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A lengyel függetlenség 100 éves évfordulóján

Mint ahogyan Magyarországon is megemlékeztek a lengyel függetlenség 100 éves évfordulójáról, városunk lengyel testvértelepülésünk, Zakliczyn meghívásának eleget téve
részt vett a város ünnepségén.
A delegációt Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester vezette, aki gratulált a frissen megválasztott polgármesternek, Dawid
Chrobaknak.
Önkormáyzatunkat Tóth Norbert és Szabó
László képviselő urak képviselték, valamint
a delegáció tagjai voltak Donnert Karolina,
Donnert Flávió, Juhász Larina, Langó Beáta,
Csizmarik Zoé, Pásztor Nóra, Majzik Petra, Kóródi Olivér, Kovács Márton és Rácz
Patrik diákok. Az ő progjamukat Matécsa
László a Sport, Kulturális, Ifjúsági – és Közrendi Bizottság tagja, testnevelő pedagógus,
Bója-Kovács Andrea, Sulyok Flávia, valamint
Kóródi András segítették.
Iskolánk delegációja példamutatóan helyt
állt a már hagyományos futóversenyen. BójaKovács Andrea pedig a maratoni futáson 23
km-t teljesített.
Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság elnöke november 04-én
személyesen látogatott el Zakliczynbe és Dawid Chrobak polgármester közreműködésével
a magyar delegációt is részesítette ajándékában
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A tartalomból

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszonnyal beszélgettünk
(3. oldal)

Pócs János
országgyűlési képviselőt kérdeztük
(Írásunk a 2. oldalon)
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„Ami jó az országnak, az jó a Jászságnak.”
Pócs János országgyűlési képviselőt kérdeztük
Képviselő úr! Köszöntöm a Mi újság Fényszarun? olvasói nevében.
Korábban, a vállalkozói ház átadásakor így fogalmazott: „Ha Jászfényszaru fejlődik, akkor a Jászság is fejlődik, és az ország is”. Azóta
eltelt több mint három év, és újabb, az egész Jászság számára kedvező
hatású fejlesztések valósultak meg Jászfényszarun is. Kérjük, értékelje
az elmúlt időszak eredményeit. Mik a tapasztalatai, és mit üzen Jászfényszaru lakóinak?
Ha valaki a közélet szolgálatát felvállalja, akkor teszi jól a dolgát, ha
hozzá tud járulni ahhoz, hogy minél több ember érezze a településén,
hogy jó itt élni. Munkám során az ország számos települését megismertem, büszkén vallom, hogy Jászfényszaru város minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy az itt élőkben erősödjön a tudat, hogy jó
itt élni, van megélhetés, sport, kultúra és a példaértékű identitástudat,
ami látszik az emberek tekintetén,
mosolyán. Legyenek büszkék erre
az itt élők, mert Jászfényszaruból az
összes pozitív adottságával együtt
csak egy van.

dés homályába is merül, viszont azok a gyermekek, akik ma keresztény
konzervatív nevelésben részesülnek, tenni fognak azért, hogy Jászfényszaru megmaradjon hitében, egységében a jászfényszaruiaknak.

Magyarország, igy Jászfényszaru is két választás előtt áll a helyi és
európai uniós választások kapcsán. Miért várjuk? Kérjük, ossza meg
gondolatait olvasóinkkal.
Megértem azokat az embereket, akik leginkább akkor vesznek részt
a választáson, ha érzik, hogy az róluk szól. Eddig az volt a tapasztalat,
hogy az EP-választáson nem volt aktív részvétel, nem igazán értették
az emberek ez miről szól, kik vannak ott, mit csinálnak. Távolinak
tartják a brüsszeli ügyeket a magyar vidéktől. A tavaszi választás tétje
egészen más lesz, mint eddig, pontosan szól minden egyes emberről.
Minden fejlődés alapja a megélhetés, a gazdasági növekedés. A
kormány, az ezermilliárdos hazai
támogatásokon túl a társasági nyereségadó csökkentésével csábította
be hozzánk a külföldi befektetőket.
Képviselő úr! Sikeres választáson
Az Európai Uniónak ez deficitet jevan túl, és elkezdődött az új, harlent, például egységes adónemmel,
madik ciklusa. Milyen jövőt remél
támogatások megvonásával szeretés kíván a településnek?
nék elérni, hogy a külföldi befekJászfényszaru város fejlődéséért
tetők ne nálunk fejlesszenek, sőt
köszönet és tisztelet a polgármester
térjenek vissza az anyaországukba.
asszonynak és testületének, a civil
Amit mi eddig elértünk a külföldi
szervezetek vezetőinek és minden
tulajdonban lévő bankok, energia
jószándékú lakosnak, akik az elszektor, közműszolgáltatók újra
múlt években, a kormánnyal kéz
külföldi kézbe kerüljenek, és ők
a kézben megragadtak minden
gazdagodjanak a magyar emberek
pályázati, fejlesztési lehetőséget,
zsírján.
és kiemelkedően fejlődött a város.
A másik óriási tét, hogy ránk
Tisztelettel köszönöm támogatásutudják-e zúdítani a migránsok árakat, hogy úgy a kormány, mint az
datát. Láthatjuk, mi a tét, elvenni
országgyűlés képviselője, tovább
Magyarországtól a határvédelmet,
mehettünk a megkezdett úton.
és határ menedzsmenttel megnyitni
Wass Albert mondta: „Közös fejlőa kapukat, az adófizetők pénzén eldésünk alapja, ha egység van közöttartani azokat a terrorveszélyt hortünk. Egység az is, ha mindannyian
dozó migránsokat, akik támogatáegyet akarunk, és az is, ha mindan�sába jól láthatóan Angela Merkel is
nyian másként akarjuk ugyanazt az
belebukott.
egyet. Az egyet akarásban számomKét egyszerű tétje lesz a tavaszi
ra a legfontosabb a jász egység, mert
EP-választásnak: a megélhetésünk
ami jó az országnak, az jó a Jászságés a biztonságunk. Ezért kérem és
nak és a jászfényszarui embereknek
remélem, hogy sokkal többen veGyőriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony és
egyaránt, ahogy ez fordítva is igaz.
szünk rész a választáson, és megPócs János országgyűlési képviselő
Mindezek jegyében biztos vagyok
védjük közös értékeinket.
az augusztus 19-i ünnepségen Jászfényszarun
abban, hogy a város a fejlődés, a
A helyi választás tétje az, hogy
közhangulat, a patrióta szemlélet és
erős, Jászfényszaru városáért tenni
tenni akarás terén továbbra is zászlóvivő lesz a fellendülés útján.
akaró, lendületes patrióta önkormányzat legyen, amely megérti az itt
lakók gondolatát, kérését, és ahogy a polgármester asszonytól megMagyarország kormánya a kiemelt beruházásokat kiemelt útépítési
tapasztaltam, lejtőn lefelé is tekeri a biciklit. Kerényi Imre színháztámogatással alapozta meg, amely folytatódik. Beszélne erről?
igazgató, miniszterelnöki főtanácsadó, régi kedves, jó barátom utolsó
1998 óta dolgozom a köz szolgálatában, 2010-ig önkormányzati
üzenete az volt felém, LEGYEN ÚGY, MINT RÉGEN VOLT. Én is
képviselőként, majd 2010-től kormánypárti országgyűlési képviselőezt kívánom a helyieknek.
ként. Hitem szerint a miniszterelnöktől, az önkormányzati képviselőkig akkor végezzük jól a dolgunkat, ha megértjük az emberek szavát,
Végezetül egy személyes kérdés. Mi ad erőt a munkájához?
legyen az kérés, kritika vagy javaslat. Az emberek egyszerű dolgokat
Volt idő, mikor azt hittem, hogy az életben a dinnyekapálásban
várnak tőlünk: legyen megélhetés, jó infrastruktúra, közbiztonság és
lehet a legjobban elfáradni. Tévedtem. De bármennyire fáradt vagyok
jó egészségügyi ellátás, talán néha csak a sorrend változik. A kormány
egy nap végén, talán már úgy is érzem, hogy még egy fórumot nem
minden támogatást megadott ahhoz, hogy Jászfényszaru városban
bírok tovább, mindig találkozom egy-egy emberrel, akinek a biztató
mindez a fejlődés kiemelten meg tudjon indulni.
kézfogása, mosolya, tekintete vagy épp egy telefonüzenete feltölti a
Számomra az említett fejlesztéseken túl, még ha ezek több tíz millilelkem, és erőt ad, hogy megérte és mindig megéri új erővel és lendüárdokban is mérhetők Jászfényszarun, a legkiemelkedőbbnek azt tarlettel pörögni tovább. Köszönöm a jászfényszarui emberek mosolyát,
tom, hogy egyházi fenntartású iskola mellett döntött a város. Mert
jó szavát, feltöltését, a hitet és az erőt. Büszke vagyok Önökre!
minden, amit ma teszünk, az 20–30 év múlva megkopik, talán a fele-szerkesztőség-
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Ígéretből valóság
Beszélgetés Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal
A Mi Újság Fényszarun? Című újság archívumában nézelődve
bukkantam rá Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonynak
(akkor még polgármesterjelölt) az első önkormányzati választásokat
megelőző bemutatkozására.
„Megválasztásom esetén csak egy dolognak vagyok hajlandó engedelmeskedni: a népakaratnak egy demokratikus jogállam részeként, melyben
országosan is legyen példaértékű a mi községünk, Jászfényszaru.” *

A településünk egy másik kiemelkedően jó adottsága – az összefogni
tudáson túl – a földrajzi elhelyezkedés és a munkakultúra, így jöhetett
létre az ipari park, amely már csak egy felismerése, illetve követelménye volt (az Orion megszűnését követően nagy-nagy munkanélküliséggel járó idők voltak) a közben idetelepült koreai cégnek.
A Samsung egyre erősödő prosperitásának is köszönhetően ma már
több világcég működik a településen, mi továbbra is befektetésösztönző
politikát folytatunk, amelyet többször is elismert Magyarország kor28 évvel ezelőtt polgármesterjelöltként nyilatkoztál így újságunk
mánya. Ennek egyik ékes példája az a 2 milliárd forint, amelyet úthasábjain, ami akkor távoli célnak tűnt, most a jelen. Hogyan kezdőépítésekre fordíthattunk. A Samsung gyártó üzemébe Jászfényszaruig
dött? Mi jellemezte az akkori települést, az itt élő embereket? Milyen
megépült a 32-es út, a vasúti felüljáró és az északnyugati elkerülő út
nehézségekkel kellett szembenézni?
első szakasza. Valamint a Boldogra
1982-től dolgozom a közigazgaés Zsámbokra vezető utak. Elkétásban. Középiskola után egy évet
szült a Sóstó-dűlő útalapja, decem
töltöttem a tanácsnál adminisztráberben avatjuk az első szakasz elkétorként, amely meghatározó volt –
szültét (leaszfaltozását).
képek villannak fel emlékeimben az
A Thyssenkrupp avatásán szeméelmúlt évtizedekről, amelyek meglyesen is köszönetet mondhattunk
határozóak településünk fejlődéséOrbán Viktor miniszterelnök úrben, pld. a vasútállomás, kertészeti
nak a támogatásért, amely további
termékek, mint a paradicsom, din�gazdaságélénkítést hozott és erednye hatalmas forgalma, a mezőgazményezhet. A SRF Europe Kft.
daság meghatározó szerepét nem
elkezdte az építkezést az ipari övefeledve. 2019-ben 50 éves a Kazetben.
lapgyár, és 30 éves lesz a Samsung
A gazdaság feltételezi a jó munJászfényszarun. A 20 éves ipari park
kaerőt, kifejezetten gazdaságélénújabb ipari övezetekkel bővült.
kítő tevékenységnek tartom az
Egy dolog mindig áthatóan jelen
iskolafelújításokat, az új óvoda épívolt: az itt élő emberek szorgalma
tését, az idősek nappali bentlakásos
és fejlődés iránti vágya. 1990-ben
otthonát, a rekreációs terek létrehoa rendszerváltás meghozta az új
zását, a bölcsőde, tanuszoda építést.
önkormányzati törvényt, amely
Voltak-e nehézségek? Igen, és
önmagában új alapokra helyezte a
problémák is voltak, és lesznek is,
helyi kormányzást, az önkormányezeket meg kell oldani, nem pedig
zást. A változások azonban már
emlékezni rájuk. Persze ezekből
előbb elkezdődtek, például a közsélevonjuk a következtetéseket, a tagi közös tanácsok megszűnése erre
pasztalatokat pedig hasznosítjuk.
csak egyetlen példa.
Két hasonló, netán ugyanaz a fela
Az első önkormányzati választádat csak ritkán jelentkezik, és tersokat követően hatalmas elvárások
mészetesen ezeket legfeljebb csak
születtek, és születnek most is. Az
magasabb színvonalon lehet újra
akkor megválasztott képviselők kömegoldani, alkotni, ilyen például
zül ma is a testület tagja 5 fő, példáaz épülő tanuszoda, szennyvíztisztíul az alpolgármester 1990-től Győri
tó bővítése. A munkaterületet átadGyőriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
János Bertalan. Mi mindig nagyon
tuk. Bölcsőde sem működött még
Fotó: Baranyiné Altorjai Katalin
sok tervet készítettünk, amelyek a
eddig Jászfényszarun, a következő
lakosság igényét is tartalmazták, az
évben adjuk át.
itt élők mindig gondoskodtak róla, hogy további fejlesztésekre sarkallA szép, virágos, igényes lakások láttán Jászfényszaruért öröm dolgozják a képviselőket.
ni, és a nagy-nagy elvárások újabb erőpróbák elé állítanak bennünket,
és ez nagyon jól van így!
Felsorolni is nehéz lenne az elért eredményeket, a megvalósult terA közel három évtized újabb igényeket szül, ilyen pld. a kerékpárút,
veket. Egy külső szemlélő csak azt látja, hogy napról napra fejlődik a
amelyet jövő évben tervezünk átadni, illetve a megvalósult projektjeváros, de mi rejlik mindezek mögött? Hogyan lesz egy ötletből pályáink igényes fenntartására és továbbfejlesztésére is szükség lesz.
zat, a pályázatból pénz?
Tradíció, hagyományéltetés, innováció, új megoldások befogadása
Forrásaink kiegészítésére pályázatokat nyertünk. A legnagyobb
ez stratégiánk címe, gyakran hozzáteszem emóció, és ezalatt pozitív
infrastrukturális fejlesztéseket mindig nagymértékű lakossági önerő
érzelmeket értek. Kellő beleérző képesség, vagyis empátia kell ahhoz,
egészítette ki. A gázközösségekbe, az útépítő közösségekbe, szennyhogy szeretett városunk további lokálpatriotizmust, település iránti elvíztársulat, de még a közvilágítás korszerűsítésébe, járdák építésébe is
köteleződést teremtsen.
ingatlantulajdonosok léptek be. Az emberek nagyon sok magántőkét
S végül a kezdő kérdésben megfogalmazott idézetre a válasz: Az erbefektetve, kiegészítve segítették az önkormányzati ún. közös önerőt,
kölcs előtt a jognak meg kell hajolnia.
amelyekhez sok esetben sikeres hazai, majd később előcsatlakozási és
-bzsma már európai uniós források is társulnak, ezek persze nagy előkészületet és pontos elszámolást feltételeznek.
* Idézet: Mi újság Fényszarun? 1990. szeptember 1. évfolyam 3. szám
Részlet a Jelöltjeink önvallomásai című írásból. Győriné dr. Czeglédi
A jelenleg folyamatban lévő projektekről az újságból folyamatosan
Márta polgármesterjelölt bemutatkozása.
tájékozódhatunk. Mit tervez a képviselő-testület a következőkben?
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. október hónapban megtartott ülésén
hozott határozatairól az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő
olvasókat.
2018. október 17.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy elkészíttesse egy kb. 400 m2-es, több egységből álló Vállalkozói Műhely engedélyes és kiviteli terveit a Kft. tulajdonában álló ingatlanon, valamint
az engedélyek beszerzését és a szükséges előkészítő munkát követően
ajánlatot kérjen a kivitelezésre. A kivitelezésre vonatkozó szerződés
megkötésének feltétele, hogy a képviselő-testület a versenyeztetési eljárás eredményét jóváhagyja.
Továbbá felhatalmazták a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjét, hogy elkészíttesse a Jászfényszaru, 2535/3/A helyrajzi számú
ingatlanon megépítendő csarnok kiviteli terveit, és lefolytasson a
kivitelezésre egy feltételes ajánlatkérést.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fásítás
Jászfényszaru 2018.” program keretében növények beszerzésére
nyertes ajánlattevőként a Barakk Stúdió Kft.-t jelölte ki az árajánlatában szereplő bruttó 7.191.833 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy
gondoskodjék a szerződés megkötéséről.
Az önkormányzat a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszarui Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem” című projekt CBA-elemzésének
elkészítéséhez kijelölték az ajánlattevőket. A Képviselő-testület
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a CBA-elemzés elkészítésére árajánlatok beszerzéséről, és a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel a szerződést kösse meg a
képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.
Elfogadták a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun
című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt
keretében bútor és egyéb eszköz beszerzéséhez nyertes ajánlattevő
kijelölése” tárgyú tájékoztatását. Jászfényszaru Város Polgármesterének 9/2018.(IX. 27.) határozata alapján a Háromcsoportos bölcsőde
építése Jászfényszarun című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt keretében bútor és egyéb eszköz beszerzéséhez
nyertes ajánlattevő a Mi Óvodánk Kft., az ajánlatában megjelölt
bruttó 12.483.363 Ft figyelembe vételével.
Elfogadták a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun
című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt
keretében játék beszerzéséhez nyertes ajánlattevő kijelölése” tárgyú tájékoztatását. Jászfényszaru Város Polgármesterének 8/2018.
(IX.27.) határozata alapján a „Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú
projekt keretében játék beszerzéséhez nyertes ajánlattevő a Fair Play
Trade Kft., az ajánlatában megjelölt bruttó 11.469.205 Ft figyelembe vételével.
Jászfényszaru
Város
Önkormányzata
a
TOP-3.2.1-16JN1-2016-00075 jelű, az „Önkormányzati épületek új energetikai
korszerűsítése Jászfényszarun” című projekthez kapcsolódó energetikai tanúsítványok beszerzésére 160.000 Ft forrást biztosított a
város 2018. évi költségvetéséből.
Rendeletet alkottak egyes rendeletek (díszpolgári cím adományozásáról, valamint a zászló és címer használatáról szóló rendeletek) módosításáról.
A képviselő-testület hozzájárult az ERGO-PRAXIMED Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel az 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc utca 1.
szám alatti ingatlanban található 37,6 m2 alapterületű rendelő helyiség
vonatkozásában kötött bérleti szerződés módosításához a következő
rendelkezések szerint:
· a bérlő jogosult üzemorvosi tevékenységet, és ultrahangos vizsgálatot végezni a bérleményben,
· a bérleti díj összege havi bruttó 30.000 forint, mely a közüzem
többletköltségeket nem tartalmazza,

· a térítési díj ellenében végzett egészségügyi szolgáltatások nyújtása
az egészségügyi alapellátás biztosítását nem akadályozhatja, vagy
lehetetlenítheti el.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a módosító okirat megkötésére.
Jóváhagyták a fogászati ügyelet tárgyában kötendő vállalkozási
szerződésre 2018. évtől kezdődően, hogy az IST-DENT Kft.-t bruttó
30.000 forint/hó vállalkozási díj illeti meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
Jászfényszaru Város képviselő-testülete elfogadta a felhívást a Jászfényszaru, Bercsényi út 2/B szám alatti 5. és a Jászfényszaru, Bercsényi út 2/C szám alatti 5. számú bérlakások bérbe vételére, valamint
megbízta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződést kösse
meg.
A testület döntött a Jászfényszaru külterület 083/33. helyrajzi
számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonbérleti szerződés
meghosszabbításáról.
A képviselő-testület a Kalapgyári-tó (083/52 hrsz.) villamosítására költségvetésében bruttó 738.226 Ft összeget biztosított, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a Hálózatlétesítési Megállapodás
aláírására.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítette a 368/2018.(VIII. 30.) határozatában foglaltakat, mely szerint a
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. száma: 10-09-033600, székhely:
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) résztulajdonosaként úgy döntött,
hogy a Társaságban lévő 10.000.000 Ft (tízmillió forint) értékű
tulajdonjogát névértéken értékesíti.
Jászfényszaru Város Önkormányzata felhatalmazta Jászfényszaru
város polgármesterét, hogy a lefolytatott egyeztetések alapján az
adásvételi szerződést aláírja.
Jóváhagyták a „Táncdal 2018” verseny megvalósításához
500.000 Ft összegű támogatás biztosítását a 2018. évi költségvetés
terhére.
Támogatták, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesülete kiadásában a 25 éves évforduló kapcsán az „ad civitatem magnificandam et
fovendam” – a város nagyobbítására és pártfogására – Történelmi források Jászfényszaru múltjához címmel megjelenő könyv kiadásához 300 példány megvásárlásával 900.000 Ft összeget biztosítottak
a 2018. évi költségvetés terhére.
Zárt ülésen úgy döntöttek, hogy nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az 5126 Jászfényszaru, Csokonai út 49. szám alatti
(911/9 hrsz.) és Csokonai út 41. szám alatti (911/13 hrsz.) ingatlanokat. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az 1–2.
melléklet szerinti pályázati felhívás közzétételére, az ajánlatok 3.
melléklet szerinti értékelésére, és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerDr. Voller Erika jegyző
ződés megkötésére.

Jászfényszaru az évek óta kiemelkedő környezetszépítésért
a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottságának
legrangosabb elismerését, az Arany Rózsa díjat vehette át
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20 éves a Jászfényszaru – Zakliczyn testvérvárosi kapcsolat
Betakarítási hálaünnep
Augusztus utolsó hétvégéjén dr. Voller Erika jegyző asszony vezetésével 8 fős küldöttség képviselte Jászfényszarut a lengyelországi
Zakliczynben megrendezett betakarítási ünnepen.

Ez évben immár 20. alkalommal rendezték meg a betakarítási hálaadó ünnepséget a Kis-lengyelországi vajdaság Tarnówi járásában,
melynek ez alkalommal Zakliczyn városa adott otthont. A jubileumi rendezvényen, mely szabadtéri hálaadó szentmisével kezdődött,
a kistérség településeinek elöljárói és gazdálkodói mellett kulturális
csoportjai is részt vettek, hogy közösen adjanak hálát az idei betakarításért. A hálaadást követően következett a települések aratókoszorúi
és az új gabonából sütött kenyereiknek megáldása, majd kezdetét vette a jól megérdemelt szórakozás. A színpadon a települések kulturális
csoportjai mutatkoztak be, a színpad melletti területen pedig gasztronómiai kóstolókkal várták az érdeklődőket. A szombati nap koncertekkel és tűzijátékkal zárult. A másnapi program ugyanaz volt, azzal
a különbséggel, hogy míg szombaton Zakliczyn kistérség falvai, addig
vasárnap a Tarnówi járás települései adtak hálát a Jóistennek a falvak
és gazdálkodók eme fontos ünnepén.

A kellemetlenre fordult időjárás, a 17 órán keresztül szakadó eső sem
befolyásolta a fesztivál hangulatát, hiszen ahogyan Dawid Chrobak,
Zakliczyn város polgármestere mondta: „A lengyeleknek ez nem eső,
az eső nálunk az, amitől megáradnak a folyók.”
Kép és szöveg: -bzs-

Babfesztivál 2018
Ismét elindult a bandérium Lengyelországba. A két korábbi látogatásunk óta több mint 10 év telt el. Az ottani viszonyok is változtak,
hiszen bennünket már a fiatal polgármester úr hívott vendégségbe.

Elindultunk 3 db 2-es lószállítóval és egy mikrobusszal. A várost
Győri János Bertalan alpolgármester képviselte, 6 huszár, köztük két
jászkapitány az „öreg”és a hivatalban lévő, Kaszai Tamás, a főszakács
és a kuktái voltak a küldöttség tagjai, és természetesen Szerencsés
Bogusa, a tolmács is velünk tartott.
Korai indulást követően, majdnem ebédidőben megérkeztünk. Ebéd
után a huszárok gyakoroltak a bemutatóra, a szakács a stábjával készült
a másnapi főzésre.
18 órakor „egy egyszerű” vacsora, ezt követően egy szenzációs koncert, majd 21 órakor újra vacsora a helyi elöljáróságokkal, a régi és az
új polgármesterrel.
Másnap reggel gyakorlás volt a huszároknak, majd a helyszín bejárása, ahol már készült a babgulyás is. Ebéd után újra gyakorlás, készülődés, nyergelés és kivonulás a babfesztivál helyszínére. Körülbelül 16
órakor kaptunk szót a színpadon, ahol néhány mondatban bemutatkoztunk. Majd sor került a huszár karusszelre. Nagy siker, nagy ováció
és nagy áldomások.
Másnap délelőtt csomagolás, majd kis vásárlás a főtéren. Ezután következett a polgármesteri fogadás, ahol az ukrajnai lengyel testvérváros
küldöttsége is megjelent. Nagyon együtt éreztünk velük, hiszen nekünk is vannak határon túli honfitársaink.
Rövid búcsú a házigazdánktól, akik állandó vendéglátóink. A kölcsönös ajándékozás közben itt is, ott is megjelentek a könnyek, hiszen
ez már régi barátság.
Majd dél körül elindultunk haza. Kassa közelében az égiek is meg
sirattak bennünket, mert hihetetlen viharon jöttünk keresztül, de
azért mindenki szerencsésen hazaért.
Úgy gondolom, ha lesz lehetőségünk, újra szívesen meglátogatjuk
lengyel barátainkat.
Ézsiás István
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Fotó: Sulyok Flávia

Testvérvárosi látogatások

Október 19-én zakliczyni barátaink érkeztek hozzánk. A vendégeinkkel különféle programokon vettünk részt vasárnapig. Érkezésük
napján közösen korcsolyáztunk Jászberényben, ahol mindenki nagyon
jól érezte magát. Másnap reggel a Börzsönybe indultunk túrázni. 16
km-t teljesítettünk, ami nagyon fárasztó volt, de megérte elmenni,
mert gyönyörű tájakon jártunk. Este a túrázás után a tájházban ismerkedtünk, beszélgettünk, ettünk, ittunk és lengyelül tanultunk.
Vasárnap reggel Budapestre utaztunk, a Terror Háza Múzeumba, ahol
az 1956-os forradalomról szóló kiállítást néztük meg. Sok hasonlóság
van a történelmünkben, ezt a lengyel fiatalok is megerősítették. Innen a Hősök terére mentünk, tolmács segítségével felidéztük történelmünket. A Régi Kaszinó étteremben elfogyasztott ebéd után eljött a
búcsú ideje. Mindenki nagyon szomorú volt, de tudtuk, hogy pár hét
múlva találkozunk. Szerencsére ez az idő nagyon hamar eljött, aminek
nagyon örültünk. November 9-én, reggel indultunk Zakliczynbe. A
megérkezést követően elfoglaltuk a szállásunkat, és elmentünk sétálni
ebbe a szép kisvárosba. Délután 5-kor találkoztunk a helyi fiatalokkal
az iskolájukban. Nagyon sok jó programot szerveztek számunkra. Az
egyik az Xbox-szal való táncolás volt. A második foglalkozás egy kis
gimnasztika volt, közösen a helyi tánccsapattal, majd megnézhettük
rögtönzött bemutatójukat is, ami mindenkinek nagyon tetszett. Rövid
pingpongbemutató után röplabdázni hívtak minket, amit a legjobban
élveztünk, főleg úgy, hogy a két nemzet egymás ellen játszott. Az sem
zavart minket, hogy vendéglátóink ügyesebbek voltak nálunk. Ezzel
együtt nagyon élveztük a játékot, és mi is sok pontot szereztünk.

A szállásra visszasétálva várt minket a finom vacsora. Az étkezés után
nem voltunk annyira elfáradva, hogy ne férjen bele egy kis társasjáték.
Ezután takarodó volt, mert másnap reggel túrázni mentünk.
A túra elején a delegációval közösen megnéztük, hogyan éltek errefelé az emberek a XIX. században. A skanzen nagyon érdekes és hangulatos volt. Innen egy több mint 500 éves eredeti görög katolikus fatemplomba vezetett az utunk. Csak ámultunk és bámultunk. Ezután
túra következett a szlovák-lengyel határ közelében lévő Rotundához,
ami egy első világháborús katonai temető és emlékmű. Kicsit fáradtan
érkeztünk vissza. Lengyel barátaink grillvacsorával vártak minket, ami
szintén nagyon finom volt.
Másnap reggel elérkezett a futás ideje. Ezen a napon ünnepelték a
lengyel állam fennállásának 100 éves évfordulóját. A 23 km-es staféta
résztvevői: Bója-Kovács Andrea, Sulyok Flávia, Pásztor Nóra, Juhász
Larina, Majzik Petra, Csizmarik Zoé, Donnert Karolina, Donnert
Flávió, Kovács Márton, Kóródi Olivér, Rácz Patrik és Matécsa László Csaba. Andi néni és Flávió a teljes távot teljesítette, de csapatunk
minden tagja legalább a felét lefutotta, a fiúk néhány km híján az egészet. Az itt található galíciai fronton lévő kb. 400 katonai temetőből
6-nál álltunk meg koszorúzni. Az utolsó megálló Zakliczynben volt,
ahol már a magyar delegáció és a lengyel emberek várták a futókat. A
Főtéren pontosan délben megkondultak a harangok, és felhangzott a
lengyel himnusz. Ezután megkoszorúztuk a helyi világháborús hősök
sírját a temetőben. Visszaérve a művelődési házba Zakliczyn polgármestere és Jászfényszaru polgármester asszonya kiosztották a futáson
való részvételért járó ajándékokat. Kiadós ebéd és rövid pihenő után
komolyzenei hangversenyre invitáltak minket, ami gyönyörű volt.
A koncert után a pizzériában a lengyel gyerekekkel együtt hatalmas
vacsorát csaptunk. A pizzára várva magyarra tanítottuk a gyerekeket,
ők pedig lengyelre próbáltak minket. Rájöttünk, hogy a közös nyelv
most inkább az angol. Az este végén még mi „buliztunk” egyet a szállásunkon.
Sajnos eljött az utolsó reggel, ahol újra el kellett búcsúzni. A polgármester asszony és a polgármester úr megígérték, hogy továbbra is támogatják a gyerekek közös programjait. A búcsúzás nagyon szomorú
volt, de nagyon örültünk neki, hogy sok élménnyel gazdagodtunk, és
Donnert Karolina, Majzik Petra
még több barátot szereztünk.

Útfelújítás a benzinkútnál
Jászfényszaru Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2018. október 2-án kötötte meg a vállalkozási szerződést a
PENTA Általános Építőipari Kft.-vel (2100. Gödöllő, Kenyérgyári u.
1/E) a benzinkút útjának felújítására. Az útfelújítás az „adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására” 181 milliós hazai pályázati forrásból biztosított, mely
támogatást már második ízben sikerül önkormányzatunknak felhasználni. A felújítás során először lemarásra kerül a termelőszövetkezet
által épített régi betonútra terített aszfalt, majd a betontáblákat ös�sze kell törni annak érdekében, hogy a betontáblák csatlakozásainál
(diletáció) a továbbiakban ne repedhessen meg az új aszfaltréteg. Az
így keletkezett tört betonréteg kiegyenlítése, kiékelése után képezi az
új útalapot, amire ezek után 4–4 centiméter kötő, illetve kopó aszfaltréteg kerül. Ezt a technológiát már sikeresen alkalmaztuk a Corvina
út felújításánál, még 2015. évben. Mivel a pályázati összegkeret le-

hetőséget biztosított rá, önkormányzatunk ebből a forrásból felújíttatja még a Dózsa György út járdáit mindkét oldalon. A kivitelezést
a SWIETELSKY Építő Kft. (1072. Budapest, Rákóczi u. 42.) végzi.
Mindkét beruházás teljesítési határideje: 2018. november 30.
Tanczikó Attila pénzügyi, műszaki ügyintéző

Képeslapkiállítás Jászfényszarun – a régi Jászfényszaruról
2018. október 12-én Jászfényszarun a jó időt kihasználva a Rimóczikastély parkjában dr. Farkas Kristóf Vince történész rendezésében egy
különleges kiállításra került sor.
A rendhagyó bemutatón Jászfényszaru régi képeslapjaiból lettek kiállítva érdekesebbnél érdekesebb darabok. A nagyított másolatokon a
II. világháború előtti település jellegzetes terei és épületei jelentek meg,
szinte testközelbe hozva értékeinket. Bár ebben az időben a városról
viszonylag kevés képeslap készült, mégis a kiállítással kis időutazásra
indulhattunk, hiszen a legrégebbiek meglehetősen ősik, ugyanis 1899-

ben készültek, és a Főteret mutatták be. Az 1910-es évek felvételein a
városháza és a lányiskola volt látható, az 1920-as évek bélin pedig a
fiúiskola, a templom régi belső festése jelent meg. Különösen az 1930as évektől gyakoribbá váltak az osztott, azaz egy lapon belül több képre
bontott képeslapok, amin az említetteken túl az I. világháborús emlékmű is megjelent. A kiállított képek közül a legfiatalabb 1940 körül
készülhetett, és rajta a kaszinó szemet gyönyörködtető épülete látható
a régi díszítésével. A kiállítás anyagát az érdeklődők nyitvatartás alatt a
Rimóczi-kastélyban tekinthetik meg.
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A FÉBE negyedszázados jubileumi ünnepi találkozója
Az évszakhoz szokatlan, kellemes, napfényes idő fogadta november
3-án, szombaton délelőtt fél 10 órától a művelődési házhoz érkező
egyesületi tagokat, meghívott vendégeket. A regisztráció után – ahol a
résztvevők egy emléklapot és egy jubileumi tollat kaptak – a ház előtti
parkban 10 órakor az ünnepség résztvevői körülállták a jubileum emlékére elültetett mamutfenyőt. Az egyesület elnöke elmondta, Kókai
László erdész, egyesületi tag javaslatára került kiválasztásra a ciprusfélék családjához tartozó örökzöld mamutfenyő. Magyarországon az
első világháború előtt kezdték ültetni egy-egy arborétumba, kastélykertbe ezt a fafajtát. A Szarvasi Arborétumban van egy 140 éves 30
méter magas, hozzánk legközelebb a gödöllői Grassalkovich-kastély
parkjában található egy példány. A legöregebb ismert fa 3200 éves,
törzsének átmérője 9 méter, magassága 94 méter, becsült tömege 1000
tonna. A vadon élő állománya is védett.

gárát; Nagy-Máté Enikőt, Bors testvértelepülés helyhatósági képviselőjét, a helyi iskola igazgatóját; Mészáros Mártát, a Kiskun Múzeum
igazgatóasszonyát, Jászfényszaru legújabb testvértelepülésének, Kiskunfélegyháza delegációjának vezetőjét; Somogyi Gézát, a Samsung
Electronics Magyar Zrt. HR-menedzserét; Vinczéné Balogh Magdolnát és Nagy Gy. Rózát, a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) választmányának tagjait Martfűről és Kisújszállásról; a
jászsági baráti egyesületek képviselőit és a Jászsági Honismereti Egylet
jelenlévő tagjait; a helyi civil szervezetek, alapítványok jelen lévő képviselőit és minden kedves vendégünket, az egyesület tagjait, az alapítvány kurátorait, segítőit, támogatóit.
Negyedszázad egy közösség életében jelentős időszak, különösen
akkor, ha tevékenységét folyamatos megújulással magas színvonalon
igyekezett ellátni. Az egyesületet 51 alapító tag 1993. október 30-án

A mamutfenyőt Agócs Ferenc elnökségi tag locsolja

A jubileumi rendezvény résztvevőinek egy csoportja

A nap hátralévő eseményei a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár földszinti termeiben folytatódtak.
Az ünnepség a nagyteremben a Himnusszal vette kezdetét, amely
után Ézsiás László erre az alkalomra írt versét mondta el.
Az ünnepség levezető elnöke, Tóth Tibor minden jelenlevőt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége, a Jászfényszaruért Alapítvány
Kuratóriuma nevében köszöntött. Név szerint köszöntötte Ézsiás
Barnabás regnáló jászkapitányt és partnerét, Vass Annamáriát;

hozta létre. Az egyesület irányító testületeiben öt fő a kezdetektől –
elnök, alelnök, titkár, Tamus Béla elnökségi tag és Kónyáné Kolozs
Katalin EB-tag – viszi vállán a közösség tevékenységét.
A Jászfényszaruért Alapítványt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete
100.000 Ft alaptőkével 1994 tavaszán alapította.
Huszonöt év alatt 51 tagtársunk hagyott itt bennünket, emlékük
szívünkben él. Rájuk emlékezve Kővágó Jánosné gyertyát gyújtott,
amelynek lángja az ünnepség egésze alatt égett.
A jelenlegi taglétszám 227 fő. A FÉBE és az Alapítvány első 15
évének tevékenysége 2008-ban egy kiadványban jelent meg. A 20 év
legfontosabb eseményei a FÉBE által 2013. évben kiadott Jászsági Lokálpatrióta Közösségeket bemutató könyv tartalmazta.
A negyedszázad tevékenysége a jubileum kapcsán könyvben került
összegzésre.
Az egyesület eredményeit, sokszínűségét a könyvben leírtakon túl a
terem hátsó részében és a kiállítótermekben elhelyezett fotók és tárgyi
kiállítás mutatja be.
A 25 év alatt közel 15 ezer papír alapú kép 81 fotóalbumban került
elhelyezésre.
A negyedszázadról 504 nagyított kép található 28 db 70 x 100 cm
fotótablón.
Az egyesület életéből kép és hangrögzítéssel 150 órányi anyag képződött.
A huszonöt év munkájának néhány állomása a technika segítségével
27 percben került bemutatásra. A kép és a látvány, zene többet mondott a szóbeli beszámolónál. A jelenlévők időutazása a FÉBE bölcsőjétől, a városavatótól indult; láttak bejátszásokat nyolc Jótékonysági
műsoros est és bál programjából; az 1995. május 26-i a „Jászok és a
Jászság történeti vetélkedő” döntőjéből; a Kaszinó étteremben 1997.
október 31-i „60 éves a mozi” rendezvényéből; a IV. jászfényszarui Jász
Világtalálkozó 1998. évi beharangozásáról; majd a díszünnepség mozzanatairól; a FÉBE Millenniumi szilveszter műsorából; a „XXI. század
lokálpatriotizmusa Jászfényszarun” konferenciából; prof. dr. Dobák
Miklós Európai Unióról 2001. február 23-án tartott előadásából;
Civilház, Orvosok emléktáblája, Tanítók emlékműve avatásáról.
A nosztalgia mozizás után az egyesület elnöke és titkára a jelen lévő
31 fő alapító tagnak – Bagi János, Basa Éva, Cserháti Vencelné,
(folytatás a 8. oldalon)

A jubileumi találkozó záróakkordjai, Tolcsvay-Bródy: Istenhozzád
Ézsiás István emeritus jászkapitányt és jászkun főkapitányt és feleségét, Éva asszonyt;
Bolla János emeritus jászkapitányt, a Jászberényi Városvédő és
Szépítő Egyesülete elnökét és feleségét, Ilona asszonyt; Győriné dr.
Czeglédi Mártát, Jászfényszaru város polgármesterét, az Egyesület
Örökös Tagja kitüntető cím birtokosát; Győri Jánost, Jászfényszaru
város alpolgármesterét; Jászfényszaru város önkormányzati képviselőjét, bizottsági elnökét, Lovászné Török Magdolnát és Sándor Sándor képviselőt, tanácsnokot; Jászfényszaru város jegyzőjét, dr. Voller
Erikát; Jászfényszaru város jelenlévő díszpolgárait, prof. dr. Dobák
Miklós egyetemi tanárt, az Örökös Egyesületi Tag cím birtokosát és
Szabó Imrefia Béla szobrászművészt, művésztanárt; Versegi Lászlót,
a Jászfényszarui Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjét; Hortiné dr. Bathó
Editet, a Jász Múzeum igazgatóját, a Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető cím birtokosát, a Jász Múzeumért Alapítvány kuratóriumának elnökét, a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület titkárát;
dr. Dobos Lászlót, a Jászok Egyesületének elnökét, Jászágó díszpol-

8

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/11

A FÉBE negyedszázados jubileumi ünnepi találkozója
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ifj. Cserháti Vencel, prof. dr. Dobák Miklós, Ézsiás Antal, Győri
Ernő, Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Harangozó Imre, Jáger János, Kónyáné Kolozs Katalin, Kovács Andrásné, Kovács Lászlóné, Kővágó Jánosné, Lantos Péter, Mészáros László, Nagyné Kiss
Mária, Pethő Ferenc, Riegg Gábor, Riegg Jánosné, Staár Istvánné Dobák Zsuzsanna, Szabó Imrefia Béla, Tamus Angéla, Tamus
Béla, Tóth Tibor, Tóthné Klippán Hedvig, Varga Gábor, Zsámboki
László, Zsámboki Lászlóné, Zsámboki Sándor, Zsámboki Zsolt –
a 25 éves tagságukat tanúsító díszoklevelet adott át. A díszoklevelet
Szabó Imrefia Béla tervezte, és egyedileg készült.
A díszoklevelek átadása után az egyesület által 1996-ban és 1998ban alapított négyféle kitüntetés átadására kerül sor. A kitüntetések
odaítéléséről a 2018. szeptember 21-én megtartott elnökségi ülés alkalmából, a beérkezett javaslatokat figyelembe véve döntött a testület.

Lantos Péter alapítótag átveszi a Díszoklevelet
A kitüntetéseket a közösségeknek és személyeknek Nagyné Kiss
Mária alelnök és Lovászné Török Magdolna titkárhelyettes adta
át. Az adományozás elnökségi méltatását Bordásné Kovács Katalin
egyesületi tag olvasta fel.
Az 1996-ban alapított ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetést adományoztak:
JÁSZFÉNYSZARU VÁROSI POLGÁRŐRSÉG tagságának a város, az egyesület rendezvényeinek biztosításáért, a közbiztonság javításáért; a kitüntetést Pető István, a közösség vezetője vette át.
TŰZOLTÓ EGYESÜLET tagságának a város és polgárainak biztonságát védő, segítő, rendezvényeken közreműködő önzetlen munkájukért; a kitüntetést Palócz Gábor, az egyesület elnöke vette át.
AGÓCS FERENCNÉ egyesületi tagnak az egyesületi, városi lovas
rendezvények sokoldalú önzetlen segítéséért;
BORDÁS ZOLTÁN részére a Napsugár Gyermekszínpad, a Fortuna Színjátszó Együttes tevékenységében több mint két évtizedes szerepléséért, hang- és fénytechnikai tevékenység végzéséért;
DOBÁK VIKTOR egyesületi tagnak az egyesület Facebookoldalának létrehozásáért, gondozásáért, a nosztalgia vetítések bonyolításáért, fotózásért;
GORCSAKOVSZKI GYÖRGYNÉ egyesületi tagnak a városi és
egyesületi rendezvények segítéséért, hosszú idő óta a Fehérakác Népdalkörben végzett munkájáért;
LAJKÓ ANITA egyesületi tagnak a városi rendezvények kézműves
foglalkozásaiban való személyes közreműködésért;
MAGYAR ALIZNAK, a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti
Társasága alapító elnökének a kezdeményezésére 2005. évben létrehozott Jász Baráti Társaságok Vezetőinek Fóruma folyamatos gondozásáért, összefogásáért;
MÉSZÁROS MÁRTÁNAK, a Kiskun Múzeum igazgatójának a két
település közötti testvérvárosi kapcsolat előkészítéséért, az utóbbi évek
közös rendezvényeinek segítéséért, megvalósításban játszott szerepéért;
MIHÁLYI MÓNIKÁNAK, a Jászapátiak Baráti Egyesület elnökének a FÉBE pályázati tevékenységének szakmai tanácsadói segítéséért;
NAGY FERENC egyesületi tagnak, a művelődési ház és könyvtár
rendezvényeinek sokoldalú segítéséért;
NAGY LÁSZLÓNAK a FÉBE tevékenységét népszerűsítő tevékenységéért;

NAGY LÁSZLÓNÉNAK a városi művelődési ház és könyvtár rendezvényeit segítő munkájáért;
NÉMETH ÁKOS pékmesternek az egyesület Kemence ünnepének
lebonyolításában való önzetlen segítségnyújtásáért;
TÓTHNÉ KLIPPÁN HEDVIG egyesületi tagnak az egyesületi és
városi rendezvények, kézműves foglalkozások önzetlen segítéséért;
1996-ban alapított KITÜNTETŐ PLAKETT elismeréseket adományoztak:
Az IGLICE GYERMEKNÉPTÁNC EGYÜTTES tagjainak a közel negyedszázados néptáncművészeti tevékenységükért, az egyesületi
és városi rendezvényeken való közreműködésükért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért; a kitüntetést Péter Szilád, az együttes vezetője,
az együttest segítő alapítvány kuratóriumának elnöke és Havrán Bettina, az együttes szakmai vezetője vette át.
JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM KFT. kollektívájának a
város fejlesztésében játszott két évtizedes eredményes tevékenységükért, az egyesület kiadványainak támogatásáért; a kitüntetést Versegi
László, a kft. ügyvezetője vette át.
BERZÉNÉ MAGYAR KRISZTINÁNAK a város kulturális életének segítéséért, mint színjátszó, versmondó több évtizedes tevékenységének elismeréseként;
BOGNÁR ÁGNES egyesületi tagnak az egyesület könyvkiadásait
segítő önzetlen munkájáért, az elnök adminisztratív tevékenységének
segítéséért;
DR. KISS DÁVID SÁNDORNAK, az egyesület elnökségi tagjának
tevékenységünket segítő és azon túlmutató, sokrétű önzetlen munkájáért;
PÁSZTOR ZSUZSANNÁNAK az egyesület adminisztratív tevékenységének sokoldalú önzetlen segítéséért;
SZLÁVIK JÓZSEF egyesületi tagnak tevékenységünk sokrétű technikai segítéséért;
Az egyesület elnöksége által 1998-ban alapított csak magánszemélynek adható EZÜST KITŰZŐ kitüntetéseket adták át:
CSERHÁTI VENCELNÉNEK, a FÉBE Ellenőrző Bizottság elnökének több mint 22 éves tevékenysége elismeréseként;
JÁGER JÁNOS egyesületi tagnak a város és az egyesület életében
és azon túlmutató több évtizedes hangszeres énekesi, közösségépítő
tevékenységéért;
KOTÁNNÉ KOVÁCS TÍMEA egyesületi tagnak, a Jászfényszaruért
Alapítvány kurátorának, a diákönkormányzat vezetőjének a városban,
az iskolában, az egyesületben, az alapítványban végzett két évtizedet is
meghaladó sokszínű, önzetlen tevékenységéért;
SOMOGYI GÉZÁNAK, a Samsung Electronics Magyar Rt. HRmenedzserének a Samsung és egyesületünk kapcsolatépítésében játszott meghatározó közvetítő munkájáért;
TAMUS BÉLANAK az egyesület alapító elnökségi tagjának negyedszázados tevékenységéért, a Fényszarui Képzőművészeti Napok elindításáért, segítéséért, a Jászok Egyesületével történő kapcsolattartásért, a
környezetvédelem országos képviselete terén végzett munkájáért;
Az egyesület elnöksége, majd közgyűlése 1998-ban az alapszabályban is rögzített ÖRÖKÖS EGYESÜLETI TAG és TISZTELETBELI
EGYESÜLETI TAG kitüntető címet alapított.
ÖRÖKÖS EGYESÜLETI TAG kitüntető címet adományozott:
MÉSZÁROS LÁSZLÓNAK, az egyesület alapító titkáraként, az
egyesület által létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának alapító elnökeként végzett negyedszázados eredményes tevékenységéért, a kulturális örökség megőrzése és létesítése iránti elkötelezettségéért;
SZABÓ IMREFIA BÉLA egyesületi tagnak az egyesület művészeti,
kulturális örökség létesítése tevékenységét gazdagító negyedszázados
támogatásáért, a városban az egyesület, az alapítvány által létesített
köz- és beltéri alkotásainak köszöneteként;
TÓTH TIBORNAK, az egyesület alapító elnökének negyedszázados
egyesületet összefogó eredményes tevékenységéért, az alapítvány munkájának segítéséért, a város kulturális életének gazdagításáért, a kulturális értékek megőrzése és létesítése érdekében végzett munkájáért;

(folytatás a 9. oldalon)
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TISZTELETBELI EGYESÜLETI TAG kitüntető címet adományozott:
DR. VOLLER ERIKÁNAK, Jászfényszaru város jegyzőjének, a város fejlesztésében, a törvényesség betartása érdekében végzett munkájának, a civil szervezetek, köztük a Fényszaruiak Baráti Egyesületének
programjait segítő tevékenységének elismeréseként.

A köszöntések és hozzászólások sorát Hortiné dr. Bathó Edit,
Bolla János, Nagy Gy. Róza, Mihályi József, a Jászapáti Vándorfi
János Honismereti Szakkör volt vezetője és a Jászsági Honismereti Egylet (JHE) tagja, Benedek József, a jászkiséri Csete Balázs
Honismereti Szakkör vezetője, JHE tagja dr. Turjányi Sándor, a
jászfelsőszentgyörgyi önkormányzat képviselője, JHE tagja, NagyMáté Enikő, Kovács J. Béla, az Árokszállásiak Baráti Köre elnöke,
Magyar Alíz, a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága
elnöke, Zsámboki Lászlóné alapító tag folytatta, és dr. Harangozó
Imre alapító tag zárta.
Az ünnepségen bemutatásra került a Fényszaruiak Baráti Egyesületének története. Negyedszázad a városért, Jászfényszaruért 19932018 című kötet, melyről külön cikkben számolunk be.

Dr. Voller Erika jegyző (középen)
a Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntetés átvétele után
A kitüntettetek nevében Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója mondta el gondolatait.
A húszperces kávészünet után hozzászólásokkal folytatódott az ünnepség programja.

Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója
megköszöni az egyesületi elismerés adományozását
Elsőként Nagyné Kiss Mária alelnök olvasta fel Ézsiás Vencel
hagyományőrző huszár őrnagy levelét, amelyben köszönetet mondott a FÉBE közösségének és Tóth Tibor elnöknek az elért közös
sikerekért.
Az első jelen lévő hozzászóló Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester volt, aki kérte Győri János alpolgármester, Sándor Sándor
képviselő, tanácsnok és Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyző közreműködését, hogy a jelen lévő három díszpolgárnak – prof.
dr. Dobák Miklós, Szabó Imrefia Béla, Tóth Tibor – átadják az Oszvald Nándor által készített, a
város aranyozott címerének
kitűző változatát, mely az
adományozási önkormányzati rendeletben szerepelt, de
átadásra eddig nem került.
Az elismerés kapcsán prof.
dr. Dobák Miklós és Szabó
Imrefia Béla fejtette ki gondolatait. A sort dr. Dobos
László, a Jászok Egyesületének elnöke folytatta, az elismerő szavak mellett bejelentette, nem jött „üres kézzel”,
100 ezer forintot utalnak át a
Dr. Dobos László,
FÉBE számlájára programjai
a Jászok Egyesületének elnöke
megvalósítására.

A jubileumra megjelent könyv bemutatása. A szerkesztő, Tóth Tibor
és munkatársai: dr. Kiss Dávid Sándor (balra), Mészáros László (jobbra)
A kiadványt a FÉBE-tagok aláírás ellenében az esemény végeztével
díjmentesen vehették át, és a jelen lévő vendégeink is kaptak egy példányt a kiadványból.
Az egyesület tevékenységének része a művészet minden ága, így a
kiállítások szervezése, tartása is.
A jubileumi program minden bizonnyal maradandó színfoltja volt
Szabó Imrefia Béla szobrászművész, művésztanár, a város díszpolgára,
a FÉBE Örökös Tag cím birtokosa érem és plakett kiállítása. Mivel
jelenleg máshol is kiállít, így egy tárló erejéig láthatók munkái.
Tamus István édesapja révén fényszarui származású grafikusművész,
művésztanár 13 év után ismét kiállít Jászfényszarun, a kiállítás a Kettős jubileum (65 éves és 45 éve grafikus) – gyökerei címet kapta.
Nagyné Kiss Mária népművelő, a FÉBE alelnöke a két művész társaságában méltatta életútjukat, majd megnyitotta a kiállítást.
Szabó Imrefia Béla szobrászként önműveléssel képezte magát. Első
művészi sikereit a Szolnoki Műhely tagjaként érte el. 1990-től tagja
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 1992-től a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége szobrász- és éremszobrász
szakosztályának, 1993-tól a Magyar Szobrásztársaságnak, 2003-tól
a Nemzetközi Éremszövetségnek, 2012-ben alapító tagja a Szolnoki
Képzőművészeti társaságnak. 1974 óta alkotóművész, másfél évtizedig műterem híján elsősorban érmeket, kisplasztikákat készített. Első
köztéri alkotását 1989. október 22-én avatták Szolnokon, az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékművét. Lakitelken, a népfőiskolán
két tucatnyi alkotása látható: szobrok, domborművek, emlékművek.
Szülővárosában, Jászfényszarun számtalan bel- és köztéri alkotása található. A mai államhatáron túli magyar kultúrterületen is megtalálhatók munkái (Dunaszerdahely, Munkács, Görgényüvegcsűr, Makranc,
Laskó). Számos országos, megyei és városi kitüntetések, díj tervezője
és megvalósítója.
1997-ben megkapta Szolnok város pedagógiai díját, 2001-ben elnyerte a XIII. Országos Érembiennálé díját, mint a legjobb vert érem
tervezője. 2001-ben megkapta Jász-Nagykun-Szolnok megye művészeti díját, 2005 óta Jászfényszaru Díszpolgára, 2009-ben Szolnok
város kulturális díjának birtokosa.
2017-ben megjelent Porunk felett című verseskötete.
Tamus István grafikusművész, tanár Debrecenben született 1953.
szeptember 13-án, Itt érettségizett. 1978-ban a Nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán rajz–földrajz szakos, majd 1986-ban
(folytatás a 10. oldalon)

10

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/11

A FÉBE negyedszázados jubileumi ünnepi találkozója
(folytatás a 9. oldalról)
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán művészeti rajz, művészettörténet,
és ábrázoló geometria szakos tanári diplomát szerzett. 1980 és 2016
között a debreceni tanítóképzésben főállásban oktatott, illetve saját
alapítású művészeti szakképzés keretében tehetséggondozást és képzőművészeti szakokra való felkészítést végzett. Közel 50 tanítványából
vált alkotóművész, rajztanár és vizuális szakember. Négy és fél évtizede
rendszeres résztvevője a városi, megyei, országos, illetve nemzetközi
kiállításoknak, és alkotótáboroknak. Alkotói pályáját a műfaj- és sokszínűség és a művészeti következetesség jellemzi. 2000-ben létrehozta
grafikus társaival együtt a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületét,
melynek elnöke. Számos elismerés és kitüntetés birtokosa. Debrecen
Kultúrájáért díj (1993, 2005); Tanítóképzésért emlékérem (1997);
Holló László-díj (2004); Móré Mihály-díj (2007, 2013); Hajdu-Bihar megyei Príma díj (2011); Csokonai-díj (2013); Fekete Bori-díj
(2013); Dürer emlékérem (2015); Derecske Városi Díj (2016).
Több művészeti album és kiadvány szerkesztője és kiadója. Októberben jelent meg legújabb „Tamus 65 év képekben 2018 Debrecen”
című képes albuma.
Szabó Imrefia Béla és Tamus István kiállításai a földszinti bal oldali
két kiállítóteremben 2018. december 15-ig a művelődési ház nyitvatartási ideje alatt látogatható. A harminc kiállított Tamus István
képből 28 grafika és festmény megvásárolható.
A kiállításokat a 13 órakor kezdődő ebédig, illetve 14 órát követően
a kulturális műsorig nézték meg az ünnepség résztvevői.
A Vágó Bt. 165 főre terített, és 13 órától négyféle meleg ételből és
köretből választhattak, illetve kóstolhatták meg a jelenlévők a tartalmas

ételeket. Többen csak az ebédig tartó programokon vettek részt, míg
mások a nyilvános, 14 óra 30 perckor kezdődő kulturális szórakoztató
műsorra érkeztek. A Madách Színház három fiatal művésze: Borbély
Brigitta, Hompok Tamás és Német Gábor 90 perces zenés műsora
szórakoztatta az ünnepség résztvevőit és az érdeklődő helyi lakosokat.
Az egyesület elnöke megköszönte a vendégeknek, hogy megtisztelték a rendezvényt, tagoknak, barátaiknak, hogy itt voltak, és együtt
ünnepelhettek, és remélhetően a jövőbben is együtt cselekedhetnek a
városért, Jászfényszaruért. A rendezvény záró akkordjaként 16.00 óra
előtt néhány perccel Tolcsvay László – Bródy János: Isten hozzád című
dalát Koncz Zsuzsa előadásban a stúdió játszotta be, és a jelenlévők
kissé meghatottan, spontán felállva énekelték.
Részlet a dalból:
„Este van már, csillag van az égen,
véget ért megint egy szép napunk.
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú,
hiszen isten tudja, hol találkozunk.
Az angyalok is könnyes szemmel néznek
ha látják, hogy mi még együtt vagyunk.
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú,
de hát isten hozzád, vár az otthonunk.
…
Alszik már az utca és a város,
ébren talán csak mi álmodunk.

Későre jár, mégis nehéz most a búcsú
csak az isten tudja, hol találkozunk.
Mára már a muzsikának vége,
legyen ez az utolsó dalunk.
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú,
legyen isten hozzád, vár az otthonunk
Minden jó, csak legyen jó a vége,
de addig még talán találkozunk.
Későre jár, mégis nehéz most a búcsú,
ha lehet, legyen szebb a holnapunk.”

A FÉBE www.facebook.com/fenyszaruiak.baratiegyesulete oldalon
közel 150 kép látható a rendezvényről.
Tóth Tibor · Fotók: Glonczi Rudolf

A varázslatos Kelet
November 10-én megnyílt a „A varázslatos Kelet” Szíria – Kelet
gyémántja című, dr. Ftaimi Mounzer gyűjteményéből származó fotókiállítás. A megnyitón fellépett Molnár Márta dervistáncos és Sam
Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Nagy Ildikó
Khouzma lantművész.

Karatebemutató
Gőzerővel készülünk a közelgő
karatebemutatónkra, ami no
vember 25-én lesz megtartva az
Adok-Kapok Szórakozva Jótékonykodok jótékonysági sportdélutánon. Köszönjük szépen a
felkérést kedves Fűtő Krisztinának, szívesen teszünk eleget az
ilyen szuper ötleteknek! Bemutatónkat interaktívra tervezzük,
így bárki kipróbálhatja a pajzsozást, illetve a pontkesztyűzést.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és jótékonykodót, hisz ne feledjük:„Adni jó!”
OSU ARIGATO!
senpai Fülöp Roland

Szépkorú köszöntés

Fekete Sándor szépkorú lakosunkat 90. születésnapján köszöntöttük
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal
Fotó: Szalayné Varga Erzsébet
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Óvodai hírek
Gyárlátogatáson a Macik

„Vettem egy nagy kerek tököt, ott csücsült a répák között.
Narancsszín a fényes bőre, lámpást faragok belőle.”
Matos Maja: Töklámpás
A töklámpás készítése mindig izgalmas a gyerekek számára. Szeretnek segíteni az elkészítésében. A Maci és a Süni csoportos gyerekek
együtt faragták, kanalazták a belsejét, válogatták a magokat. Amikor
elkészült, mécsest tettünk bele, besötétítettük a csoportszobát, úgy
Kép és szöveg: Földvári Edit
csodáltuk a lámpások fényeit.

Galérianyitó
A Napfény Óvoda őszi Ovigaléria-nyitó ünnepségén megismerkedhettek a kisgyermekek a cigány kultúra legfontosabb, autentikus hordozó elemeivel: a cigány tánccal, zenével és a népi viselettel.
A hiteles tolmácsolásban kedves, volt óvodásaink: Banya Tifani, Banya Dávid és Banya Norbert érkeztek segítségünkre. Ezúton is köszönjük szépen a szívességüket és a hangulatos kis zenés műsort!
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea, Mezei Zsoltné

Nagy izgalommal indult el október 16-án a Maci csoport a Jászfényszarui Thyssenkrupp gyárba. Volt már alkalmunk megismerkedni a
gyárral az általuk szervezett családi nap keretein belül, azonban most
sikerült belülről is megtekintenünk. Először megnézhettük a tárgyalót, ahol megtudhattuk, valójában mik is készülnek itt, majd kedves
idegenvezetőinkkel körbejárhattuk a gyár területét. Közelebbről is
megnézhettük a gyártósorokat, végignéztük a gyártás folyamatait, kipróbálhattuk, milyen irányítani egy robotkart. A gyermekek számára
ez volt a legizgalmasabb része kirándulásunknak. Végül visszatérve a
tárgyalóba ajándékokkal leptek meg bennünket. Köszönjük a lehetőséget és a szervezést Győri Mártának, élményekkel gazdagodtunk!
Kép és szöveg: Földvári Dorottya

Újra a jégen…

Október elején ismét megnyitotta „kapuit” a jászberényi jégpálya a
Napfény ovisoknak is. Óvodánkból közel 40 nagyközépsős és nagycsoportos gyermek járhat minden péntek délelőtt az óvó nénik kíséretében korcsolyázni. Adrienn néni és Tóni bácsi minden alkalommal
lelkesíti és biztatja a jégre már haladóként vagy épp kezdőként érkező
gyermekeket. A hideg levegő és a csúszós jég senkit sem riaszt vissza,
izgalommal és érdeklődéssel tekintenek a gyermekek a kihívások elé.
Reméljük ez a lehetőség hosszú évekig kíséri majd gyermekeinket!
Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda

Már óvodás vagyok

A Napfény Óvoda legkisebbjei. Kép: Földvári Edit
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Óvodai hírek
Eltelt egy év
Már egy éve, hogy a jászfényszarui óvodások mindennapi élete
az új óvodában zajlik. November közepén költözködtünk, vettük
birtokba a különböző színű csoportszobákat. Óvodánk igazgatója, Ácsné Csontos Mária több mint 30 évet dolgozott a régi épületekben, ő is velünk együtt izgult, tervezte, szervezte az új óvoda
beindítását.
Hogyan élted meg a költözködést?
A Napfény Óvoda épülete folyamatos kihívások elé állított bennünket. Megtapasztaltuk előnyeit, hátrányait. Új feladat volt számomra az
épület működtetése, a garanciális karbantartások, javítások megszervezése, lebonyolítása.
A gyerekek érdekeit szem előtt tartva igyekeztünk a költözést lebonyolítani, hogy számukra az új épület „elfoglalása” minél zökkenő
mentesebb legyen.
Mennyiben más az új épület, mint a régi volt?
Teljesen új épületbe költöztünk, minden tevékenységnek, feladatnak
helye lett. Van logopédiai szobánk, fejlesztő szobánk, nevelői szobánk,
a felnőtteknek öltözők, mosdók. Régi vágyunk volt már egy tornaterem. Minden csoport számára biztosított a tágas hely a mozgáshoz,
jobb lehetőség van a gyermekek mozgásfejlesztésének megvalósításához.
Hogyan alakultak a személyi és a tárgyi feltételek? Milyen egyéb lehetőségeket biztosít az óvoda a gyermekek számára?
Személyi feltételeink bővültek, több szakember segíti munkánkat.
Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus foglalkozik szükség szerint a gyermekekkel. Elindult a tagolás!
TSMT-módszer alkalmazása, amelyet saját szakemberünk végez.
Előzetes felmérések, vizsgálatok után ebben a nevelési évben egyéni és
csoportos fejlesztések segítik a gyermekek fejlődését. Két pedagógiai
asszisztens segíti az óvónők munkáját a csoportokban. Az épület rendben tartásában négy fő segítő munkatársunk van.
Önkormányzati támogatással lehetősége van gyermekeinknek Jászberényben korcsolyázni, sakkoktatás, hittan, zeneovi áll az érdeklődő
gyerekek rendelkezésére.
A vízhez szoktató használata különböző engedélyekhez kötött. Ennek az évnek a feladata használatának beindítása, a foglalkozások megszervezése. Programunkat, házirendünket, működésünkhöz szükséges
dokumentumainkat folyamatosan felülvizsgáljuk, a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgozzuk, frissítjük.
2019-ben tanfelügyeleti ellenőrzés előtt állunk. Az elmúlt egy év
tapasztalataira építve folyamatosan próbáljuk mindennapjainkat, rendezvényeinket átgondolni, megszervezni. Ennek szellemében tartottuk a farsangi bálunkat és nemrég a Napfény partit. Földvári Edit

Márton-nap

Márton-nap jeles nap óvodánkban. Megismerkednek gyerekeink
Márton legendájával, a nevéhez fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel. Libás mondókákat mondogatnak, sok-sok kisliba készül különféle
technikákkal. A Katica csoportos gyerekek libás játékokat mutattak be.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Iskolai hírek
Színházban jártunk

A tavalyi 8. b osztályosok élménybeszámolója alapján a hetedik évfolyam is kedvet kapott hozzá, hogy a József Attila Színházban megnézze
az Indul a bakterház című előadást. A bravúros szereposztású darab
végén nekünk is szerencsénk volt, és a művészbejárónál a nagyon készséges Nemcsák Károllyal, aki a darabban Patást, a lókupecet alakítja,
sikerült egy közös fotót készítenünk.
Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Kiss Annamária

Jász Kupa kézilabdatorna

Iskolánk, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola, 7-8. évfolyamának
kézilabdázó lányai meghívást kaptak
a Jászszentadráson rendezett Jász
Kupára. A hat csapat részvételével
lebonyolított tornán lányaink Tápióbicskével és Jászdózsával kerültek egy
csoportba. Előbbit 16-2-re, utóbbit
10-1-re múltuk felül. Következett a
döntő, melyet a házigazdák ellen vívtunk. A végig szoros, kiélezett küzdelemben 9-6 arányú diadalt arattunk,
mellyel megszereztük az aranyérmet
és a vándorserleget. Külön köszönet
Sulyok Fláviának, akinek keze alatt
nagyon sokat fejlődtek kézis lányaink. A torna legjobb játékosa címet
csapatunk vezéregyénisége, Kovács
Csizmarik Gyula
Niki kapta.
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Iskolai hírek
Rózsafüzér imádkozás
„Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni.”
/Szent Pió atya/
Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva október 18-án, magyarországi idő
szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoztak fél órán át a békéért és az egységért. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet
hívta a gyermekeket – és kérte a hitoktatókat, szülőket, pedagógusokat – hogy közösen
imádkozzák a rózsafüzért a világ békéjéért
október 18-án 9 órától.
Iskolánk csatlakozott a kezdeményezéshez.
350 tanuló és pedagógus imádkozott a békéért és az emberiség egységéért.
Kotánné Kovács Tímea
Kép: Lovászné Török Magdolna

Újra énekeltünk

Nemzeti ünnepeink az iskolában
Október 5-én, pénteken az iskolarádióban Kovács Tímea tanárnő
színjátszós diákjainak felvételével emlékeztünk a gyásznapra. Vértanúink utolsó szavai méltóak voltak az ünnephez. A Botkáné Sárközi
Ildikó tanárnő által készített tabló az emeleti folyosón, és az egész nap
égő mécses megható mementó volt.
Október 23-ára emlékezve egy rádiójátékot hallgathattak meg diákjaink az iskolarádióban, mely során a forradalom eseményei gyerekszemmel, gyerekhangon elevenedtek meg, közelebb hozva a forradalom eseményeit ehhez a korosztályhoz. A rádiójátékot Kovács Tímea
színjátszós diákjai adták elő a tanárnő vezetésével. Az ünnephez kapcsolódóan az emeleten a forradalomról készült archív képek másolatait
nézegethették az érdeklődők Kotánné Kovács Tímea rendezésében.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A diákönkormányzat immár hagyományos rendezvénye a zenei világnaphoz kapcsolódóan a karaoke verseny, ami nem is igazi verseny,
bár az osztályok pontot gyűjthetnek vele, inkább lehetőség a próbák
során a közösségépítésre, vidám hangulatban eltöltött együttlétekre.
Ez látszott is az osztályok által előadott produkciókon, amelyek önfeledtek, jó hangulatúak voltak. Igazi meglepetések is születtek, valódi
tehetségek csillantak meg, és akinek esetleg nehezebben ment, a mindenre kapható lelkes közönség boldogan besegített. Az 5. a osztály volt
a legtermékenyebb, ahonnan négy produkcióval is jelentkeztek. Egyegy produkcióval szerepelt az 5. b, 6. a , 8. a, 8. b, 8. c, 7/1-es csoport,
és kettővel a 7. a. Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját és a
gyerekek nem múló lelkesedését.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

14

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/11

Mária erejével

Petrás Mária Prima Primissima és Magyar Örökség díjas népdalénekes, keramikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
valamint lánya Petrás Alina keramikus kiállítása nyílt meg no
vember 16-án Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi Házban,
a népfőiskolai hagyományőrző Erzsébet-napi programok keretében. Petrás Mária elsősorban figurális kerámiákat készít, biblikus
témájú domborműveiben, szobraiban a csángó falvak imái és énekei elevenednek meg, Petrás Alina kerámiáiban a természet elemei
ragyognak ránk – a megnyitón a művészek énekeltek.
A csángóföldi gyökerekkel rendelkező Petrás Mária a „Mária erejével” című tárlat megnyitóján elmondta, óriási öröm számára, ha szülőföldjének egy kis darabját, illetve annak kultúráját tudja bemutatni
szerte az országban, így most Jászfényszarun is.
A művésznő a moldvai csángók földjéről származik, Diószénben született. Alapfokú iskoláit is itt végezte, majd szakmunkásképzőben folytatta tanulmányait Hétfaluban. „Az Iparművészeti Főiskola grafikus
szakára jelentkeztem, de a plasztika és a mintázás szeretete a kerámia
közelébe vonzott. A Jóistennek köszönöm a tehetségemet, és feladatomnak érzem, hogy megmutassam azt a világot, amelyben felnőttem.
Csángóföldön nagyon szoros az emberek és az Isten közötti kapcsolat,
és a művészet nagyszerű és kifejező eszköz ennek megmutatására” –
fűzte hozzá a művész.
1990-ben járt először Magyarországon egy csángó küldöttséggel.
Rajzaira, festményeire hamar felfigyeltek, biztatták, hogy foglalkozzon
képzőművészettel. 1991-ben beiratkozott a Magyar Iparművészeti Főiskolára, ahol 1995-ben diplomázott. Első kerámiakiállítása 1997-ben
volt, azóta több mint 90 helyen mutatták be műveit itthon és több
kontinensen egyaránt. Figurális kerámiái, biblikus témájú domborművei egyedi stílusban készülnek, népművészeti motívumokkal átszőtt alkotásai meghittséget, líraiságot sugároznak.
Az alkotás mellett aktívan tevékenykedik csángó ügyeket szolgáló
szervezetekben. Rendszeresen részt vesz kulturális rendezvényeken,
ahol szülőföldje népdalait énekli. Megismerteti az anyaországgal a
térben tőlünk távol levő, de szívünkhöz nagyon közel álló moldvai
csángó vidék egyedi nyelvezetét és dallamvilágát. Hangját ma már Budapesttől New Yorkig nagyon sok helyen ismerik, számos rádiós és
tévés felvételt is készített.
Petrás Mária hitéleti, Petrás Alina természeti elemeket mutató művei s a hitvallásuk egy kicsit közelebb hozta hozzánk a távoli csángó
vidéket. Az ott élő emberek szerény, tiszta lelkülete itt időzik nálunk
majd egy hónapon át, hogy megcsodálhassuk az egyszerűségben élő
nagyságot, a kerámiákba álmodott szentséget, a hétköznapokon túlmutató mindenséget. Az alkotásokból kiderül, hogy nemcsak nekünk
van szükségünk az égiekre, hanem nekik is ránk. Hálásak lehetünk a
művészeknek, akik segítenek minden embernek felfedezni a teremtés
szépségeit, hangsúlyozta a beszélgetés során a népfőiskola vezetője. Elmondta, hogy nagy megtiszteltetés és öröm bemutatni Petrás Mária és
Petrás Alina művészetét és alkotásait.
Egy csángó legenda szerint az aszú avagy száraz Szeret partján állt
egy óriás szürkenyár, melyet még Szent László király ültetett, hogy a
fa tetejébe elhelyezett haranggal létrejöjjön egy összeköttetés az Ég és
a Föld, a fölöttünk lévő Isten-országa és földön élő csángók között,
akik a legenda szerint a nevüket is ekkor kapták, hiszen a földre leérő

harangkötéllel lehetett csángatni, ahogyan a harangok félreverését a
moldvai, gyimesi csángók nevezik.
Petrás Mária és Alina a magyar művészeti örökség védelmében veri
félre a harangot, a nemzeti művészet életre keltéséért csángat!
A kiállítás december 13-ig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében, illetve minden hétköznap 10–12 és 13–16 óráig. A látogatáshoz előzetes bejelentkezés, időpontegyeztetés szükséges az alábbi
telefonszámon: +36 30 579 0164. A kiállított termékek megvásárolhatóak, érdeklődni az előző telefonszámon lehet.

Petrás Mária az alábbi esti imával búcsúzott:
A fényes Nap immár lenyugoda,
A föld felszíne sötétbe marada,
Nappali fény éjjelre változa,
Fáradtaknak nyugadalmat hoza,
Vessünk számot hát, édes Istenem,
Hadd, lelkemet ne kelljen féltenem,
Hadd lehessen bátrubban szólanom,
Midőn meg kell előtted állanom,
Ne szólíts ki, Uram, készületlen,
Ne szólíts ki, Uram, készületlen,
Vezess elébb az enyhítő kútra,
S úgy bocsáss el münket e nagy útra.
Isten áldja kendteket!
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság programjában közreműködő a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a helyszínt a
Jászfényszarui Katolikus Egyházközség biztosította. Támogató: a Szi
lágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet és Jászfényszaru Város Önkormányzata.
Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotók: Pető István

Adventi kávéház
A fennállásának negyedszázadnyi évfordulóját ünneplő Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság az Adventi Kávéházba hívja az egyesület
tagjait, pártolóit és rendszeres résztvevőit. Ünnepeljünk együtt advent
második vasárnapján! Háziasszony Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szerkesztő műsorvezetője, vendégünk az Egri Érseki Fiúkórus.
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A Fényszaruiak Baráti Egyea kastély bővítése. Két fia közül
sülete 2018. augusztus 24. és
ezt a birtoktestet még életében,
27. között negyedik alkalom1814-ben Széchenyi Istvánnak
mal szervezett 50 fő részére
adta. Széchenyi István külföldön
külföldi kirándulást.
szerzett tapasztalatait felhasználIdőben, 5 órakor kellett indulni,
va mintagazdaságot hozott létre.
hogy a 9 órás nyitásra Fertődön
A kastély egyes részeit 1834–
legyünk. Többen jártunk már itt,
1840 között Hild Ferdinánd sopmegnéztük az Esterházy-kastély
roni építésszel átépíttette és korépületegyüttesét, de mióta közel
szerűsíttette. A korban még ritka
négymilliárd forint európai uniós
fürdőszobákat és a vízöblítéses
pénzből már nagy részben felújívécét vendégei is megcsodálták.
tásra került, nem láttuk. Szokták
A kastély épületében az 1944.
mondani, a pénz csodákra képes,
december 6-i angol légitámadás
Csoportkép az Eszterházy-kastély díszlépcsőjén
ez itt is elmondható és látható.
során a parkba hullott bombák
Az épület mai formáját a 18.
miatt jelentős károk keletkeztek.
század második felében nyerte el, Esterházy (Fényes) Miklós elképzeléA kastélyt 1969–73 között állították helyre, és 1973-ban megnyitotsei és tervei alapján. A barokk épületegyüttes a maga korában egyedülták meg, benne a Széchenyi István Emlékmúzeumot. Az emlékmúálló építészeti jelenségként értékelhető. Az itt élt Esterházy hercegek
zeum két részből áll: a földszint összenyíló teremszobáiban korabeli
művészetpártoló tevékenysége révén a 18. század végi Magyarország
enteriőrök között a Széchényi család történetét és Széchenyi István
egyik fő kulturális központja volt a kastély, „magyar Versailles”-nak is
életét mutatják be számos érdekességgel. Az emeleten „a legnagyobb
nevezik. A kastély fénykora 1768-tól 1790-ig tartott.
magyar” munkásságához kötődő gazdasági kiállítások kaptak helyet,
A kastély mind a 126 szobája gazdag rokokó dísszel volt ékes, a beegy terem kivételével modern berendezéssel. Láthattuk közmunka- és
rendezés is e stílusban készült. Centruma az emeleti díszterem és az
közlekedésügyi miniszteri dolgozó szobájának fontosabb bútorait, így
ahhoz kapcsolódó zeneterem, amelyek a középrizalit mögött két emeíróasztalát is. A kastély bal oldalán helyreállított lovardába még naplet légterét foglalják el. Ide a földszintről egy belső lépcsőn és a külső
sütésben érkeztünk. Díszes lószerszámok sokaságát láttuk, közel 20
díszlépcsőn át lehet bejutni. A bútoroknak, díszkárpitoknak csak a
versenyló van bértartásban a szép bokszokban. A látogatás végére 30
kisebb hányada tartozott valaha a kastélyhoz, nagyobb része más kasperces zivatar érte el a térséget, az esernyők a buszon, így megvártuk
télyokból és palotákból származik.
az eső végét. Nagycenk másik nevezetes zarándokhelyére, a Széchényi
család mauzóleumához mentünk.
A mai nagycenki temető területének nagyobbik részét 1778-ban özvegy Széchényi Antalné Barkóczy Zsuzsanna adományozta a település
lakói számára. Az özvegy jóvoltából az adományozás évében felszentelték a temető közepére épített temetői kápolnát. Széchényi Ferenc
Ringer József soproni építész tervei alapján 1806–1819 között kibővíttette egy családi temetkezési hellyel, mauzóleummal, és a kápolna
elé egy klasszicista stílusú előcsarnokot emeltetett. Itt nyugszik Széchenyi István és felesége, Aspangi Seilern Crescentia is. Az előcsarnok
alatt húzódó kereszt alakú térben, annak hosszanti szárában 47 sírhely
került kialakításra. Itt temették újra 1811-ben az 1710-ben elhunyt
Széchényi Pál kalocsai érseket, akinek mumifikálódott holttestét ma
üvegkoporsóban láthatjuk. A csoport „a legnagyobb magyar” sírjánál koszorút helyezett el.
Az időjárás okozta késés miatt Fertőrákoson kihagytuk a Kőfejtőt,
A fertődi Esterházy-kastély díszterme · Fotó: Zsólyomi Jánosné
nem értünk oda 17 órára. Az egyetlen olyan magyarországi község,
amelyet kőfal övezett, és püspöki palotája is volt. A települést néző
A zenei élet egyik központja az operaház volt, amely még a 19. szágumikerekes kisvasúton 70 perces utazás során sok szép műemléképüzadban leégett, mára csak egy falmaradványa maradt meg, de terveletben és a Fertő-tó felejthetetlen látványában gyönyörködhettünk.
zik újjáépíteni. Joseph Haydn aktív alkotói korszakát töltötte Miklós
A kisvasúttal kimentünk
herceg szolgálatában, operák, vígoperák, szimfóniák születtek itt. Az
és megnéztük a Mithrászelőadások színhelye az emeleti díszterem volt. A falakon nagy méretű
szentélyt vagy Mithrászfrancia tükrök, flamand és francia gobelinek, velencei falikarok láthabarlangot a magyar–oszttók. A terem sarkaiban az évszakok allegorikus szobrai, a mennyezeten
rák határon, a Fertőrákost
Apolló isten freskója és az aranyozott bútorok ejtettek ámulatba benFertőmeggyessel összekönünket. Itt tartják ma is a hangversenyeket.
tő országút mellett találAz eredeti francia parkot a 19. században a mértani formákból építható római kori emléket,
kező, a természethez jobban igazodó angolparkká alakította át EsterMithrász isten kultuszáházy Miklósné gróf Cziráky Margit, felújítás után ez a park látható ma
hoz köthető misztériumis. Az itt eltöltött két fél óra alatt csodálatosan szép dolgokat láttunk,
vallás egykori szertartási
örökítettek meg a fotósok képei. A kastélyban egy lakosztályt tart fenn
helyét. Szálláshelyünkre, Mithrász-szentély · Fotó: Zsólyomi Jánosné
az állam az Esterházy családnak, jelenleg Esterházy Antal számára.
innen 12 km-re Sopronba
Utunk Nagycenkre, a Széchényiek ősi fészkébe vezetett. Nagycenk
a Szieszta Hotelba a tervnek megfelelően érkeztünk.
zálogjogon jutott a Draskovichoktól Széchényi Pál kalocsai érsek tuA második napon reggeli után 9 órakor indultunk Fraknó várát
lajdonába. Halála után öccse, Lőrinc, majd annak fia, György birto– Burgenland egyik legismertebb jelképét – megnézni. A középkori
kolta, aki 1697-ben grófi címet szerezett. Az uradalom központjává
várat a nagymartoni grófok építtették, akik új lakhelyük után „Fraknó
Nagycenket Antal tette, akitől unokaöccse, mint egyetlen életben
urainak” is nevezték magukat. 1450 körül kihalt a család férfi ága, és
maradt férfi családtag, a Nemzeti Múzeumot alapító Széchényi Fea vár 170 évre a Habsburgok tulajdonába került. Esterházy Miklós
renc (1754–1820) örökölte. A birtoklása alatt, 1800-ban fejeződött be
(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)
az északkelet-magyarországi munkácsi uradalmat átengedte Bethlen
Gábor erdélyi fejedelemnek, cserébe 1622-ben II. Ferdinánd császártól megkapta Fraknó várát és az uradalmat, amely négy évvel később
az örökös grófi címmel együtt örökölhető birtokká vált. Gróf Esterházy Miklós nádor ezután elkezdte a düledező vár hatalmas erődítmén�nyé való bővítését. Fia, Pál a XVII. század második felében kezdte el a
fellegvár kiépítését. Az építési munkálatok során a művészi elemekre
is nagy hangsúlyt fektettek: az ellenálló erődítményt dekoratív falfestmények, szobrokkal díszített főkapuk, egy barokk lovas szobor, valamint egy 1707-ben felfüggesztett, 2,5 m hosszú krokodil is ékesítette.
Pál herceg halála után az erődítmény rendeltetése is megváltozott:
már nem biztonságos lakóhelyként,
hanem kincstárként, levéltárként
és a hercegi csapatok fegyverarzenáljának őrzőhelyeként szolgált. Az
Esterházy Magánalapítvány célja
az uradalom nyereségéből és pályázatok útján a kilencvenes évektől
folyamatosan: a háború által megkímélt várat, helyiségeit, tárgyait
felújítani, restaurálni és láthatatlan
biztonsági rendszerrel ellátni. Így
Aranyozott ezüst,
vált az Alpoktól északra fekvő tedrágakövekkel, smaragddal
rület gyöngyszemévé. A szépség, a
kirakott óra a fraknói várban
pompa leírhatatlan, azt látni kell.
Fotó: Zsólyomi Jánosné
Utunk következő állomása Burgenland tartománya, melynek székhelye Kismarton, német nevén Eisenstadt. A tartomány központja
Soprontól mintegy 20 km-re található, egyik jelentős műemléke az
Esterházy család egykori fő rezidenciájául szolgáló Esterházy-kastély.
A kastély története egy XIII. századi várra nyúlik vissza, amely a
XVII. század végén kerül az Esterházyak tulajdonába. A család egyik
legjelentősebb alakja a hercegi rangot elnyert Esterházy Pál 1663 és
1672 között barokk kastéllyá építtette át a várat. A kastély számára II.
Miklós uralkodása alatt következik el a második fénykor a XIX. század
elején. Rezidenciáját klasszicista stílusban átépíttette, és ezen munká-

latok megvalósításához sikerült megnyernie a francia Charles Moreau
építészt, aki a forradalmi klasszicizmus egyik legismertebb képviselője.
A kastélymúzeumot tekintettük meg. A kastélyban tett körséta kiemelkedő állomásai a Kis Kínai Szalon, melynek falait a XVIII. század
közepéről származó kantoni tapéta fedi, valamint a Vörös Szalon. A
fényűző Tükörterem a hercegi rezidencia központi helyisége volt, a

Kismarton, Vörös Szalon · Fotó: Zsólyomi Jánosné
kastély fénykorában mint első számú fogadóhelyiség szolgált. Innen
léphettünk ki az erkélyre, mely a kastély tér felőli homlokzatát ékesíti.
A látogatók az idegenvezetés végén tekinthetik meg az Empire Termet,
a hercegi család fényűzően berendezett dísztermét. Láthattuk a kiszolgáló személyzet lakrészét, berendezését is. A főtéri séta után Ruszt kikötőjébe mentünk, ahol már vár bennünket a különhajó. A látvány,
ami elénk tárult a 90 perces hajút során, meseszép volt. Elhaladtunk
Mörbischnál a tó partján épült 6000 főt befogadó vízi színház mellett
is. A vacsoránkat is felszolgálták a hajóút során, majd a vacsorához kapott jó fehér és vörös bor-nedű jó hangulatot csinált. Gorcsakovszkiné
Marika vezetésével már dalra is fakadtunk. Fertőrákoson a kikötőben
buszunk várt bennünket, és a fárasztó, de szép nap után a soproni
Tóth Tibor
hotelben nyugovóra tértünk.

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Szűcs Mihály és családja (1860?)
A Városi Értéktárban található egy eredeti tusrajz, a rajzoló szignója
a kép jobb sarkában látható. A kép az író magánkiadásában 1892-ben
megjelent „Szűcs Mihály Életleírása és több utazásai és kalandjainak
gyűjteménye” című könyvbe került. A kiadvány 16. oldalán látható ez
a kép. A könyvet hasonmás kiadásban, családfa és Szűcs Mihály életével kapcsolatos kutatásokkal kiegészítve a honfoglalás 1100 éves évfordulójára a FÉBE jelentette meg 550 példányban, a jubileumhoz méltóan díszkiadásban. A családfakutatásból tudjuk: szülei Szűcs András
és Tornóczy Katalin, nagyszülei Szűcs János és Magyar Klára voltak.
Szűcs Mihály a család hatodik gyermekeként 1923. szeptember 29én született, és 80 évesen 1903. december 29-én hunyt el. Felesége
Berze Terézia, Berze János és Levocs Ilona szülők gyermeke. Berze Terézia 1827. augusztus 7-én született, és 1913. június 26-án halt meg.
Három gyermekük született. István 1851. évben három hónapot élt,
Imre 1952. október 13-án született és 1862. január 1-jén hunyt el. István 1855. július 22-én született, és 24 évesen joghallgatóként – Eperjesre járt Vágó Pál későbbi festőművésszel – 1879. szeptember 1-jén
hunyt el. A képen még látható Berze Terézia édesanyja, Berze Jánosné
Levocs Ilona is. A rajzon mindkét gyermeke látható, így valószínűleg
1861-es állapotott örökített meg az ismeretlen rajzoló, mert Imre már
1862. január 1-jén elhunyt. Szűcs Mihály születésének 195., halálának 115. évfordulója van, felesége, Berze Terézia pedig 105 éve hunyt
el. A hármas évforduló jegyében tesszük közzé az igen értékes eredeti tusrajz szkennelt változatát.

Nagy valószínűséggel a könyv szerzője saját kezűleg írta rá a nyomdának, hogy „Szűcs Mihály és családja”. A könyv már régen elfogyott, így
most az is láthatja a rajzot, akinek a könyv nincs birtokában.Tóth Tibor
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Helytörténeti konferencia könyvbemutatóval
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Jászfényszaru Város
Önkormányzatával és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtárral együttműködve
helytörténeti konferenciát tart
könyvbemutatóval egybekötve
annak kapcsán, hogy negyedszázada történt a városi cím
adományozása és az egyesület megalakítása, valamint az
ötven éve (1968. december
17.) az Óvárosháza földszintjén megnyílt Néprajzi
Kiállítás tiszteletére.
A konferencia 2018. december 15-én (szombaton)
kerül megrendezésre.

I. Ferenc 1831. évben kiadott,
Jászfényszarut mezővárossá nyilvánító
oklevelének első oldala függő pecséttel

A program:
9 óra 30 perckor a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Somogyi Béla út 24.) homlokzatán 1994. október 8-án elhelyezett Kiss
József-emléktábla megkoszorúzása. A gyűjtemény névadójára
az 1989-ben megjelent könyve alapján dr. Kiss Dávid Sándor
emlékezik.
10 órakor a Városháza dísztermében – a Néprajzi Kiállítás fél évszázados jubileuma és Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató emlékére – helytörténeti konferencia megnyitása.
A konferencia előadói és előadásuk témái:
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet – Önkormányzat a Jászkun kerületben.
Dobos László dr. – Adósai vagyunk szülőföldnek, a Jászok Egyesülete száz éve
Farkas Kristóf Vince dr. – Jászfényszaru jelképei. A címertől a rostélyos kalácsig
Hortiné dr. Bathó Edit – A jász viselet virágkora és csodálatos újjászületése
Selmeczi László dr. – A reformáció a Jászságban

XXIX. Jász bál
2019-ben a Jász Világtalálkozót rendező település, Jászkisér
adott otthont a XXIX. Jász bálnak. Településünket Győri János
alpolgármester és felesége, Ézsiás
Barnabás regnáló jászkapitány és
párja, Ézsiás István emeritus jászkapitány és felesége és dr. Sándor
Mátyás és felesége képviselte.
Tőlük tudjuk, hogy a rendezvény
nagy sikerű volt.
A településünkön működő
Samsung Electronics Magyar
Zrt. az egész Jászságot érintő jótékonysági bálra az egyik fődíjat
ajánlotta fel. Ezúton is köszönjük a felajánlást!
Jászkisér polgármesterének és a
rendező szerveknek pedig gratulálunk. A rendezők szép gesztust
gyakoroltak Jászfényszaru felé azzal, hogy jászfényszarui szereplőket is felkértek, ezzel is kiemelve a 2018-as Jászfényszarun megtartott
Jász Világtalálkozó szervezésének elismerését. Csomor Csilla művésznő és Horváth Áron cimbalmos szerepeltek a műsorban.
A 2019-ben Jászkiséren megrendezésre kerülő Jászok Világtalálkozójának időpontja 2019. június 7-8-9.

Langó Péter dr. – A Lehel kürttől a kőkori vadásztelepig. Jászfényszaru múltjának értéktára
12 óra 45 perckor a „ad civitatem magnificandam et fovendam”
– „a város nagyobbítására és pártfogására” Történelmi források Jászfényszaru múltjához című helytörténeti kiadvány bemutatója.
13 órakor a jelenlévő előfizetők átvehetik a kiadványt.
A díszkiadásban megjelenő könyv 2.000 Ft/db áron december 12ig előfizethető, árus példánya 2500 Ft lesz.
A könyv szöveges részét dr. Langó Péter régész, városunk díszpolgára írta. A település jászok előtti történetét, majd őseink közel nyolc
évszázadnyi történelmét foglalja össze dióhéjban. A szerző az olvasmányos szöveget közel nyolcvan hivatkozással, tudományosan támasztja
alá. A hivatkozásban szereplő művek azt a célt is szolgálják, hogy akik
további ismeretekhez kívánnak jutni, azt ezek tanulmányozásával tehetik meg. A hivatkozott művek szerzői között szerepel többek között:
Bagi Gábor, Bánkiné Molnár Erzsébet, Botka János, Bíró Gyöngyvér,
Fodor Ferenc, Györffy György, Lantos Péter, Palugyay Imre, Prohászka Péter, Selmeczi László, Takács Károly és sokan mások. A könyvhöz
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester írt elő- és utószót.
A könyv értékét a szöveges részen túl Jászfényszaruhoz köthető
egyedi oklevelek másolatai adják. Így a kiadványba bekerült az Zsigmond király 1433-as oklevele, melyben először szerepel a település
neve. Másik fontos, hatoldalas, latin nyelvű, díszes, fekete-fehér másolat
az I. Ferenc által 1831. évi, Jászfényszarut mezővárossá nyilvánító
oklevél, amelyet magyar nyelvre is lefordítottak. A következő magyar
nyelven íródott oklevélmásolat a V. Ferdinánd király 1845-ös engedélye, színes, díszes oklevele négy országos vásártartási jogról. A
könyvben szerepel az 1990. évben jóváhagyott települési címer és zászló fotója és leírása, majd az 1993-ban adományozott várossá nyilvánító köztársasági elnöki oklevél, belügyminiszteri oklevél a város
kulcsának adományozásáról, végül fotók zárják a könyvet. A Kiss József-emléktábla megkoszorúzására szeretettel várjuk a tanár úr volt
tanítványait, tisztelőit. A helytörténeti konferencia is nyilvános,
azon bárki részt vehet, aki jelzi a részvételi szándékát 2018. december 12-ig személyesen, írásban e-mailben toth_tibor@freemail.hu
Tóth Tibor
vagy mobilon +36/30-337-3336 Tóth Tibornak.

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ ZENÉS EST
a Régi Kaszinó étterem és kávézóban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tibor üzemeltetővel a Régi
Kaszinó étterem és kávézó nagytermében
az elmúlt évekhez hasonlóan december 28án (péntek) 17 órakor V. alkalommal Óévbúcsúztatót tart. A rendezvénnyel egyben
zárul városunk és a FÉBE negyedszázados
jubileumi rendezvénysorozata.
A zenést est keretében a jó hangulatról Mészáros János Elek operaénekes, Simándy József-díj és Szenes Iván művészeti díj tulajdonosa, a Csillag születik negyedik szériájának
győztese, Tóth Boglárka énekes, a Városi Énekkar és egy meglepetésvendég gondoskodnak, melynek költségét a FÉBE fedezi.
A 80 perces műsort követően a vacsora többfogásos hideg, meleg
ételből áll, tetszés szerinti választással, korlátlan fogyasztással.
Az est vacsoraköltsége egy pohár pezsgővel együtt 2500 Ft/fő, az
italfogyasztást mindenki rendelése szerint fizeti.
A kaszinói zenés estre mintegy 100 főnek tudunk asztallal együtt
helyet biztosítani. Jelentkezni a vacsora árának elővételben történő
befizetésével, asztalfoglalással december 3-tól december 22-ig az
étteremben a presszó részen folyamatosan lehet, a vidéki vendégeink helyfoglalásában Tóth Tibor (+36/30/337-3336 mobilszámon) szívesen közreműködik. A résztvevők helyének kijelölését a
Vágó Bt. végzi.
Tóth Tibor · Fotó: Mészáros János Elek Facebook
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Korhatártalan
Akadémiai eseményei
GINOP-3.3.3-17-2017-00104
Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok
és innováció a Jász Világtalálkozó helyszínén,
Jászfényszarun és térségében

ÁTKELNI A DIGITÁLIS SZAKADÉKON
Térítésmentes informatikai képzések most!

TISZTELT JÁSZFÉNYSZARUN ÉS KÖRNYÉKÉN ÉLŐ, DOLGOZÓ POLGÁRTÁRSUNK! Ha bizonytalan, kezdő, vagy csak nem professzionális számítógép használó, most ingyenes képzést hirdetünk
az Ön számára. Az EU által támogatott képzések a teljesen kezdőktől több szinten nyújtanak lehetőséget arra, hogy Ön nagyobb
biztonsággal közlekedjen az informatika világában
Csoportjaink 2018-ban az ősz folyamán:

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság egy éven át a „Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében” projekt keretében szervezi programjait.
Digit modul keretében a smartschool okos eszközeinek lés laptopok
használatával novemberben két csoport részére valósult meg a 45+
Szenior digitális alapképzés az idősödő korosztály számára. A harmadik csoport részére – lapzártáig – folyamatban van a szervezés.
Januárra a további 45+ Szenior digitális alapképzés tanfolyamokat
hirdetjük meg: egy csoport részére január 10, 12, 17, 19-i napokon s
egy további csoport részére január 24, 26, 31, február 1, 2-i időpontokban.
Februárban indul a megalapozó és alapképzéseket elvégzők vagy
kellő alapismeretekkel rendelkezők számára az Önálló informatikai
eszközhasználatra felkészítő IKER 2. szintű képzés (1 csoport részére 35 órában).
Érdeklődni és jelentkezni a népfőiskolai elérhetőségeken lehet;
e-mail: info@bedekovich.hu tel. +36-30/579-0164.
A Család modulban, a JátékTér Zene, Mozgásban az egészség és
EgészségVár Rád programelemek keretében tematikus napok valósulnak meg. Minden hónap első hetében mentálhigiénés program szakemberek közreműködésével, második hetében „Főzőcske, de okosan”,
harmadik héten mozgásos program – pl. Séta az egészségért, Generációk sétája – és a negyedik héten a Baba-Mama klub tevékenységében
is közreműködnek. Nagy érdeklődésre tartott számot a novemberben
megrendezésre került hagyományőrző Erzsébet-napi kiállítás és vásár,
Európai mézes reggeli az óvodában, Petrás Mária, valamint Petrás Alina kiállítása.
A tematikus programok mellett az Adventi Kávéház – 25 éves a
népfőiskola program megvalósítására 2018. december 9-én kerül sor
– délelőtt 10.00 órakor Adventi Zenekuckó – karácsonyi muzsika kisgyermekeknek a Holdonmacska együttes közreműködésével, amelyre
a kisgyermekes családokat várjuk a Rimóczi-kastélyba. Délután a
hagyományos Adventi Kávéházba
hívjuk a népfőiskola tagjait, pártolóit
és rendszeres résztvevőit. Ünnepeljük
együtt advent második vasárnapján!
A háziasszony Farkas Erzsébet, a Szent
István Rádió szerkesztő műsorvezetője,
vendégünk az Egri Érseki Fiúkórus.
Mi is 25
2018-ban
ünnepli
fennállásának negyedszázados évfordulóját a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Ennek alkalmából rendezzük meg
a „25 év 25 esemény” programsorozatot, amely megvalósítására 2018. július 1. és 2019. június 30. között
a Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció
Jászfényszarun és térségében című GINOP-3.3.3-17-2017-00104
azonosító számú projekt keretében és Jászfényszaru Város ÖnkorKovács Béla projektmenedzser
mányzata támogatásával kerül sor.

• 45+ SZENIOR digitális alapképzés az alapoktól:
1. csoport – november 27–28, december 4–5;
2. csoport – 2019. január 10, 12, 17, 19;
3. csoport – 2019. január 24, 26, 31,
		
február 1, 2 – egyeztetett időpontban.
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!

MEGHÍVÓ

adventi zenekuckó

Karácsonyi Muzsika kisgyermekeknek
Holdonmacska együttes előadása
Időpont: 2018. december 9. (vasárnap) 10.00
Helyszín: Rimóczi-kastély (5126 Jászfényszaru, Szentcsalád tér 18.)
Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!
Mi is 25

1993. december 20-án alakult meg s így 2018-ban ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Ennek alkalmából rendezzük meg a „25 év 25
esemény” programsorozatot, amely megvalósítására 2018. július 1. és 2019. június 30. között a
Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében
című GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú projekt keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával kerül sor.
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Erzsébet-napi vásár a Szentcsalád téren
Idén már 24. alkalommal rendezték meg hagyományőrző jelleggel az Erzsébet-napi kézműves
kiállítás és vásárt a jászfényszarui
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében, 2018.
november 16-án, Jászfényszarun.
A Szent Erzsébet Közösségi Ház
és annak szabadtéri környezete
adott helyet a rendezvénynek. A
program támogatói s egyben segítő közreműködői Jászfényszaru
Város Önkormányzata, Jászfényszarui Katolikus Egyházközség,

textilmíves, tűzzománcos, csuhéfonó, cukorvirág és mézeskalács
készítő, gyöngyfűző, szövő, hímző, manufaktúra és népi iparművész igényes és megfizethető
portékái, s több mint húsz árus
közvetlensége. Kóstolhattunk a
különleges mézből, a teljes tejből
készült joghurtból, sajtból, és élveztük a „Jó szívvel Sátor”-nál a
Teaház Közössége által szívet melengetően kínált frissen sütött boldogi rózsafánkot és a meleg teát is.
Az Idősek Otthona lakóival ismét

A vásár

Mézes kínálat

Európai Mézes Reggeli – Földvári Edit fotója

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja – Teaház
és a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet. A rendezvényt több
mint két évtizede az adventi időre való felkészülés hozta létre, ez a cél
munkál még napjainkban is a szervezéskor.
Péntek reggel nagy a sürgés-forgás a Szent Erzsébet Közösségi Házban és környékén, a Szentcsalád téren. Mindenki tudja, mi várható,
de most is izgatott tekintetek kísérik nyomon a kis adventi asztalok
elfoglalását, a karácsonyi díszvilágítás, a sátrak felállítását. Megvan a
varázsa ennek a különös eseménynek – kiállítás, vásár és még valami
más, amelyet egész nap teltházas látogatás kísér! Hamarosan a Kürcsi
kürtőskalács – fahéjillata lengi be a teret, de jótékonysági céllal kínálja
az otthon és helyben sütött portékáit a Szilágyi Erzsébet Független
Segítő Nőegylet a sátrában: a pirított, karamellizált diót, sült almát,
aprósüteményeket.
Mindenki tudja már, hol a szokásos helye, mintha évek óta itt
ragyogna a vásár. Mi lehet a siker titka? A kézművesek: famíves,

találkozhattunk, friss fánkkal, teával kínálták őket a szervezők, s megnézték a kerámiakiállítást is.
Délelőtti program voltak az Európai mézes reggeli a Napfény Óvodában – a népfőiskola szervezésében. A jászsági méhész egyesület és a
helyi termelők segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, és megkóstolhatják azokat Koncsik Béla
méhész felajánlásában. Délután a léleknek is gyönyörűséges Petrás
kerámiák kápráztatták el szemünket.
1993. december 20-án alakult meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság azzal a céllal, hogy segítse a közművelődést s a felnőttek
tanulását.
A közhasznú szervezet 2018-ban ünnepli alapításának 25. évfordulóját, ennek keretében szervezte az Erzsébet-napi programokat (2018.
november 16.) és az Adventi Kávéházat (2018. december 9.).
Kovács Béla projektvezető
Fotó: Pető István

Népfőiskolai hírek
FOTÓ és GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT!
Már 25 éve a térképen vagyunk! A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ebben az évben ünnepli negyedszázados
fennállását, és ezt az alkalmat szeretnénk emlékezetessé tenni
egy kreatív pályázat kiírásával, amelynek témája:
ÉLETTÉR-KÉP – természetfotó és gyermekrajz pályázat
Az óvodás és általános iskolás gyermekeknek szóló pályázat
témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban kell lennie
a saját környezetünkkel, a természettel.
Célja a szűkebb környezetünk, lakóhelyünk meglévő természeti értékeinek bemutatása, hogy népszerűsítse és
elősegítse annak megőrzését, erősítse a
környezettudatosságot. A díjazott
alkotások kiállításra kerülnek.
A rajzok és digitális fotók
beérkezésének határideje
2019. március 10.

A részletes felhívás a mikrotérség – Pusztamonostor, Jászágó, Jászfelsőszentgyörgy, Boldog és Jászfényszaru oktatási
intézményeinek megküldésre kerül valamint a népfőiskola
honlapján elérhető.
FOTÓKIÁLLÍTÁS
ARCÉLEK – fotóválogatás a XXIV. Jász Világtalálkozó fotóiból
Megnyitó: 2018. december 14-én, pénteken 15.00 órakor a Szent
Erzsébet Közösségi Házban. A kiállításra a
Korhatártalan Akadémia – Bedekovich
hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében című
GINOP-3.3.3-17-2017-00104
azonosító számú projekt Digit
modul keretében és Jászfényszaru
Város Önkormányzata támogatásával kerül sor.
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Jász Baráti Társaságok XIV. Fóruma

Az évenként megrendezendő Jász Baráti Társaságok XIV. Fórumának házigazdája a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága,
a BOLDOGBT Egyesület volt. A tanácskozás október 6-án délelőtt
9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdődött.
A Jászság baráti egyesületei, közösségei közül tizenkettő képviselői
jelentek meg közös gondolkozásra, tapasztalataik kicserélésére. Minden évben van kiemelt témakör, ebben az évben a helytörténet, családtörténet és a családfakutatás voltak a tanácskozás központi témái.
A megjelenteket Veliczky Józsefné, a BOLDOGBT Egyesület elnöke köszöntötte. A megnyitót két helyi diák szép verse színesítette.
Szűcs Lajos, a község polgármestere a település helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket. A község strandja vonzerővel bír, szezonálisan jó a
kihasználtsága. A helyben történő foglalkoztatás jelenti a legnagyobb
gondot, különösen azóta, mióta a radiátorgyár csődbe ment. Az épület
üresen áll. Egyedüli foglalkoztató a helyi mezőgazdasági és szolgáltató
szövetkezet és néhány mezőgazdasági vállalkozás. A hivatal közfoglalkoztatási programja is teremt munkalehetőséget, mellyel jól tudnak
élni. A község szép, rendezett, tiszta, melyről sétánk során magunk is
meggyőződtünk. Itt is, mint általában mindenhol, a fiatalok egy része
elmegy a településről, így a község öregedik.
A baráti egyesületek, körök képviselői röviden beszámoltak az elmúlt találkozó óta végzett tevékenységükről, a jövőbeni feladatokról.
Többen szóltak a meghatározott helytörténeti témakörről, a családfakutatásról.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületét az elnök és Cserháti Vencelné,
az Ellenőrző Bizottság elnöke képviselte a fórumon.

Néhány percben szóltam a negyedszázados egyesület ez évi tevékenységről, a már kiadott könyvünkről és a közeljövőben megjelenő két
könyvről. A második igazi helytörténeti tartalommal bír.
A közösségek fiatalítása mindenhol gond, elhangzott javaslatként,
hogy a szülő, nagyszülő tagok segítség elő, hogy gyermekeik, unokáik
egy lokálpatrióta szervezet rendezvényein részt vegyenek, majd tagjai
legyenek a közösségeknek, az utánpótlás csak így valósítható meg.
A kétórás tapasztalatcsere után közösen néztük meg a „Múltba nézek” című képzőművészeti kiállítást a földszinti házasságkötő teremben. Gyalogosan elindultunk a tájházhoz, és útban koszorút helyeztünk el a 48-as szabadságharc emlékoszlopához, ahol Besenyi Vendel,
a BOLDOGBT Egyesület alelnöke emlékezett az aradi vértanúkra.
A tájházban már a nyugdíjas klub és az egyesület hölgy és férfi tagjai
vártak bennünket finom ebéddel, tartalmas gulyáslevessel és az udvari kemencében sült pogácsával, lángossal. A négy helyiségből álló
tájház és melléképületei szépen berendezettek, mintha az ott lakók
élnék mindenapjaikat. A különálló épület egyik helyiségében jászsági
régi képeslapokból és helyi eseményeket megörökítő másolati fotókból látható kiállítás. Az ebédet lesétálva megnéztük a régi nagy múltú
téesziroda épületében kiállított lószerszámokat, a versenyeken kapott
trófeákat, kupákat, melyet még a híres boldogházi Aranykalász Mgtsz.
versenylovai, fogatai nyertek. A jogutód ma is ezen a néven működik,
kiegészítve a mezőgazdasági tevékenységet szolgáltatással is.
A fórumon Molnár József elnök bejelentette, hogy a XV. találkozót 2019. évben a Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete rendezi meg.
Tóth Tibor · Fotó: Veliczky József

Négy éven keresztül szólt a Hősök naptára
2014. december 8. óta a Kossuth rádióban naponta felcsendült a
Hősök naptára, melyben az adott napon éppen száz évvel azelőtt történt I. világháborús hadi eseményeket mutatatták be a magyar katonák által véghezvitt hőstettek mentén. A Hősök naptárának kezdeményezője és megalkotója, dr. Szentváry-Lukács János ny. egyetemi
adjunktus a Jászok Egyesületének meghívására előadást tartott a nagy
háború jászkun hőseiről 2018. szeptember 24-én, Budapesten, a Pest
megyei Megyeházán.
Szentváry-Lukács úr jó stílusú, lendületes és egyben megható előadásában bemutatta azt a rendkívüli, évtizedek óta folytatott levéltári
és hadtörténeti kutatómunkát, amelynek révén összeállította a később
a rádióepizódokban is hallható napi hőstetteket, történéseket. Az éterben minden nap más-más vitéz katona cselekedetét hallhattuk, köztük
számos, a Jászkun kerületből toborzott bakáét, akik a 68. császári és
királyi gyalogezred, a 29. magyar királyi honvéd gyalogezred, valamint
a 13. császári és királyi huszárezred soraiból kerültek ki. Kiderült a
hallgatóság számára, hogy az egyes történetek, hőstettek részben a
leszármazottak elmesélése alapján, részben az igen gyéren fennmaradt hadtörténeti iratokból kerültek a lelkes kutató és kutatótársai
(Illésfalvi Péter és Maruzs Roland) gyűjteményébe, de sok esetben hónapok személyes kutatómunkája és több száz megtett kilométer kellett
keresztül-kasul az országban egy-egy napi esemény regisztrálásához, ha
tetszik, megmentéséhez az utókor számára.

Az előadás végén felcsendültek a korabeli indulók és katonadalok,
amelyeket a hallatóság soraiból érkezett személyes hangvételű hozzászólások, kérdések zártak. Azok számára, akik lemaradtak a Hősök
naptára (100 évvel ezelőtt így harcolt a magyar katona) epizódjairól,
az összesen 1560 magyar katona hőstetteiről, azok online elérhetik
a gyűjteményt a http://www.katonahoseink.hu/ és a http://www.
hungarianarmedforces.com/hosoknaptara/ oldalakon, vagy kétkötetes
könyv formájában megvásárolhatják (Hősök naptára 1914 – 1916 és
Hősök naptára 1917–1918; szerzők: Illésfalvi Péter, Maruzs Roland,
Szentváry-Lukács János; Kiadó: HM Zrínyi Nonprofit Kft.; ISBN:
9789633277041 és 9789633277058). Akik pedig a jászfényszarui és
jászkun bakák mindennapjai iránt mutatnak érdeklődést, azok számára könyvtárunkban megtalálhatók a jászkun hadtestek korabeli forrásból származó ezredtörténetei.
És hogy mi volt az előadás apropója? Az Osztrák-Magyar Monarchia
éppen száz évvel ezelőtt, 1918. november 3. napján rendelt el tűzszünetet, és lépett ki a háborúból. Az olasz fél, amely ellen akkor harcban
álltunk a Piave mentén, csak egy nappal később tette le a fegyvert, így
több ezer magyar katona – ismert, hogy köztük többen Fényszaruról
– került itáliai fogságba a harcok utolsó óráiban. Ők mégis szerencsésnek mondhatták magukat, hiszen ha hónapok múlva is, mégis élve
térhettek haza, nem úgy mint 661 ezer bajtársuk…
Kiss Dávid Sándor
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Újítások a tájházban

A Jász Világtalálkozóra készülve a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény – azaz közismert nevén a tájház – is jelentősebb megújuláson
ment keresztül. Tájházunk kiállítása ugyanis 1984-re megy vissza.
Azóta viszont számos újonnan beérkezett régiséggel is gyarapodott a
szép gyűjtemény, illetve a hitelesebb és szakszerűbb bemutatás miatt
is indokolttá vált az elrendezés módosítása. Ezért a jeles eseményre
készülve a Jász Múzeum szakmai útmutatása alapján a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai, valamint jelen sorok írója
munkájaként átrendezésre került a konyha és a hátsó szoba anyaga is.
A konyhában immár mindkét indófni megtekinthető, a konyhabútor
pedig átkerült a bejárati ajtóval szemközti falra, oda, ahová hagyományosan helyezték.

A ház melletti, de már nem eredeti fakerítés, valamint a FÉBE tagjai
által 2000-ben elkészített hagyományos, vertfalú kerítés az idő viszontagságai miatt tönkrement, ezért annak helyébe Jászfényszaru Város
Önkormányzatának megbízásából idősebb és ifjabb Nagy Sándor kissé modernizált, vertfalú kerítést és deszkakaput épített, míg ez utóbbit
a Gamesz munkatársai: Johancsik Zoltán és Nagy Tibor tették autentikusabbá. A Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása megtekinthető Pető Lászlóné gondnok vagy a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár munkatársaival történő előzetes egyeztetés alapján. Kérjük, hogy aki értékes helyi régi tárggyal, régi népi használati eszközzel
rendelkezik, és megteheti, adományozza a tájház részére azt.
Dr. Farkas Kristóf Vince

Időskorúak nappali ellátása, Idősek klubja

Az Idősek Klubja a Gondozási Központ szakfeladataként a Tompa
Mihály út 7. sz. alatt működik, szociális alapellátásként.
Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra, segítésre szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. A klub keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást
nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, szociális helyzetük vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes lakosok
számára.
Milyen szolgáltatást biztosítunk?
A nappali ellátás az igénybe vevő időskorú személyek egészségi
állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk
életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Fizikai ellátás:
· Létfontosságú személyi szükségletek kielégítése személyi higiéné
megtartása érdekében: tusolási lehetőség biztosítása szükség szerint segítséggel.
· Személyes ruházat tisztítása, automata mosógép áll a klubtagok
rendelkezésére, melyet a gondozónő kezel. Igény szerint vasalás is
biztosított.
· Napi egyszeri meleg étkezés kérhető, ezért térítési díjat kell fizetni.

Mentális gondozás:
· A lelki sérülések megfelelő gondozása.
· Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban.
· Krízishelyzetek kialakulásának megelőzése.
Egészségügyi ellátás:
· Rendszeres vérnyomás és vércukor ellenőrzés.
· Gyógyszeríratás, receptek kiváltása.
· Egészségügyi felvilágosító előadások szervezése.
· Szűrővizsgálatokon való részvétel szervezése.
· Egészséges életmódról tanácsadás.
Foglalkoztatás:
· A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések kialakulásának megelőzése érdekében az ellátottak részére
elfoglaltság biztosítása.
· Hetente kézműves foglalkozásokon különféle dekorációk, ajándékok készítése.
Szabadidős programok szervezése:
· Az ellátást igénybe vevők részére újságok, könyvek, kártya- és társasjátékok állnak rendelkezésre.
· Számítógép és internethozzáférés biztosított, ezek használatához
segítséget nyújtunk.
· Havi rendszerességgel filmklubon időseink által kedvelt régi filmeket vetítünk.
· Hetente főzőprogramokon régi, már-már feledésbe merült ételek
elkészítését elevenítjük föl.
· Nyári időszakban kedveltek a bográcsozások, nyársalások.
· Az idősek otthona lakóival közös programok szervezése.
· Városi ünnepi rendezvényeken közös részvétel.
· Rendszeresen megünnepeljük időseink név- és születésnapját,
ezek alkalmával az ünnepeltek maguk készítette süteményekkel
vendégelik meg klubtársaikat.
· Évente néhány alkalommal kirándulásokat szervezünk, megtekintjük hazánk nevezetességeit.
· A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
a törvényes képviselő kérelmére történik. Alapja a megállapodás,
amely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás időtartamát,
a klub által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét.
A klub nyitvatartása: hétfőtől péntekig 8.00–16.00-ig
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Ézsiás László sikerei
Ézsiás László közel két éve Fortuna szekerén utazik, és megérdemelAz emlékérem hátlapján körbefutó feliratként a „Magyar Vakok és
ten halmozza sikereit. Hetvenedik születésnapjára megjelent CD leGyengénlátók Országos Szövetsége”, alatta pedig „a vakokért végzett
meze, melyen 15 saját költeményét és további 12 költő versét mondja
munkáért” felirat található. Az érem hátlapjának a közepén keresztbe
el. A CD-albumot szülőhelye után Budapesten az Alexandra Könyves
futó sávban szerepel Braille-írással az „MVGYOSZ” betűszó, továbbá
Házban is bemutatták. Nemzeti ünnepünk alkalmából augusztus 19alatta található gravírozva az adományozás éve, valamint a kitüntetett
én, Jászfényszaru Város Önkormányzata munkásságát Elismerő Okleneve:” A centenáriumi ünnepségen két jogi személy és három magán
véllel és pénzjutalommal díjazta.
személy, köztük Ézsiás László költő és előadóA „…virág volt a vers…” nemzetközi versművész vehette át a rangos elismerést, a látók és
mondó verseny amatőröknek 50 év felett 10.,
nem látók több évtizedes igényes szórakoztatásájubileumi rendezvényére október 6-án került sor
ért, a költészet, a vers népszerűsítésért.
az esztergomi könyvtárban. Ez évben a felhívásra
Gratulálunk!
harminchatan jelentkeztek a Kárpát-medence teAz ünnepség és kitüntetésátadás elő felvételét 80
rületéről, a versenyen 31 versmondó szavalatát élpercben a jászfényszaruiak a Fényszaruiak Baráti
vezhette a hallgatóság, ebből 5 fő a határon túlról
Egyesületének Facebook-oldalán megtekinthetik.
érkezett. Három magyar verscímmel kellett jelezni
Laci legújabb költeménye a FÉBE negyedszázados
a részvételi szándékot. A zsűri választotta ki a szajubileumi ünnepségén hangzott el.
valandó verset.
Ézsiás László: FÉBE – jubileum 2018
A 10., ünnepi versmondó verseny zsűrijét PuszMég úgy a huszadik század végén,
taszeri Kornél színművész, a Madách Színház műKilencvenhárom októberében,
vésze vezette.
A jászfényszarui kikötőben
Ézsiás László látássérült Budapestről Kányádi
Megépült egy hajó, melynek neve FÉBE.
Sándor: Halottak napja Bécsben című kölÉs elindult lassan a jászok tengerén,
teményének részletét adta elő. A zsűri hosszas Ézsiás László a zsűri által kiválasztott
Ötvenegy személlyel a fedélzetén.
mérlegelést követően döntött a három legjobbnak Kányádi Sándor: Halottak napja BécsUtasok, matrózok, tisztek, és persze a kapitány,
ben című költemény részletét adja elő
ítélt versmondó személyéről. Valamennyi díjazott
Kinek azóta gyűlik a ránc a homlokán.
megkapta Martsa Piroska éremművész, műteremHatalmas nagy hajó, bár kisebb, mint a Titanic,
vezető kifejezetten erre az alkalomra készült emlékplakettjét, és különViszont negyed százada szórakoztat,
böző összegben könyv is járt hozzá.
Hagyományt őriz és tanít.
Az első díjat Ézsiás László budapesti lakos kapta. Jutalma: 14.000
Huszonöt év nagy idő, azóta sokan felszálltak,
Ft értékű könyvcsomag, Martsa Piroska emlékplakettje, emléklap, vaÚgy, mint helytörténeti csoport, huszárok, táncosok,
lamint a Szentgyörgymezői Olvasókör által felajánlott üveg méz.
És akik vele színházba jártak.
Laci mind a tíz nemzetközi versmondó versenyen indult. FelállítotÉs az a sok gyönyörű hagyomány,
ta a mesterhármast, háromszor állt a dobogó legmagasabb fokán,
A város sok szép éke,
de minden esetben dobogón, két esetben – különdíjban részesült.
Úgy mint orvosok, tanítók emléke.
A következő siker sem váratott sokáig magára. A fehér bot nemzetköÉs tudjuk jól, hogy Jászfényszaru a múltjához oly hű,
zi napján, október 15-én ünnepelte székházában fennállásának centeBizonyíték erre a jubileumi bronz dombormű.
náriumi ünnepét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos SzövetséSorolhatnám tovább, sose lenne vége,
ge (MVGYOSZ). Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és felszólalt
Hogy mit fogadott magába ez a FÉBE.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a centenáriumi progLe van írva valahol, leltár is van biztos,
ramsorozat fővédnöke. Ünnepi köszöntőjében Louis Braille munkásNem folytatom tovább, abbahagyom itt most.
ságát idézte fel: „A pontírás vak feltalálójának nem szegte kedvét, hogy
Hiszen ünnepelünk, pezsgőt bontunk, mint huszonöt éve,
olyan korban élt, amikor egyértelműen kevesebbre tartották társainál.
És megy tovább a hajó, megy tovább a FÉBE.
Ő ugyanis nem érezte magát kevesebbnek. Három éven át megszállotTóth Tibor
Kívánjunk hát jó utat még huszonöt évre!
tan dolgozott tapintható írásrendszerének tökéletesítésén, mert hitte,
Fotó: Helischer József. Városi Könyvtár Esztergom fotógalériája
hogy a vakok és látók egyenlősége a kommunikáció révén érhető el.”
Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke elmondta: „A Vakok
Szövetségét az I. világháborúban megvakult hadirokkantak hozták
létre 1918-ban, hogy a felettük való gyámkodás helyett ügyeiket saját maguk intézhessék. A szövetség az elmúlt 100 évben sokat tett a
vakok munkához és ezáltal jövedelemhez jutása érdekében. Italmérési
és trafikengedélyeket szereztek a II. világháború előtt, elérték, hogy a
telefonközpont-kezelés védett szakma legyen, beindították a vakok és
gyengénlátók ipari iskoláját, és harcoltak a vakok személyi járadékának bevezetéséért. Ebben a munkában együttműködtek az 1949-ben
létrejött célvállalatokkal, a vakok és gyengénlátók iskoláival, intézeteivel és a mindenkori kormánnyal is. Napjaink legfőbb kihívása az
információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, hogy az
elektronikus ügyintézés, a technológia fejlődése által még inkább kinyíljon a világ a látássérültek előtt”.
Az elnök a hagyományoknak megfelelően átadta a Braille-emlékérmeket. A rangos kitüntetést 1959 óta a szövetség olyan személyeknek
és szervezeteknek ítéli oda, akik sokat tettek a látássérültekért. Az érem
a megbecsülés, az elismerés jelképe, hosszú évek kitartásának gyümölcse. Évente öt elismerést adnak át.
A Louis Braille-emlékérem leírása: „65 milliméter átmérőjű, ezüst60. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszönti csaből készült kitüntetés. Az emlékérem elülső oldalán Louis Braille proládja Mezei Zoltánt és nejét, Ézsiás Ilonát. Szívből gratulálunk, és még
filportréja szerepel, a „Louis Braille Emlékérem” felirattal, valamint
sok boldog együtt töltött esztendőt kívánunk!
születésének és halálának évszáma (1809–1852) kerül feltüntetésre.
Fotó: Baranyiné Altorjai Katalin – Katica Fotóstúdió

60 éve együtt
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Idén ősszel is ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK a városi könyvtárban

Az oldal fotóit Nagy Ildikó készítette

Ebben az évben az Országos Könyvtári Napok három jelentős eseményhez kapcsolódott. Egyrészt 2018 Magyarországon a CSALÁDOK ÉVE. A könyvtárak eddig is számos hasznos családbarát szolgáltatással fordultak a lakosság felé. A Családok éve alkalmat ad arra
is, hogy ezeket népszerűsítsék, együttműködő partnerek bevonásával
hatékonyságát erősítsék. Az Országos Könyvtári Napok lehetőséget
teremt új szolgáltatások bevezetésére, az év közben elindított családi
könyvtári programok sajtónyilvános zárására, többgenerációs események tervezésére.
Az Európai Bizottság javaslatára
2018 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE. A döntést
az Európai Parlament és a tagálCsetresz Betti workshop résztvevői
lami kormányok is elfogadták. A
kezdeményezés célja, hogy minél
kakaó dukált, amit az intézmény konyhájában főztünk meg, hogy
többen fedezzék fel és ismerjék
az érkezőket a frissen készült meleg itallal várhassuk. Már falatozás
meg Európa kulturális örökségét.
közben nosztalgikussá vált a hangulat, mivel a terített asztalról minAz európai év szlogenje: „Öröksédenkinek eszébe jutott valami, ami a nagymamájához, a családjához,
günk: a múlt és a jövő találkozása.”
az együtt töltött ünnepekhez, vagyis az örökségünkhöz tartozik. A felMiért szép az, mi régi – elmélyült
Ebben az évben éppen negyedolvasásokkal a békebeli hangulat tovább folytatódott, mert az olvasott
érdeklődés
százada, hogy megszületett a
sorok elrepítettek bennünket az Osztrák-Magyar Monarchia korabeli
Nemzeti Kulturális Alap, amely
Bécsbe, ahol a híres Sacher család történetét, valamint a hozzájuk fű25 éve támogatja a hazai kultúra minden területét. 2018. szeptemződő szálloda és torta legendáját hallgattuk meg. Később Inczédi Ince
ber 23. és október 17. között kerül sor arra a rendezvénysorozatra,
kalandjaival Óbuda zegzugos utcáin barangoltunk, és megtudtuk, hoamelynek keretében megemlékezünk erről a jeles évfordulóról. Mivel
gyan szöktette Incénk az ősz elől Zsanétot. A múltbéli utazás Szabó
az Országos Könyvtári Napok éppen erre az időszakra esik, így teljes
Magda soraival végződött, ahol az írónő beavatott bennünket abba,
programsorozatunk kiemelt figyelmet fordít az NKA támogatásával
hogy a Régimódi történet című regényének megírását egy régiségkeelért legjelentősebb eredményeink bemutatására.
reskedésben vásárolt kék porcelánkanna indította halhatatlan útjára.
Összegezhetjük, hogy jól szervezhető, remek célkitűzések alapján inAz elhangzott történetek után kellemesen elbeszélgettünk arról, hogy
dulhattunk neki az ez évi őszi programoknak.
az emlékek őrzése és átörökítése életfeladatunk. „Az ember csak akkor
Október első hetének minden napjára jutott egy-egy összejövetel,
jön rá, hogy egész élete emlékekből áll, amikor elkezdi elveszteni az
mellyel a különböző korosztályokat szerettünk volna megszólítani.
emlékeit.”
Hétfőn Igazságos mesék címmel Mátyás király meséiből Nagyné
Csütörtökön az iskolai könyvtárral közösen útjára indítottuk 3 forKiss Mária mentálhigiénés szakember, könyvtári önkéntes tartott
dulós olvasási versenyünket Az olvasás menő! címmel. Külön hirdetmeseolvasással egybekötött beszélgetést az Idősek Klubjában. A progtük alsó és felső tagozatosoknak, első fordulóban Erich Kastner : Emil
rammal a magyar népmese napját ünnepeltük, illetve csatlakoztunk a
és a detektívek, illetve J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
Magyar Olvasástársaság meghirdetéséhez is.
köteteket kell november végéig elolvasni. 60 feladatlapot osztottunk
Kedden a Miért szép az, mi régi? programunk első állomásaként
ki Sugár Judit iskolai könyvtárossal közösen. Elmondhatjuk, hogy a
Cserkúti Ildikót láttuk vendégül, a Cydonia Vintage online régiségmeghirdetés ebben az évben is abszolút siker.
kereskedés oldal tulajdonosát. Ildikó nemcsak szép tárgyakat árul, ha(folytatás a 24. oldalon)
nem életstílusában is jelen van a vintage.
(Vintage: ódon, régies, múltidéző, klasszikus, eredeti, régies, az az időszak, amikor
minőségi dolgokat készítettek. Az 1920 és
1975 közötti öltözködési stílusok mindegyikét vintage-nek nevezhetjük. Főbb
színei a púder- és cukorkaszínek, valamint
a fekete és a fehér. Kedvelt anyagai a csipke, selyem, bársony, damaszt, szatén és
a tüll.) Érdekes előadását csodálatos tárgyakkal ( pl. régi fotók, vizitkártyatartó,
antik parfümös üvegek, szecessziós porcelánok, háború előtti kalapok és ruhák,
mintakendő, 20-as évekbeli agenda, antik
ékszerek, bizsuk) és azok történeteivel szíA Ládaszínház nézőinek Szegedi Katalin bábozik
nesítette.
Szerdán Békebeli felolvasóesten vehettek részt az érdeklődők. Örökség és emlékezet témakörében egy kis monarchia
légkörű felolvasóestre hívtuk és vártuk
olvasóinkat. A jó közérzethez egy kis finomsággal szerettünk volna hozzájárulni,
amiben Nagyné Kiss Mária olvasóköri
tagunk sietett segítségünkre, aki családi
recept alapján elkészített narancsos kuglófokat sütött meg nekünk, hogy a szép,
porcelánnal és horgolt terítővel díszített
Teríték
Workshop – Alkotók
asztalunkra tehessük. A kuglófhoz habos
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Idén ősszel is
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
a városi könyvtárban
(folytatás a 23. oldalról)
Pénteken két programunk is kerekedett a Miért szép az, mi régi?
rendezvény is folytatódott, Háfra-Sóti Bernadett, a Csetresz Betti
kreatív oldal bloggere tartott workshopot. Lelkesedése abszolút ragadós volt, a berendezett miliőre rácsodálkoztak az érkezők, a hosszúra
nyúlt délutánon a régi, bolhapiaci kellékekből lehetett újat alkotni,
kínálótálat, őszi asztaldíszt, fali képet. 20 lelkes hobbi kézműves jókedvétől volt hangos a könyvtár. Folytatása mindenképpen lesz.
Péntekre terveztük, de egy héttel el kellett tolnunk Szegedi Katalin
Ládaszínház előadását, mellyel az óvodásoknak akartunk kedveskedni. Szegedi Katalin nívós grafikus, az általa illusztrált gyönyörű könyveket igazán nagy öröm kézbe venni, könyvtárunkban minden kötete
megtalálható. Szegedi Katalin alkalmazott grafika-könyvtervezés szakon végzett az Iparművészeti Főiskolán. Már egyetemi évei alatt elkezdett könyvillusztrálással foglalkozni, az első könyve 1989-ben jelent
meg. Fiatal korában egy ösztöndíjnak köszönhetően néhány hónapig
Rómában élt és alkotott. Mivel itt a művészet a hétköznapokban is
teljes természetességgel van jelen, ez a rövid idő is elég volt ahhoz,
hogy az itáliai művészet, ezen belül is a reneszánsz festészet csodálójává
váljék, de nagy hatással voltak rá a preraffaelita művészek alkotásai
is. A festő Gulácsy Lajos és Füst Milán író különleges személyisége
és titokzatos, már-már mesésnek mondható világa pedig egyenesen
rabul ejtette.
A több mint negyven könyvnek köszönhetően mára elég markánsan kialakult egy stílus, mely rögtön felismerhetővé teszi a rajzait,
de folyamatosan keresi az új kifejezési formákat. Újabban megjelenő könyveiben a hagyományos akvarellt kezdik felváltani az akril- és
kollázstechnikával készült képek.
„Nosztalgikus alkatú ember vagyok, ilyenek a rajzaim is. Imádom
a régi tárgyakat, melyekhez ha ráadásul emlékek, emóciók is kötnek,
nagyon tudok ragaszkodni hozzájuk” – vallja önéletrajzában az alkotó. Ez az országjáró Ládaszínházán is észrevehető, hiszen egy régi fabőröndben laknak mesehősei és az elmesélt történet apró tárgyai is.
Ebből bukkanak elő, háttérként a művésznő csodálatos illusztrációi
szolgálnak. Az óvodások nagy örömére nálunk két történetet, Lenkáét
és Palkóét is elmesélte. Lenka, a dundi kislány naphosszat csak magányosan rajzolgat. Egy nap elindul barátokat keresni, de nem jár szerencsével: a gyerekek kicsúfolják, elzavarják. Bánatában végül rajzolni
kezd az aszfaltra, amikor Palkó, a rolleres kisfiú álmélkodva megáll
mellette és összebarátkoznak. Palkó, a mindig segítőkész kisfiú legjobb
barátai a könyvek. Naphosszat olvasással tölti az idejét, és bár arra
vágyik, hogy osztálytársai elfogadják, azok mégsem barátkoznak vele.
Egy délután a játszótéren mégis barátra lel. Lenka örömmel rollerezik
és rajzol vele. Játékuknak a közelgő vihar vet véget, de már mindketten
tudják, hogy ezután mindennap várni fogják egymást.
A Maci és Csiga csoport tagjai néma csendben, megilletődve és nagy
érdeklődéssel hallgatták a kedves történeteket, melyek az elfogadásról, a barátságról szóltak. A hangulatos mesék után mindkét szereplőt
megfesthették és ajándékba hazavihették a kicsik. Igazán ügyes és figyelmes megoldásokkal találkozhattunk. A szerzőnő nagyon kedves és
jó hangulatú délelőttel ajándékozott meg minket, köszönjük.
Sokszínű és tartalmas héten vagyunk túl, rengeteg élménnyel, tanulsággal gazdagodtunk. Ebben az évben a téma tökéletesen szívünkhöz
közel álló volt, így könnyű volt azonosulni a célkitűzésekkel. Köszönjük minden kedves olvasónknak, érdeklődőnek a részvételt, az önkéntességet, a segítséget, a sok jó beszélgetést és ötletet. Ezek azok a pillanatok, órák, amikor mi is töltekezni tudunk, és újabb erőre kapunk
a jövőt illetően.
„Élménykönyvtárrá kell válnunk, ahol egyszerre van jelen a konzervatív értelemben vett, könyvbe vagy éppen kéziratba mélyedő kutatóolvasó és a társalgó, az információt online szerző vagy épp kiállítást
néző, konferenciára, felolvasásra érkező kultúrafogyasztó, akit ez a
nyitott tér inspirál.” (Umberto Eco)
Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó könyvtárosok

Az olvasókörökről és
a felolvasóestről
Magyarországon a reformkorban – leginkább az alföldön – a parasztság részvételével alakultak olvasókörök, melyek köré szerveződött az
alföldi közösségek társadalmi élete. Egy-egy olvasókör helyiségei klubszobaként is működtek, ahol a férfiak biliárdoztak, kártyáztak, míg a
nők kézimunkázhattak, de voltak körök, amiket kizárólag férfiak látogattak, a nők csak mulatság idején fordultak itt meg. A szabadságharc
után is fontos szerepet töltöttek be a parasztság, polgárság, az ipari
munkásság művelődésében, politikai eszmélésében, melyek tevékenysége túlmutat az ismeretterjesztő és szépirodalmi művek olvasásán,
mindig együtt jártak politikai, gazdasági törekvésekkel. Az olvasókörök alakulását Széchenyi István elképzeléséhez vezethetjük vissza, aki
a kaszinóban látta a polgári kultúra kiszélesedésének lehetőségét. Ez
csak egy felsőbb társadalmi réteg számára volt elérhető.
Városokban, falvakban, tanyákon is alakultak különféle egyletek a
társalgás, a művelődés, a szórakozás igényével.
A tanyai olvasókörökben kisparasztokból, gazdálkodókból tevődött
össze a tagság. Az 1800-as évek végén (a nagyszámú analfabetizmus
miatt) valójában egy-egy személy felolvasására jöttek össze, aki felolvasta a napi sajtót, vagy részleteket szépirodalmi művekből.
A városokban kiskereskedők, kisiparosok, tisztviselők, állami alkalmazottak, postások, vasutasok, tanítók voltak a körök tagjai.
Jászfényszarun is működtek olvasókörök: Jászfényszarui 48-as Gazda
Kör, valamint az Alvégi Római Katolikus Gazda Kör néven. (forrás:
OLVASÓKÖRÖK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN /
Szekeres Jánosné)
Gondolatolvasókör Jászfényszarun
Olvasókörünk 2010. február 26-án ült össze először, csatlakozva az
Országos Wass Albert Felolvasóesthez. Az ötletadó Hangosiné Réz
Mária volt. Nevet 2011-ben választottunk magunknak, az alakuló tagok létszáma 14 fő volt.

Felolvasóest napjainkban a fényszarui könyvtárban. Fotó: Nagy Ildikó
Azóta évente több alkalommal is szervezünk esteket, ahol egy-egy
író, költő művéből olvasunk fel részleteket, szép gondolatokat egymásnak, vagy egy megadott témakörhöz kapcsolódunk olvasmányainkkal.
Ezeket az esteket ősszel és télen szervezzük össze, amikor délután korán sötétedik, a kerti munkák okafogyottá válnak, az időjárás borongós, hideg. Aki ilyenkor eljön a könyvtárba, az megtapasztalhatja azt a
hangulatot, ami ezeknek az alkalmaknak a sajátja. A rengeteg könyv,
az olvasólámpa fénye, egy kényelmes fotel, a felolvasott és elhangzott
szavak varázsa és ereje, és az azt követő, a közös felolvasásnak értelmet
adó minőségi együttlét, beszélgetés.
A felolvasott sorok nagyon sok emléket hívhatnak, hívnak elő, úgy a
felolvasókban, mint az őket hallgatókban. Az emlékezés útjára indítja a beszélgetést és igazán tartalmassá teszi az időt, melyet magunkra
fordítunk. Egy ilyen estén minden kicsit csendesebb és lassabb, idő és
alkalom teremtődik az elmélyülésre, az átélésre.
A felolvasóesteknek minden alkalommal, a meghitt hangulaton túl,
még jó íze is van. Egyszer sütőtök, másszor szőlőlekvár, fahéj vagy vanília. A kemence mellett forrótea, pirított dió. Aki már velünk tartott
ezeken az estéken, az talán eljön majd újra, aki még nem volt, az próbálja ki bátran.
Bujdosó Katalin, könyvtáros
Nálunk szeretettel látjuk!
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KÖNYVBEMUTATÓ
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének története – Negyedszázad
a Városért, Jászfényszaruért 1993–2018
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete fennállásának 25 éves jubileumát
ünnepli ebben az évben. A jeles alkalomra kiadott kötetet 2018. no
vember 3-án mutatták be a művelődési ház nagytermében megtartott
ünnepi összejövetelen.
A „Fényszaruiak Baráti Egyesületének története – Negyedszázad a
Városért, Jászfényszaruért 1993–2018” című könyvet Tóth Tibor, a
FÉBE elnöke mutatta be két szerkesztő
munkatársával, Mészáros Lászlóval és dr.
Kiss Dávid Sándorral, akik nélkül nem
jelenhetett volna meg a kötet.
Ézsiás László költő, előadóművész
előadásában elhangzott az Óda a szülőföldhöz című verse, melyből két idézet
díszíti a könyv borítójának elő- és hátlapját.
A könyv B/5-ös formátumban, 132
oldalon, 350 példányban jelent meg. A
kötet grafikai és nyomdai költsége meghaladja a félmillió Ft-ot, mely összeget a
XXV. FÉBE Jótékonysági műsoros est és
bál bevételéből fedezték.
A kiadvány a FÉBE tevékenysége mellett az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány közel negyedszázad alatt végzett munkáját
is felöleli.
A kötetben 2 db fekete-fehér és 405 db színes fotó található. Tehát
átlagban évenként 16 kép.
1127 eseményt tartalmaz a teljesség igénye nélkül, amelyeket az
egyesület rendezett, vagy melyben társrendezőként szerepet vállalt, ez
átlag 45 esemény évente.
A könyvben a Szűcs Mihály Huszárbandérium 22 éves tevékenységének, illetve eseményeinek, rendezvényeken való részvételének csak
töredéke, kb. 10%-a található, mert róluk külön könyvet is lehetne
megjelentetni.
A FÉBE Borostyán Társastánc Klub 10 éves működésének, fellépéseinek is kb. 10%-a szerepel a könyvben.
A fentieket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy minden év minden hetére minimum két FÉBE-rendezvény jutott, többségében
Jászfényszarun, amelyek országhatáron belül és túl is öregbítették az
ország, a megye, a Jászság, Jászfényszaru hírnevét.
Az alapítvány részéről 396 tárgyi alkotás, kiadvány, program,
rendezvény és személy kapott támogatást, ez is évi 17 átlagot jelent.
A könyv tartalma tehát a FÉBE-tagok, és jó szándékú, közösségi emberek sokasága által végzett tevékenységének összegzése, ki közreműködőként, ki támogatóként, ki résztvevőként tette a dolgát.
Az eseményeket csokorba szedte és szerkesztette: Tóth Tibor.
A szerkesztő munkatársai: dr. Kiss Dávid Sándor és Mészáros László.
Technikai munkatársak voltak: Bognár Ágnes, Bordás Béláné, Kővágó Jánosné, Lajkó Anita, Mészáros Zsuzsanna.
A régebbi fotók többségét Tamus Angéla és Tóth Tibor, a közelmúltét Dobák Viktor, Glonczi Rudolf és sokan mások készítették.
A borítón a városközpontot megörökítő 2015-ben készült
drónfelvétel képe látható. A hátlapon IV. Béla király szobra Jászfényszarun, a Rimóczi-kastély mellett, Györfi Sándor Kossuth-díjas, Érdemes Művész címmel kitüntetett karcagi szobrászművész alkotása, a
fotót Menyhárt Éva készítette (2013). A másik díszítő elem a Jászkürt (Lehel kürtje) – XII. század második felében készülhetett, a fotó
Faragó László alkotása (1997).
A nyomdai előkészítés: Bagi László COM&COM 2005 Bt. – Jászapáti. A nyomdai munkálatok: Prime Rate Kft. – Budapest.
A könyvben megörökítésre került az élő 47 alapító tag (aki 1993
évben tagja lett az egyesületnek azok lettek alapító tagok és tagsági
viszonyuk ma is fenn áll), 1994-től belépett 180 tag és a négy fő tiszteletbeli tag neve is bekerült a kötetbe. Megemlékeztünk név szerint a
25 év alatt elhunytakról.

A Jászfényszaruért Alapítvány tevékenysége fotók nélkül 8 oldalon
került összefoglalásra. A könyv végén található a RÓLUNK ÍRTÁK
publikációs fejezet. Egy helyi, egy jászsági, egy megyei és egy országos
lapban jelent meg publikáció. A FÉBE történetéből két dolgozat született: a FÉBE marketing tevékenységéről egy főiskolai szakdolgozat,
diplomamunka készült. A Jászsági Évkönyv 1998. és 2002. évei köteteiben is jelent meg az egyesülettel kapcsolatos írás. A Kapcsolataink fejezetben
a teljesség igénye nélkül feltüntetett 35
országos, jászsági és helyi szervezettel,
intézménnyel, gazdasági egységgel van
vagy volt kapcsolata a negyedszázad alatt
az egyesületnek. A könyv azzal zárul,
hogy köszönetet mond a partnerszervezeteknek, intézményeknek és mindenkinek, aki az elmúlt 25 évben tevékenységét, céljait bármilyen módon önzetlenül
segítette, támogatta. A következő években is számít együttműködésükre, hogy
az Alapítólevélben megfogalmazottak
szerint közösen hozzájáruljunk Jászfényszaru további fejlődéséhez, az itt élők életének még szebbé, tartalmasabbá tételéhez. Bízunk benne, hogy a könyvet forgatva és olvasva
kellemes emlékek jönnek elő egy-egy program, rendezvény kapcsán.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

MEGHÍVÓ

EFOP-1.8.20-17-2017-00010 „Egészségfejlesztési iroda mentális
funkcióval történő fejlesztése a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban”

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház tisztelettel meghívja Önt
a Jászberényi kistérségben megvalósuló pályázat bemutatására.
Rendezvény időpontja: 2018. december 11. (kedd) 17 óra
Helye: Művelődési Ház kultúrterme Jászfényszaru, Szent
István út 1.
Program:
17:00 – 17:10 Köszöntő: Dr. Sinkó-Káli Róbert
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház mb. igazgatója
17:10 – 17:20 Megnyitó beszéd: Czigány Anikó projektmenedzser
17:20 – 18:00 Tájékoztató: Dr. Ördög János
a Lelki Köldökzsinór Egyesület Elnöke
18:00 – 18:10 Szervezési feladatok: Borsi Eszter szakmai vezető

Új kertészeti eszközt szerzett be a GAMESZ. A szerkezet az őszi
lombhullás idején a falevelek gyors és hatékony összegyűjtését szolgálja.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

DOBAI MIHÁLY

Tisztelt Páciensek!

halálának 3. évfordulójára.
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.”
Szerető felesége és családja

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
Jászfényszarun, a Központi Orvosi Rendelőben
(5126 Jászfényszaru, Deák tér 1.)
ultrahang magánrendelés
indul.

·
·
·
·
·

Emlékezés

KISPÁL ISTVÁNNÉ
TÓTH TERÉZIA

halálának 1. évfordulójára.
„Örök az arcod, nem száll el szavad,
Minden mosolyod a szívünkben marad.”
Szerető családja

A magánrendelés keretében elérhetőek
az alábbi vizsgálatok:
hasi- és kismedencei szervek vizsgálata,
pajzsmirigy- és nyaki ultrahangvizsgálat,
ízületek ultrahangos vizsgálata,
lágyrészek ultrahang vizsgálata,
felső és alsó végtagi erek, illetve nyaki erek
teljeskörű ultrahang diagnosztikája.

A vizsgálathoz előzetes bejelentkezés szükséges,
mely az alábbi telefonszámon lehetséges:

06-70/627-1512

Emlékezés

SZEDER LÁSZLÓ

A vizsgálatokat végzi:
Dr. Korbély László radiológus szakorvos.

halálának 10. évfordulójára.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.”
Szerető családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KONCSIK BÉLÁNÉ
RÁCZ IRÉN
temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PUSZTAI FERENCNÉ
MELEG IRÉN
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejár.”
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek – Október
SZÜLETTEK: Bocskor Vivien (Murányi Krisztina), Tóth Marcell
(Nagy Katalin), Vitay Zente (Lukács Tímea).
Házasságot kötöttek: Kasza Mariann és Dugonics Tibor,
Nyekita Edit és Hajdú Zoltán, Török Mária és André Tamás.
ELHUNYTAK: Bojtos Imre (73), Czeglédi Ferenc (77), Gyetván
János (71), Kerezsi Józsefné Dobos Katalin (74), Koncsik Béláné Rácz
Irén (89), Pusztai Ferencné Meleg Irén (86), Tóth András (88).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

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

Gazdit kereső
jászfényszarui kutyusok
Clió

5 hónapos terrier
keverék kan, elgázolták,
már kiadható!

Trebor

2 éves
kistestű keverék kan,
ivartalanított

Maci

2 éves nagytestű
keverék kan,
ivartalanított

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/11

27

Fedó Optika

Jászfényszaru, Szent István út 10. · Tel.: 70/224-4179
Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite
Decemberi akciók!
Keretek: -30%
Multifokális lencsék: -30%
Lencsék: -20%
Napszemüvegek: -30%
Gondoljon
szeretteire,
lepje meg őket
SZEMÜVEG-AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30
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Programajánló
December
1.		
1–2.		
5.
10:00
11:00
5.
7.		
		
8.		
9.
10:00
		
9.
15:00
		
10. 10:30
		
		
11. 17:00
		
14. 16:00
14. 15:00
		
		
15. 10:00
		
15.		
20.		
28. 17:00
28.		
31.		

Iskolai Ki mit tud? a művelődési házban
Versmondók szereplése országos döntőkben
Mikulásvonat a városban (18:00-ig)
A Sóstói út avatási ünnepsége
A Könyvtár adventi kézműves foglalkozása
Háfra-Sóti Bernadettel a művelődési házban
Karácsonyi műsoros est a művelődési házban
Adventi zenekuckó – karácsonyi muzsika
kisgyermekeknek a Rimóczi-kastélyban
Adventi kávéház – 25 éves a népfőiskola
– Régi Kaszinó étterem
Mese Mátyás királyról – Mikulás-napi ajándékműsor
a gyermekeknek a művelődési házban
a Mátyás-év tiszteletére
Tudatos jelenlét – projektindító egészségügyi előadás
a művelődési házban
Adventi felolvasó est a könyvtárban
Arcélek – fotóválogatás
a XXIV. Jász Világtalálkozó képeiből
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
50 éves a falumúzeum
– minikonferencia a Városházán
Közösségi nap az iskolában
Lelki nap az iskolában
V. Óévbúcsúztató est a Régi Kaszinó étteremben
Lumina szilveszter a művelődési házban
Közösségek szilvesztere a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Tamus István grafikusművész és Szabó-Imrefia Béla szobrászművész kiállítása a művelődési házban
· FÉBE 25 éve – fotókiállítás a művelődési házban
· A varázslatos kelet – Szíria fotókiállítás a művelődési házban
· Kiss László művésztanár festménykiállítása a Régi Kaszinó étteremben
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból a
Városházán
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában a Régi Parókián
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata és
a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és
Vallásügyi Bizottsága
szeretettel meghívja településünk
minden kedves nyugdíjas és szépkorú lakóját
2018. december 8-án (szombaton) 16.00 órára
a Petőfi Művelődi Ház és Könyvtár nagytermében tartandó
műsoros karácsonyi délutánra.
Program:
Köszöntők
„Most kezdődik a tánc” gálaműsor
Közkedvelt operettek és népszerű magyar nóták
Tihanyi Tóth Csaba (a Barátok közt sztárja) és
Bognár Rita előadásában
a Golf Együttes karácsonyi meglepetése
A rendezvény fővédnöke:
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Tisztelettel:
Lovászné Török Magdolna
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottság elnöke
„Áldott estén, karácsony éjen, angyalok szállnak fenn az égen.
Mindenkihez be-benéznek, mindenhová odaérnek.
Áldást hoznak minden házra, csillagot a fenyőfára.”
FELHÍVÁS
Várjuk azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik 2018. évben
ünneplik 50. vagy 60. házassági évfordulójukat, és nem Jászfényszarun kötöttek házasságot. Kérjük, hogy a karácsonyi délutánon
való részvételi szándékukat személyesen a Hivatal Hatósági irodájában vagy telefonon az 57/520-111-es és az 57/520-108-as számon
jelezzék december 7-éig.

Báli beharangozó
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI 2019. február 2-án,
szombaton tartja hagyományos jótékonysági rendezvényét, a IV.
Liliom bált. A bálra jegyek és támogatói jegyek december közepétől válthatók a Nagyiskola titkárságán. Részletes információk a
decemberi lapszámban.
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