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2018. december 18-án ünnepi testületi ülést hívtunk össze, ahol a
regnáló képviselők mellett meghívtunk valamennyi képviselőt, akik
Jászfényszaru lakossága jóvoltából képviselőként dolgozhattak az elmúlt ciklusok során. Szép számban jelentek meg a település díszpolgárai is.
A település díszpolgárai: Penczner Pál (1916–2010) 1998, prof.
dr. Dobák Miklós 2001, Szabó Imrefia Béla 2005, dr. Facskó István
2008, dr. Lakatos Béla 2009, Si Ho Jang 2011, Török Sándor 2012,
dr. Kis Zoltán 2012, dr. Langó Péter 2015. Tóth Tibor 2017, dr.
Barazutti László 2018.
Győri János alpolgármester gyújtotta meg az emlékezés gyertyáját
azon képviselők emlékére, akik már nem lehetnek közöttünk: Szabó
László, dr. Tóth József, Tamus Béla, Radics Flórián, Kovács Lászlóné,
Bálint László.
Önkormányzatunk korábban úgy döntött, hogy címzetes főorvosi
rangot adományoz dr. Csábi László nyugalmazott fogorvosnak, dr.
Tóth Zoltán jelenleg üzemorvosként még ténykedő háziorvosnak, dr.

Palencsár Csaba, dr. Kocsis András részére, valamint a már korábban
is főorvosi címet viselő dr. Lakatos Bélának is megerősítettük címzetes
főorvosi rangját. A címzetes főorvosok oklevelet és kitűzőt vehettek át
az ünnepi ülésen.
Azok a háziorvosok vehették át ezen elismerést, akik legalább 20 éve
praktizálnak városunkban.
Gratulálunk!
Az ünnepi testületi ülés a
„25 éves a város” jegyében
zajlott, az elmúlt időszakot
méltatta dr. Dobák Miklós és
dr. Lakatos Béla.
Az ülésen 28 percben 28 év
eredményeit, munkáját mutattuk be a résztvevőknek.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
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Polgármesteri beköszöntő gondolatok az új év elé
2018-ban megünnepeltük településünk
másodízben elnyert városi címének 25 éves
évfordulóját. Megrendeztük a XXIV. Jász Világtalálkozót a redemptio (önmegváltás) évfordulója kapcsán. A Jászságban köztudott,
hogy 1745. május 6-án írta alá Mária Terézia császárnő azt a szabadságlevelet, amely a
megyerendszer kényszerű kialakításáig biztosította a kunoknak és a jászoknak az ún.
kollektív nemesi rangot, a kiváltságokat.
2019. június 7-9-ig Jászkiséren kerül
megrendezésre a jász világtalálkozó. A város polgármesterének, Lukácsi Györgynek átadtuk a szalagokkal
ékesített vándorbotot.
Új év, új kihívások, új örömök, új évfordulók. Gondolták volna kedves volt kalapgyári munkatársaim, hogy 2019-ben 50. évfordulója lesz
annak, hogy Jászfényszarun letelepedett a Kalapgyár? Ez a fiataloknak
már történelem, mi pedig úgy gondoljuk, hogy erről a fontos ipartörténeti eseményről 2019. augusztus 18-án megemlékezünk. Olyan
magyar gyár működött itt, amely nyúlszőrből, gyapjúból és műbőrből
állított elő kalapokat, melyek a volt Szovjetuniótól Amerikáig vitték a
jászfényszarui cég hírnevét.

Dr. Nagy László, a gyár igazgatója – idősebb olvasóink bizonyára
emlékeznek rá –, elfogadta a felkérést, hogy ezen alkalommal ünnepi
beszédet mondjon.
Az Orion könyvjóváírással vette át a Kalapgyárat, ahol ekkor már
szűcsmunkát is végeztek. Nemes szőrmékből állítottak elő kalapokat és kabátokat, mely által a magyar könnyűipar egy meghatározott
szegmense működött településünkön. A cég fénykorában mintegy
600 dolgozót foglalkoztatott. Az Orion 7. sz.
gyáregységének elődje talán a KTSZ volt, ahol
kiváló asztalosok alkottak, és már ekkor tv-kávákat gyártottak.
A Samsung Electronics Magyar Zrt. évek óta
vezeti a Jász-Nagykun-Szolnok megyei TOP
50 listát, természetesen országosan is kiemelkedő szereplője a magyar gazdaságnak. A gyár
jelenleg mintegy 82 ezer m2-es üzemcsarnokkal rendelkezik, ipari övezetünk legnagyobb
szereplője. A cég új elnöke Keunha Hwang,
akit olvasóink nevében is köszöntünk Jászfényszarun. A jászfényszarui Samsung gyár 2018-ban közel 6 millió darab
eladásra szánt készüléket gyártott a piacra. Boldog új évet kívánok
Jászfényszaru lakosainak! Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

2019. 01. 15.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

a terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) keretében
megépült a jászfényszaru ipari centrum megközelítését szolgáló új útszakasz
A „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem” című, TOP-1.1.1-15JN1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében megépült a Jászfényszaru iparterületét a 32-es úttal
összekötő 6 m széles 11,5 t teherbírású 2109 m hosszú útszakasz.
A projekt sikeres megvalósításával az Önkormányzat folytatja a befektetők vonzására irányuló, eredményes
tevékenységét. A fejlesztéssel az érintett iparterület alkalmassá vált arra, hogy újabb vállalkozások települjenek
be, emellett a beruházás megalapozta az iparterület későbbi bővítését is. Az elkészült útszakasz a működő és
betelepülő -kifejezetten nagy szállításigényű, akár kizárólag logisztikai profilú- vállalkozások számára a 32-es
utat rövidebb, a korábbiaktól független útvonalon, biztonságos feltételek mellett teszi elérhetővé.
Az útépítés két ütemben valósult meg. Az első ütemben az ipari park belső, 1209 m hosszú szakasza, mely
folytatásaként a második ütemben a Sóstó dűlő 900 m hosszúságú szakasza épült meg. Az út 11,5 t teherbírású,
3,0-3,0 méteres forgalmi sávú, mindkét oldalon 1,5-1,5 méter széles padkával rendelkezik.
A projekt adatai:
Projekt címe: Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése
a megközelíthetőség javításával 1. ütem.
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008
Kedvezményezett: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Projekt összköltsége: 313.380.880 Ft
Támogatás összege: 300.538.870 Ft
El nem számolható saját forrás: 12.842.010 Ft

Projekt kezdete: 2017. 09. 01.
Kivitelezés befejezése: 2018. 10. 24.
Projekt fizikai befejezése, az útszakasz forgalomba helyezése,
projektzárás: 2019. 04. 30.
Tervező: EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kivitelező: Colas Út Zrt.
Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
Menedzsment: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Fotók: Bőti Szilvia
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. december hónapban megtartott ülésén hozott határozatairól és megalkotott rendeleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.
2018. december 12.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára az Albert Einstein út útépítés közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevőjének a HE-DO Kft.-t hirdette ki a pályázatában
szereplő bruttó 189.088.324 Ft figyelembe vételével.
A képviselő–testület a határozat mellékletét képező összegzést elfogadta. Egyben felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert,
hogy a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról gondoskodjék.
A képviselők az önkormányzatnál és annak intézményeiben megvalósuló közfoglalkoztatási és egyéb programokban dolgozó 46 fő
részére vásárlási utalvány beszerzéséhez 600.000 Ft és járulékainak
megfelelő összegű forrást biztosítottak a város 2018. évi költségvetéséből.
Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 2019.
évi mezőgazdasági startmunka program megvalósítására 16 fő
létszámmal. A képviselő-testület a pályázati önerőhöz keret jelleggel
50.000 Ft-ot biztosít a 2019. évi költségvetéséből.
Rendeletet alkottak a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 22.) sz. rendeletének módosítására.
Elfogadták a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 2. 478. hrsz. alatti ingatlanon az óvoda II. ütemének, azaz a tanuszodának építési munkáival kapcsolatosan, a 2019. 04. 30-ig történő teljesítési határidő
szerződésmódosítására vonatkozó kérést.
Jóváhagyták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal
köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos rendelettervezetet.
A testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervét.
Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 azonosító számú, „Szociális
városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt keretében épített Szabadidőpark és Közösségi
Ház 2019. évi üzemeltetésére, a projektben vállalt fenntartási kötelezettség teljesítésére 4 fő 2019. 01. 01-től 2019. 03. 31-ig terjedő
foglalkoztatásához 1.860.615 Ft-ot biztosítottak.
Az „Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun”
elnevezésű, TÁMOP- 5.3.6-11/1-2012-0062 számú projekt keretében létrehozott „TEAHÁZ” 2019. évi működéséhez – a programjait jóváhagyva – a 2019. évi költségvetésének terhére 2.701.000 Ft forrást biztosítottak, amelyből 2.151.000 Ft megbízási díjra és annak
járulékaira, 550.000 Ft a programok közvetlen költségeire fordítható.
Felülvizsgálták a hosszabb időtartamú szerződéseket, mely alapján
· a Hornyák Wohnbau Kft. műszaki ellenőri tevékenységéről szóló szerződést,
· a Köz-Pálya Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenységéről szóló
szerződést,
· a Trió-Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről
szóló szerződést,
· a Gyöngytel Kft. kamerarendszer karbantartói tevékenységéről
szóló szerződést,
· a Krajcsné Dezsőfi Katalin pénzügyi tanácsadói tevékenységéről szóló szerződést,
· a Németh András Endre ev. informatikusi tevékenységéről szóló
szerződést,
· a VÁGÓ és Társa Bt.-vel közétkeztetés biztosítása tárgyában kötött szerződést,
· az Albacomp Zrt.-vel információbiztonságért felelős személy
biztosítása tárgyában kötött szerződést, és 1 év időtartammal, azonos feltételek mellett meghosszabbították. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a szerződések módosítására.
Jászfényszaru Város Önkormányzata mint alapító döntött a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője, Versegi László megbízásának 1 évvel történő meghosszabbításáról.
Határozatot hoztak a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felügyelőbizottsága tagjai megbízásáról, könyvvizsgálójának megbízatásáról,

valamint a Kft. Szervezeti és Működési szabályzatának előkészítéséről.
A képviselő-testület felkérte a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
ügyvezetőjét, hogy a társaság üzleti tervét és Szervezeti és Működési szabályzatát készítse elő, valamint Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert, hogy azt elfogadásra, illetve a felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyásra terjessze elő a képviselő-testület ülésére.
Felkérték és meghatalmazták dr. Barazutti László ügyvédet, hogy
a társaság alapító okiratában a képviselő-testület által elhatározott
módosításokat, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépéséből eredő szükségszerű változásokat vezesse át, az ennek megfelelő új egységes szerkezetű társasági szerződést készítse elő, és azt
ellenjegyezze, valamint a cégbíróság előtt a változásokkal kapcsolatos
eljárásban a Kft.-t teljes jogkörrel képviselje.
A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert, hogy az ennek megfelelően elkészítésre kerülő Kft.
alapító okiratát az önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében
eljárva írja alá.
A képviselő-testület 2019. novemberében felülvizsgálja a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. működését.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
kizárólagos tulajdonosa elfogadta a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és az „Alapadatok
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2019. évi üzleti tervéhez” tartalmazó dokumentumot.
A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2018-2023
közötti időszak vonatkozásában elfogadta.
A
testület
a
TOP-1.1.1-15JN1-2016-00008 azonosító számú és
„Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése
a megközelíthetőség javításával 1.
ütem” című projektben kötelező nyilvánosság tevékenységhez 99.900 Ft
többletforrást biztosított a 2018. évi
költségvetés terhére.
Jóváhagyták az útépítésre korábban
előirányzott önerő kiegészítését további nettó 25 millió forinttal (bruttó
31,75 millió forint), melyet a 2019.
Dr. Voller Erika jegyző
évi költségvetésében biztosítanak.
Elfogadták a 028/13. helyrajzi számú
ingatlan villamosításának csatlakozási díját, melynek fedezetét a
költségvetésében bruttó 777.240 Ft-os összegben elkülönítették.
Zárt ülésen:
A képviselő-testület értékelte a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
ügyvezetője éves tevékenységét.
Több külterületi ingatlan vonatkozásában kötött haszonbérleti
szerződést egy év időtartammal meghosszabbítottak.
Használati jog pályázaton történő értékesítéséről, valamint egy
önkormányzati tulajdonban lévő Gólya utcai ingatlan meghirdetéséről döntöttek.
A képviselő-testület az ipari parkban megvalósuló beruházáshoz
szükséges területelőkészítés költségének fedezetéről határozott.
Elfogadták a Deák F. u. 1/a 4. számú önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadását, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, Deák F. u. 1/a 3. számú önkormányzati lakás
bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást. Egyben megbízták a
polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse.
2018. december 18.
Az év utolsó képviselő-testületi ülése a „25 éves a város” rendezvények záró eseményeként – a korábbi ciklusok képviselőinek, a
címzetes főorvosok, a város díszpolgárai, valamint címzetes főjegyzőjének részvételével – ünnepi ülésként került megtartásra.
Dr. Voller Erika
jegyző

4

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/1

2019. 01. 15.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

jászfényszarun Elkészült a háromcsoportos Bölcsőde
Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című, TOP1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt megvalósításával megteremtette a kisgyermekek bölcsődei ellátását.
A projekt keretében egy új háromcsoportos bölcsőde épült Jászfényszarun, a Kossuth Lajos út 4. szám alatt,
a régi óvoda helyén. Az új épület elrendezését tekintve két funkcionálisan elkülönülő épületszárnyból áll. Az utcával párhuzamosan találhatóak az üzemeltetéshez kapcsolódó helyiségek, míg a merőleges épületszárnyban
a három csoportszoba. A projekt keretében a bölcsődei ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó bútorok és egyéb
berendezési tárgyak (pl. konyhai berendezések, udvari játékok, utcabútorok, játéktárolók), továbbá eszközök (pl.
konyhai eszközök, fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése is megtörtént.
Az igényeknek megfelelő, magas színvonalú bölcsődei ellátás érdekében az Önkormányzat szakértő közreműködését biztosította a tervezési és kivitelezési szakaszban, de gondosan ügyelt a meglévő gesztenyefa megőrzésére, parkolók kialakítására is.
A bölcsőde Jászfényszaru Város Gondozási Központja intézményi keretein belül kezdi meg működését, 36 férőhellyel. Tervek szerint a gyermekek ellátását 13 fő biztosítja, közülük 1 fő bölcsődevezető, 6 fő kisgyermeknevelő, 2 fő bölcsődei dajka, 1-1 fő élelmezésvezető, szakács, konyhalány és mosónő.
A projekt eredményeként a városközpontban kialakul a bölcsőde, az óvoda és az alsó-tagozatú általános iskola
alkotta gyermekcentrum, amely a most épülő tanuszoda átadásával a közeljövőben újabb létesítménnyel gazdagodik.
A projekt adatai:
Projekt címe: Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028
Kedvezményezett: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Projekt összköltsége: 373.555.028 Ft
Támogatás összege: 250.000.000 Ft
El nem számolható saját forrás: 123.555.028 Ft
Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
Kivitelezés befejezése: 2018. 10. 30.
Projekt fizikai befejezése, a működési engedély beszerzése, projektzárás: 2019. 05. 31.
Tervező: Barakk Mérnöki és Kereskedelmi Iroda Kft.
Kivitelező: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
Projektmenedzsment: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Fotók: Urbán Csaba
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BővülT a térség kerékpárút hálózata
Jászfényszaru Város Önkormányzata TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projektje keretében a Boldogi út és Heves megye határa között a Zagyva gáton kerékpárút
épült.
A projekt keretében Jászfényszarun a 3126 jelű összekötő út (Boldogi út) és a Heves megyei határ között 3523,5
m hosszban épült kerékpárút a Zagyva gáton. A megrendelői igénynek megfelelően 50 cm vastagságú alappal
és 37-47 cm további rétegrenddel épült meg a 3 m széles, mindkét oldalán 0,5 m padkaszélességgel rendelkező
út. A biztonságos kerékpározást felezővonal, a széleken jelzősáv szolgálja.
A projekt céljának megfelelően a kerékpárút megépítésével a Jászfényszarun lévő munkahelyek Hatvan és
Boldog településekről a Zagyva gáton kerékpárral is
biztonságosan elérhetők.

Közmeghallgatás
Jászfényszaru Város Önkormányzata közmeghallgatást kíván összehívni
2019. február 27-én (szerda) 15:00–16:00 óra között
Helyszín: Városháza kistárgyalóterme
Akadályoztatása esetén észrevételeit megfogalmazhatja és továbbíthatja a jaszfenyszaru1@vnet.hu e-mail címre, illetve személyesen ügyfélfogadási időben Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternél, valamint dr. Voller Erika jegyzőnél.
Bemutatásra kerül a 2019. évi költségvetési terv, amelyet a helyi lapokban, illetve megújult honlapunkon is közzéteszünk.
A közmeghallgatás keretén belül bemutatásra kerül 2019. év egyik kiemelt beruházása, a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító
számú „Közép- és Kelet Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 5. (KKMO5)” című projekt, melynek keretén belül
megoldódik többek között Pusztamonostor település belterületének szennyvízcsatornázása és -elvezetése a meglévő jászfényszarui szennyvíztisztító telepre, illetve a jászfényszarui szennyvíztisztító telep fejlesztése, bővítése.
Megtisztelő jelenlétükre számítva várjuk lakossági észrevételeiket!
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Fotó: Bőti Szilvia

A projekt adatai:
Projekt címe: Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése Jászfényszarun a
munkába járás megkönnyítése érdekében.
Projekt azonosító száma:
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027
Kedvezményezett:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Támogató: Európai Unió és Magyarország Kormánya
Projekt összköltsége: 250.000.000 Ft
Támogatás összege:
250.000.000 Ft
Projekt kezdete: 2017. 06. 01.
Kivitelezés befejezése: 2018. 09. 28.
Projekt fizikai befejezése, az útszakasz forgalomba
helyezése, projektzárás: 2019. 05. 31.
Tervező: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Kivitelező: Swietelsky Kft.
Műszaki ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
Menedzsment:
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
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Iskolai hírek
Betlehemeztünk…

Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont az idei tanévben
betlehemkészítő pályázatot hirdetett az egyházmegye területén működő katolikus iskolák számára.

Advent a könyvtárban

A pályázatra tetszőleges
alapanyagból, szabadon
választható technikával
és méretben készült alkotásokat vártak 2018.
december 13-ig.
Iskolánkban
közel
negyven betlehem készült, amelyek között
volt egyéni alkotás, de az
alkalomra szerveződött
csoportok is készítettek pályamunkákat.
A technikai megoldásokat rendkívüli találékonyság jellemezte. Készült betlehem agyagból, csuhéból, kenyérből, zsákszövetből, nádszövetből, papírból.
Az iskolai zsűri 22 betlehemet juttatott tovább Egerbe, amelyeket az
érseki palotában állítottak ki, és december 15-én megáldottak.
Botkáné Sárközi Ildikó
Fotó: Kotánné Kovács Tímea

A reménység pásztorjátéka
a templomban
Fotó: Glonczi R.
A karácsony mindenki ünnepe. A fényszarui fiatalság ismét bebizonyította, hogy az ünnepek közösségformáló erővel bírnak, összekovácsolnak. A hagyományok éltetése mellett lelkiekben erősödni, örömöt
és mosolyt hozni mindenki szívébe – ez volt a célja az idei pásztorjátéknak is az éjféli misén, melynek fő mondanivalója a reménység volt.
Szereplői az iskola 5. a és 5. b osztályos tanulói, akik teljes létszámban vettek részt, ki a pásztorjátékban, ki az énekkarban.
A műsort a két osztályfőnök, Vargáné Dobák Tünde és Botkáné
Sárközi Ildikó tanította be Kovács Tímea tanár néni segítségével, az
énekkar vezetője Sándorné Tóth Éva tanárnő volt.
Külön köszönet jár a szülőknek, akik részt vettek a szentmisén, és a
Botkáné Sárközi Ildikó
jelmezek elkészítésében is szorgoskodtak.

December 17-én délelőtt sorsolással zártuk le az iskolai könyvtár egy
héten át tartó adventi kvízjátékát. Az ünnepvárás időszakához kapcsolódó kérdésekre több mint hetvenen válaszoltak; közülük tizenhárman
vehettek át egy-egy értékes könyvet. Az ifjúsági regényeket és az ismeretterjesztő képes albumokat Nagy Ildikó, a városi könyvtár könyvtárosa adta át, a sorsolásban Kotán Eszter és Mészáros Réka segédkeztek.
A könyvekért köszönet illeti a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár kollektíváját, a sorsoláson kínálásra kerülő szaloncukrokért
pedig a Diákönkormányzatot.
Kép és szöveg: Sugár Judit

2018 decemberében ismét óvodánkban adott koncertet
a Holdonmacska zenekar. Kép és szöveg: Földvári Edit
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Iskolai hírek
Idősek karácsonya

Hagyomány már, hogy a DÖK
segítségével az idős embereknek
meglepetést okozunk. A meghitt
hangulatú esemény célja, hogy
azok a nyugdíjasok is jól érezzék
magukat, akik egyedül ünnepelnek. Bár a családot, elveszett
szeretteinket nem lehet pótolni,
egy ilyen családias rendezvény, ha
rövid időre is, de hozzájárulhat
ahhoz, hogy szeretetben, közösségben ünnepeljenek a magányos
nyugdíjasok is.
Ajándékunk egy-egy csomag
linzer volt minden idős embernek, amit a 8. évfolyamos tanulók
készítettek technikaórákon Tóth
Sándorné irányításával. Az anyagi
támogatást a DÖK biztosította.
December 20-án délután a 8. osztályosok képviselőivel mentünk az
idősek otthonába, ahol a karácsonyi műsorban történetet meséltek,
gyönyörű karácsonyi verset mondtak, s keringőztek a tanulók. Ezt követően az öregeknek átadták a gyerekek az ajándékokat.
Felkészítő nevelők: Polatschekné Rimóczi Melinda, Mészárosné
Dobák Ildikó és Tóth Sándorné voltak.
Jó volt látni az idős emberek örömét!
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Fotó: Mészárosné Dobák Ildikó

Ellentétek – rajzpályázat
A kecskeméti Hirös Agora Ifjúsági Otthon rajzpályázatot írt ki 7-8.
osztályos tanulók részére „Ellentétek” címmel.
A pályamunkákból válogatott
kiállításon iskolánk két tanulója
szerepelt alkotásával. A nyolcadik
osztályos Mészáros Réka két ös�szekulcsolt kezet ábrázoló tollrajzával került be a kiállítók közé. Az
ötödik osztályos Rafael Rodrigó
– fiatalabb kora ellenére – ellentétes érzelmeket kifejező színes
ceruzarajzával keltette fel a zsűri
figyelmét.
Az eredményhirdetésre és díjátadásra 2019. január 12-én került
sor az intézmény Diákgalériájában,
ahol a szakmai zsűri különdíjat
adott át Mészáros Rékának.
Gratulálok nekik a szép eredményhez! Kerekné Mihalik Judit

Bohém Kiskarácsony
az Erkel Színházban

Iskolánk 1. és 2. évfolyamos tanulói közül 38-an pedagógusok kíséretében 2018. december 18-án az Erkel Színház Bohém Kiskarácsony című előadásán vettek részt. Az Opera művészeinek előadása
a Bohémélet legendás padlásszobájában játszódott. A játékok, zenei
betétek, operarészletek segítségével teremtettek az ifjú művészek ünnepi hangulatot. Az előadás főszereplői az Operaház Gyermekkarának
tagjai voltak, akik kalandos utazásaik során titkokkal és élményekkel
teli világba repítették a nézőközönséget. A darab végére megszületett
az igazi varázslat is, a karácsony csodája.
A gyerekek és a pedagógusok nevében köszönjük Erdősné Dudás
Krisztinának, iskolánk pedagógusának a lehetőséget és a szervezést,
hogy az idén is részesei lehettünk ezen csodás előadásnak!
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

Országos rajzversenyen
Az Egri Csillagok Országos Tehetségkutató rajzversenyen iskolánkat a nyolcadik osztályos Mészáros Réka képviselte.
Az egri Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola által meghirdetett pályázat első
fordulójában a regény egyik szereplőjét
kellett megrajzolniuk a diákoknak. Réka
pályaművét a zsűri olyan sikeresnek találta, hogy a második fordulóban is részt
vehetett.
Az országos versenyre egy kétnapos
rendezvénysorozat keretében belül került
sor 2018. december 7-8-án. Pénteken
a részt vevő diákok betekintést nyertek
az intézmény életébe, és kipróbálhattak
több érdekes képzőművészeti technikát az iskola tanárainak útmutatásával. Szombaton került sor a megmérettetésre a diákok közt, akiknek
az eddigi évektől eltérően a regény két különböző jelenetét kellett ös�szekapcsolva illusztrálni. Réka olyan ötletesen oldotta meg ezt a feladatot, hogy a szakmai zsűri különdíjban részesítette.
Szívből gratulálok neki!
Kerekné Mihalik Judit
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Iskolai hírek
Fő az egészség!

Fotó: Kotánné Kovács Tímea

Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny
iskolai fordulójának eredményei

Mint korábban hírül adtuk, a Magyar Nyelvtudományi Társaság
idén 22. alkalommal hirdette meg a felmenő rendszerű Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt, melynek iskolai fordulóját 2018. november 21-én tartottuk.
Tanulóink szép számmal vettek részt, közülük a legjobban teljesítők
a következők.
1. helyezett
Klippán Kata
5. évfolyam
2. helyezett
Horváth Veronika
3. helyezett
Hangya Fatime Fruzsina
6. évfolyam
1. helyezett
Pető Hanna Boglárka
2. helyezett
Vincze Veronika
3. helyezett
Kiss Gergely
7. évfolyam
1. helyezett
Ézsiás Réka Napsugár
2. helyezett
Majzik Petra és Görbe Mónika
3. helyezett
Vad Nándor
1. helyezett
Kotán Eszter
8. évfolyam
2. helyezett
Nagy Levente
3. helyezett
Balázs Léna
Továbbjutók a megyei fordulóra:
8. évfolyam		
Kotán Eszter és Nagy Levente,
Ézsiás Réka Napsugár.
7. évfolyam		
Gratulálunk az eredményükhöz, ők képviselik iskolánkat 2019.
március 2-án Szolnokon, a megyei versenyen. Felkészítő tanáraik:
Kotánné Kovács Tímea és Nagy Józsefné.
Botkáné Sárközi Ildikó, a humán munkaközösség vezetője

„Testünk a kert, akaratunk a kertész.”
/William Shakespeare/
Iskolánkban novemberben és decemberben osztályfőnöki és biológia órákon egészségügyi előadásokat és gyakorlatokat szerveztünk.
Célunk az egészségmegőrzés. Segítségünkre volt a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház és Egészségfejlesztési Iroda. Előadókat és tapasztalt
szakembereket küldtek hozzánk.
Témák: a 8. és a 7. évfolyamokon: Drogmegelőzés, a 6. és a 8. évfolyamokon: Újraélesztés és mentőhívás, az 5. évfolyamon: Baleset
megelőzés volt.
A tanulóknak nagyon tetszettek az előadások és a gyakorlatok is. Az
újraélesztést az ambu babán a legtöbben kipróbálták a 6. és 8. osztáKép és szöveg: Tóth Sándorné
lyosok közül.

Hősök napja

Fotó: Kovács Lászlóné

Az I. és a II. világháború hőseire
emlékeztünk 2019. január 11-én. A
jászfényszarui bakák 100 évvel ezelőtt
tértek haza az I. világháborúból. Ezen
alkalomból és az I. világháború nemrég
zárult 100 éves évfordulója alkalmából
dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus, helytörténeti kutató tartott
előadást Fényszarusi bakák az első világháborúban címmel a művelődési
házban iskolánk 5-8. évfolyamos diákjainak. Előadásában filmrészletekkel,
nagyapjáról, nagyszüleiről, rokonairól,
fényszarui katonákról hallott történetekkel, korabeli fotókkal hozta közel a
mai ifjúsághoz ezt a 100 évvel ezelőtti,
mégis máig ható eseményt. Az előadás
után az I. világháború emlékművénél iskolánk tanulói elhelyezték az
emlékezés koszorúját és mécseseket. Az I. világháborút olyan béke
zárta, amely magában hordozta a II. világháború kitörését. A doni
katasztrófa évfordulója alkalmából Nagy Józsefné történelemtanárnő
emlékező szavai után iskolánk diákjai a II. világháború emlékművénél szintén koszorúval és mécsesekkel emlékeztek a hősökre. Mindkét
helyszínen imával, és végül a himnusz eléneklésével zártuk a megemKotánné Kovács Tímea
lékezést.
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Iskolai hírek
Testvérosztály találkozó

2018. december 14-én a 4. b és a 8. c osztály Tóthné Takács Ilona
és Tóth Sándorné osztályfőnökök vezetésével ismét osztálytalálkozót
tartott. A gyermekek már nagy izgalommal várták ezt az eseményt, hiszen kíváncsiak voltak a programra, ami meglepetés volt számukra. A
délután folyamán összegyűltünk, majd vegyes csoportokba rendeztük
a tanulókat. Nagyon megörültek, amikor megtudták, hogy activityzni
fogunk. Különböző foglalkozásokat, cselekvéseket és szólásokat,
közmondásokat kellett kitalálniuk meghatározott idő alatt a rajzok-

ból, illetve a mutogatások alapján. Az idő eltelte után mehetett más
csapatoknak a rablás. Ezekre a feladatokra a tanulók meghatározott
mennyiségű pontot kaptak. Nagyon jót mulattunk együtt, rengeteget
nevettünk. A játék után elfogyasztottuk a Vágó Bt. által kiszállított
szendvicseket, amit az iskolától kaptunk. Szaloncukorral is kedveskedtünk a tanulóknak. Egy szempillantás alatt eltelt a délután.
Mindenki nagyon jól érezte magát, és élményekkel telve hagyhatta el
az iskolát.
Szöveg és kép: Tóth Sándorné

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” verseny az iskolában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány
– Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 2018–2019. tanévre meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az
általános iskolás korosztályra is.
Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra
javítását szolgálja.
A vetélkedő résztvevőinek egy szabadon választott, majd egy kötelező 20–25 soros szöveget kell felolvasniuk a szakmai hozzáértő zsűri
előtt.

Az iskolai versenyre iskolánkban január 10-én került sor, amelyre 17
tanuló nevezett az 5-8. osztályos korosztályban. Az iskolai megmérettetés után a területi versenyre továbbjutó versenyzők:
5 – 6. osztályos korosztályban: Pető Hanna Boglárka 6. osztály,
7 – 8. osztályos korosztályban: Majzik Petra 7. osztály.
A területi fordulóra 2019. január 23-án került sor Jászberényben,
ahol Pető Hanna Boglárka 4., Majzik Petra 8. helyezést ért el. Gratulálunk! Felkészítő tanárok: Botkáné Sárközi Ildikó és Kotánné Kovács
Tímea. Botkáné Sárközi Ildikó, a humán munkaközösség vezetője

10

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/1

Óvodai hírek
Sünik és Méhecskék együtt
Karácsony a Napfény Óvodában

Bors néni,
avagy egy decemberi csoda!

Fotó: Földvári Edit

A novemberi Napfény parti apropóján találkozott a két csoport a
Méhecske csoportban, hiszen együtt táncoltunk a színpadon. Kipróbáltuk, sikerül-e, tudunk-e közösen mozogni. A tánc után Kati óvó
néni mesehallgatásra invitált bennünket, Süniket.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Luca-nap
Kép: Földvári Edit
„Luca, Luca, december, | Vessen ráncot a pendely!
Koppanjon a csizmád sarka, | Tele legyen majd a kamra!”
/Mentovics Éva/
December 13-át, Luca napját sok óvodában megünneplik valamilyen formában. Így volt ez nálunk, a Napfény óvodában is. Most a
Maci és a Csigabiga csoportos gyerekek mondták el bőséges jókívánságaikat kis jelenet kíséretében a csoportoknak. Majd a Macik városunk
önkormányzatában, a Csigák a gondozási Központban kívántak soksok jót az ott lévőknek.
Földvári Dorottya

Mézeskalács város

A Csiga-Biga csoport utolsó óvodai napját egy hirtelen jött színházi látogatás tette még szebbé. A pusztamonostori óvodásokkal együtt
sikerült ellátogatni Budapestre a Kolibri Színházba, ahol a Bors néni
című előadást nézhették meg a gyerekek. Az élményszerzés már az előadás előtt elkezdődött, amikor a darabban szereplő zenészek játékos
énektanulásra hívták a közönséget, és együtt vették birtokba a nézőteret és a színpadot. A gyermekek egyik ámulatból a másikba estek
egy repülő cipellő vagy épp egy varázslat láttán. Az pedig, hogy még
a színpadra is felmehettek és Bors néni kezét megfoghatták, már csak
„hab volt a tortán”. Dalokkal és élményekkel gazdagon tértünk haza.
Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda

Az adventi időszakban a szülőket is bevontuk a készülődésbe. Mézeskalács házikó készítésére biztattuk a családokat. A beérkező alkotásokból várost rendeztük be óvodánk aulájában. Köszönjük a szülőknek a
szebbnél szebb házikókat, amelyekkel megszépítették óvodánkat. Illatukkal, fényeikkel hozzájárultak az ünnepi hangulathoz.
Kép és szöveg: Földvári Edit
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Fotó: Pető István

A Baba-Mama Klub programjairól

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskola Társaság tíz hónapon át közreműködő
segítséget ad a jászfényszarui Baba-Mama Klub programjainak megvalósításához. A családbarát program keretében biztosított támogatás célja
a család „minőségi” szabadidő eltöltése, beszélgetés – tanácsadás, ötletadás, interaktív és mozgásos programokon át közösségépítés, illetve kreatív
anyagokat, néhány játékot biztosítanak a foglalkozáshoz. Céljuk, hogy
támogassák és segítsék az olyan helyi közösségeket, amelyek összefogják a
helyi családokat, és támogatást adnak egymásnak.
A klub 2016 nyarán alakult szülői kezdeményezésre, Kaszainé Ocskó Györgyi védőnő segítségével. Céljuk az volt, hogy az anyukák
kikapcsolódjanak, tapasztalatot cseréljenek, és közben gyermekeik ismerkedjenek, s együtt játsszanak kortársaikkal. A klub a művelődési
házban kapott helyet. Jelenleg kisgyermekes anyukák, Ritter Szilvia
és Czeglédi Ildikó irányító közreműködésével már tematikus programokat valósítanak meg. Minta értékű előkészítéssel, sok-sok önálló

munkával hónapról hónapra újabb tematika szerint tevékenykedik a
csoport.
Októberben „Gesztenye család” született, majd a „család állatkerti
sétára ment”, amelyet egy óriás maketten örökítettek meg. November
harmadik hetében az „Együtt játszik a család” foglalkozáson családi
társasjátékot készítettek, mellyel azt mutatták meg a gyerekeknek és
a szülőknek, hogy házilag is tökéletes játékot tudnak készíteni pillanatok alatt. A színes kukac (6 színű dekorgumiból) összerakása, óriási
dobókocka színezése nagy sikert aratott, s minden család hazavihette
a saját társasjátékát. Izgalmas feladatuk volt a Baba-Mama Klub családfájának feldíszítése: a gyerekek egy háromdimenziós papírmaséból
készített fát díszítettek fel a már előző alkalommal dugó segítségével
kifestett őszi levelekkel, melyeken szerepel minden klubtag fényképe.
A gyerekek a levélkupacból és fotókból kikeresték önmagukat, fényképüket felragasztották a „falevélre”, majd a leveleket a faágakra rakták.
A „Családfa” elkészítése a készségek fejlesztésén túl mindenkinek nagy
örömet okozott.
Advent második vasárnapjára a népfőiskola Adventi Zenekuckó
programot szervezett, amelyen a Holdonmacska együttes karácsonyi
muzsikát adott elő kisgyermekeknek és a családoknak. Az interaktív
program során volt itt minden: ének – zene – tánc – ritmus – hangszerpróbálgató, s nem maradt el a karácsonyi bejgli sem, mindez meghitt, családias hangulatban.
December harmadik hetében a család adventi készülődése során
egyedi gömbdíszeket, a kicsik tenyérlenyomatával festett alkotásokat,
kis hóembereket, más díszeket készítettek, s az új esztendő is bővelkedik még további gazdag interaktív programokkal. A szervezők továbbra is várják a kisgyermekes szülők csatlakozását, s számítanak az
unokákat kísérő nagymamákra is. A csoport megtalálható a közösségi
média oldalán is, Baba-Mama Klub Jászfényszaru címen. Kérdéseikkel keressék bátran a szervezőket. Kovács Béláné Pető Magdolna

Arcélek – Generációk találkozása – Fotókiállítás

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.

Fotó: Kovács Béláné P. M.

A „Korhatártalan Akadémia” keretében 2018. december 14-én a
jászfényszarui Szent Erzsébet Közösségi Ház földszinti nagytermében
került sor dr. Farkas Kristóf Vince történész rendezésében a Duflex
Fotográfiai Stúdió alkotóinak: Danis János, Pető István és Tóth Péter
fotókiállítására.
A tárlat a 2018. június 29. és július 1. között Jászfényszarun megrendezett XXIV. Jász Világtalálkozó eseményeiről számol be a fotóművészet képi világát segítségül hívva. A kiállításon 35 db A3 méretű
műanyag lapra kasírozott fotó szerepel. A képek egyedi látásmódja
szinte megeleveníti a látványos programot, hiszen rajta feltűnnek a
hagyományőrző csoportok, huszárok, néptáncosok, kapitányok és az
ünnepi forgatag jelenetei is. A kiállítás címében is szereplő módon az
egyes fotókon a gyermekektől egészen a szépkorúakig megannyi jellegzetes arcél feltűnik. A kiállítás egyben dokumentálja a világtalálkozó
eseményeit a fő ünnepségtől (főpapi szentmise, ünnepi felvonulás, kapitányavatás) egészen a népzenei, néptánc és szórakoztató programoktól a vasárnapi gasztronómiai és fogathajtó eseményekig.
Az érdeklődők képeket láthatnak az eseményről a közösségi média
oldalán is: https://www.facebook.com/magdolna.kovacsbelanepeto/
media_set?set=a.2499893753370875&type=3

A kiállítási anyag meghívást kapott Gödöllőre, így 2019. február
3-án 16.00 órától a Civil Közösségi Házban (Gödöllő, Szabadság út
23.) kerül sor a bemutatására, a fotókiállítást dr. Farkas Kristóf Vince
történész nyitja meg.
A negyedszázados évfordulóját ünneplő Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság „25 év
25 esemény” címmel programsorozatot rendez, amely
megvalósítására 2018. július
1. és 2019. június 30. között
a Korhatártalan Akadémia –
Bedekovich hagyományok és
innováció Jászfényszarun és tér3.3.3-
ségében című GINOP-
17-2017-00104 azonosító számú projekt keretében kerül sor.

FKV
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ÉLETTÉR-KÉP
természetfotó és gyermekrajz pályázat – 2019
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság negyedszázados
évfordulóján ÉLETTÉR-KÉP
címen természetfotó és gyermekrajz pályázatot hirdet. Az óvodás
és általános iskolás gyermekeknek szóló pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen
kapcsolatban kell lennie a saját
környezetünkkel, a természettel.
Már 25 éve a térképen vagyunk!
1. A pályázat kiírója:
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (5126 Jászfényszaru,
Szent István út 1.)
2. A pályázat célja, témaköre:
Célja szűkebb környezetünk, lakóhelyünk meglévő természeti értékeinek, az élővilágnak a bemutatása, hogy népszerűsítse és elősegítse
annak megőrzését, erősítse a környezettudatosságot, megmutassák a
természet és az ember kapcsolatát, különleges mozzanatait.
3. A pályázaton részt vevő személyek:
Óvodás és általános iskolás korú gyermekek a mikro térség – Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászágó, Jászfelsőszentgyörgy és Boldog
– nevelési-oktatási intézményeiből.
4. A pályázat leírása és menete:
Az óvoda és általános iskola alsó tagozatos diákjai pályázóként 1–3
db A/4 vagy A/3 szabadon választott technikával készített alkotást,
rajzot küldhetnek be. A papírkép hátoldalán olvashatóan szerepeljen: az alkotás címe, a kép készítésének helye, a készítő neve.
Az általános iskola felső tagozatos diákjai pályázóként legfeljebb
4 darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek,
melyeknek teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázatra
beküldhető fotók hosszabbik oldala 3000 pixel. Formátum: JPG,
sRGB színtérben, maximum 2 MB/kép.
A képek fájlneve: Vezetéknév Keresztnév_Születési éve számmal_
Kép_címe (Például: Fotós Tibor_2005_Szép_madár)
A nevezéshez szükséges megadni:
· az alkotás címét, technikáját;
· fotó esetén címét és a készítés helyszínét, időpontját;
· a pályázó teljes nevét;
· pontos lakcímét;
· születési idejét és életkorát (betöltött évek számát);
· e-mail-es vagy telefonos elérhetőségét.
A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj
nincs! A pályázat eredményéről mindenki értesítést kap.
Az alkotásokat, a digitális fotókat 2019. február 25-től 2019.
március 10. éjfélig várjuk az info@bedekovich.hu e-mail címre,
illetve a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság postai címére
– 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 20. vagy személyesen is átadható munkaidőben a népfőiskola projekt megvalósítási helyszínén:
Rimóczi-kastély-Smart School Jászfényszaru, Szabadság tér 18.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai
alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő pályázatokat kizárja a pályázatból.
A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés
sikertelenségéért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a
kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos,
a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
5. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat három korcsoportban (óvodás, általános iskola
alsó tagozat, általános iskola felső tagozat) a kiíró által kiállított
zsűri bírálja el, első három helyezett, illetve különdíjas kerülhet kiválasztásra. A legjobb alkotásokat kiállításon mutatjuk be (2019.
április – május).

6. Szerzői jogi és adatvédelem:
A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a kiíró a
pályázatra beküldött alkotásait, fotóit a szerző nevének feltüntetésével külön díjazás nélkül felhasználhassa a kiállítás népszerűsítése
érdekében saját kiadványaiban, a népfőiskola webes felületén a verseny zárása után is. A pályázó 2019. március 10-ig bármikor visszavonhatja részvételét, egy a lenti e-mail címre vagy postai címre küldött levéllel. A pályázat szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes
bejelentés nélkül módosítsa a pályázat feltételeit, ill. a lebonyolítás
menetét, határidejét.
Érdeklődni lehet a 30/579-0164 telefonszámon.
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
(Postai cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 20.)
Tel: +36-30/579-0164
E-mail: info@bedekovich.hu
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 2019
január-februárban:
• 45+ SZENIOR digitális alapképzés, akik az alapoktól kezdenék
vagy gyakorolnának
1. csoport – január 17., 19., 29.;
2. csoport – január 31., február 1., 2.;
3. csoport – február 7., 8., 9.;
• Szintet lépők számára,
akik nagy pályára merészkednek
1. csoport – február 21., 22., 23.;
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!

Hirdesse eladó vagy kiadó
ingatlanát díjmentesen!
Városunk megújult honlapján lehetőséget biztosítunk a jászfény
szarui ingatlanok tulajdonosainak, hogy eladóvá vagy kiadóvá vált
ingatlanjaikat díjmentesen meghirdessék.
Amennyiben szolgáltatásunkat igénybe szeretné venni, kérjük,
küldje el az ingatlan adatait, az ingatlanról készült képeket, illetve a
hirdető elérhetőségeit a jaszfenyszaru@jaszfenyszaru.hu e-mail címre.
További részletekről érdeklődjön az 57/520-101 telefonszámon.
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Legyen részese
a könyves kihívásnak 2019-ben is
A könyvtár ebben az évben is útjára indítja
a kihívást. Újra 52 könyv elolvasására buzdítja az abban résztvevőket. Mint minden
évben, most is honoráljuk azt a törekvést,
ha valaki rendszeres olvasó, ha valaki igazán
a könyvek szerelmese, vagy van bátorsága
belevágni egy könyves kalandba. A menetlevél a könyvtárban átvehető, vagy letölthető
a www.jaszfenykonyvtar.hu oldalról.
Olvasásra fel!
Nagy Ildikó könyvtáros

Mécsesek gyúltak
a doni katasztrófa áldozataiért
A Sztálingrádot (Volgográd) ostromló német csapatok védelméül a Don
folyóhoz kirendelt, a védendő vonal hosszához képest kis létszámú korszerűtlenül és rosszul felszerelt, belső ellátási gondokkal is küzdő 2. magyar
hadsereg kálváriája 1943. január 12-én a szovjet hadsereg áttörésével kezdődött. A magyar védelmi vonal összeomlása következtében a 200 ezer fős
hadseregből több mint 120 ezer katona odaveszett. Rájuk és az utánuk
maradt özvegyekről és árvákról emlékezett a város január 12-én. A nagy
létszámú résztvevő előtt dr. Farkas Kristóf Vince történész mondott ünnepi beszédet. Végezetül a megemlékezők mécseseket helyeztek el a II. világPalásthy Pál
háborús emlékműnél.

Könyvtári adatvédelmi szabályzat
2018. május 25-től úgy Magyarországon is, mint az Európai Unió
országaiban hatályba lépett az új Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR = General Data Protection Regulation). A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár ennek megfelelően készítette el a felhasználó személyes adatainak védelmét szolgáló Adatvédelmi Szabályzatát,
melyben az előírásoknak megfelelően pontosan leírjuk, hogy mely
adatokat milyen célra használunk. Adatvédelmi szabályzatunkat megtalálják a könyvtárban. A beiratkozáskor, illetve az éves átiratkozáskor
kérni fogjuk önöket, hogy olvassák el és fogadják el a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár Adatvédelmi Szabályzatát.
Így a beiratkozási idő egy kicsit megnövekszik, ezért kérjük szíves
Nagy Ildikó könyvtáros
türelmüket.

Könyvtár nyitvatartási ideje
Hétfőn a könyvtár az olvasók számára továbbra is
zárva tart, ebben az időben
végezzük a belső munkákat.
Ilyenkor történik például a
könyvek bevételezése, az állomány gyarapításával és apasztásával kapcsolatos feladatok,
felkészülés a könyvtári programokra, vagy az éves statisztika készítése is. Kérjük szíves
megértésüket!
A hét további napjain nyitvatartási időben állunk a kedves olvasók rendelkezésére!
Szeretettel várjuk Önöket
a könyvtárban, amely immár megújult belsővel várja
olvasóit, látogatóit, valamint könyvek, folyóiratok,
DVD-k, diafilmek széles váNagy Ildikó
lasztékával.

Sztárvendégek Fényszarun 2019-ben
Sok sztárral találkozhatnak városunkban az idén. Már most szólunk,
hogy készülhessenek rá! Ezeket a műsorokat már lekötöttük.
Pesti Művész Színház (február 8.), Kovács Kati (március 2.), Müller Péter (április 5.), Balkán Fanatik (május 1.), The Biebers, Puskás
Peti zenekara (augusztus 17.), Apostol (augusztus 18.), Experidance
táncszínház (augusztus 19.).
Az élő koncerteket, előadásokat Jászfényszaru Város Önkormányzata
támogatásával élvezhetik! Hívják családjukat, barátaikat, ismerőseiket
is! Jó szórakozást kívánunk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Katinka
Bővebb információkért figyeljék a helyi médiákat. 

2018. december 7-én Háfra-Sóti Bernadett vezetésével 2. alkalommal
gyűltek össze az alkotni vágyók. A 2 órás foglalkozáson stílusos karácsonyfadíszeket lehetett készíteni. 2019-ben is lesznek alkotó alkalmak,
melyre szintén szeretettel várjuk az érdeklődőket! További információk a
konyvtar.fenyszaru Facebook oldalon.
Nagy Ildikó könyvtáros

Telt ház volt szilveszterkor a művelődési házban.
Közösségek, baráti társaságok búcsúztatták vidáman az óévet.
A képen a Fortuna Együttes közös szelfije. Fotó: Sándor Ákos
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Amikor én még kislány voltam…
Mostanában divat nosztalgiázni. Meséljük, ki a gyerekeinek, ki az unokáinak, hogy mi hogyan éltük a mindennapjainkat, az életünket sokféle
kütyü nélkül, és lám, megmaradtunk, felnőttünk, sőt sokan eléggé teherbíróak is vagyunk. Bizony a boltban néhányféle csoki volt csak, cukor is
hasonlóan, és üdítőként az a bizonyos Bambi. Nem sírom vissza, félreértés
ne essék. Amikor én még kislány voltam, közel sem közlekedett az utcán
ennyi iskolázott ember, mint most. Oviba is csak egy évig jártam, iskolaelőkészítésképpen. Azért vezettem be ezekkel a gondolatokkal ezt a cikket,
mert több minden is bánt mostanában. Itt van rögtön kisvárosunk utcáin
a sok szemét. Nagyszüleink, ha visszatérnének egy órára, rá se ismernének
Jászfényszarura, olyan sokat változott, szépült. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy miért kell eldobni a csokipapírt, az üdítős flakonokat, a sörös
dobozokat, a zacskókat és hadd ne soroljam tovább.
Miért? Miért nem lehet visszacsúsztatni a táskába vagy a zsebbe, és otthon kitenni, ha nincsen kuka a közelben? Amikor én még kislány voltam,
nem volt kuka, de szemét sem. Most meg van: a járdán, a kerítések tövében, pl. a felénk lévő Boros-tóban, a települések között az utak mentén,
a dűlőutakról nem is beszélve. És vannak települések, ahol meg nincsen,
vagy lényegesen kevesebb (persze olyan is, ahol több). A nyáron, mikor
Grazban voltunk a Virgonc táborosokkal, keresve sem találtunk szemetet.
Még csikkeket sem.
Következő gondom a trágár beszéd. Amikor én még kislány voltam, sokan fele ennyire sem voltak tanultak, mint mostanság, mégsem volt ennyi
káromkodás, trágárság, durvaság. Ömlik. Ebben nőnek fel a gyerekeink?
Amit látnak, arra szocializálódnak, ezt adják majd tovább?
Amikor én még kislány voltam, több tisztelet járt egymásnak. Ma állandósult, hogy egymást és mindenkit szidnak, bírálnak folyamatosan. Egyszer valaki azt mondta, hogy mikor másra mutogatunk, akkor 3 ujjunk
meg vissza ránk, saját magunkra… Ez sokszor eszembe jut.
Értékválság van. Ezt mi, emberek csináljuk. Csak egy kis figyelem és
elhatározás kellene. Új év, új fogadalmak… Hátha sikerülne! Meg lehetne
próbálni?
Egyik kedvenc Halász Ferenc (Depresszió zenekar) idézetemet (refrén)
ajánlom a kedves olvasó figyelmébe, gondolatébresztőnek:
„Rajtad áll, merre mész, gyerünk válassz!
Benned és tetteidben a válasz.
Hogy a helyes úton érj célba,
Mondd, mennyi harcot vállalsz?”
B. É.

80. születésnap

„Egy napon, mikor sok gyereknek más dolga már nem akad,
arra gondol, hogy együtt kéne tölteni a napokat.”

VII. Virgonc tábor
Élmény-Kaland-Kincs-Élmény-

KÖZKÍVÁNATRA! MEGÍGÉRTÜK! TELJESÍTJÜK!

A nagy sikerre való tekintettel helyszín:
a BALATON melletti Gyenesdiás-Vadóctanya
Elhelyezés: kőházban, 2-4-10 ágyas szobákban
Időpont (a megszokottól eltérően!): 2019. július 29.–augusztus 5.
Részvételi díj: 35.000 Ft (Részletekben is fizethető!)
Rengeteg jó program (újak és válogatás a legjobb régi programokból) vár rátok: kirándulások a Balaton környékén és a Balatonfelvidéken, közös és kiscsoportos játékok, vetélkedők, foci, pingpong, fürdőzés a Balatonban, vidám szórakozási lehetőség a Diási
Játékstrandon, diszkó, éjszakai túra stb.
Jelentkezés Lovászné Magdi néninél a Nagyiskolában 10.000
Ft előleg befizetésével! Érkezési sorrendet veszünk figyelembe!
További részletekért hívhatjátok a 30/557-5023-as telefonszámon
Magdi nénit. Töltsünk el együtt egy élményekben gazdag, vidám,
szórakoztató, tartalmas hetet!

Szülők Akadémiája

A sorsformáló 9+1 hónap
Orosz Katalin

klinikai szakpszichológus előadása

2019. január 28-án, hétfőn 17 órától
Jászfényszarun a Kisiskolában (Szabadság út 2.)
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye és
a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Az előadás után a szerző azonos című könyve
kedvezményesen megvásárolható. Bővebb információ, jelentkezés:
Bordásné Kovács Katalin, 70/4316113, muvhaz@jaszfenyszaru.hu

Édesanyánk, Vas Istvánné 2018. 12. 31-én családja körében ünnepelte 80. születésnapját. Családja sok szeretettel kíván neki még sok boldog
együtt töltött évet!

Szépkorú
köszöntése
95. születésnapján
köszöntöttük
Pál Béla József
szépkorú lakosunkat
Győriné
dr. Czeglédi Márta
polgármester
asszonnyal

Ajánló az előadáshoz:
Rejtelmes magzati életünk befolyásolja felnőtt korunkat is, amit a tudományos
vizsgálatok egyre inkább megerősítenek. Mindennapjaink kulcskérdése, képesek vagyunk-e változni, tanulni és szeretni – képesek vagyunk-e újból és újból
újjászületni.
A születés során a magzat emberré válik, ez életünk első nagy normatív krízise. Ahogy ezt a magzat átéli, az olyan mintázattá válik, amelyet később más
helyzetekben is alkalmazni fog. A születés során elszenvedett traumáknak ezért
jelentős hatásuk van a személyiség és az életút alakulására, alapvető zavarokat
okozhatnak a fejlődésben, az életvezetésben, a kapcsolatokban.
Az anyaméhben, valamint a születés során megtapasztalt kellemetlen vagy fájdalmas élmények egyaránt feldolgozást igényelnek, hogy a magzati programozás
hatásait felülírva másféle, az életet jobban szolgáló megoldásokra legyünk képesek. Ezen az úton minden nappal ránk köszönthet az újjászületés szabadsága.
Orosz Katalin terapeuta: A transzperszonális pszichológia irányzatának egyik
legnevesebb hazai képviselője. Mivel terápiás munkája során számos alkalommal tapasztalta meg a születés és a magzati kor traumatikus eseményeinek
érzelmi akadályozó hatását, kialakította saját módszertanát a születési élmény
pszichoterápiás feldolgozására. A szakmai vezetésével létrehozott Perinatus Alapítvány a magzati lét, a várandósság és a szülés-születés pszichológiai hatásait
kutatja, és a témában önismereti csoportokat szervez.
A program Jászfényszaru Város Önkormányzata
támogatásának köszönhetően ingyenes!
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Az idősebb korosztálynak vannak emlékei a táncdalfesztiválokról. A fiatalok kedvéért egy kis visszatekintés. Az első táncdalfesztivált 1966-ban
hirdette meg a Magyar Televízió, majd az Erkel Színházban rendezte meg
a magyar táncdalok versenyét. A három elődöntőben 20–20 dal, összesen
60 dal hangzott el, a zsűri és a közönség révén 12-15-18 szám jutott a
döntőbe. A jeligével beadott dalokat a rendező osztotta ki az előadóknak.
A dalok zeneszerzőit és szövegíróit csak a döntőben hozták nyilvánosságra.
Sokan emlékeznek a fesztivál szignáljára, mellyel kezdődtek a versenyek.
A Magyar Rádió Zenekara a Stúdió 11 zenészeivel kiegészülve, Körmendi Vilmos vezénylésével magas színvonalon kísérték az előadókat. Az új
dalokkal új együttesek, énekesek jelentek meg. Így akkor lett ismert, illetve kezdte énekesi pályáját Kovács Kati, Szécsi Pál, Máté Péter, Cserháti
Zsuzsa, Zalatnay Sarolta, Mary Zsuzsi, Dobos Attila, Hungária együttes,
Illés együttes, Neoton együttes és sokan mások. A dalok mellett a legjobb
előadókat, hangszerelőket is díjazták. Kovács Katinak – egyedülállóan csak
neki – sikerült három alkalommal is énekelni első díjas dalt, és négyszer
elnyerni a legjobb előadói díjat. Az első klasszikus sorozat 1966 és 1972
között volt, ekkor évente megrendezték a dalok fesztiválját.
Az 1968-as Táncdalfesztivál 60 dalát 44 előadó adta elő, 18 szám jutott
a döntőbe. I. helyezett dalok: Illés – Amikor én még kissrác voltam; Koós
János – Kislány a zongoránál; Mary Zsuzsi – Mama. II. helyezett dalok:
Sztevanovity Zorán – Fehér sziklák; Harangozó Teri – Sose fájjon a fejed;
Koncz Zsuzsa – Színes ceruzák. Előadói díjban részesültek: Mary Zsuzsi,
Illés, Omega, Harangozó Teri, Koncz Zsuzsa, Syrius, Koós János. Közönségdíjasok: Mary Zsuzsi, Korda György.
A következő években a Magyar Rádió szervezésében, a Tessék választani
és a Made in Hungary dalverseny vette át a szerepét.
A Magyar Televízió 1994-ben csatlakozott az Eurovíziós Dalfesztiválhoz.
Azt követően vagy dalverseny keretében vagy kijelöléssel választják ki a
dalt az előadójával. Legsikeresebb dalunk 1994-ben Magyarország első
szereplésén Dublinban a Friderika által előadott Kinek mondjam el vétkeimet című dal, mely a döntő 4. helyezettje lett.
Az 1968-as Táncdalfesztivál 50 éves jubileuma alkalmából a Szolnok
TV meghirdette a Táncdalfesztivál anno… 2018 rendezvényt. Jelentkezni
országosan felső korhatár nélkül 16 év feletti személyek jelentkezhettek
szeptember 30-ig. A felhívásra több száz jelentkező közül a promóciós
felvételek alapján 24 előadót (dalt) választottak ki, a megkötés annyi volt, hogy
60-as, 70-es slágereket énekeljenek. A megyében két elődöntőt rendeztek, október
20-án Mezőtúron, október 27-én Jászberényben. Számunkra nagy örömet jelentett, hogy a Jászberényi filmszínházban
lezajlott elődöntőben két jászfényszarui
produkciót is láthattunk. Czibolya Évát
(Szabó Krisztina énekművész-tanár tanítványát) és Jáger János és Lipták Tibor
duóját. A jászberényi zsűrit Poór Péter
(aki az 1967-es Táncdalfesztiválon debütált, és dala Késő bánat, utánam a vízözön
II. helyezett lett) vezette, aki mindkét
Czibolya Éva énekel
produkcióról elismerően szólt, és továbbjuttatta a szolnoki döntőbe. Elődöntőként
egy-egy számot a közönség is bejuttathatott a döntőbe (mint hajdanán).
A döntő Szolnokon november 17-én a Szent Imre Cserkészház színháztermében 17 órakor vette kezdetét. Az elődöntőben a szólóénekesek zenei
alapra énekeltek, üde színfolt volt a Jáger-Lipták duó, ők gitáron kísérték
magukat. A versenyzők döntötték el, hogy az elődöntőben elhangzott dalt
vagy újat énekelnek élő zenekari kísérettel. Az énekesek több mint fele új
dalt választott, míg mások az elődöntőben a zsűri tanácsát megfogadva
tökéletesítették a már egyszer előadott dalukat. A döntőben Farkas Róber
héttagú (két gitár, 3 fúvós, dob, billentyűs) zenekara kísérte az énekeseket. A terem falait régi 60-as, 70-es bakelitlemezek borítói és fellépések
plakátjainak másolatai díszítették. A két műsorvezető: Szolovjov Rita és
Torda Ferenc, az utóbbi ötletadója és egyik szerkesztője volt az előadásnak.
A felvezető hangulatot Dósa Mátyás, a Szigligeti Színház színművésze (a
mezőtúri elődöntő zsűrijének tagja) teremtette meg, Máté Péter Elmegyek
című világslágerré vált dalának csodálatos eléneklésével.
Bejátszották a régi fesztivál szignálját, és nyolc kameraállásból megkezdődött az élő adás. Elfoglalta a helyét a zsűri: Poór Péter (elnök), Rózsás
Viki, Terjéki Kata és Cozi. A zenekarnak is volt egy szavazata. A döntő
versenyzői Szegedtől Nyíregyházáig több helyről érkeztek, a Jászságból hat
produkció, előadó is bejutott.
Izgatottan vártuk Czibolya Évát, aki negyedikként lépett színpadra.
Kedvenc énekesének, Kovács Katinak slágerét, a Most kéne abbahagyni

című dalt énekelte. Nagy sikert aratott, vastapsot kapott. A zsűri elnöke
kiemelte, hogy tisztán énekelt, gratulált a produkcióhoz.
Hét szám után 20 perc szünet következett. A szünetben beállt és mikrofonpróbát végzett a fényszarui duó.
A duó Jászberényben saját feldolgozásában a hazaszeretet egyik gyöngyszemét, Máté Péter: Ez itt az én hazám című dalát énekelte. Maradtak
Máté Péternél, de új számot választottak a döntőbe, Az első szerelem
című számát. Az előadásban Bódi Tamás billentyűvel közreműködött.
A közönség szűnni nem akaró vastapsa jelezte sikerüket. A zsűri elnöke
röviden úgy fogalmazott, ez egy összetett, extra produkció volt. Figyelni
kellett a gitárkíséretre, a két ékes összhangjára. Az átdolgozás újszerűvé tette a dalt, ugyanakkor a gondolatisága eredeti volt. Gratulált az előadáshoz.
Még hat dalt hallgattunk meg. A szünetben a zsűri visszavonult a döntést
meghozni.
Először a különdíjak átadására került sor. Örömünkre szolgált, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés különdíját a közgyűlés alelnökétől a Jáger és Lipták duó Bódi Tamással kiegészült triója kapta meg.

Fotó: Jáger Jánosné

Fotó: Ifj. Pócs János

Táncdalfesztivál anno… – 2018

Lipták Tibor, Bódi Tamás és Jáger János a különdíj átadása után
Valamennyi versenyző egy kerámiából készült fesztivál figurát kapott.
A III. díjat bronzfigurával és 30.000 Ft vásárlási utalvánnyal Bagi Zoltán
alattyáni 16 éves fiatal énekes kapta a Piros tulipán című szám elénekléséért, II. díjként ezüstfigurával a szolnoki Simon Fruzsina egy megyén belüli
2 főre szóló wellness hétvégét kapott. Az I. helyet az abonyi Murvai Júlia
egy Cserháti Zsuzsa által énekelt A hattyú igazsága című dallal érdemelte
ki, az arany-kerámia figurát és egy harkányi két éjszakás wellness hétvégét.
A fináléban Poór Péter és Rózsás Viki a zsűri elnökének régi slágereiből
adott elő egyveleget, majd az énekesekkel és a közönséggel együtt Terjéki
Kata zsűritag együtt énekelte a Nem csak a húszéveseké a világ című dalt.
A Jászfényszarun élők ismerték a fényszaruiak eddigi nagyszerű munkásságát, akik most szélesebb körben mutatkozhattak be. Egy országos
verseny döntőjébe bejutni és helytállni, nem kis teljesítmény. Köszönjük,
hogy versenyzőink öregbítették városunk jó hírnevét, gratulálunk, és további sikereket kívánunk.
A jászberényi középdöntőt és a szolnoki döntőt csak néhányunknak volt
szerencsénk egyenesben látni. Városunk és a művelődési ház vezetői Torda
Ferenc műsorvezető-szerkesztő megkeresésére – kedvezményes helyárakkal a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár nagytermében – 2019.
március 2-én (szombaton) 17 órakor bemutatja a Szolnoki Táncdalfesztivál Gálaműsorát. A műsorban
a döntő résztvevői és a hatvanas évek
fesztiváljának egyik sztárja, Kovács
Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
előadóművész, színész, dalszövegíró
fogja szórakoztatni a nosztalgiázni
vágyó idősebbeket és az örökzöld sláKovács Kati a 2012-es
gereket szerető fiatalabbakat egyaránt.
FÉBE bál műsorában énekel
Jegyek 1.500 Ft/db áron már most
(FÉBE-fotóarchívum)
válthatók a művelődési házban.
Köszönjük, hogy helyben ismerhetünk meg a sajátjainkon túl új tehetséges énekeseket, és újrahangszerelt,
nagyszerű régi-új dalokat.
Tóth Tibor
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Helytörténeti konferencia
A FÉBE kezdeményezésére és
szervezésében a „Falumúzeum”
Néprajzi kiállítás félévszázados
jubileuma alkalmából 2018.
december 15-én (szombaton) a
Városháza dísztermében Helytörténeti konferenciára került
sor. A rendezvényen, amely része volt a város és az egyesület
negyedszázados rendezvénysorozatának, hat előadás hangzott el. A jubileumra és Kiss
József tiszteletére megjelent a
FÉBE 15. könyve Történelmi
források Jászfényszaru múltjához címmel jelent meg.
Az új könyv borítólapja
A Kiss József Helytörténeti
Fotó: Tóth Tibor
Gyűjteménynél 9 óra 30 perckor
hószállingózás közepette Tóth
Tibor köszöntötte a rendező szervek – Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért Alapítvány – nevében a
jelenlévőket, akik a jubileumi és emlékező ünnepségen megjelentek.
A FÉBE elnöke visszaemlékezett az elmúlt negyedszázad alatt itt történt fontosabb eseményekre. Először az egyesület kezdeményezésére
1994. október 8-án nevet kapott a tízéves Helytörténeti Gyűjtemény,
és emléktábla került a homlokzatra a névadó Kiss József (1924–1989)
tanár, helytörténeti kutató tiszteletére. A FÉBE szervezésében 1998.
december 5-én a „Falumúzeum” megnyitásának 30. évfordulója kapcsán koszorúzási ünnepség, majd a művelődési házban helytörténeti
konferencia volt. 2004. és 2009. szeptember 11-én a FÉBE rendezésében a névadó születésének 80. és 85., halálának 15. és 20. évfordulója
kapcsán emlékeztek és koszorúztak. 2014. szeptember 20-án a város
első Kulturális Örökség Napján a FÉBE szervezésében emlékeztek és
koszorúztak, és egy könyvet is megjelentettek a névadó születésének
90., halálának 20. évfordulója alkalmából.
A mai napon ünnepelték a „Falumúzeum” félévszázados jubileumát,
és most először nem volt jelen a tanár úr özvegye, Marika néni.
Kiss Józsefre a még élete utolsó napjaiban nyomtatásban kiadott
könyv kapcsán emlékeztek, melyet 1989-ben a Nagyközségi Közös Tanács VB. adott ki. A kötetet Szurmay Ernő szerkesztette, dr. Vadász
István lektorálta. A könyvbe két dolgozata került be, a Földreform
és agrárfejlődés Jászfényszarun 1945–1948 és Jászfényszarui telepesek
Dunántúlon 1946–1950.
Dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus, a FÉBE elnökségi tagja
a nyomtatásban megjelent egyik írásból emlékezett Kiss Józsefre.
„Jász-Nagykun-Szolnok megyében a népesség arányait tekintve igen
sok (már 1945 júniusában 766) földigénylő maradt föld nélkül, ezen
belül is a legtöbben Fényszaruról jelentkeztek arra, hogy készek áttelepülni. A Jászfényszarui Földigénylő Bizottság összesen 220 földigénylő
családot vett lajstromba.
A tanár úr az 1970-es évek folyamán mélyreható levéltári, földhivatali kutatásokat végzett, és számtalan személyes interjút rögzített a
még élő, az áttelepítésekben érintett fényszaruiakkal.
„Az Országos Földbirtokrendező Tanács rendelkezése alapján Fényszaruból két fő helységbe nyílt lehetőség áttelepülni, a Fejér megyei
Hantosra és a Győr-Moson-Sopron megyei Fenyőfőre.
Az akkor még Nagylókhoz tartozó Hantos helység elnevezés alatt
lényegében számos, részben néptelen, javarészt tanyasi rendszerű kis
településekből, pusztákból álló körzet értendő. Itt mindösszesen 4800
katasztrális hold földterület várt kiosztásra, és az áttelepítendők kön�nyebb beilleszkedése érdekében elsősorban katolikus településekről
vártak betelepülőket. Így esett a választás a színtiszta katolikus lakossággal bíró Fényszarura.” (A beszéd teljes szövege a következő lapszámban jelenik meg.)
Az emlékezés után a gyűjtemény falán lévő emléktábla előtt: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri János alpolgármester, Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és

A Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél,
dr. Kiss Dávid Sándor emlékezik a névadóra

Tisztelgés az emléktábla előtt
Könyvtár igazgatója, a gyűjtemény kezelője, dr. Kiss Dávid Sándor
FÉBE elnökségi tag, Pető Lászlóné, a gyűjtemény gondnoka, a család
képviseletében Zsólyomi Jánosné Kiss Mária, Kiss József, a tanár úr
gyermekei és dr. Zsólyomi Krisztina, az unoka tisztelgett a Tanár úr
emléke előtt, a koszorút Szűcs Levente középiskolai diák helyezte el.
A további program a Városháza dísztermében 10 órakor a Helytörténeti konferenciával folytatódott. Tóth Tibor köszöntötte a rendező
szervek nevében a „Falumúzeum” megnyitásának félévszázados jubileuma alkalmából rendezett Helytörténeti konferencia és könyvbemutató valamennyi résztvevőjét. Külön is köszöntötte a Jászszentandrásról érkezett emeritus jászkapitányt, Dávid Sándort, a konferencia
előadóit, a jászság helytörténeti kutatóit és a szép létszámú ideérkezettet, valamint a helyi érdeklődőket.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, házigazda nyitotta meg
a konferenciát. Néhány mondatban személyes élményeit osztotta meg
a Városháza földszintjén volt gyűjteményről, Kiss József személyéről.
Tóth Tibor moderátor röviden összegezte a gyűjtemény első tíz évét:
A település első kiállításának összeállítását tízéves szorgos gyűjtő- és
kutatómunka tette lehetővé. Kiss József (1924–1989) tanár lokálpatrióta volt, aki elmondhatatlanul szerette a szülőföldet, települését.
Nem volt szakmája sem a történelem, sem a néprajz, mégis erején
felüli teljesítményt produkált mindkettőben. Mintegy 30 éven át szervezett honismereti szakköröket tanulóknak, felnőtteknek egyaránt.
Szenvedélyes szeretettel gyűjtötte és gyűjttette a fellelhető írott és
íratlan emlékeket. Munkájának gyümölcseként értékelte a helyiségek
(folytatás a 17. oldalon)
biztosítását.

A Városházán a konferencián megnyitó beszédét mondja
Győriné dr. Czeglédi Márta
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Helytörténeti konferencia

A Városházán a Helytörténeti konferencia résztvevői
(folytatás a 16. oldalról)
A vendégkönyv baloldali lapján olvasható „A FALUMUZEUM
MEGNYITÁSA 1968. dec. 17-én.” Itt kerültek elhelyezésre a 2400
néprajzi tárgy legbecsesebb darabjai, a 3000 okirat és a 800 darabos
fényképgyűjtemény egy része. Mindezektől sokkal értékesebb a szellemi hagyaték, amelyet a Honismereti Szakkör gyűjtött össze, amint ezt
leírta 1982-es pályamunkájában.
A gyűjtemény ezen a helyen tíz évig „élt”. A vendégkönyvben az
utolsó bejegyzett dátum 1978. június 18. szerepel.
A konferencia programja feszes, az előadóknak 25 perc állt rendelkezésre témakörük kifejtésére.
Adósai vagyunk szülőföldnek, a Jászok Egyesülete száz éve címmel
a nyitó előadást dr. Dobos László közgazdász, szociológus, a Jászok
Egyesületének alapító ügyvivője, majd elnöke, a FÉBE tagja tartotta.
Az előadó szabadon, rendszerezve, érdekesen foglalta össze az 1921ben megalakult és 1946-ig működő Jászok Egyesületét (ekkor megszüntették), melynek meghatározó személyisége elnöke, a jászárokszállási születésű dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár,
akadémikus, a Felső-Jászság országgyűlési képviselője (1920–1935),
a képviselőház alelnöke volt. A rendszerváltozás után 1991-ben újjáalakult Jászok Egyesülete jogelődjének tekinti a két világháború között
működő egyesületet. Az egyesület tagsága és testvér szervezete „A Jászságért” Alapítvány együttesen az elmúlt 27 évben sokrétű tevékenységével sokat tett az „adósság törlesztésében”, és méltó folytatói a nagy
elődöknek.
A második előadó 2003-ban lektorálta, és május 1-jén a Város napján mutatta be Lantos Péter Jászfényszaru története című könyvét.
Később a Kapcsolatok Napján, majd a Kiskun Múzeum Baráti Körének kirándulása során is járt településünkön. Bánkiné dr. Molnár
Erzsébet történész, az MTA doktora, aki Önkormányzat a Jászkun
kerületben címmel tartotta meg prezentációs előadását. A előadás a
jász-kun önkormányzat gyökereitől, érintve Félegyháza újratelepítésének fényszarui vonatkozásait, a redemptio után kialakult földtulajdonról és önkormányzatról szólt. Konkrétan bemutatta Jászfényszaru
önkormányzati igazgatását 1831 előtt és mezővárossá válástól a hármas kerület megszűnéséig. (A színes prezentáció papír alapon a Városi
Értéktárban olvasható)
Dr. Selemeczi László történész, régész, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosa a 90-es évek második felében nyolc hetet
töltött Jászfényszarun, régészeti ásatásokat vezetett. A reformáció a
Jászságban című előadása nagyon érdekes, színes, sokak számára új
ismereteket adott.
Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum igazgatója, a
FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosa a Jász viselet virágkora és csodálatos újjászületése címmel tartott képes előadást. A jász
viseletet igyekezett Jászfényszaruról – Gáspárné Bagi Erzsébettől és
Kiss Tibortól – hozzá került fényképeken bemutatni, ami igen egyedivé, helyivé tette mondandóját.
Dr. Farkas Kristóf Vince történész, a FÉBE tagja Jászfényszaru
jelképei. A címertől a rostélyos kalácsig címmel tartott prezentációs
előadást. Az előadás a címben szereplőkön túl a település pecsétjeivel,
templomával is foglalkozott, széles spektrumban értelmezte a jelképeket. A képi megjelenítéssel tette még szemléletesebbé mondandóját.
Dr. Langó Péter történész, régész, FÉBE-tag, az egyesület kiadásában 2000-ben megjelent második könyv a Szállástól a mezővárosig
tanulmánykötet szerkesztőjeként és néhány tanulmány szerzőjeként

Dr. Selmeczi László

Dr. Langó Péter

debütált, 2015-től Jászfényszaru
díszpolgára. Péter a Lehel kürttől
a kőkori vadásztelepig, Jászfényszaru múltjának értéktára című
vetített előadásával zárta a konferenciát, és egyben személye átvezetett a záró programra, a könyvbemutatóra. Képes előadásában
összegezte az utóbbi évek beruházásai kapcsán régészeti feltárások
által előkerült leleteket. Kolozs
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet
István amatőr régész múlhatatlan
érdemeiről is szólt.
Tóth Tibor szerkesztő a könyvbemutató kapcsán elmondta az egyesületnek, alapítványnak ez a kiadvány a 15. a sorban. A megjelent
könyvek sokszínűek, minden tekintetben. A Jászfényszaruhoz kötődő
múltban megjelent könyvek újból kiadásra kerültek, valami többel,
valami újjal, és saját ötletek alapján új könyvek is nyomdába kerültek.
Ez az év különösen gazdag, hiszen a mai könyv a harmadik, melyet a
FÉBE a kettős, jelen esetben hármas jubileum kapcsán megjelentetett.
Legalább tízéves álom vált valóra. Történelmi tényekre alapozott, napi
politikától mentes, minden bizonnyal időtálló, szép kiadvány született.
Megköszönte dr. Langó Péternek a tudományos összefoglalót, nem
kis feladat volt számára 11 oldalban a jászok előtti és utáni időszakot
1993-ig összegezni; dr. Farkas Kristóf Vince lektori munkáját; dr.
Kiss Dávid Sándor és Mészáros László technikai segítő tevékenységét; Hortiné dr. Bathó Editnek, hogy a két oklevelet a múzeum
könyvtárában néhány órára kölcsön adta; dr. Ouanphanivanh-Kiss
Noémi latin nyelvű fordítását; Kotánné Kovács Tímea anyanyelvi
lektor segítő közreműködését; Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek az elő- és utószót; Bagi László grafikus aprólékos, szép
munkáját; a Prime Rate Kft., Budapest nyomdai tevékenységét. A
könyvből 300 példány – nyomdatechnikai okok miatt – kék műbőrkötésben, 400 példány kék plüsskötésben jelent meg.
A díszkiadás nem jöhetett volna létre, ha nincsenek támogatók, jogi
és magánszemélyek egyaránt, valamint a könyvet előfizetők. Egy-egy
tiszteletpéldányt a szerkesztő, felelős kiadó átnyújtott a könyv megszületését elősegítőknek (a fentebb felsoroltaknak) és Hortiné dr. Bathó Edit, „A Jászságért” Alapítvány, Jászok Egyesülete, dr. Dobos
László, Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Szűcs Mihály Huszárbandérium, COM Informatikai Kft., Győriné dr. Czeglédi Márta,
prof. dr. Dobák Miklós, Ladányi László, dr. Tóth Lajos, dr. Voller
Erika és Zielbauer János támogatóknak.
A moderátor a rendező szervek nevében megköszönte az előadók felkészülését, a konferencia résztvevőinek, hogy elfogadták a meghívást
és együtt töltötték a közel négy órát. Ismeretekben ismét gazdagabbá
váltak, méltóképpen emlékeztek Kiss Józsefre, városunk neves szülöttére, az általa létrehozott első „Falumúzeumra” melyen a koronát egy
szép könyv megjelenése tette még szebbé, gazdagabbá.
A regisztrációs asztalnál az előfizetők a könyvet átvették és vásároltak
is belőle.
Aki szeretné megvásárolni a könyvet, a 3A Takarékszövetkezetben Hangosiné Réz Máriánál és a Városi Értéktárban Tóth Tibornál
2500 Ft áron megvásárolhatja.
Tóth Tibor
Fotó: Glonczi Rudolf
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Jászságért díjasok találkozója

Előfizetési felhívás

„A Jászságért” Alapítványt 1990. december 14-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Az alapítvány 1992 óta évente Jászságért díjat adományoz egy-egy a Jászság kulturális, közművelődési életében kiemelkedő
munkát végző személyiségnek.
A díjhoz évről évre növekvő, 2008-tól 1.000.000 forint adómentes
elismerés jár. Az elismertek körében képzőművész, történész, lelkész,
pedagógus, helytörténeti kutató, néprajzkutató egyaránt található.
Jászfényszarun 2018-ban a Jász Világtalálkozón 27. alkalommal adták át a díjat. A díj történetében három alkalommal megosztva, két
esetben házaspár, egy esetben két testvér vehette át a díjat. A 30 díjazott közül ma 17 személy él.
A Jászságért díjasok vagy – Fodor István Ferenc jászjákóhalmai díjazottat idézve – a „Vének tanácsa” 2005-től minden év december 28-án
Jászjákóhalmán a Gazdakör épületében találkoznak és tanácskoznak,
immáron 14. alkalommal.
Mint újonc érdeklődve mentem déli 12 órára a találkozóra, sorra
érkeztek díjazott társaim, összesen tizenketten. A hiányzók igazoltan
voltak távol, többségük egészségi állapota miatt nem tudott eljönni. A
hangulat családias és baráti volt. A hölgyek egy kis hazai süteménnyel,
a férfiak itallal, üdítővel készültek.
A hivatalos rész a 46 éves múltra visszatekintő helyi népdalkör műsorával kezdődött, a hölgyeken már a pályázaton nyert pénzből készült
jász viselet volt, a férfiaké még készül.
A jászsági népdalcsokor után a közös ebédet (sült csülök burgonyával) jóízűen fogyasztottuk el.
Közben hivatalos programjáról Terjéki Tünde, a község polgármestere is megérkezett, és örömét fejezte ki, hogy egy év elteltével ismét
Jákóhalmán vannak a jászsági díjasok. A moderátori szerepet a házigazda Fodor István Ferenc töltötte be, és ülési sorrendben mindenki
összegezte a Jászságért, településért végzett munkát, és 2019. évi terveiről is szólt.
Sok új elképzelést volt szerencsém első kézből hallani, néhányat
most megosztok az újság olvasóival. Kun testvéreinknél Kunszentmárton (1719–2019) újratelepülésének 300 éves jubileuma kapcsán
2019. pünkösdtől 2020. pünkösdig tart a rendezvénysorozat, mondta
el dr. Barna Gábor, az emlékbizottság tagja.
Hortiné dr. Bathó Edit elmondta, 145 évvel ezelőtt, 1874. december 26-án adták át a jászok múzeumát a nagyközönségnek. A 2019-es
év ennek a jegyében is zajlik. A Jász Múzeum igazgatója kérte a jelenlevőket, hogy régi gyermekjátékokat adjanak kölcsön a múzeumnak,
mert 2019 májusában régi gyermekjátékokból terveznek időszaki kiállítást.
Győri Jánosné a jászkiséri iskola történeti „múzeumát” szorgalmazta, melyhez még sok segítséget tudna nyújtani.
Kladiva Imre Jászapáti r.k. plébániai kormányzó elmondta, egyet
szeretne még, megírni Jászapáti egyházi épületeinek történetét.
A házigazda Fodor István Ferenc a Tájak Korok Múzeumok újabb
Jászjákóhalma füzetét tervezi kiadni 2019-ben.
Sisa József ötvös-iparművész (a Jászfényszaru Városháza dísztermében lévő Időszalag ötvöszománc falikép alkotója) elmondta, a következő két évben felkészül a 2021 márciusában Budapesten megrendezendő Életmű kiállításra. Új alkotások és katalógus is készül.
Szüli Katalin Jászkisérről emlékeztetett bennünket, hogy 2019 Rákóczi-emlékév lesz. Jászkisér történelmi múltja sok szállal kötődik II.
Rákóczi Ferenchez.
Dr. Suba Györgyné Julika dolgozat formájában kívánja kutatásai
alapján közzétenni a Magyarországi Tanácsköztársaság kommunista
vezetésű időszaka (1919. március 21. és augusztus 1.) között a helyi
képviselők egyházzal kapcsolatos intézkedéseit, túlkapásait.
Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke, „A Jászságért” Alapítvány kurátora bejelentette, hogy már érkeznek a 2019. évi Jászságért díjra a javaslatok, amely Jászkiséren a XXV. Jász Világtalálkozón
2019. június 8-án kerül átadásra.
Az egyesület és alapítvány erkölcsileg és lehetőségeihez mérten néhány esetben anyagilag is segíteni fogja az itt elhangzott tervek sikeres
megvalósulását. A viszont látással, baráti kézfogással, a hölgyektől puszival búcsúztunk egymástól.
Tóth Tibor

A Jász Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete közös
kiadásában 2019. március végén megjelenik Fr. Varga Kamill OFM:
Szerzetesek Jászberényben c. könyve.
A szerző ötéves, körültekintő kutató, szerkesztő munkájának eredménye a kiadvány, mely több mint 600 ferences szerzetes, szatmári
irgalmasnővér és ferences szegénygondozónővér életútját ismerteti
meg az érdeklődő, a könyvet előfizető olvasóval.
A könyv terjedelme kb. 400 oldal lesz, számos képpel illusztrálva,
B/5-ös nagyságban, keménykötésben jelenik meg.
Az előfizetők kedvezményes áron 2.000 forintért juthatnak hozzá
a könyvhöz, akiknek neve és foglalkozása megjelenik a függelékben.
A könyv bemutatója a jászberényi Barátok templomában lesz.
Az előfizetők gyűjtésében a Fényszaruiak Baráti Egyesülete is közreműködik. Február 28-ig a könyv előfizethető, megrendelhető,
gyűjtőív található a 3A Takarékszövetkezetben Hangosiné Réz
Tóth Tibor
Máriánál és a Városi Értéktárban Tóth Tibornál.

Gyermekszínház

December 10-én a város ajándék mikulás műsorral kedveskedett a
gyermekeknek. A nagyterem zsúfolásig megtelt a Tihanyi Vándorszínház Mátyás király meséi című előadására. A nagyszerű színészi alakítások is segítettek emlékezni neves uralkodónkra. Az előadást a Mátyás
Kép és szöveg: Katinka
év alkalmából szerveztük.

MEGHÍVÓ
KORHATÁRTALANUL
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
ENDREI JUDITTAL
Beszélgetőpartner:
Turóczyné Veszteg Rozália
a Magyar Népfőiskolai Társaság
alapító tagja, az etikai bizottság elnöke
A beszélgetés témája:
50 után is aktívan – a Boldogság forrásai
Időpont: 2019. február 15. (péntek) 15.00 óra
Helyszín: Rimóczi-kastély
(5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 18.)
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság fennállásának negyedszázados évfordulója 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 kerül sor.
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Az V. teltházas óévbúcsúztató családias, baráti hangulatba zajlott

Az óévbúcsúztató résztvevőinek egy része
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tibor
üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében
2018. december 28-án teltházas óévbúcsúztató zenés programot
szervezett. Az esthez a szellemi táplálékot ingyenesen a FÉBE, a
vacsorát egy pohár pezsgővel önköltségen a Vágó Bt. biztosította.
A FÉBE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy hármas
jubileum jegyében került megszervezésre, hiszen huszonöt éves a város, a FÉBE, és a rendezvény 5. alkalommal került megtartásra. A
jegyek december elején néhány nap alatt elkeltek.
A program közel kétórás műsorral kezdődött. A műsorvezető szerepét is betöltve elsőként a 16 fős Városi Énekkar Jáger János vezetésével öt énekszámmal szórakoztatta a közönséget, méltán kaptak
vastapsot.
Tóth Tibor bekonferálta a meglepetés vendégként beharangozott
Szabó Bencét. 2016 tavaszán a TV2-n tehetséges gyermekeket és fiatalokat bemutató Kismenők című műsor indult. A sok száz jelentkező közül az élő show-ba húszan jutottak be énekes, táncos, hangszeres, akrobatika, vers- és mesemondó kategóriákban. A döntőbe hat
tehetséges kismenő, közöttük a 11 éves Szabó Bence Hatvanból, is
bejutott, akinek énektanára Szabó Krisztina művész-tanár. A kétkörös
döntőben a 4 fős zsűri és a közönség szavazatai alapján megnyerte
a versenyt. Az eltelt két év alatt a kismenőből „nagymenő lett”, egy
fél fejjel magasabb tanáránál. Három dalt énekelt: Bródy János: Mit
tehetnék érted, a Hallelujah-t és Cserháti Zsuzsa számát, stílusosan a
Különös szilvesztert.
Két tehetséges fiatal következett: Tóth Boglárka (az éneklés alapjait
szintén Szabó Krisztinától tanulta), aki a Szent István Királyi Konzer-

vatóriumon végzett magánénekesi szakon, valamint Koczka Tamás,
a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának opera-ének és
zeneművésztanár szakos hallgatója. Tóth Boglárka az Olyan, mint te
és az Abba: Dancing Queen című számát, Koczka Tamás a Nyomorultak című musicalből Jean Valjean imáját adta elő nagy átéléssel,
majd Michael Bublé: Sway száma után az Aladdinból az Egy új élmény című duettel zárták műsorukat.
Mészáros János Elek magánénekes, a 2009-es nemzetközi Csendül a nóta énekverseny és a 2012-es Csillag születik tehetségkutató
verseny győztese, több művészeti díj birtokosa két blokkban adta elő
műsorát. Először a János Vitéz c. daljátékból Jancsi belépőjét és az
Egy rózsaszál szebben beszél című dalokat énekelte, majd a második
himnuszunkat, Bánk áriáját: Hazám, hazám… adta elő nagy sikert
aratva. A második részben örökzöld 60-70-es évek slágereit énekelte,
székely viccekkel fűszerezve. A műsort követően az énekes 12 féle CD
lemezéből vásároltak.
A sok-sok taps és nevetés után következett a pohárköszöntő, melyre
Győri Ernő került felkérésre. A személyes siker, a közösség sikere, a
közösség sikere a város sikere is, a város sikere mondanyiunk sikere. Eredményes évet örömmel búcsúztatunk, és az új év sikereiben
bízunk. A jelenlévők jó egészséget kívánva koccintottak és ürítették
poharaikat.
Ezt követően a résztvevők jó étvággyal fogyasztották az étterem
konyháján készült meleg ételeket és házi süteményt.
Köszönet Fekete Károly, Hornyák Péter hangosító munkájáért,
Dobák Viktor, Glonczi Rudolf fotóiért és Vágó Tibor és munkatárTóth Tibor
sai színvonalas, tartalmas vendéglátásáért.

Mészáros János Elek énekel

Győri Ernő pohárköszöntője

Városi Énekkar

Koczka Tamás és Tóth Boglárka duettje
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A parókia története 4. befejező rész

A régi főbejárat kibontása 2017-ben

Az átépített parókia (Mazács-ház) 2012-ben

A régi parókia a felújítás után 2018-ban

A régi plébániaépületet 1943-ban renoválták, de ez a felújítás nem
lehetett túl jelentős. 1944-ben a II. világháborús harcok alatt az
épületben jelentősebb károk is keletkeztek, hiszen a felvett leltár
szerint a plébánia ebédlőjének boltozatán már veszélyes repedések mutatkoztak. Ugyanakkor az épületen nem végeztek további
átalakítást.
Litkei Antal plébános vezetésével 1968-ban az egyházközség
elhatározta, hogy új plébániaépületet építtet. (Arról, hogy miért
épült Jászfényszarun új plébániaház, egy későbbi cikkemben kívánok
beszámolni.) Az ősi parókiát pedig a kántor számára szolgálati lakás
céljára kívánták hasznosítani. Az elhúzódó építkezés 1973-ban fejeződött be, és a tetemes kiadások miatt február 18-án az egyháztestületi
ülés szerencsétlen módon úgy döntött, hogy a költségek fedezésére
eladják az ingatlant, a legtöbbet ajánló vevőnek. 1973. március 26án Litkei Antal plébános, valamint Mazács Miklós és neje, Cserháti
Rozália között megkötött szerződés szerint a régi plébániaépületet és
hozzá 270 négyszögöl területet 130.000 forintért adta el.
A család a természetesen korszerűtlen épületet durván és szerencsétlenül átalakította. Az épület boltozatainak jelentős részét elbontották
(kivéve a folyosót és az északi szobát), a nyílászárókat pedig lecserélték,
és jórészt másodlagos helyre építették. Az ablakok helyére pedig új,
nagy méretű, háromosztatú ablakokat helyeztek. Elképzeléseik szerint a régi parókia hátsó épületrészeit jórészét elbontották az oldalsó
ambitussal együtt, így az eredeti épület aránya jelentősen megváltozott. A régi főbejáratot elfalazva és az ambitust is átalakítva új fürdő-

szobát alakítottak ki. A belső terem egykori vonóvasát rózsalugasként
használták. (Ez a vonóvas 2012 után eltűnt.) A lebontott téglaanyagból az épület mögött disznóólakat és garázst építettek.
2012-ben a meglehetősen elhanyagolt és lepusztult épületet Jászfényszaru Város Önkormányzata megvásárolta, és annak hiteles helyreállítását határozta el.
2016-ban a ház belsejében részleges falkutatásra került sor, ami szerint az egykori főbejárati ajtónyílásban egy XX. század eleji díszítőfestés nyomai kerültek elő. Ez alapján feltételezhető, hogy az ebédlő
festett lehetett.
2017-ben sikeres európai uniós támogatásnak köszönhetően a régi
épület felújítása is megkezdődött Dankó Zoltán szolnoki építész tervei szerint. 2018-ban a Jász Világtalálkozó első napjának eseményeire
pedig már a megújult épületben és annak udvarán került sor. Az építkezés során számos eddig nem ismert érdekesség került elő, amik nem
kerültek bemutatásra. (Elfalazott nyílások, több száz éves festések vagy
éppen stukkómaradványok.) Részben visszaépült az elbontott hátsó
rész is, de a főhomlokzat délkeleti szobája vitatható módon kibontásra
került. Így sajnos a nem kellően alapos tervezői hozzáállás miatt a műanyag hőszigeteléssel ellátott épület sokkal jobban emlékeztet egy modern épületre, mint egy jelentős múltú, több mint 250 éves ősi házra.
Bár az épület, dacára a többszöri beavatkozásnak, jórészt ma is őrzi
eredeti alaprajzát és szerkezetét, ezért jelentős helytörténeti és művészettörténeti értékkel bír.
Dr. Farkas Kristóf Vince
-vége-

Személyi jövedelemadó 1%

Rendőrségi információk

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége, a Jászfényszaruért
Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg a 2017. év SZJA-ból
felajánlott mintegy hétszázezer forintot, melyet az egyesület és az alapítvány negyedszázados fennállásához kapcsolódó könyvkiadáshoz,
rendezvényekhez használt fel.

Tisztelt Lakosság!
A 2019. év első megjelenése alkalmával felhívom a figyelmet azokra
az alábbiakban nevesített jogsértésekre, amelyek elkövetését elkerülve
tovább fokozható az Önök, és településünk biztonsága, ami kijelenthető, hogy közös érdekünk! A felsorolás nem teljes, a leginkább jellemző jogsértéseket kiemelve:

Kérjük, hogy a 2018. évi jövedelme után fizetett SZJA-ból szíveskedjen felajánlani az 1%-ot valamelyik helyi szervezetünk számára: a Fényszaruiak Baráti Egyesületének adószáma: 18822317-1-16
vagy a Jászfényszaruért Alapítványnak adószáma: 18823514-1-16,
mert csak kellő támogatottság mellett tudjuk közhasznúsági minősítésünket megőrizni, és programjainkat megvalósítani.
Aki rendelkezik ügyfélkapuval, az a NAV által elkészített adóbevallás
jóváhagyásakor ott rendelkezhet a kétszer 1–1% felajánlásáról.
A kézzel elkészített adóbevallásnál a melléklet kitöltésével folyamatosan lehet, de legkésőbb május 20-ig kell rendelkezni a SZJA 1%-os
felajánlásáról.
Kérjük, ne hagyja elveszni az 1%-át, szolgáljon az nemes helyi célt,
ha szükséges, kérje segítségünket.
Tóth Tibor

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kistermében 9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.

· Ne vezessen járművet ittas állapotban!
· Használja a biztonsági övet,
a gyermekbiztonsági rendszert
vezetés közben!
· A tilos jelzés, és
az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!”
tábla esetén követendő szabályt tartsa be!
· Tartsa be a sebességhatárokat,
ne parkoljon tilosban,
ne telefonáljon vezetés közben!
A Jászfényszarui Rendőrőrs munkatársai nevében
boldog új évet kívánok! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr őrnagy
rendőrőrs parancsnoka
Elérhetőségeink: 112, 06-57/422-138, 06-70/ 330-7626
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JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV – 2018
A Jászsági Évkönyv Alapítvány
által novemberben megjelent kiadványt ünnepélyes keretek között
december 10-én – a 250 éves fennállását ünneplő intézményben – a Lehel Vezér Gimnázium könyvtárában
népes közönség előtt mutatták be. A
Pethő László ny. egyetemi docens által alapított és szerkesztett Jászsági
Évkönyv sorrendben huszonhatodik kötete. Az ez évi kiadvány 260
oldalán öt fejezetben 26 írást, tanulmányt tartalmaz. Minden alkalomra szép és tartalmas ajándék.
A Jászsági Évkönyv borítólapja
Az évkönyv ünnepélyes bemutatójára Jászberényben a Lehel Vezér
Gimnázium könyvtárában került sor. A népes szerzőgárdát, a törzsolvasókat és az érdeklődőket dr. Kertész Ottó, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, később a moderátori szerepet is ellátta. A
házigazda jogán Antics István, a nagy múltú intézmény igazgatója is
üdvözölte a megjelenteket.
Az évkönyvet Deméné Ilonka Gabriella, a gimnázium tanára – aki
rendszeresen publikál a kiadványban – ajánlotta az olvasók figyelmébe. Az évkönyv szerzői a Jászságban élő vagy innen elszármazott kutatók, helytörténészek, művészek, pedagógusok, gazdasági szakemberek;
hiteles írásaik őrzik meg az utókor számára a múlt és jelen eseményeit.
A szerzői gárda most is színes, vannak rendszeres szerzők, de a szerkesztő tudatosan bevon fiatalokat, akik minden bizonnyal továbbviszik a negyedszázados hagyományt.
Néhány tanulmány, írás felkeltette érdeklődésemet, melyet most
megosztok az újság olvasóival.
A művészet rovatban Kugler Erika Iparművészek a Jászságból című
írásából megismerhetjük az innen indult iparművészeket és tevékenységüket, akik egy kivételével valamennyien az Iparművészeti Egyetem
hallgatói voltak. A szerző így fogalmaz: „Iparművészeink a legkülönbözőbb karakterek. Vannak magányos, tehetséges alkotók, akik in-

kább a hagyományos értelemben vett iparművészetet művelik. Vannak, akik cégeknél komoly tervezői munkát végeznek. Mások grafikai
stúdiókban dolgoznak…” Az egyes személyek életútját, tevékenységét,
további terveit önvallomás alapján, illetve alkotásaik fotóival mutatja
be a szerző. Így közelebbről megismerhetjük: Ambrus-Varga Eliza –
öltözék – és nyomott-anyagok tervezőt; Demény Andrea – állóképtervező grafikus, textil (szövő szak) munkát végzőt; Kovács Zsigmond –
képző- és iparművész, porcelántervezőt; Máté Eszter – formatermező,
fémművest; Papp Anett – textiltervező, design és vizuális művészet
tanár, tanársegéd, DLA doktorjelöltet; Papp Zsófia – textiltervezőt;
Simon Zoltán – textiltervezőt; Soós Andrea – képző- és iparművész,
grafikust. Magam sem gondoltam, hogy ennyi tehetséges fiatal pályája
indult a Jászságból.
A História rovat nyolc írása egyaránt érdeklődésre számít. Csörgő
Terézia a közelmúlt nagy tudású leheles matematikatanáráról, Szikszai
Józsefről írt, míg Wirth Lajos Szép János 1767-ben született tudós
tanár életét és munkásságát dolgozta fel.
A Gazdaság rovatban található Jászfényszaru vonatkozású tanulmány,
melyet Bende Andrea írt A munkaszervezés alapjai egy dél-koreai
nagyvállalatnál címmel. Ebben az értekezésben a Samsung fejlődéséről és a dél-korai cégek munkakultúrájának bemutató áttekintéséről olvashatunk. A tanulmányban bemutatja a közel 30 éves
Samsung Electronics Magyar Zrt. jászfényszarui gyáregységét is.
Az Örökségünk rovat hét írást tartalmaz. Igen érdekes gondolatokat
feszeget Fábián Nikolett: Új módszerek a holokausztoktatásban című
írása. A kötet végén Jászberényhez kapcsolódóan négy könyvismertető
ajánlás került publikálásra.
A könyvből hiányzik az egyes jász települések megszokott éves krónikája, amelyet a könyvtárosok állítottak össze. Jászfényszaru éves krónikáját (események időbeni felsorolása), ha elkészült, illetve elkészül,
célszerű lenne a könyvtári és a városi honlapra feltenni.
A Mi újság Fényszarun? olvasói közül, aki szeretné az évkönyvet
megvásárolni, úgy 1.700 forintért Jászberényben a főtéren, a LÍRA
könyvesboltban megveheti, helyben a helyi 3A Takarékszövetkezet
kirendeltségén Hangosiné Réz Máriánál és a Városi Értéktárban
Kép és szöveg: Tóth Tibor
Tóth Tibornál megrendelheti.

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Egy esküvő a múltból
A Tanítók emlékművének 10 éves jubileumi ünnepségén jelen volt (mint 2002ben az avatáson is) Darabos Pálné született Gál Ágota, Gál István tanító (1926
és 1941 között tanított Jászfényszarun)
leánya és Kertész János tanító unokája.
Gál Ágota 1931. augusztus 29-én Jászfényszarun született, és itt élt 10 éves
koráig. Édesapját 1941-ben Újvidékre a
Repülőtéri Iskola igazgatójának nevezték
ki, így került el a család Jászfényszaruról.
Anyai nagyapja Kertész János (1893 és
1927 között tanított Jászfényszarun) a
Fő úton lakott (a mai Szabadság úton, a
régi ház helyén épült házban ma leánya
és unokája Ézsiás Istvánné és Ézsiás István lakik családjával) Pető Antal házával és hentesüzletével átellenben,
bal oldali szomszédjuk voltak Szalaiék.
2012-ben mintegy húsz fotót kaptam Darabos Pálnétól szüleiről,
nagyszüleiről, néhány iskolai csoportképet és köztük a most közétett
két fényképet is, melyeket a Városi Értéktár őriz.
Talán a mai olvasónak is érdekes egy 80 évvel ezelőtti jászfényszarui
esküvői pár és a násznép csoportképe. Az akkori jó szokások szerint
dátum szerepelt a fényképeken, még a fiatal pár neve is, így nem volt
nehéz a többi adatot megszerezni. A vőlegény Szalai Sándor és Ézsiás
Erzsébet gyermekeként 1909. március 11-én (110 éve) Jászfénysza-

run született Szalai József földműves, a menyasszony Szalai Sándor és
Dobák Viktória gyermekeként 1919. április 11-én (100 éve) Jászfényszarun született Szalai Terézia Apollónia, az esküvőjük 80 éve 1939.
január 28-án (szombaton) volt. A két násznagy Bukó Pál és Dobák János helyi lakosok voltak. A fiatal párt Gyila Ferenc főjegyző adta össze.
Násznagy nagy valószínűséggel Bukó Pál, a Szalaiék szomszédságában
lévő üzlettulajdonos és működtető, kereskedő, gazdálkodó lehetett.
A fotók 80 év után is kiváló minőségűek, a csoportkép – valószínűleg
szerkesztett kép – a nádtetős ház elé műtermi díszítést tett a fényképész. A csoportképen szereplő öt kisgyermek közül talán van olyan,
Kép és szöveg: Tóth Tibor
aki még ma is köztünk van.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Búcsúzás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Kovács István

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

CSUKA SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk éreztek.
„Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,
Mely szívére borult az egész családnak.”
A gyászoló család

Emlékezés

FARAGÓ JÁNOS

halálának 7. évfordulójára.
„Elmentem tőletek, nem tudtam elbúcsúzni,
Nem volt már időm, el kellett indulni.
Elmentem örökre.
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Feleséged, lányod és családja

Emlékezés

HOLLÓ
SZABÓ JÓZSEF

halálának 2. évfordulójára.
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Nélküled jön el a tavasz, nyár, ősz, tél,
Bármilyen szép is, nélküled mit sem ér.”
Szerető családod

Emlékezés

NAGY ISTVÁN

halálának 58. évfordulójára és felesége,

TÓTH ILONA

halálának 4. évfordulójára.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, napok, évek.
Ők itt maradnak bennünk, csöndesen még…”
Szerető lányaitok, unokák és az öt dédunoka

Emlékezés

†Kovács Lászlóné – Drága Manyika! Így szólítottalak, mikor képviselő társaim és a Téged szerető lakosság nevében búcsúztam Tőled.
Napokig hitetlenkedve szóltunk egymáshoz, álltunk a megmásíthatatlan tény előtt és közben mécsesek gyúltak a boltod előtt a tiszteletedre. Jászfényszarun mindenki tudta, hogy reggel öttől este nyolcig, ha
hirtelen valamire szükség van a háztartásban, a Te boltod nyitva áll.
Kifogyhatatlan kedvességgel vártad az embereket, nemcsak vevőként, hanem emberként is, mi pedig szerettünk hozzád csak úgy egy
percre is beugrani. Volt részem abban, hogy mintegy 10 napot együtt
tölthettünk egy külföldi út során, akkor még úgy gondoltam, hogy a
Te kedvességed, ami a boltban jellemzett, csak a munkaidőre szólt, de
ez nem így volt. Kifogyhatatlan volt benned ez a tulajdonság, a szeretet, éjjel-nappal boldog voltál akkor is, mikor mások örömét szemlélhetted. Ismertünk, hogy néha-néha csak úgy mentél egy kört a szép
tiszta autóddal a városban, és szívesen megnézted a menyasszonyokat
is. Volt olyan időszak, mikor a lakosság képviselőként is megválasztott
(1994–1998), így ebben a minőségben is együtt dolgozhattam Veled.
Hidd el, mindig csodáltunk a kifogástalan külsőd, a frissen lakkozott
frizurád, a kellemes illatod miatt, ami körbelengett. Azzal, hogy elmentél, egy színfolttal lettünk szegényebbek.
Fáj az itt maradottaknak, mikor úgymond még fiatal, tettre kész emberek hagynak itt bennünket, akik úgy szolgálták az embereket, hogy
észrevétlenül, csendben ugyan, de mindig számíthattunk rájuk. Ilyen
volt †Kovács István, a Gamesz villanyszerelője, akinek gyors távozására egyikünk sem számított.
Szeretettel megőrizzük emléküket.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Anyakönyvi hírek
2018 december
SZÜLETETT: Zsámboki Levente Zsolt (Karizs Evelin).
Házasságot kötöttek: Kovács Zsanett és Berényi Tamás.
ELHUNYTAK: Csuka Sándor (73), Fózer István (83), Jáger Józsefné Mészáros Ilona (87), Kovács István (62), Kovács Lászlóné Tóth
Mária (64), Nagy Imréné Molnár Piroska (88), Radics Gyula (78),
Török Istvánné Fábián Ilona (85).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

JÁGER ISTVÁN

halálának 5. 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.”
Felesége, gyermekei, unokái

Emlékezés

BARANYI JÓZSEF

halálának 18. évfordulójára.
„Mint fájó emlék, dereng a múlt.
Virággal üzenünk, hogy rád emlékezünk.”
Szerető családod
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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
akciók

Nyugdíjas kedvezmény -30%
Keretek -30%
Multifokális lencsék -30%
Napszemüvegek -30%
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

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

·
·
·
·
·

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
A vizsgálatokat végzi:
Dr. Korbély László radiológus szakorvos.

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
Natasa

Mézi

Mimi

Trebor
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Véradás
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit
másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért
fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy
megtehetted.”
(Albert Schweitzer)

Kedves Embertársunk!
Szeretettel várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra
2019. február 18-án, hétfőn 13–16 óráig
az Orvosi Rendelőben.
Kedves Véradóink!
Ezután már nem megy névre szóló meghívó, csak az újságból és
a kihelyezett plakátokról értesülhetnek
a mindenkori véradás időpontjáról. Megértésüket előre is köszönöm!
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Februári programajánló
1.
17:00
2.
18:00
7.
12:45
		
		
8.
18:00
		
15:00
9.
10. 15:00
10. 13:00
14. 17:00
		
15–17.		
15. 15:00
		
15. 16:00
16. 15:00
		
		
16. 20:00
22. 16:00
22. 18:00
23.		
27. 15:00
28. 17:00

Könyves kihívás záróünnepség a könyvtárban
IV. Liliom bál a művelődési házban
Kacor, a király – ifjúsági hangverseny
a szolnoki filharmonikusok és pantomimes
részvételével a művelődési házban
Az asszony körbejár – Pesti Művész Színház
a művelődési házban
Napfény Óvoda farsangja a művelődési házban
Napfény Óvoda farsangja a művelődési házban
Nyolc nő – Örkény bérlet előadása Szolnokon
Görbe Alexandra kiállításának megnyitója
a Kaszinó Galériában
Kultúrházak Éjjel-Nappal programok (KHÉN)
A boldogság forrásai – közönségtalálkozó
Endrei Judittal a Rimóczi-kastélyban
Alsós farsang a művelődési házban
Beszélgetés Simon András grafikusművésszel
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
a házasság hete alkalmából
Maszkabál a művelődési házban
Csetresz Betti kézműves foglalkozás a műv. házban
Wass Albert felolvasóest a művelődési házban
Vadászbál a Régi Kaszinó étteremben
Közmeghallgatás a Városházán
Gyerekolvasó feladatlap II. forduló leadási határidő

Időszaki kiállítások
· Természet – Görbe Alexandra festménykiállítása
a Régi Kaszinó étteremben
· Fekete-fehér – A rejtőzködő világ – Kollár Zsolt fotói a műv. házban
· Minden, ami báb – Napfény Óvoda kiállítása a művelődési házban
· Arcélek – válogatás a XXIV. Jász Világtalálkozó fotóiból
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok – válogatás Pető István fotóiból
a Városházán
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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