadus néni: Kóródi Antalné Kati
Mazsola csoport: 24 gyermek
Óvó nénik: Cseszkóné Zsámboki Tímea és Kovácsné Papp Andrea
Dadus néni: Garasné Zsólyomi Katalin
Pillangó csoport: 28 gyermek
Óvó nénik: Szarka Gáborné Judit és Petrezselyemné Rimóczi Anett
Dadus néni: Bőti Józsefné Marika
Méhecske csoport: Ők a legkisebbek, folyamatos beszoktatás mellett,
10 induló létszám után év végére 23 gyermeket fogad.
Óvó nénik: Dobák Jánosné Kati és Perediné Pál Miléna
Dadus néni: Langó Miklósné Ica
A Süni csoportba (a másik kiscsoport) szeptemberben várhatóan
10 gyermek érkezik. Év végére 23 főre gyarapodik a csoport.
Óvó nénik: Mezeiné Folyó Angéla és Földvári Edit
Dadus néni: Kókainé Mészáros Éva
Földvári Edit · Fotó: Cseszkóné Zsámboki Tímea

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 
(Varga Domokos)
Kovácsné Papp Andrea

Nyári élet az óvodában · Fotók: Kovácsné Papp Andrea
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Jászfényszarui egyháztörténeti kiállítás
A XXIV. Jász Világtalálkozó tiszteletére a jászfényszarui római katolikus egyházközség múltjából és anyagából a teljesség igénye nélkül készült kiállítás, ami számos olyan tárgyat és képet is bemutatott, amit
eddig a feledés homálya borított. A tárlat a régi parókia épületében a
XVII. századtól egészen a XX. századig mutatta be az egyházközség és
városunk történetét. A kiállítás egyik leglátványosabb része a barokk
templom főoltárát idézte meg, a XVIII. század közepéről származó
tabernákulummal, és az ott elhelyezett angyalokkal együtt. Reméljük,
hogy a kiállítás hatására a régóta nem használt együttes, visszanyerve régi
pompáját, ismét a templomunk főoltárára fog kerülni!
A templom régi értékei között figyelemre méltó a XVIII. század második felében, feltehetően 1766 után barokk stílusban készített hordozható Szűz Mária kép. A korszakból ismert példák szerint a hordozható
építményen jórészt Szűz Mária faragott szobrát szokták elhelyezni, a
templomban elhelyezett viszont két festményt tartogat. Elölnézetben a
Fájdalmas Szűz Mária, hátulnézetben pedig a Segítő Szűz Mária festményei láthatóak, és ismeretlen festő kevésbé értékes alkotása. A tárgy különlegessége, hogy gazdag barokk formavilágú faragással van kialakítva,
ami eredetileg szinte teljes mértékben aranyozva volt. A tárgyat a búcsúk
és körmenetek alkalmával -rudak segítségével- eredetileg hat lány vitte.
A kiállításban bemutatásra került a régi parókia múltja is, hiszen megjelentek az épületből származó helyi téglák, melyek közül az egyikbe 200
évvel ezelőtt egy macska is belelépett, így a lábnyomai megőrződtek.
Az itt élt Hebrony Kálmán plébános 1927-ben készült gipsz mellszobra
szintén az épület múltjára emlékeztetett.
A tárlatban templomunk eredeti, XVIII. század közepén épült barokk
stílusú tornya és díszes fazsindellyel fedett sisakja is megjelent egy eddig

A templomunk egykori főoltára a kiállításon

ismeretlen képeslap segítségével, de az 1913-as újjáépítés után készült
fénykép is kiállításra került.
Bemutatásra kerültek a legrégebbi, XVII. századból származó könyvek
és azok az időkapszula szövegek is, amik az utóbbi évek alatt kerültek
elő. Egy másik különleges részét adta a kiállításnak a templomunkban
található kegyképmásolatról szóló rész, aminek hosszú és bonyolult előtörténete van. A jeles tárgyunk eredete a lengyelországi Myślenice-ben
található kegyképre megy vissza. A festményt a stílusa alapján a XVI.
század végén egy tehetséges itáliai festő készíthette kései reneszánsz stílusban. A kép 1600 körül könnyezett és ekkor ragyogó fény is körbevette. A tiszteletnek örvendő kegyképről egy elnagyolt és kevésbé kvalitásos másolat készült, ami a szintén lengyel Kalwaria Zebrzydowska
templomába került. Ez a kegykép 1641 májusában vérrel könnyezett,
így nagy tisztelet vette körbe. A kalwariai kegyképről 1707 körül egy
ismeretlen lengyel festő készített vászonra festett olajképet népies barokk
stílusban. 1708. augusztus 27-én gróf Bercsényi Miklós varannói (ma:
Szlovákia) kastélyában több tanú jelenlétében ez a kép is könnyezett,
ezért a helyi pálos templomba helyezték át. Erről a kegyképről készült
a XVIII. század második felében az a másolat, amely 1782 után került
Jászfényszaruba, ahol jelenleg is a templomban található, 2008 óta restaurálva, új keretben.
A kiállítást rendezte: Dr. Farkas Kristóf Vince történész-muzeológus,
Jász Múzeum.
A kiállítás létrejöttében segítettek: Fáczán Pál, Gamesz Jászfényszaru, Harmathné Boros Mária, Ördögné Czeglédi Mária, Pető István, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Róbel Gábor, id. Zsámboki
Sándor.
Kép és szöveg: FKV

Hebrony Kálmán plébános
mellszobra 1927

Kegyképünk kalandos története

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
142 évvel ezelőtt íródott „KIMUTATÁSA azon könyöradományoknak,
melyek a vízkárosult Kis-kun testvérek részére befolytak.”
A Városi Értéktárban található a fenti irat másolata. 1875/76 tele után
a Duna kiöntése miatt nagy árvíz sújtotta az ország egy részét. Az áradás
a Kiskun települések nagy részét igen súlyosan érintette. A szolidaritás
szép példáját mutatták őseink, melyből mi utódaik manapság is tanulhatunk.
„Stanczel Anna k. a., a fénszarui első elemi-osztályának nő-tanitónője
áthatva a szerencsétlen testvéreink iránt mély részvéttől, páratlan buzgalommal, községében Fénszarun könyöradományok gyűjtéséhez fogott, és
lankadatlan buzgalmával sikerült is tekintélyes összeget összegyüjteni. Fogadja nemes buzgalmáért szerencsétlen testvéreink forró köszönetét s fogadják azok is, kik emberbarátilag filléreikkel áldoztak. Ez összeg, miként az
alatti nyugta mutatja 103 frt 92 kr, melyet Szücs Mihály, fénszarui főbiró
ur a kerületek alkapitányi hivatalába helyezett le.
Hivatalos nyugta
103 frt 92 krról, mely összeget a kiskun árvizkárosultak részére, mint
Fénszaru községtől Stanczel Anna kisasszony 1-ső osztályu leánytanítónő
által gyűjtött összeget, Fényszaru város főbirója Szücs Mihály ur kezemhez
lefizetett.
Kelt Jászberény 1876. ápril 7. Kerek József, Jász-kun kerületek főjegyzője”

Az idézet az eredetivel betű és írásjel szerint megegyezik. Az adakozók
közül 165 személy (család) összesen 40 frt 92 kr-t adakozott, a legtöbbet, 3 frt-ot, Szűcs Mihály, a legkisebb adomány 2 kr. volt.
Terményt adományozott (szakajtó, véka, itce, gabona, búza, árpa, kukorica, cső kukorica) 133 fő, melynek értéke 45 frt. Han Pál plébános
úr bejegyzése szerint egyesektől befolyt 8 frt. A kórház pénztárától 10
frt. került befizetésre.
Stanczel Anna tanítónő 1873-tól 1911-ig 38 tanévet tanított Jászfényszarun, neve a Tanítók emlékművének (2002) bronzlapjain is olvasható.
Az összeg nagyságát mutatja, hogy az összegyűjtött adomány majdnem
két gulyás (nagyobb csapat marha őrzője) éves bérét teszi ki.
A kimutatást elolvasva sokatmondó a 298 név, mely családi nevek közül mai is sok megtalálható, egyeseknél az írásmód változott, de szép
számmal akadnak olyanok, amelyek a közel másfél évszázad után teljesen eltűntek.
A teljes szöveg a www.febe.hu oldalon és az egyesület Facebookoldalán olvasható.
Tóth Tibor
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„Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása”
Országos Könyvtári Napok 2018. október 1–7.
Ebben az évben az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata két
jelentős eseményhez kapcsolódik. Egyrészt 2018. Magyarországon a családok éve, valamint az Európai Bizottság javaslatára 2018. a kulturális
örökség európai éve. A magyarországi tematikus év jóvoltából a családról
szól a 2018-as év, a gondoskodó szülőkről, a testvérekről, az idősekről, a
megfoganó és a megszülető gyermekekről. Az európai tematikus év során több olyan kezdeményezésre és eseményre kerül sor Európa-szerte,
amelyek segítségével a lakosság jobban megismerheti a kulturális értékeket. Elmondhatjuk, ebben az évben igazán kedvünkre való a könyvtári
összefogás célkitűzése. Hogy mi vár a kedves olvasóinkra és az érdeklődőkre a könyvtárosok lelkesedésén kívül?
Kicsiknek: Ládaszínház – szépen illusztrált gyermekkönyvek népszerűsítése az óvodás és alsó tagozatos iskolás gyerekek körében Szegedi
Katalin mesekönyv illusztrátorral. Meseolvasás, kreatív foglalkozás a
könyvtár előtti parkban.
Kiskamaszoknak: Olvasni menő! – Az előző évek sikerére alapozva egy
tanéven át tartó Kölyökolvasó pályázat meghirdetése értékes nyereményekkel.
Felnőtteknek: Miért szép az, mi régi? – kreatív ötletek, melyekkel a
régi, örökölt tárgyaink legszebb oldalait ismerhetjük meg - Népszerű
kreatív, hobbi blogok bemutatása, vendégelőadóval interaktív előadás és
workshop formájában. Tegyük könnyebbé, tartalmasabbá a szabadidőnket, merítsünk ötletet, vigyük tovább a közreadott tudást! A workshopra
előzetes jelentkezés szükséges! Európa kincsestára: „Örökségünk: a múlt
és a jövő találkozása” – előadás és beszélgetés az egyetemes értékekről.
Kulturális örökségünk meghatározó szerepet játszik identitástudatunkban és mindennapi életünkben. Jelen van Európa városaiban és falvaiban, természeti tájain és régészeti lelőhelyein, továbbá az irodalomban,
a művészetekben és a bennünket körülvevő tárgyakban. Részét képezik
a gyerekként megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által átadott
ismeretek, a hagyományos ételek és a filmek, amelyekben magunkra ismerünk. Előadó: Nagyné Kiss Mária. Kérjük, 2018. szeptember 15-e
után figyeljék a Jászfényszaru Városi Könyvtár Facebook-oldalát a további tudnivalókért!
Nagy Ildikó könyvtáros

Örökségünk:
A múlt és a jövő találkozása

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Jászfényszaru, Szent István út 1. www.jaszfenykonyvtar.hu

Ládaszínház

Program: Olvasni menö!

és kézműves foglalkozás
Szegedi Katalin könyvillusztrátorral

Egy tanéven át tartó
Kölyökolvasó meghirdetése

Miért szép az, mi régi?

Antik és vintage- Velünk élő régi ,kedves tárgyaink
interaktív előadás és workshop
Előadó: Cydonia Vintage -online régiségkereskedés
Workshop: Csetresz Betti

" Európa kincsestára"

előadás és beszélgetés az egyetemes, Kulturális örökségünk értékekről,
identitásunk meghatározóiról.
Előadó: Nagyné Kiss Mária, a FÉBE alelnöke
A pontos és részletes programért keressék szeptember 15-től
a Jászfényszaru Városi Könyvtár
facebook oldalát!

Jubileumi
ünnepi találkozó
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásának negyedszázados ünnepi találkozóját 2018. november 3-án (szombaton)
10 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár nagytermében tartja, amelynek
időtartamát du. 16 óráig tervezzük.

FÉBE 20 éves jubileumi találkozó
2013. október 19. Két alapító tag: apa és fia
Zsámboki László és Zsámboki Zsolt
Kérjük tagjainkat, hogy az időpontot naptárukba jegyezzék be. A nap részletes programját
a következő lapszámban tesszük közzé.
FÉBE Elnökség

Hirdetési díjaink
VÁLLALKOZÓI

Egész oldalas: 40.000 Ft
Negyed oldalas: 15.000 Ft

Fél oldalas: 20.000 Ft

LAKOSSÁGI

Apróhirdetés:
· 30 Ft/szó
Keretes:
· szöveg 30 Ft/szó
Családi esemény: · szöveg 30 Ft/szó

· illusztráció 500 Ft/db
· fotó
1.000 Ft/db
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Mitől jász a Jász-malom?
Egyszerű ez: Jászfényszaruban készült a IV.
Jászfényszarui Művésztelepen, helyi akácból, a
helyi parókia százéves gerendáiból, helyi iparosok segítségével, helyi embereknek, a városnak
sok-sok szeretettel és barátsággal.
Szilágyi Rudolf képzőművész remeke ez a
tóparton felállított objekt, melynek létrehozásában segítséget nyújtott Lajkó Sándor. A gyönyörű akáctörzseket Szilágyi Dezső szállította, a
városvezetés pedig megtalálta ezt a fantasztikus
természeti környezetet. Tízezer köszönet érte a
művésznek és a városnak!
Megpróbáltam feltűnően levenni a szandálom, hogy az imamalomhoz vezető néhány lépcsőt mezítláb tegyem meg, mintha szentélybe
lépnék. A „tízezer köszönet” sem véletlen. Keleten a buddhizmusban gyakorta használják a
sokszorozást megerősítésre. Az imamalmokban,
Nepálban vagy Tibetben egy henger belsejébe
papírra nyomtatnak vagy írnak nagyon fontos
imát, mantrát tibeti írással, hogy kiterjesszék a
lelki áldást és békét. Gyakran használt az Om
Mani Peme Hung sok más ima mellett. Az imamalom forgatásával a mantra minden irányban
szétterjed. „Az első az Om szótag, amely az
imádkozó tisztátalan testét, beszédét és gondolkodását szimbolizálja, de egyben Buddha tiszta
testét, beszédét és gondolkodását is, eltávolítja
a büszkeséget. Az igaz utat a következő négy
szótag mutatja meg. A Mani ékszert jelent, és
a módszert szimbolizálja: a megvilágosodás,
a könyörület és a szeretet ősi szándékát, a Ma
eltávolítja a féltékenységet, irigységet, a Ni eltávolítja a ragaszkodást. A Peme jelentése lótusz,
és a bölcsességet szimbolizálja, a Pe eltávolítja
a nemtudást a Me eltávolítja a mohóságot. Az
egyszerűséget a rendszeresség és a bölcsesség osztatlan egységével lehet elérni. Az osztatlanságot
az utolsó, Hung szótag szimbolizálja, a Hung
eltávolítja a haragot. Így az Om Mani Peme
Hung hat szótaga azt jelenti, hogy az osztatlan
rendszeresség és bölcsesség útjának gyakorlásával saját tisztátalan testünket, beszédünket, gondolkodásunkat Buddha tiszta testévé, beszédévé
és gondolkodásává változtathatjuk át.”
Az imamalmok, így a Jász-malom különleges
pörgésének, forgásának ritmusa mindenhol felfedezhető. A magyar nép művészetében, játékaiban vagy a sámánok, táltosok forgásaiban.
Emlékszem, gyerekkoromban az iskola udvarán a lányok egymás kezét átkulcsolva pörögtek-

forogtak, szinte szédülésig. Ez egyfajta varázslás,
úgy, mint a néptáncban is a fiú elbűvöli, megszédíti, elvarázsolja a lányt.
A népköltészet forgó-pörgő szövegei is ezt a
varázslást idézik. Részben van egyfajta szakralitásuk, például a kántálásban, de a csujogatás, a
cifra szók, a rigmusok kurjongatása tánc, mulatság vagy játék közben többnyire a szerelem,
a szeretet, a boldogság megidézésére szolgálnak,
ami szintén a varázslat tárgyköre. Így pörgessükforgassuk a Jász-malom hengereit!
A gyönyörű vörösre festett és visszacsiszolt
akáckéreg, illetve oszlopok belsejében nem imák
vannak, hanem az akác évgyűrűi, mint hanglemez barázdái, melyek a fáradt vándornak, aki
megpihen a jászfényszarui Lehel-tó partján, történeteket mesélnek a város, az itt élők életéről,
öröméről, bánatáról, szerelméről, csalódásáról,
arról, hogy kék az ég, hogy a múlt évben nagy
vihar volt és a megcsinosodott tópartról, ahol
a város gólyái vadásszák fiókáiknak az ebédet.
Az örömtől és ritmustól válik varázslatossá,
misztikussá és szakrálissá a Jász-malom, ami
nem csak kultikus, de igen jelentős esztétikai,
vizuális élmény a tó fölé magasodva. A fakéreg
izgalmas csiszolása és festése egészen bravúrossá teszi megjelenését. A keretbe foglalás megint
csak a szimbólumok erejét növeli. A ritmus
okán szeretném idézni Nagy László kurjongatásait a Táncbéli tánc-szókat, melyben már egy kis
átkozódás is hallható a szerelemkeresés mellett.
Nagy László: Táncbeli tánc-szók
I
Nem vagyok jó, nem vagyok jó senkinek
Rám ugatnak égiek és földiek
Táncra lábam, kutya a föld, eb az ég
Jó lennék majd, égetőn ha kellenék
Jó vótam én, jó vótam én ezelőtt
Szivárvánnyal írtam be a levegőt
Átváltozott gyászfekete szalagra
Hétrét kéne görnyedeznem alatta.
Fáj a szívem, kimutatnom nem lehet
Majd meggyógyít, aki szívből megszeret
Táncra lábam, kutya a föld, eb az ég
Hadd mulatok, mikor sírnom illenék!
II
Kutya a föld, eb az ég
Sehol semmi menedék
Ne is akarj menedéket

Szilágyi Rudolf: Jász-malom című objektjének avatása Jászfényszarun, a Lehel-tó partján

Amíg benned zeng a lélek
Most rúgjon a sarkad szikrát
Égesd el a világ piszkát
Aki bírja, kipirosul
Még a csúf is kicsinosul!
Forgasd ide, oda is
Lángoljon a szoknya is
Elköltözni csúnya vóna
Deszka közé csomagolva
Mert mibennünk zeng a lélek
Minket illet ez az élet!
III
Ez a világ ellobban
Ölelj engem mégjobban
Hajamtól a sarkamig
Hajnalig, de hajnalig
Nem hajnalig, örökig
Szakadatlan örömig
IV
Oda menjünk, ahol kellünk
Ahol nekünk öröm lennünk
Hol a csókok nem csimbókok
Nem hálóznak be a pókok
Aki minket meggyaláz
Fárassza el azt a frász
Jó habosra hajtsa meg
Talonnak se tartsa meg
Aki minket meggyaláz
Gyötörje meg azt a láz
Pokol legyen a lakhelye
Égjen el a tüdeje
V
Én is nyitok arany torkot
Mint a rigó, úgy rikoltok
Csapkodom a nyári zöldet
Átnyilalok eget, földet
Én is akit megtalálok
Pántolok rá aranypántot
Úgy szeretem, úgy szorítom
Én sohase szomorítom
És végül az objekt szerzőjének gondolatait
idézem, hogy még személyesebbé válhasson a
szobor élménye:
„A jászfényszarun hagyománnyá vált művésztelep számomra mindig is egyfajta elvonulás.
Egy tisztulási folyamat, ahol az alkotás „monotonitása” minden felesleget felold. A dolgok elengedésére ad lehetőséget. Az alkotásra mindig
is mint rítusra tekintettem, ahol az ismétlődő,
vissza-visszatérő, akár vizuális, akár fizikai folyamatok szubjektív értelemben „mantrákká”
válnak. Akár több ezer szó automatikus leírása,
mint kaligráfiai elem, vagy több száz faág pirosra festése, ahol maga az út a fontosabb. A hely
szellemisége, nyitottsága, az alkotótársak folyamatos inspirációja számomra szakrálissá válik.
A Jász-malom installációban ezen élmények
sokasága tömörül egybe. Helyi barátok, szakemberek segítségével, helyben talált anyagokból
készült. Ezekben a metaforikus imakerekekben
nem buddhista imák, mantrák vannak felgöngyölve. A fa évgyűrűibe zárt természet és Jászfényszaru múltja és jelene keveredik a művészi
úton átható pozitív energiával, kívánságokkal.
Az imakerék kerete 100 éves gerendából készült, mely anno a helyi parókia tetőszerkezetét
(folytatás a 17. oldalon)
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Hittanos tábor Máriapócson

(folytatás a 16. oldalról)
tartotta, ezáltal egy nagyon fontos helyi elemmel bővült az összkép. Elképzelésem szerint kültéren, természeti közegben installálható. Bárki arra járva rátalálhasson, meggörgethesse a kereket, kívánhasson pozitív dolgokat
mindenkinek. Az erre járó vándor vigye hírét a város pozitív rezgéseinek.”
Elhangzott Jászfényszarun, a Lehel-tó partján 2018. július 16-án, Szilágyi
Ghyczy György
Rudolf: Jász-malom című objektjének avatásán.

Csapatépítő táborozás

A Napsugár Gyermekszínpad Rózsaszentmártonban tartotta csapatépítő
táborát augusztus 5–9-ig.
Köszönjük a szülők segítségét, adományait, és a Fortuna Együttes anyagi
támogatását!
Kovács Tímea

Kiállítási tárgyból múzeum,
avagy álomból valóság?
2018. július 3-án nyitotta meg kapuját a Berekfürdői Néprajzi Magángyűjtemény (5309 Berekfürdő, Gerle u. 12.), melyet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pusztamonostoron élő id. Balog Bertalannak és kedves családjának köszönhetünk. Egy a hétköznapjaikat szorgalmasan élő házaspár,
Balog Bertalan és felesége, Balog Bertalanné Peredi Julianna, akik évekkel
ezelőtt megálmodták, s most meg is valósították a gyűjteményt. Rengeteg időbe telt a közös családi álom megvalósítása, de az elszánt és kitartó
munka meghozta gyümölcsét. A saját kezük munkája teszi még inkább
mesebelivé a néprajzi múzeumot.

A néprajzi magángyűjtemény egy nyitott kulturális tér, ahol összeér a
múlt a mával, a tudomány a tanítással, ahol kultúrák és generációk találkoznak és beszélnek egymással. A múzeum állandó kiállítása a magyar nép
hagyományait, népi kultúráját mutatja be a magyar parasztság hétköznapjainak és ünnepeinek tárgyi emlékein keresztül. Tárgyai, könyvei, fotói,
dokumentumai és játékai elénk tárják a régmúlt, s a közelebbi múlt életet.
Tiszteletet érdemelnek tehát azok, akik fontosnak tartották, hogy létrejöjjön a múzeum, hiszen nem szabad veszni hagyni a múlt értékeit, tanulni
kell belőlük.
„Mint a gyermek, nézzél szerte, máris nem vagy vakság-verte.” (Weöres Sándor)
Kép és szöveg: Pető Petra

Az idén is, mint sok-sok éve már, útra keltünk iskolánk jelenlegi és egykori diákjaival, a szolgálatra mindig kész felnőttekkel, hogy újra gyönyörködhessünk az ország északkeleti csücskében fekvő Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye számtalan nevezetességében, és lélekben is gazdagodjunk a hét során.
Közel 50-en vágtunk az útnak, és bár a meleg bennünket is próbára
tett, az élmények kárpótoltak minket. Rengeteg program várt ránk a hét
valamennyi napján. Hétfőn ellátogattunk a nyíregyházi római katolikus
nagytemplomba, melyet néhány évvel ezelőtt eredeti pompájában állítottak vissza. Jó volt újra ott lenni, hiszen házasságom első éveiben ebbe a
templomba jártunk szentmisére, és itt keresztelték elsőszülött gyermekünket. A következő napon ellátogattunk a máriapócsi kegytemplomba, ahol
egy görögkatolikus atya vezetett bennünket. István atya szeretné, ha az
idelátogatók, mint zarándokok távoznának a könnyező Mária ikonját őrző
városból. Reméljük, ez az út is segít abban, hogy mindannyian rátaláljunk
saját zarándokutunkra. A hét további részében bejártuk a megye összes
nevezetes helyét: Nyírbátor (történelmi sétány, strandolás), Nyíregyháza
(vadaspark), Túristvándi (vízimalom), Szatmárcseke (csónakos temető,
Kölcsey Ferenc sírja), Nagyar (Luby-kastély, rózsakert), Tarpa (szárazmalom), Csaroda (református templom), Tákos („mezítlábas Notre Dame”),
és zárásként Szerencsen át jöttünk haza, mert a csokoládé városában egy
interaktív bemutatón vettünk részt, melynek keretében csokoládét is készítettünk.
Vendéglátóink, Kovács János és felesége, Ildikó igen sokrétű emberek:
az EGY ÚTON zarándoklat fő szervezői, János aktív sportoló, kerékpáros, teniszező, zenekarban játszik. Mindezek eredményeként két estét is
együtt töltöttünk vele, ahol élménybeszámolót tartott az EL CAMINO-i
kerékpáros zarándoklatáról, a következő estén pedig a barátai társaságában
énekeltek és zenéltek nekünk, amelybe mi is szívesen bekapcsolódtunk.
Még arra is lehetőség nyílt, hogy a teniszezés alapjait megismerjék az arra
kíváncsiak.
Azt hiszem, az olvasó is elhiszi már, hogy igazi vándorlás volt ez a hét,
persze a korunk adta közlekedési eszköz (autóbusz) segítségével.
A lélek megpihenésére is hagytunk időt az imákban, gondoltunk a keresztjüket hordozókra, és együtt kértük a Szűzanya közbenjárását az Úrnál.
Köszönjük segítőkészségét, vendégszeretetét szállásadóinknak:
Kovács Jánosnak és feleségének, Ildikónak!
Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a szülőknek, az Ördög családnak és a Rózsafűzér Társulat tagjainak az anyagi támogatását,
felajánlását!
Zarándok, vándor, turista, valamennyi ismert fogalmak, de lehet, a lényeges különbséget még nem mindenki érti. Életünk zarándokút, melynek egyetlen célja, hogy megtanuljunk szeretni. Az elmúlt héten talán
még inkább turistaként voltunk jelen az eseményeken, de a felnőttek és
az ifjúság közül néhányan példaként szolgáltak valamennyiünk számára a
szolgáló szeretetben.
Köszönjük Uram, hogy gondoskodtál rólunk, dicsőség és hála érte!
Mária tiszteletét hordozó városból tértünk haza, és az édesanyákért keljünk útra, ZARÁNDOKÚTRA augusztus 25-én délben a templomunktól Boldogra és vissza az EGY ÚTON zarándoklat keretében!
MINDEN GYERMEKET/mindannyian azok vagyunk!/
SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!
KHM

Fotó: Lovászné Török Magdolna
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Város- és Faluvédők találkoztak…

Az Elismerő Oklevélben részesült egyesületi vezetők,
Ráday Mihállyal – csoportkép. Fotó: Sas István (Jászberény)
Az ország sok településéről immáron XXXVII. alkalommal jöttek
össze Országos Találkozó és Szakmai Konferencia kapcsán a Hungária
Nostra a Város- és Faluvédők Szövetségének tagegyesületi képviselői. Az
országos rendezvény házigazdája ezúttal a Szombathelyi Szépítő Egyesület volt. A találkozónak és szakmai konferenciának 2018. július 12–14.
között AGORA Művelődési és Sportház adott otthont.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1994. október 8-tól tagja a szövetségnek azóta évente változóan 2–4 fővel minden évben részt vesz a
tanácskozás munkájában, hasznos kapcsolatokat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtve tevékenységünk végzéséhez.
A konferenciának a helyi vonatkozású mottója: „Szombathely, Szent
Márton és a segítés városa”.
A helyi téma után országos városvédő időszerű feladatokról szóltak az
előadások, szekcióülések.
A nyitó előadást „Vas megye épített öröksége” címmel dr. Zágorhidi
Czigány Balázs történész, a Vasvári Múzeum igazgatója tartotta. A megye területe nem nagy, de műemlékekben egyik leggazdagabb megyéje
az országnak. Sosztarits Ottó régész, a Savaria Múzeum igazgatóhelyettese „Szombathely, a 2000 éve lakott város” című előadása, a város
gazdag múltjáról beszélt. Szent Márton Szombathely híres szülöttjével
kapcsolatos ismeretekről Orbán Róbert, a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanács elnöke szólt. „Helyi érték/helyi
közösség – Terény falumegújítási jó példáról” tartott prezentációt Fáy
Dániel építész, aki Jászfényszarun a projektiroda munkatársa. A szombathelyiek nosztalgiával és büszkeséggel gondolnak a villamosukra,
melyre Spiegler Tibor helytörténész emlékezett. Három szekcióban a
résztvevők előadásokat hallgatott, majd vita után megfogalmazták állásfoglalási ajánlásaikat, melyet a plenáris ülés véglegesített. A szekciókban
a következő ajánlások születtek.
A képző- és iparművészeti szekcióban:
· az ipari örökség témájához kapcsolódó gazdag épületállomány megőrzése, valamint az ipari termelés alól már kivont épületek hasznosítását, kulturális és közművelődési célra való felhasználását kiemelten
ajánlja a szekció;
· az ipari örökségünk a pozitív példák ellenére folyamatosan pusztul, a
jó hasznosítási példák bemutatása lehetőség az emlékek megismertetésére, egyben ösztönzőleg hathat a megmentésükre;
· a szekció ajánlja a nehéziparhoz kötődő ipari műemlékek bemutatására a Vas Kultúra útja nemzetközi kulturális úrvonalat;
· a már létező Szent Márton országos adatbázis bővítése a Kárpát-medence teljes területére kiterjedő képző- és iparművészeti művészeti
alkotásokkal, a Szent Márton-kultusz mind teljesebb megismerését
szolgája, amit a szekció ajánlja;
· a Szent Márton-emlékek megismertetése az ifjúság számára, amely a
helyi és európai identitás erősítését szolgálhatja a fiatalok számára;
· a Szent Márton-kutatás példája nyomán, más régiók kiemelt szentjeinek vizsgálata, és bemutatása hasonló eredményre vezethet.

A települési arculat szekcióban:
· településeink arculatai, élettereink legfontosabb részei közé tartoznak;
· az arculati kézikönyvek elkészültével lehetőség nyílt a települések sajátos karaktereinek és épített értékeinek a megóvására;
· az arculati kézikönyvek ajánlásai jó alapot biztosíthatnak a kortárs
építészeti törekvésekhez;
· a kézikönyv akkor válhat közkincsé, ha a lakosság teljesen megismeri;
· a kézikönyv ajánlásai akkor lesznek eredményesek, ha azokat az építésztervezők és a hatóságok megismerik;
· a kézikönyvek ajánlásai és az értékvédelmi rendeletek legalább kétévente kerüljenek felülvizsgálatra;
· a településeknek és a kormányzatnak a helyi értékek megóvása érdekében anyagi ösztönző támogatási lehetőségeket kell kidolgozniuk,
adókedvezmények formájában is;
· az arculati kézikönyvek értékvédelmi részei kerüljenek be az iskolai
oktatásba;
· a kézikönyvek használhatósága érdekében teljesedjék ki a főépítészi
hálózat, amely biztosíthatja a rendeletek hatékonyságát;
· a Hungaria Nostra tagegyesületei vegyék gondozásba az arculati kézikönyveket;
· a településeken a helyi védett épületek legyenek táblákkal megjelölve;
· a TAK-ban az eddiginél nagyobb teret kapjon a települések múltbéli
fejlődésének szakmai elemzése és az, hogy milyen szempontok alapján kívánatos annak jövőbeli, fenntartható fejlődése;
· a kézikönyvek ne kerüljenek az önkormányzatok fiókjaiba!
Az ifjúsági szekcióban:
· támogassa a szövetség továbbra is a helyi táborok szervezését - akár
két vagy több egyesület közös szervezésében;
· pályázati támogatás segítségével az országos városvédő táborokról
szóló összefoglaló segédkönyv kiadása, mellyel további ötleteket és
módszertani segítséget lehet adni a helyi szervezetek számára;
· a szövetség honlapja és a Facebook-oldalai segítségével törekedjen
minden tagegyesület megosztani az időszerű híreit, tájékoztatásait a
fiatalok városvédő tevékenységével kapcsolatban;
· gyűjtse össze, vegye fel a kapcsolatot a szövetség azokkal az ifjúsági
tagozatokkal, amelyek a falu- és városvédő egyesületek mellett működnek a település értékeinek megmentése érdekében.
Az ajánlásokat az illetékes szakminisztériumok, hivatalok is megkapják. A második nap estéjén ünnepi keretek között a házi gazdák, a szövetség elnöke összegezték a találkozó szakmai munkáját.
Ráday Mihály, a Hungaria Nostra elnöke 17 főnek Podmaniczky-díjat
adott át, majd a jubiláló egyesületek elismerésére került sor. Köztük a
Fényszaruiak Baráti Egyesülete negyedszázados munkáját is elismerték.
A 2019. évi XXXVIII. Országos Találkozót és Szakmai Konferenciát
debreceni városvédők szervezik. Debrecen egy rövidfilm bemutatással
keltette fel a jelenlévő közel kétszáz lokálpatrióta érdeklődését a város
iránt. A vándorbot átadásával illetve átvételével zárult az est hivatalos része. A szombati napon három kirándulási útvonal közül lehetett választani, mi a csodálatos – részben már felújított – jáki templomot néztük
meg.
Tóth Tibor

2018. 06. 23-án (szombaton) Dalos Találkozón Jánoshidán lépett fel
a Fehér Akác Népdalkör. Július 28-án Jákóhalmán,
augusztus 20-án Pásztón szerepeltek. Képaláírás, kép: Dávid Ildikó
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Találkozzunk, beszélgessünk!
„A gyermek maga a csoda – Láss, ne csak nézz!” – tájékoztató
előadások a gyermeki fejlődés sajátosságairól. Hogyan tudunk még
jobbak lenni gyermekeink nevelésében, a közösség fejlesztésében?
Nevelésfejlesztő beszélgetéssorozatunk első alkalma!
Az esemény helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
(5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.)
Időpont: 2018. szeptember 15. (szombat) 9:30-tól 17:30-ig
Az esemény támogatói: Jászfényszaru Város Önkormányzata –
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság – BHRG Alapítvány –
DelPed-Inno Kft. – Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
A rendezvény fővédnöke: Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru
polgármester asszonya
Részvételi díj: 9.000 Ft/fő. Jászfényszaru lakosságának a részvételi díj
ingyenes, csak a regisztrációt kérjük tőlük is!
Jelentkezés: Kérjük, a részvételi szándékot a regisztracio@fenyszarumoz
gasterapia.hu e-mail címre küldött levélben jelezze! Legyen szíves írja
meg a pontos létszámot, ha többen érkeznek a rendezvényünkre!
A regisztrációs levelére írunk majd egy válaszlevelet, amelyben a fizetés
részleteiről tájékoztatjuk.
Amivel e napon foglalkozni fogunk: (neves előadókat hívtunk meg a
témához kapcsolódóan!) Módszertan, lehetőség, amellyel idejében a leghatékonyabb fejlődést, önmegvalósítást biztosíthatjuk a gyermekeknek.
Mit tegyünk, hogyan figyeljük a gyermekeinket? Mit tud egy hosszú
múlttal rendelkező vizsgálati módszertan adni a szülőknek, hogy a legjobbat hozzuk ki a gyermekeinkből? Hogyan hat a tervezett gondoskodás a családok életére? Milyen előnyöket kaphat a közösség (település,
óvoda, iskola), ha a gyermekek felkészültebben érkeznek a közösségekbe? Vajon a közösségi szinten biztosított megfigyelés és mozgásterápia
/TSMT torna és a HRG gyógyúszás/úszás/ milyen pozitív fejlődést hoz
a településnek és a településen felnövő gyermekek számára?

Kulturális Örökség Napja (KÖN)
Jászfényszaru
2003-ban az UNESCO elfo
gadta a szellemi kulturális örök
ség megőrzéséről szóló egyezményt.
A mai napig valamivel több
mint 130 ország csatlakozott a
nemzetközi egyezményhez. A
Magyar Parlament 2006-ban
a XXXVIII. kihirdető törvény
megalkotásával lehetővé tette az
KÖN idei jelképe
egyezmény ratifikálását, melynek eredményeképpen hazánk
harminckilencedikként csatlakozott az egyezményben részes államok
sorába. Ezt követően Magyarországon is megrendezésre kerül a KÖN.
Az Európa Tanács 2018. évi témaajánlata, a MEGOSZTÁS MŰVÉSZETE arra hívja fel a figyelmet, mennyire fontos, miként mutatjuk be
örökségünket. A Kulturális Örökség Európai Évében különös figyelmet
fordítunk arra, hogy hangsúlyozzuk a hazai és az európai örökség közös
vonásait, értékeit, szellemiségét.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete hét évvel ezelőtt csatlakozott a mozgalomhoz, és rendezi meg helyi szinten az utóbbi években a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködve a kulturális örökség
napját Jászfényszarun.
A helyi örökség fontos bemutató tárháza a Kiss József Helytörténeti
Gyűjtemény (Jászfényszaru, Somogyi Béla út 24.) szeptember 15-én
10 óra és 15 óra között a KÖN keretében várja látogatóit.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a Városi Értéktár (Szentcsalád tér
12.) közösségi termében Jászfényszaruhoz kapcsolódó legszebb nyomdai meghívókból, – ami fontos és pontos kortörténeti dokumentum
– rendez kamarakiállítást.
A kiállítást 2018. szeptember 17–21. között hétfőtől péntekig 9–12 és
13–17 óra között lehet megnézni.
Tóth Tibor

19

Strandfoci

Az idei strandfoci NB1-es bajnokság alapszakaszában 2. helyen végzett
csapatunk a Jászfényszaru GWP Cservy. Ezáltal biztosította helyét az
elődöntőben, ahol a Bonyhád csapatával mérkőztünk. Óriási csatában
a rendes játékidőben 3-3 eredménnyel döntetlen született, ezt követte
a hosszabbítás ahol, nem született gól. A büntetőpárbajt Szacskó Laci
bravúrjának köszönhetően 3-2-re nyertük. Szombaton döntő feladat
várt ránk a Gyöngyös ellenfeleként. A Beach Arénában 1500 néző előtt
a rendes játékidőben 3-3 volt az állás, következett a hosszabítás, ahol egy
véleményes büntetővel 4-3 ra nyert a Grep Energia SC, így csapatunk
az NB1-es magyar bajnokság ezüstérmét szerezte meg. Azt gondolom,
minden sportszerető szurkoló nevében dicséret illeti csapatunkat.
Kép és szöveg: Csizmarik Gyula

III. Keleti Fény Tábor

Ebben az évben is megrendezésre került immár hagyományos edzőtáborunk. Nagyobb részben gyermekek vettek most részt a táborban.
Edzések voltak a crosspályán, focipályán. Erősítések, küzdelmek, pajzsmunka, illetve sok játék jellemezte a tábort. Jó hangulatban telt el az
idő, emellett sokat fejlődtek a kis karatékák. Nagyon szépen köszönjük
az önkormányzat támogatását.
OSU! Senpai Fülöp Roland

Fotósulis gyermekek
ismerkednek
a fényképek előhívásával,
nagyításával,
ahogyan az a ’60-as‚
’80-as években történt.
Kép: Glonczi Rudolf
Képaláírás: Dávid Ildikó
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Jászfényszaru hírességei: a két Bedekovich
IDŐSEBB BEDEKOVICH LŐRINC
A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának térképgyűjteményébe mintegy 300 kéziratos térkép tartozik. Noha más levéltárak ennél jóval több kéziratos térképet őriznek, a
szolnoki anyag számos darabja, elsősorban a Jászkun Kerület rendkívül
tehetséges geometrájának, idősebb Bedekovich Lőrincnek köszönhetően kiemelkedő értéket képvisel. A gyűjtemény egy része 1878-ban
Jászberényből, a megszüntetett Jászkun Kerület iratanyagával együtt került Szolnokra, az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
levéltárába. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltárában fellelhető térképek készítői közül műveinek mennyisége
és színvonala tekintetében egyaránt kiemelkedik idősebb Bedekovich
Lőrinc, a Jászkun Kerület első állandó alkalmazásban álló földmérője.
Bedekovich több mint félszáz alkotása került be a szolnoki levéltárba
és számos munkáját más közgyűjtemények őrzik. (Tóth János, a Jászberényi Jász Múzeum korábbi igazgatója 1976-ban még csupán 41 db,
Szolnokon őrzött Bedekovich-térképről tett említést, ám a később előkerült alkotásokkal és a név nélküli, vélhetően idősebb Bedekovich Lőrinc által készített szelvényekkel együtt, számuk meghaladja az ötvenet.)
Az 1950-es évek első felében a városi és községi levéltárak felszámolásakor jelentős mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény. A levéltárban folytatott iratrendezések és kutatások során a Jászkun Kerület,
Jászberény város és a Blaskovits család iratanyagából további kéziratos
szelvények kerültek elő.
Idősebb Bedekovich Lőrinc (Jászapáti, 1751. augusztus 8 – Jászfényszaru, 1823. november 15.)
Horvát nemesi családból származott. A Budai Királyi Egyetemen
szerzett mérnöki diplomát. 1779-ben a Jászkun Kerület közgyűlésének határozata szerint, évi 200 rajnai forint fizetéssel a Hármas Kerület földmérőjének választották meg. Elsősorban vízrajzi térképei,
vízszabályozással kapcsolatos munkái ismertek. Nemes Gerzson kutatásai szerint, több mint 90 nagyméretű vízrajzi térképet készített több
évtizedes működése során. Szinte valamennyi jászkunsági településről
maradt fenn Bedekovich felmérés. Ugyanis a helyi igények és természeti
adottságok figyelembe vételével, minden jászkun helység vízpanaszával
kapcsolatosan tervet dolgozott ki. Nemcsak a Jászkun Kerület, hanem a
Helytartótanács megbízásából is dolgozott. A Nagykunságban a Mirhó
és a Zádor-ér, a Jászságban a Zagyva és a Tarna szabályozásában voltak
kiemelkedő érdemei. A vízimalmok működtetéséhez szükséges zsilipeket, zúgókat és gátakat is tervezett. Térképei nemcsak pontosak, hanem
díszesek is, sokszor művészien megrajzolt képeket tartalmaznak. A JászNagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található legismertebb műve, az
egész Jászkunságot ábrázoló, 1782-ben készült alkotása. A térképen valamennyi jászkun helységet és pusztát, az utakat és a folyókat is feltüntette. Ez
az egyetlen Bedekovich-térkép, amely még a szerző életében nyomtatásban
megjelent. Először 1801-ben Horváth Péter jászkunok történetéről írt
könyvének mellékleteként került kiadásra. Legjelentősebb alkotásának
mégsem ez, hanem a Heves Megyei Levéltárban lévő, 31 lapos Zagyva és Tarna térkép tekinthető, amelyen 1791-ben a két folyó futását
ábrázolta, Hatvan vidékétől a szolnoki várig. Bedekovich mérnöki
munkájának magas színvonalát jelzi, hogy vízrendezési elgondolásait
a Helytartótanács jóváhagyta. Munkái mégis ideiglenes jellegűek maradtak, mivel a végleges megoldás, az egész Tisza-völgy szabályozása
csak évtizedekkel később kezdődhetett meg. Id. Bedekovich Lőrincet
1801-ben érdemei elismeréséül József nádor tiszteletbeli táblabírónak
nevezte ki. 1819-ben negyvenévi szolgálat után, fizetése meghagyásával
vonult nyugdíjba. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltárában található Bedekovich térképanyag alapját az a 43
rajz képezi, amelyet a szerző 1823-ban, nem sokkal halála előtt adott át
a Jászkun Kerületnek. Idősebb Bedekovich Lőrinc 1785-től élete végéig
Jászfényszarun élt. (Vö.: NEMES Gerzson: Bedekovichőrinc a Jászkunság első vízépítő mérnöke. Vízügyi Közlemények, 1984. 2. füzet. 271–
279. p.; NEMES Gerzson: A két Bedekovich. Magyar Vízgazdálkodás,
1980/2. 30–32. p.)
IFJABB BEDEKOVICH LŐRINC
(Jászfényszaru, 1788. augusztus 8 – Jászfényszaru, 1857. október 2.)
1806-tól mérnökgyakornoki munkát folytatott atyja, idősebb
Bedekovich Lőrinc mellett. A gyakorlati idő alatt készített rajz- és tér-

képmásolatait, terveit apja hitelesítette. 1815-ben a Pesti Mérnöki Intézetben oklevelet szerzett, majd József nádor hozzájárulásával elnyerte
a Jászkun Kerület másodföldmérői állását. Idősebb Bedekovich Lőrinc
nyugdíjba vonulása után, rövid ideig a Hármas Kerület mérnöke. 1820ban azonban külön Kiskun és Nagykun kerületi mérnöki állásokat létesítettek, az előbbit Varga Elek, Zala megyei mérnök, az utóbbit Tóth
(Toót) András nyerte el, míg ifjabb Bedekovich Lőrincet a Jász Kerület mérnökévé választották meg. Atyjához hasonlóan Jászfényszarun
lakott, de hivatali tevékenysége Jászberényhez kötötte. Első önálló térképe a jászberényi ispotály létesítésével kapcsolatban 1816-ban készült.
Településünk, Jászfényszaru városházájának tervezésében 1825 és 1827
között ifjabb Bedekovich Lőrinc is részt vett. 1825 és 1838 között kidolgozta Jászberény városrendezési tervét, melynek figyelembevételével
a főteret, az onnan nyíló utcákat, illetve a városközpont mai szerkezetét
kialakították. 1826-ra elkészítette valamennyi jászsági település felmérését. Vízimalmok zúgóinak tervezését és szakvéleményezését is vállalta
(Újszász, Jászfényszaru) és építészként, több jászberényi középület létesítése fűződik nevéhez: 1829–30-ban az újjáépült Jászkun Kerületi
Székház, 1839–40-ben a városháza, valamint a Rozália-kápolna tervezésében és a munkálatok kivitelezésében vett részt. Apjánál sokoldalúbb
volt ugyan, azonban munkássága, térképeinek száma jóval kevesebb és
ezek sem annyira igényes és díszes kidolgozásúak.
A két Bedekovich térképeit nehéz elkülöníteni, mivel az 1810-es évekből mindkettőjüknek maradtak fenn alkotásai, néhány esetben közösek
a művek és az idősebbik olykor ellenőrizte és szignálta fia rajzait. A félreértések elkerülése végett, csak ha egyértelmű volt, akkor jelöltük, hogy
az ifjabb Bedekovich volt a térkép szerzője. Ifjabb Bedekovich Lőrinc
1848-ig töltötte be hivatalát. Ekkor azonban mást választottak meg a
Jász Kerület földmérőjének és nyugdíjkérelmét is elutasították. Életműve és tevékenysége azonban még nem minden részletében feltárt.
(Vö.: NEMES Gerzson: A két Bedekovich. Magyar vízgazdálkodás,
1980/2. 30–32. p.; SUGÁRNÉ Koncsek Aranka: A két Bedekovich.
A Jász Múzeum évkönyve 1975–2000. Jászberény, 2001. 313–324. p.)
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
Kéziratos térképei ISBN 978-963-7244-16-2
Évfordulók 2018-ban: a Népfőiskolai Társaság névadója idősebb
Bedekovich Lőrinc élete végéig Jászfényszarun élt, 2018-ban halálának
195. évfordulója. Fia, ifjabb Bedekovich Lőrinc 230 éve született Jászfényszarun.
A két geodéta életrajzáról bővebben Farkas Kristóf Vince történész
írt (www.bedekovich.hu), fentebb a jelentősebb térképészeti munkásságukról emlékezünk meg.
Kovács Béláné Pető Magdolna

Színházi szervezés
a Budapesti Operettszínházba
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházbajárók Baráti Köre a Budapesti Operettszínházba Szörényi – Bródy: István, a király előadásra
2018. szeptember 23-án (vasárnap) 13 órai indulással – a 15 órakor
kezdődő előadásra – különjáratú autóbuszt indít.
„Az István, a király egy családi viszály története. Géza halála után fia
örökölné a hatalmat, de a hagyományokra hivatkozva nagybátyja, Koppány is tömegeket gyűjt maga köré. István külföldi támogatással megszilárdíthatja a pozícióját, de a véres összecsapás elkerülhetetlen. Milyen
eszközöket lehet bevetni a győzelem érdekében? Milyen elveket áldozunk fel politikai célokért? A hatalom mindenek előtt? Szörényi Levente
zenéjét és Bródy János dalszövegeit minden nemzedék kívülről ismeri, a
készülő előadás a történelmi háttér helyett a mindenkori emberi tényezőkre helyezi a hangsúlyt, a jól ismert történet új értelmezését keresve.”
A főbb szerepeket játsszák: Veréb Tamás, Dolhai Attila, Polyák Lilla, Zámbó Brigitta, Kálmán Petra, Kerényi Miklós Máté, Homonnay
Zsolt. Rendező: Székely Kriszta.
Az előadásra a földszintre 4.400 Ft/jegy és 1400 Ft/fő az autóbuszköltség. Jelentkezni a +36-30/337-3336 mobil számon Tóth Tibornál lehet.
Tóth Tibor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés édesapánk,

Emlékezés

PENCZNER SÁNDOR

MÉSZÁROS ANTALNÉ
SZÜL. ÉZSIÁS MÁRIA

halálának 20. évfordulójára és édesanyánk,

VASS TERÉZ

halálának 33. évfordulójára.
„Lelkünkben ők tovább élnek, nem feledve szép emléket.
Bármerre is sodor minket az élet, szívünkben ők mindig élnek.
Gyújtsunk gyertyát értük, emlékezzünk, amíg élünk.”
Szerető családjaitok

halálának 1. évfordulójára.
„A virág elhervad rövid pár nap alatt,
De emléked szívünkben örökre megmarad.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szerető családod

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

GINOP-3.3.3-17-2017-00104
„Korhatártalan Akadémia - Bedekovich hagyományok és innováció
Jász Világtalálkozó helyszínén, Jászfényszarun és térségében “

Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Mentők, orvosi ügyelet: ............................................................... 104

ÁTKELNI A DIGITÁLIS
SZAKADÉKON

Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):................................... (+36) 57/422-138,
...................... mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................. (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:

TISZTELT JÁSZFÉNYSZARUN ÉS KÖRNYÉKÉN ÉLŐ, DOLGOZÓ POLGÁRTÁRSUNK!
Ha bizonytalan, kezdő, vagy csak nem professzionális számítógép használó, most ingyenes
képzést hirdetünk az Ön számára.

Dr. Palencsár Csaba ........ (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976

Az EU által támogatott a teljesen kezdőktől több szinten nyújtanak lehetőséget arra, hogy Ön
nagyobb biztonsággal közlekedjen az informatika világában.

Dr. Kovács Terézia: .......... (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335

Csoportjaink 2018-ban az ősz folyamán:

Dr. Sáfár Csilla: ................ (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
Dr. Kocsis András: ............ (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
Dr. Kakas Tünde fogorvos: .(+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos ................ (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés: ......................................... (+36) 80/300-300
Falugazdász (Vincze-Járvás Katalin): .................. (+36) 70/436-4537
Vízmű-ügyelet: ...................................................... (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: ............................................... (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ..................................... (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ......... (+36) 57/950-191
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ............. (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru): .................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36) 30/611-3479
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság ........... (+36) 57/520-101

•

számára, akik most barátkoznak a géppel és az internettel:

szeptember 7-8, 13-14, 21-22, 28-29
•
október 19-20, 26-27

számára,

akik

az

alapokat

ismerik:

, akik az alapoktól kezdenék:

•

november 8-9-10, 15-16-17, 22-23-24, 29-30- dec.01

A képzések helyszíne: Jászfényszaru, Rimóczi Kastély Smart oktatóterem
Kérdéseikkel és jelentkezési szándékukkal
forduljanak a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság szervezőjéhez.
TELEFON: 30/579-0164
E-mail: info@bedekovich.hu
Honlap: www.bedekovich.hu
A képzések a Digitális Jólét Program keretében valósulnak meg.

… MERT EGYRE NAGYOBB
SZÜKSÉGE LESZ RÁ!

KUTYASZÍV Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

MEGFELELŐ GAZDIK KERESTETNEK!!!
GINGER

1,5 éves
malinois szuka

POPPY

8 hónapos
keverék szuka

TOPI

1 éves puli keverék
kan, ivartalanított

CHER

2 éves kistestű tacsi
keverék szuka

Anyakönyvi hírek – JÚLIUS
SZÜLETTEK: Bali Róbert (Halász Edina), Búzás Viktor (Búzás
Rebeka), Farkas Liliána Magdolna (Kirják Magdolna), Győri Anna
Marcella (Szabó Gabriella), Kolompár Attila (Kolompár Vivien), Vidák Márton (Horváth Rebeka).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Cserháti Anett és Cerchez Daniel
Nicolae, Farkas Anita és Csépányi Szilveszter, Juhász Bianka Fanni és
Gebura Tamás, Lányi Erika és Szeder Bálint Ferenc, Pál Zsanett és
Németh Lajos, Vidák Ilona és Szabó István.
ELHUNYTAK: Benes Istvánné Kulics Mária (63), Homola Károly
(84), Juhász Istvánné Borbély Ilona (83), Simon Józsefné Péter Mária
(64), Szántai-Kis József (46), Újvári Sándorné Rimóczi Mária (75).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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JÁSZFÉNYSZARU
LEGGYORSABB HÁLÓZATÁVAL
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES

További információ: telekom.hu/fejlesztes

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű
használatával. Kínált feltöltési sebesség 500 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.

NGA_Leggyors_2000MB_175x257_Jaszfenyszaru.indd 1

01/08/18 09:43
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Fedó Optika

TALÁLKOZZUNK A JÁSZ EXPÓN!
2018. SZEPTEMBER 7–9.

Jászfényszaru, Szent István u. 10. · Tel.: 70/224-4179
Szemvizsgálat minden szerdán 10 órától (bejelentkezés alapján).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite
AKCIÓINK
Keretek -30%
Multufokális lencse -20%
Napszemüvegek -30%
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Apróhirdetés
Borászati felszerelés eladó
· boros hordók, szőlődaráló, prés, szüretelő kád (200 l),
műanyag cefrés kádak (120–150 l)
· répa daráló (gyümölcsnek is jó), terménydaráló
Érdeklődni: 57/422-917, Mező u. 27

Pál Feri atya újra Jászfényszarun!
Végre megint értjük egymást!
Időpont: 2018. szeptember 15. (szombat) délelőtt 10 óra.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme. Belépés díjtalan.
„Jól érzem magam köztetek, kifejezetten.”
Együttműködő partnerek: Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség, IV. Béla Katolikus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság,
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszaru Város Önkormányzata
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I. JÁSZFÉNYSZARUI FUTÓFESZTIVÁL
IN MEMORIAM MARÓTI ISTVÁN
A verseny célja:
· Maróti István sportszeretetének, sportszerető életmódjának, akaratának,
küzdőszellemének, példaképül állítása a fiatalabb nemzedékek számára;
· az aktív sportolás, általában a sport mozgások alapjának, a futásnak megszerettetése;
· minél több fiatalban elültetni a rendszeres futás iránti igényt;
· szív és érrendszeri valamint pszichés megbetegedések megelőzése;
· versenyzési lehetőség és programokban gazdag egészséges felüdülés biztosítása minden résztvevő számára.
A VERSENY IDEJE: 2018. OKTÓBER 5. (PÉNTEK)
A versenyközpont helye: Városi Sporttelep
A verseny rendezője:
Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár Jászfényszaru
Rendező partnerek:
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
Jászfényszarui kyokushin karatecsoport
Jászfényszarui Polgárőr Egyesület · Jászfényszarui Rendőrőrs
Jászfényszarui Városi Sportegyesület
Versenykiírás, információ, elérhetőségek:
Tel.: +36-70/630-5583; +36-57/422-137 · E-mail: muvhaz@jaszfenyszaru.hu
Honlap: http://jaszfenyszaru.hu/?pnm=2&dt=3-0-0-9
TÁVOK:
óvodások ............................. 300 m
7–8. osztályosok ............. 2000 m
1–2. osztályosok ................ 600 m
9–10. osztályosok ........... 3000 m
3–4. osztályosok ............. 1000 m
11–12. osztályosok ........ 4000 m
5–6. osztályosok ............. 1500 m
felnőttek ........................... 4000 m
Kapcsolódó programok: versenyen kívül este minden tisztelgővel
Maróti István fáklyás emlékfutás lesz az edzőpályán.
ROCKTÓBERFESZT: nyárbúcsúztató koncert, tábortűz, mini vidámpark.
A program Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával valósul meg.
Palásthy Pál

Programajánló
Szeptember
9.
9:00
15. 10–15:00
		
15.
9:30
		
15.
10:00
15.
17:30
16.
11:00
17–21.		
		
22. 		
23. 		
		

Díjugrató verseny a Lovaspályán
Nyílt nap a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben
– Kulturális Örökség Napja
A gyermek maga a csoda
– konferencia a művelődési házban
Pál Feri atya előadása a művelődési házban
Golf zenekar – Nádudvari László emlékkoncert – Főtér
Szent kereszt búcsú a felső temetői kápolnánál
Nyomdai meghívók minitárlata az Értéktárban
– Kulturális Örökség Napja keretében
Szent Gellért nap, Ars Sacra – nyitott templomok napja
István, a király – színházlátogatás
a Budapesti Operett Színházba

Október
5.
12:00
5.
14:00
		
5.
20:00
		

Megemlékezés az aradi vértanúkról a Városházánál
I. Jászfényszarui Futófesztivál in memoriam Maróti István
a Sportpályán
Rocktóberfeszt – Nyárbúcsúztató koncert és tábortűz
a Sportpályán

Időszaki kiállítások
· V. Jászfényszarui Művésztelep zárókiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· XXIV. Jász Világtalálkozó időszaki kiállításai a Régi Parókián,
a Szent Erzsébet Közösségi Házban, a Városházán
és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi B. u. 6.)
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

GOLF

GOLF Együttes rock koncertje Nádudvari László emlékére
Helyszín: Jászfényszaru, főtér
Ideje: 2018. szeptember 15. (szombat) 17:30
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