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Közös múltunkra emlékeztünk

Nagyszabású ünnepséget rendeztek 2019. február 9-én, szombaton
Kiskundorozsmán a városrész újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából, melyen Jászfényszaru Város Önkormányzata is képviseltette
magát.
Az ünnepi szentmise után a sportcsarnokban Botka László polgármester köszöntötte az ünneplőket: „A jászok a legjobb magyarok,
ahogy ezt ők mondják magukról, vagy mások róluk, nem tudni, de
az biztos, hogy az elmúlt 300 esztendőben itt bizonyítottak. 300 évvel
ezelőtt Kiskundorozsma pusztaság volt, lakatlan, zord vidék, ahová
dolgos, összetartó népek érkeztek, és egy összetartó közösséget hoztak
létre.” Az ünnepség keretein belül felidézték Kiskundorozsma történetét, majd Borbás Ferenc jászkun főkapitány kiemelte, hogy az újkori
kapitányválasztással a Jászkunság egy történelmi tisztséget elevenített
fel, és a hagyományok fontosságát is hangsúlyozta.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony jó döntésnek nevezte a jászok betelepítését, majd arra kérte a kiskundorozsmai tanárokat, hogy szervezzenek gyakrabban osztálykirándulást Jászfényszarura
és Jászapátiba.
A Jászság Népi Együttes műsora után a Pavane táncegyüttes felvezetésével a vendégek, meghívottak és érdeklődők átvonultak a közelben,
a Hősök ligetében felállított összefogás kapujához, amit Kiss-Rigó
László, szeged–csanádi püspök áldott meg. Az összetartozás és a közös
gyökerek jelképeként a polgármesterek elhelyezték a településükről
Kép és szöveg: Baranyi Anita
hozott maréknyi földet a kapunál. 

Jászfényszaru a jövő városa
Településünk ebben az évben is meghirdeti a jól képzett haza vágyók és településünkön élni kívánók letelepedési támogatását. Várjuk
jelentkezését mindazoknak, akik jövőt látnak kisvárosunkban. A vissza
nem térítendő támogatás akár a 3 millió forintot is elérheti. Egyre
kevesebb az építési telkek száma, ezért önkormányzatunk úgy döntött,
hogy aki olyan telken kíván építkezni, amelyen bontással érintett ingatlan található, a bontást 500 ezer forinttal segítjük.

MEGHÍVÓ
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és Családját
2019. április 5-én, pénteken 17 órakor
tartandó kiállításmegnyitóra a Hattyúházba.
(6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.)

TESTVÉRVÁROS címmel
Zilahy Zoltán szobrászművész képeinek kiállítását megnyitja
dr. Feledy Balázs Holló László-díjas művészeti író.
Köszöntőt mond: Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere.
Zongorán közreműködik a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára és növendékei
A kiállítás megtekinthető 2019. április 25-ig
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Önkormányzatunk
azonnal a segítségére sietett
a bajba jutott családnak

Jászfényszarun
véget ért a START program

Példás gyorsasággal segítette a katasztrófa elhárítását a helyi tűzoltó
egyesület a szó szerint fedél és fűtés nélkül maradt családnak, 10 percen belül a helyszínre érkezvén.
A tűzeset kapcsán gyűjtés indult a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában és a helyi egyházközösség is elindította a karitatív gyűjtést. Addig, amíg a helyreállítási munkák zajlanak,
a három kisgyermeket nevelő családot önkormányzatunk a Szent I. út
6. szám alatt lévő ingatlanban helyezte el, melyet az önkormányzat
bérleti díj fizetése nélkül ajánlott fel a 6 fős családnak.

A START munkaprogram célja, hogy azt a magas munkanélküliséget csökkentse, amely az elmúlt években jellemző volt Magyarországon. Jászfényszaru azon kivételesen jó helyzetben lévő települések közé tartozik, ahol mindenki el tud helyezkedni, aki dolgozni
kíván. Mintegy 30 település az Magyarország viszonylatában, ahol a
START programot immár nem segíti a Kormány, melyhez hozzátartozik településünk is magas adóerőképessége okán. Egy lakosra jutó
adóerőképesség: 249.104 Ft

A Rimóczi Kastély alsó traktusában olyan felnőttképzés folyik, ahol a
jelenleg hiányszakmaként nyilvántartott háztartási gépszerelőket képzik.

Adományozó ünnepség
Fotó: Jászsági Térségi TV

Mit tanulhatunk Jászfényszarun?

Tizennégy intézménynek – köztük Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalának és Rendőrőrsének – adományozott eszközöket a Samsung. A két televíziókészüléket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony vette át az adományozó ünnepségen.

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2019. január hónapban megtartott ülésén
hozott határozatairól és megalkotott rendeleteiről az alábbiakban
tájékoztatjuk az érdeklődő olvasókat.
2019. január 30.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatóját,
és felkérte a polgármestert, hogy a helyi egészségügyi szolgáltatókkal
vegye fel a kapcsolatot az orvosi ügyelet tárgyában kötött szerződés
módosítása érdekében.
A képviselők kijelölték a TOP3.1.1-15-JN1-2016-00027
számú,
„Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban – kerékpárút építése
Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című projekt
keretében szemléletformálás az átadáson
feladatok elvégzésére ajánlattevőként a
vállalkozásokat.
Egyben felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy
gondoskodjék az ajánlatok bekéréséről.
Jászfényszaru város területén a lakó
ingatlanokon meglévő kutak fennmaradásának engedélyezéséhez szükséges megfelelő szakember által történő
Dr. Voller Erika jegyző
igazolás biztosításához jóváhagyta az
ajánlattevőket.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
„Szent Kereszt” városi köztemető Kálvária (stáció) emlékhely felújításának lehetőségéről szóló tájékoztatót.
Kitűzték a közmeghallgatás időpontját, mely szerint a képviselőtestület 2019. február 27-én, szerdán 15:00 órakor tart közmeghallgatást a Városháza dísztermében.

A testület elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés elbírálásáról döntött, mely szerint a képviselő-testület – mint másodfokú
döntést hozó hatóság – a jogorvoslati eljárásban helybenhagyta a
rendkívüli települési támogatás tárgyában az elsőfokú hatóság által
meghozott elutasító határozatát.
A képviselők nyilvános pályázati felhívásokat hagytak jóvá, mely
útján az önkormányzat értékesíteni kívánja az 5126 Jászfényszaru,
Szabadság út 3. számú ingatlan 199,01 m2 alapterületű üzlethelyiségét, valamint az 5126 Jászfényszaru, Gólya utca 13. (972 hrsz.) számú ingatlant. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a pályázati felhívások közzétételére, az ajánlatok értékelésére, és a
legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződések megkötésére.
Zárt ülésen
Vételre felajánlott ingatlanokat tárgyaltak, mely tekintetben
egyrészt az adásvétel elutasításáról, másrészt annak mérlegeléséről
döntöttek, melynek érdekében felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégeztetésére, és az áralku lefolytatására.
Döntöttek önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra bejegyzett
beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
törléséről.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a tulajdonában
álló termőföldek hasznosítása érdekében pályázati felhívás közzétételét.
Felhatalmazták a polgármestert, hogy 2019. évre az önkormányzat
tulajdonában lévő Jászfényszaru külterület 05/114. hrsz. ingatlanra
haszonbérleti szerződést kössön.
Elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő Deák F. u. 1/A 3.
szám alatti lakás bérletéről szóló tájékoztatást.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Jászfényszarui Napfény Óvoda létszámigény iránti beadványát, és
engedélyezték az álláshelyet, mely szerint 2019. február 1-től 2020.
január 31-ig 1 fő „óvodai dajka, kisegítő” munkakörben foglalkoztathat munkavállalót. A foglalkoztatás fedezetét az intézmény 2019.
évi költségvetésében biztosítja.
(folytatás a 9. oldalon)
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Iskolai hírek
Alsós farsang 2019

A színesen feldíszített művelődési ház várta a bálozó kicsiket és nagyokat február 15-én. A szülők nagylelkűségét dicséri a sok szendvics,
sütemény és tombola felajánlás. Az egyéni jelmezek jutalmazásakor a
zsűri kiemelte, hogy a készítők kreativitása határtalan. Hat osztály öltözött csoportos jelmezbe. Kukac, száz liba, robotok, dinnyék, hangje-

gyek zenés produkciójukkal szórakoztatták a több száz fős vendégsereget. A gazdasszonyok és szakácsok pedig jól kifőzték, hogy mi kell a jó
hangulathoz. A bál bevételét a Kisiskola udvari játékainak felújítására
szeretnénk fordítani.
Ézsiásné Róka Mária · Fotók: Glonczi Rudolf

Idősek szeretete, tisztelete

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”
/Zsoldos Imre/
Ezzel az idézettel köszöntöttük az Idősek Otthona lakóit január
14-én. Ez a nap nekünk az idősek napja, mely idős emberekről, az ő
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak
ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk.

Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra,
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdődött.”
Ezek Sütő András szavai, de milyen igazak, hiszen a mi világunk
felmenőinkkel: apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink életével,
munkásságával kezdődött.
Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy
újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg.
Idén is szeretettel érkeztünk az Idősek Otthona lakóihoz, csak már
nem 2. hanem 3. osztályosak vagyunk. Tavaly volt településünkön a
koreai kiállítás, melynek ünnepi megnyitóján mi is szerepeltünk. Ezzel
az énekes-táncos műsorral kedveskedtünk idén városunk időseinek.
Különösen látványos volt a kislányok legyezőtánca, amely Korea nem
hivatalos himnuszának, az Arirangnak a zenéjére, a tanulók énekével
még eredetibbre sikerült.
A tanulóink felkészítő nevelői voltak: Hortiné Tóth Éva, Fáczán Izabella, Lajkóné Tanczikó Tünde és Maksa Szabina.
Kedves Idős Emberek! Köszönjük a példamutatást, emberi értéket,
az életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük féltésüket, törődésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást!
Kívánjuk Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal,
békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel.
A fotót készítette és a szöveget lejegyezte: Fáczán Izabella
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Iskolai hírek
IV. Liliom bál
„És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk,/
Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk?”
A báli műsorban fellépő felső tagozatos gyerekek, a városi énekkar és az
egyházi kórus együtt zengte nyitó számként a fenti lelkesítő sorokat Jáger
János, dr. Kocsisné Horti Monika és Székely Bertalan kísérete, Sándorné
Tóth Éva vezénylete mellett. A szeretet gyertyái ismét meggyúltak, és a
negyedik Liliom bálra vártuk a jótékonykodni és egyben szórakozni vágyó vendégeket. Lovászné Török Magdolna igazgató asszony beszédében
elmondta: „Megfogadtuk Böjte Csaba gondolatát: igyekszünk jót tenni,
örömet szerezni, és lám egyre többen állnak mellénk. Évről évre többen…
és ez meghatóan jó érzés. Bíró László püspök atya egyszer azt mondta: éljük
meg családjainkban, közösségeinkben a keresztény örökséget, higgyünk
abban, hogy a jó is lehet ragályos – hát itt a bizonyíték! Telt ház van.” A
jelenlévőknek megköszönte és megtisztelőnek nevezte, hogy elfogadták a
meghívást. Kiemelte, hogy egyszer egy évben olyan jó ilyen formában találkoznunk, és felemelő érzés, hogy ezt együtt, egymásért, de legfőképpen
gyermekeinkért tesszük. Azokért, akik a legdrágábbak szívünknek. Majd
felkérte a rendezvényt megtisztelő Pócs János képviselő urat, köszöntse az
egybegyűlteket. Győriné dr. Czeglédi Márta a képviselő-testület által Horváth Áronnak megszavazott 100.000 Ft-ot a fiatal tehetség munkásságát
dicsérő kedves szavak kíséretében adta át, egy népzenésznek szinte kötelező
ruhadarab, egy hófehér ing kíséretében, további sikereket kívánva.
A változatos báli műsort Kotán Eszter diákpolgármester és Agócs Alexandra diákpolgármester-helyettes konferálta. A 3. évfolyam képviselői
kezdték a sort, akik egy színpompás koreai tánccal bűvölték el, csodás saját
készítésű jelmezek és lampionok segítségével a közönséget, Maksa Szabina,
Fáczán Izabella, Hortiné Tóth Éva és Lajkóné Tanczikó Tünde segítségével. Kotán Eszter a bál mottójaként szolgáló szeretetről, gondoskodásról
mondott egy verset Bordásné Kovács Katalin felkészítésében, majd a 4. a
osztályosok Ézsiásné Róka Mária vezetésével szintén a szeretethez kapcsolódva a szív dalára táncoltak. Penczner Sándorné és Erdősné Dudás Krisztina tanító nénik mellett a tornaóra csupa vidámság, ezt mutatták meg
a 2. a osztályosok csupa nagyszerű tornagyakorlattal, zenére. Mészáros
Nóri profi táncoshoz illő mozdulatokkal libbent a színpadra, és mindenkit lenyűgözött bájos tánclépéseivel. Az 5. a osztályosok nagyszerű ötlete,
miszerint hogyan lehetne a tanév néhány napos, sajnos nem megvalósítható, de fekete-fehér táncuk nagyon látványos volt, melyet Vargáné Dobák
Tünde tanított be nekik. Csizmarik Zoé most is igazi cirkuszt varázsolt a
színpadra akrobatikus kötélmutatványával. A klasszikus zenét és Chopent
Nyers Lili képviselte színvonalasan, a művészeti iskolát és Ürmösné Fehér
Nikolettet, tanárát dicsérve. Pető Hanna és Bukó Csenge Dél-Korea egy
új arcát mutatta be egy popslágerre előadott táncukkal, majd az örökzöld
sláger dallamaira kócos kis 5. b osztályos ördögök lepték el a színpadot
Botkáné Sárközi Ildikó irányításával, hogy megmutassák, hogyan kell a
lányoknak udvarolni. Az est kezdetén kitüntetett Horváth Áron barátjával, Ürmös Ferenccel lépett színpadra. Kállai kettősük cimbalommal és
nagybőgővel megmozgatta a nézők lábait, és a tenyereket is igénybe vette. Sinkovics-Gebura Katalin és dr. Kocsisné Horti Monika segítségével
a 6. a osztály tanulói olyan varázsszavakat közvetítettek a közönség felé,
mint köszönöm, szeretlek és társaik, amiktől jobb lehet a világ. Táncok
sora következett, fiatalos poptánc Boda Anna, Cserháti Csenge, Horváth
Georgina és Kocsis Mercedesz 7. c osztályos tanulóktól Nagy Józsefné
koordinálásával, színes cigánytánc Székely Bertalan keze alatt Kolompár
Anna, Kolompár Bettina és Banya Tifani közreműködésével, és néptánc
mai köntösbe bújtatva Fekete Tamástól és a törött lábú Donnert Fláviótól
Sinkovics-Gebura Katalin ötlete alapján.

Egy régi decembert idézett a 8. évfolyamosok keringője Mészárosné Dobák Ildikó, Polatschekné Rimóczi Melinda és Tóth Sándorné vezetésével,
majd a 7. a osztályosok mutatták be színes mindennapjaikat régi és új
slágerek dallamaira. A műsort a szülők produkciója zárta, akik szerencsére
nem késték le a vonatot, így a közönség sem maradt le a fergeteges poénokról.
Kiss Gábor atya, a bál védnöke asztali áldást mondott, majd a Vágó
Bt. finomságai után egy igazi ráadás várta a közönséget, az Iglice
Gyemeknéptánc Együttes ifi csoportjának nyitótáncával, melyet az együttes vezetői, Havrán Bettina és Péter Szilárd tanítottak be.
Vacsora után az Átrium zenekar teremtett vidám báli hangulatot változatos zenékkel, melyet csak a tombolahúzás szakított meg, melyet mindenki izgatottan várt, hiszen a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően
sok nyeremény várt gazdára, közöttük a Diákönkormányzat és az iskola
felajánlásában egy robotporszívó, Pócs János képviselő úr felajánlásában
egy gyönyörű festmény, és a Samsung Elektronics Zrt. felajánlásának köszönhetően egy 55 colos lcd televízió. A tombolahúzás során került sor a
Liliomjegyet vásárlók közül a szerencsés nyertes nevének kihúzására, aki
Török Réka 4. osztályos tanuló lett, nyereménye egy 10.000 Ft-os vásárlási
utalvány, valamint a támogatói jegyet vásárlók közül a 25.000 Ft-os vásárlási utalvány szerencsés nyertese nevének kihúzására, aki Nagy Sándor lett.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki vásárolt a jegyekből.
Köszönjük a művelődési ház és a Gamesz dolgozóinak segítségét, a
rendőrég együttműködését és a polgárőrség egész estés közreműködését
a bál lebonyolításában. A Trió Tv munkatársainak, Glonczi Rudolfnak és
Tanczikó-Ruis Beatrixnak a bál rögzítését. A pedagógusok, szülők és gyerekek önzetlen szereplését és segítségét.
A bál látványos, egyedi dekorációját Vargáné Dobák Tünde elképzelése alapján a pedagógusok valósították meg. Hálásak vagyunk a tombola
felajánlásokért a következő személyeknek, csoportoknak és cégeknek:
1. c, 4. a, 4. b, 4. c , 5. b, 6. a, 7. a, 7. c, 8. c osztályok, Alsós munkaközösség, Bakó János és családja, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Berze Anett Lili és családja, Boda család, Bognár Péter, Bója-Kovács
Andra, Borbély Sándor és családja, Botka Károly, Budai Zsuzsanna és
Tőkési András, Csizmarik család, Dajkóker, Dobák Atina, Donnert család, dr. Sándor Mátyás és felesége, dr. Kocsis András, dr. Voller Erika,
É+J Kft., Egyházközség, Erdős Boldizsár, Ézsiás Barnabás, FÉBE, Fózer
Tamás és felesége, Gamesz, Glonczi Rudolf, Győri Ernő, Győri Ernő Gábor, Győriné dr. Szabó Gabriella, Hornyák Péter és családja, Hortiné dr.
Bathó Edit, Humán munkaközösség, id. Zsámboki Sándor, Iskolabüfé,
Jászfényszarui Ipari Centrum Kft., Kerekné Mihalik Judit, Kincses Sziget,
Kissné Gacsal Éva, Klippán család, Kóródi András és családja, Krumpek
Ágnes, Kurunczi Gábrorné, Lakatos Zoltán, Lívia Virágbolt, Loisz Caffé,
MAG ICS Holdinger Zrt., Mészárosné Dobák Ildikó, Mohei El-Din Mohamed Hoszam Kleopátra Patika, Művészeti Iskola dolgozói, Nagy Attila
és családja, Napfény Üzletház, Németh András, Oxigén Adrenalin Park,
Önkormányzat Jászfényszaru, PEKU Zöldségbolt, Penczner Sándorné,
Penczner Vilmos, Péter Ferenc és családja, Pethő Máté, Pető Árpád, Pető
Petra és Balog Bertalan, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Petrovics család, Pócs János, Polatschek Dominik, Polatschek Péter, Polatschek
Réka, Rácz Zoltánné Elvira és családja, Reál munkaközösség, Rimóczi
Dávid és családja, Samsung Electronics Magyar Zrt., Sándor Kati és családja, Sándor Sándor és családja, ThyssenKrupp Kft., Tilla dolgozói, Tóth
Gergő, Tóth Sándorné, Tóth Tibor, Török Dolli, Vezetőség és a gazdasági
iroda dolgozói, Virág és ajándéküzlet, Virgonc tábor.
Kotánné Kovács Tímea
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Minden, ami báb

Óvodai hírek
Kézműveskedés a Maci csoportban

Fotó: Boros Sára

Felhívás a helyi általános iskola
7. osztályos tanulóihoz

Minden, ami báb címmel hirdette meg óvodánk pályázatát, amely a
farsangi bálhoz kapcsolódott. Szülők és gyermekek közös munkájából,
különböző technikákkal
születtek meg bábok.
A munkákat a művelődési ház kiállítótermében
láthatta a közönség.
Ebben az évben 84
gyermek vehette át az elismerő oklevelet és a vele
járó ajándékot.
Kép és szöveg:
Földvári Edit

Dr. Palla Gábor (képünkön) közgazdász
gyökerei – szülei, nagyszülei révén – itt találhatók, tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, nem először tesz nagylelkű felajánlást.
Először 2014. szeptember 20-án a település
első Kulturális Örökség Napján a Városháza
dísztermében hirdette meg a „Jó tanuló – felkészült túrázó” pályázatot.
Január hónapban ismét megkeresett, és
újabb felajánlást tett a 7. osztályos tanulók
számára. Fontosnak tartja, hogy a továbbtanulás szempontjából az év végi bizonyítvány eredménye minél jobb
legyen. Ennek ösztönzésére 25.000 – 25.000 forint értékben tanulás
szempontjából fontos tárgyi eszközöket (hátizsák, hasznos tanulást
segítő kellékek) ajánl fel egy leány és egy fiú számára, akik a félévi
bizonyítványhoz képest minél jobb átlageredményt érnek el, vagyis
minél több tantárgyból javítanak a félévihez képest.
Kéri, hogy az igazgató asszony a 7.-es osztályfőnökökkel együtt hirdesse ki ezt a FÉBE által koordinált felhívást. Az évet lezáró értekezlet
után tegyenek javaslatot egy leány és egy fiú személyére, aki félévi átlagát legnagyobb mértékben túlszárnyalta.
A tanévzáró ünnepségen – az igazgató és osztályfőnökök közös döntése alapján – a győzteseknek a FÉBE elnöke vagy megbízottja átadja
dr. Palla Gábor nevében a megérdemelt tárgyi jutalmat.
A meghirdető és a FÉBE elnöksége jó felkészülést és minél jobb
eredményt kíván a tanulóknak. Nem csak a felhívás miatt, hanem a
továbbtanulás érdekében is minden tanulónak ez a legfőbb feladata,
Tóth Tibor
érdeke.
Fotó: FÉBE-fotóarchívum
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Óvodai hírek
Farsang
az óvodában

Fotók: Glonczi Rudolf
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Nagy olvasási kihívás negyedszer

2018-ban is meghirdettük a Nagy olvasási kihívást. Ezúttal kevesebb könyvet kellett elolvasni egy év alatt, amit a rutinos kihívottak
gyorsan teljesítettek, azt is lehet mondani, hogy bőven túlteljesítettek. A résztvevők már egy kisebb közösségként működnek, megosztják egymással könyvélményeiket, ajánlanak egymásnak olvasnivalót.
Az éves kihívást lezáró ünnepségen most is megbeszéltük, kinek mi
volt a legmaradandóbb könyvélménye 2018-ban, esetleg mi okozott
csalódást. Könyvtárosként jó látni és érezni, hogy sok könyvszerető
ember van, sokan választják még mindig elsődleges szabadidős tevékenységnek az olvasást és a könyvtárat. A csoportkép ebben az évben
is elkészült, de sajnos az influenzajárvány miatt nem teljes. Köszönjük
minden résztvevőnek, hogy 2018-ban csatlakoztak programunkhoz.
A 2019-es kihíváshoz még mindig lehet csatlakozni, akár személyesen
a könyvtárban, akár a könyvtári honlapról (www.jaszfenykonyvtar.hu)
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros
letöltött menetlevéllel.

Irodalomterápiás foglalkozások
a könyvtárban
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új szolgáltatásként az
irodalomterápiás csoportfoglakozásokat kínálja kedves olvasóinak és
látogatóinak.
2017-ben induló csoportunk tizedik, egyben záró foglalkozása február közepén volt. A csoport tagjai nyugdíjas hölgyek voltak, akikkel
heti rendszerességgel ültünk össze egy kis gondolatébresztő beszélgetésre, segítségül hívva ehhez a zenét, fotókat, képzőművészeti alkotásokat, a klasszikus és kortárs irodalom novelláit, könyvrészleteit.
Témáink voltak: a női életút különböző szakaszai, az asszonysors
örömei és fájdalmai, generációs különbségek, önmagunkkal való megbékélés, emlékeink újbóli átélése, átörökítése.
A tíz alkalom összecsiszolta a csoportot, a csoporttagok között a bizalom megerősödött, a kötődések elmélyültek. A résztvevők elmondásai alapján a közös együttlétben az volt a jó, hogy
· a foglalkozásokat lehetett várni;
· a csoport mindenki véleményére kíváncsi volt;
· mindenki el tudta fogadni, hogy az ő véleményén kívül létezik más
vélemény is;
· sokat tanultunk egymástól;
· otthon újból át lehetett gondolni a foglakozásokon történteket;
· tökéletes feltöltődést jelentett;
· jókat és őszintén beszélgettünk;
· nyíltan elmondhattuk a gondolatainkat;
Legfontosabb megállapításai a közös gondolkodásunknak és véleménycseréinknek, hogy a másokról való gondoskodás nagyon fontos
női feladatunk, és hogy az emlékeink mennyire meghatároznak bennünket.
Az utolsó alkalommal megbeszéltük, hogy a tervezett tíz foglakozásnak ugyan a végére értünk, de a közös munkát folytatjuk majd egy
későbbi időpontban.
Minden kedves résztvevő hölgynek köszönöm az együttműködést, és
Bujdosó Katalin könyvtáros
a közös gondolkodást.

Könyvtárunk új szolgáltatása az
irodalomterápiás (biblioterápiás)
foglalkozás
Mi is az irodalomterápia?
Az irodalomterápia (biblioterápia) művészetterápiás módszer, amely
a személyiségfejlődést támogatja, szövegek élményszintű felhasználásával. Az irodalomterápia csoportos formában valósulhat meg, segítő
szakember vezetésével.
A szépirodalmi művek gyógyító hatását évszázadok óta szinte minden kultúrában elismerik. A gyógyítás mesterei mindenekelőtt a beteg
gyógyulásba vetett hitét, életkedvét igyekeztek megteremteni azért,
hogy önmaga is aktívan hozzájáruljon a gyógyulási folyamathoz. Az
olvasás ezt elősegítő, értékes módszer.
Az elsőként kialakult, „klinikai” biblioterápiás ág kifejezetten a gyógyítás, a rehabilitáció szolgálatába állította a könyveket, az olvasást.
Idővel az irodalomterápia (biblioterápia) kilépett a gyógyító intézmények falai közül, és más közösségekben is teret hódított. Alkalmazni kezdték teljesen egészséges egyénekből álló csoportokban is, azzal
a céllal, hogy a személyiség fejlődését elősegítsék, az önismeretet elmélyítsék, a mentális egészség megtartását erősítsék. Ez a „fejlesztő”
biblioterápiás ág az 1960-as évektől közintézményekben, iskolákban,
könyvtárakban honosodott meg.
Napjainkban az irodalomterápiás foglakozásokon mindennapi nehézségeket igyekszünk orvosolni a művek, műrészletek segítségével.
Hatékonysága a közös olvasást kiegészítő beszélgetésben, drámapedagógiai elemeket tartalmazó játékokban, szituációs feladatokban rejlik.
Céljai közé tartozik a feszültségoldás, a problémakeresés, az építő
társas kapcsolatok kialakításának elősegítésén túl az önismeret, illetve
magáért az olvasás szeretetéért való olvasás.
Miből áll egy irodalomterápiás csoportfoglakozás?
Az irodalomterápiás foglalkozás mindig egy előre kiválasztott irodalmi mű köré szerveződik, mely lehetőség szerint a csoport tagjainak
életkorából, élethelyzetéből adódó hasonló gondjait célozza meg. A
mű (műrészlet) elhangzása után a csoporttagok megosztják egymással
gondolataikat, érzéseiket, majd egymás véleményére reflektálva beszélgetésbe kezdenek, melyet a csoportvezető irányít. A szöveghez fűzött
megjegyzések segítenek a csoporttagoknak új szemszögekkel ismerkedni, és véleményüket összevetni másokéval.
A foglalkozásokon a kiválasztott irodalmi mű élményszintű feldolgozása zajlik, mely lehetővé teszi a felmerülő problémák közös továbbgondolását, és az egyénekre szabott üzenetek megtalálását, fogadását.
Kinek ajánljuk az irodalomterápiás foglakozást?
Aki szeret beszélgetni, vagy szereti meghallgatni mások gondolatait, véleményét. Aki egyedül érzi magát, vagy éppen csendességre, elmélyülésre vágyik. Aki problémával küzd, és szívesen megosztaná ezt
másokkal, vagy szívesen tanulna mások gondjainak megbeszéléséből.
Azért olvasok…
Azért olvasok, hogy ne féljek.
Azért olvasok, hogy otthon legyek.
Azért olvasok, hogy ne legyek otthon.
Én nem tudom, miért olvasok. Csak olvasok.
Én úgy olvasok, mintha engem is olvasnának.
Én azért olvasok, mert egy másik embert keresek.
Én azért olvasok, mert magamat keresem.
Én azért olvasok, hogy megtaláljanak.
Én azért olvasok, mert érdekel a múlt.
Én azért olvasok, mert érdekel a jövő.
Én azért olvasok, mert érdekel a jelen.
Én azért olvasok, mert szeretni akarok.
Én azért olvasok, mert keresek.
… és amikor olvasok, megtalálom.
/Darvasi László/
Kép és szöveg: Bujdosó Katalin könyvtáros
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„50 éves a Kalapgyár”
Mint korábbi lapszámunkban hírül adtuk, nagyon fontos
ipartörténeti eseményre emlékezik meg településünk 2019. augusztus 18-án délután.
A Régi Kaszinó étterembe várjuk mindazokat, akiket munkájuk a Kalapgyárhoz kötött. Az estebédet követően a Szent Erzsébet közösségi házban nyitjuk meg a „Kalap kiállítást”. Várjuk
mindazok felajánlását és jelentkezését, akik rendelkeznek még
valamikori Kalapgyárban készült termékekkel. (A kiállítás végeztével a bemutatott termékeket visszaszolgáltatjuk.)
Az ünnepi visszaemlékezést dr. Nagy László, a Kalapgyár volt
igazgatója tartja.

Idén első alkalommal, az Ady-centenárium kapcsán a Nyugat folyóirat költőivel és íróival kezdtük a 2019-es évet. Hálás téma volt, sok
szép verssel, novellával lettünk lélekben gazdagabbak.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Regisztrálni eme jelentkezési lap visszaküldésével lehet, a következő címre: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Titkárság,
továbbá a 06-57/520-109-es telefonszámon is várjuk a jelentkezéseket.

Kultúra napja, 2019

Meseautó

2019. január 22-én a magyar kultúra napján munkájuk elismeréseként Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóit, közösségeinek vezetőit
és a kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek képviselőit.
Kép: Glonczi Rudolf · Szöveg: Dobos Marianna

Az Adácsi Veritas Színpad 2019. január 19-én mutatta be nagy sikerrel városunkban a 2018-ban arany minősítéssel jutalmazott Meseautó című kétfelvonásos zenés vígjátékát. Az előadás előtt Szekeres
Jánosné, a darab egyik főszereplője emlékezett meg a magyar kultúra
napjáról. A produkció után a helyi, a tóalmási és az adácsi színjátszók
találkozójára is sor került.
Kép: Glonczi Rudolf · Szöveg: Dobos Marianna

Az asszony körbejár

Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről

2019. február 8-án Jászfényszarun a Petőfi Színházbérlet évadzáró
előadásán a Pesti Művész Színház színészei között szeretettel köszöntöttük városunk szülöttét, Jakus Tímeát, aki Rosie szerepében mutatkozott be a közönségnek „Az asszony körbejár” című kétfelvonásos
bohózatban.
Szöveg: Dobos Marianna · Kép: Glonczi Rudolf

(folytatás a 2. oldalról)
Határozatot hoztak Horváth Áron elismerő jutalmának és költségeinek biztosításáról, mely szerint a képviselő-testület elfogadta,
hogy Horváth Áron részére Jászfényszaru város kulturális és művészeti színvonalának emelése és a város népszerűsítése érdekében
kifejtett tevékenységét elismerő oklevéllel jutalmazza, és a felmerülő költségeinek fedezetére egyszeri 100.000 Ft támogatást biztosítson. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az elismerő
oklevél átadására. /Erre a 2019. február 2-án megrendezésre kerülő
Liliom bál keretein belül került sor./
Határozatot hoztak a Jászfényszarui Rendőrőrs őrsparancsnokának jutalmazásáról, mely szerint a képviselő-testület elfogadta, hogy
Terenyi Imre r. őrnagyot példaértékű magatartásának elismeréseként nettó 100.000 Ft jutalomban részesíti. Kivételes bátorságáról
tett tanúbizonyságot 2019. január 26-án, mellyel további bűncselekményeket előzött meg.
Dr. Voller Erika
jegyző
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„50 éves a Kalapgyár”
Jelentkezési lap

50. házassági évforduló

Név: ...............................................................
Lakcím ...........................................................
........................................................................
........................................................................
Telefonszám: ...................................................

50. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszönti családja
Szűcs Miklóst és nejét, Kóródi Ilonát.
Még sok boldog, egészségben együtt töltött évet kívánunk!

Tájékoztató az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatformáról
A Magyar Honvédség 2017-ben megújította önkéntes
tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi
tartalékos szolgálati formát.
Az ország valamennyi járásában területi elven szervezett
önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő.
A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések
alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi
közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek
a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi
megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/
felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek
szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében. Ne legyen
megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!
A jelentkezés menete
Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat,
első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, Interneten keresztül,
az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon, továbbá a különböző
települési rendezvényeken is. A regisztrációt követően a toborzóink
felveszik Önnel a kapcsolatot, és egyeztetik az alkalmassági vizsgálat
időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat.
Az alkalmassági vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a
szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.
Alkalmassági vizsgálat
Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes
területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat
költségét a Magyar Honvédség kifizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú,
érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok
szervezik.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra, továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel)
időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz
tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának
megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási
költségtérítésre jogosult.
Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható
főbb juttatások, járandóságok
· tényleges katonai szolgálat esetén (1–2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
· Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a
(2019. évben: bruttó 33.450 Ft), mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony
létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül
kiutalásra)
· Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a
mindenkori minimálbér összege (2019. évben bruttó 149.000 Ft, mely
a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)
Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele
A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos,
mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra
bontva kerül végrehajtásra. (A foglalkozásokat Jász-Nagykun-Szolnok
megyében – a tartalékosok igényeit figyelembe véve – hétvégenként,
2–3 napos egységekben szervezték idén). A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl.
árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.
MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI ÉS
KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
1. TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT
5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5–7.
Telefon: 06 (56) 505-159 · E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő-csütörtök 08.00–15.30,
péntek: 08.00–12.00
Bővebb információk a katonai szolgálatról:
www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu
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Endrei Judit ismét Jászfényszarun
szerint. Tehát a felelősséget sem vállaljuk fel.”
„Tudatosan éljünk. Itt van például
az egészségünk – fiatalon nem foglalkoztunk vele.
Voltak fiatal kori álmaink – megvalósultak-e?
Mit csináltam volna másként – önvizsgálat során feltehetjük magunknak ezt a kérdést, de vizsgáljuk inkább a jelenünket. Mit csináljak ma
másként?
Legyen az embernek célja, akár
másnapi célok, kisebb, nagyobb célok. Fogalmazzam meg (írjam le) s elégedettséggel tölt el, ha megvalósítom. Ne hagyjuk magunkat sodorni!
Nyugdíjas korban nagyobb már a szabadságunk – éljünk a lehetőségekkel!”
„Nagyszülőként is szükségünk van a szabadságra.
Figyeljünk a táplálkozásra – egyed a felét, amit korábban ettél, majd
tedd még kisebb tányérra, a héten legyen egy böjti nap, részesítsük előnyben a mediterrán étkezést. Figyeljünk a mozgásra – egy héten háromszor
30 percet intenzíven mozogjunk, sétáljunk.”
„Fontos a test és a lélek összhangja. A lelki békét mi adja? Kinek mi:
a hite, a vallás, a természet.
S mit kezdünk a sérelmeinkkel? A lelki puttonyon könnyítsünk, pakoljuk ki a puttonyunkból azt, ami emészt bennünket.
Azok a nők, akik nem tudják feldolgozni az életük történéseit, a
múltjukat, azok nem tudják feltenni maguknak ekkor a kérdést: ki vagyok én? Mert a múltban élnek. Nem tudják elengedni a sérelmeket,
a rossz tapasztalatokat, a keserű emlékeket, Sőt nem csak elengedni
nem tudják, de azt hiszik, hogy ez az ő identitásuk. Hogy a múltjuk ők
maguk. És félnek ezt elengedni, inkább kapaszkodnak belé.”
„Ha a változásról beszélünk, akkor mindenki őrült nagy történésekre gondol. Válás, költözés, munkahely-változtatás, új szakma. Magunk
mögött hagyni az eddigi ismertet, és valami egészen más, idegen terepen
folytatni. A járt, bevált utat elhagyni a járatlanért. Az eddigi ismertet
eldobni a bizonytalanért, az ismeretlenért. Hogyne lenne ez félelmetes?
A változás nem azt jelenti, hogy mindent felborítunk az életünkben.
Reális célokat kell kitűzni. Reális elvárásokat kell támasztanunk saját
magunkkal szemben. Ha nem így teszünk, eleve kudarcra vagyunk ítélve.
Persze a változás nagyon ijesztő is. És senki nem szeret kilépni a komfortzónájából. Én arra törekszem, nekem az a módszerem, hogy kis változásokat érjünk el, kis lépéseket tegyünk, és azt építsük be a mindennapokba.”
„Mivel tápláljuk az agyunkat? Kapunk minden nap 24 órát. Hogyan
sáfárkodunk vele? A napi 4-5 óra tévénézés egyenesen az időskori elbutuláshoz vezet, az agyunkat tornáztatni kell.
Helyi kis vállalkozásba kezdek – lekvárt főzök, ajándékként, értékesítésre; kézimunkázom; interneten intézem az ügyeket. Nyugdíjazás
után is hasznossá teszem magam: szeretem, amit csinálok, pénzt is
keresek vele. Jószolgálati munkát vállalok, vagy éppen új ismereteket szerzek. A jelenlévők közül hányan is járnak a digitális képzésre?
Hűha! Tessék, itt már tudjuk, hogyan is tervezzük az életünket.
(folytatás a 12. oldalon)

Fotók: Pető István

50 után is aktívan! – a Boldogság
forrásai címmel a Korhatártalan
Akadémia programsorozat keretében került sor ismét közönségtalálkozóra Endrei Judittal, egy
napsugaras, ragyogó tél végi délutánon, 2019. február 15-én, Jászfényszarun a Rimóczi-kastélyban.
Beszélgetőpartnere volt Turóczyné
Vesztegh Rozália, a Magyar Népfőiskolai Társaság alapító tagja, etikai
bizottságának elnöke.
Ha csak azt vesszük, hogy a friss statisztikák szerint a nők átlagos életkora
79, a férfiaké 72 év Magyarországon, láthatjuk, hogy ez az életszakasz,
amiről beszélünk, nagyon hosszú. Régen korábban meghaltak az emberek, most már egyáltalán nem mindegy, hogy ötven év felett a következő 15-25 évet milyen minőségben, hogyan fogjuk leélni. És erre
tudatosan készülni kell, hogyan lehet dinamikusan, aktívan, örömtelien megélni az élet időszakaszait. Ez egy folyamat.
Endrei Judit ismét köztünk. Közvetlen lénye, barátsága, meleg hangja, hibátlan sminkje – mintha a valamikori képernyőn látnám. Irigyeltem. Úgy, ahogy egy nő a másik nőt tudja irigyelni. Néztem a
sminkjét, a harisnyáját, az elegáns cipőjét, és arra gondoltam, nekem
is lett volna még tíz percem. Én is feldobhattam volna egy kis szemhéjfestéket, én is választhattam volna a nyűgösebb utat a vasalóval, a
harisnyával meg a másik cipővel. Biggyesztettem az ajkam, de ez nem
Juditnak, magamnak szólt. A beszélgetőtársak – Rozika és Judit – kérdés-felelet játékában számtalan életigazság hangzott el, amelyeket az
alábbiakban idézünk fel.
„Úgy látom, hogy ötven felett egy új életfázis kezdődik azzal az életszakasszal, amit öregedésnek hívunk. Ez mindenkinél egyéni, egyedi, attól
függően, hogy éppen milyen szituációban találja az ötvenedik éve. Ha az
emberek nem sztereotípiák szerint néznek erre az életszakaszra, értenék,
mit jelent az, hogy ez egy új életszakasz, de a társadalom nem ad ehhez
támogatást. Manapság idősnek lenni szinte bűn, kirekesztettség. Mikor
kell készülni az idősödésre?”
„Én nem szeretem, és nem is használom az öreg szót. Ez nem jó szó,
mert rossz értelemben használjuk.
Nem azért, mert én örökké fiatal akarok maradni. Nem cserélnék a
mai fiatalokkal. Sok fiatal nővel találkozom, akik nagyon nincsenek
rendben. Nem becsülik önmagukat, nem tudják, mit akarnak, mihez
kezdjenek az életükkel, és sokan felszínes életet élnek. Ez az állapot
nem életkor kérdése.”
„A szembenézés, az önismeret azonban mindig fájdalmas – nézzük meg,
mi van most. Mi a reális helyzet? Ha ezt őszintén tesszük, nem hazudunk
sem magunknak, sem másnak, akkor nem tagadom, nem kellemes.
Több fiatal és idősebb ismerősöm azt mondja nekem: boldog akarok lenni. És mit jelent számára a boldogság? Hát arról fogalma sincs. Innen
indulva azért nem egyszerű.”
„Az első dolog tehát, hogy akárhány évesek vagyunk, tegyük rendbe saját magunkat. Ehhez kérdéseket kell feltenni, sok jó kérdést. Mi
fontos nekem, mit tartok értéknek? Milyen értékrend alapján hozom
meg a döntéseimet? Hozok-e egyáltalán döntéseket, vagy döntenek
helyettem?”
„Az ötvenes nők tipikusan azt gondolják magukról, hogy már nincs mit
tenni, elment az élet. A legtöbb ilyen korú nő fél. Fél attól, hogy már nem
értékes ember. Magányosnak érzik magukat, hiszen kirepültek a gyerekek,
és a másikról való gondoskodás megszűnik. A nőknek ez régi feladatuk,
nagy szerepük. De ennek a régi és nagy szerepnek van egy nagy hátránya
is: mivel a nők mindig másokról gondoskodtak, nem tanultak meg gondoskodni saját magukról. Nem is hiszik, hogy ez kell, hogy ez fontos.
Amit általános problémának látok, fiatal és idősebb nőknél egyaránt,
az, hogy a nők nem szeretnek felelősséget vállalni saját magukért. Pedig
ez a legfontosabb. Mert amíg úgy gondolkodunk magunkról ötvenévesen,
hogy áldozatok vagyunk, hiszen eddig feláldoztam magam a családért,
a gyerekeimért, addig fenntartjuk azt az állapotot, hogy külső elvárások
alapján éljük az életünket, és nem a saját igényeink, a saját döntéseink
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Arcélek – Generációk találkozása
– fotókiállítás Gödöllőn
Fotó: Tóth Péter Csaba

(folytatás a 11. oldalról)
A digitális világ elvárásainak így, felkészülten mi is meg tudunk felelni – nem vagyunk teher a fiatalok nyakán, hogy folyton segítséget
kérjünk.”
„Rajtunk múlik, milyen idősödő életet élünk. Nagyszülőként sokat segíthetünk a családnak, de nem lehetünk mindig a „család rabjai”. Viszont
örök értéket adunk, ha példát mutatunk magunkkal, a családdal!
S azt a családi legendáriumot elkészítjük! A család hagyományait, emlékeit, a család tudását átörökítjük – beszélgetések során vagy akár egy
napló készítésével.”
Senki nem ír azokról, senki nem foglalkozik azokkal az idősebb nőkkel, akik felépítették saját magukat, a karrierjüket, akik létrehoztak
valamit az életük során. Gondoljunk bele, a fiatal lányok honnan vesznek példát! Honnan tudják, hogy lehet máshogyan is gondolkodni,
élni, ha nem mutatja meg nekik senki? Ha csak a fiatalságkultuszt látják maguk körül? Ötvenen túl már van élettapasztalat. Már szültünk,
dolgoztunk, sok mindent csináltunk, voltak jó és rossz periódusok az
életünkben. Ezt is meg kell mutatni, és el kell mondani, hogy hálásnak
kell lenni a jó dolgokért.
S még számtalan gondolat, hozzászólás, kérdés felvetődött – s talán
bennünk is maradt jó néhány. Mégis, mint egy pillanat, elrepült az idő
a két beszélgetőpartner, kérdés-felelet játékában.
Végezetül Endrei Judit megosztotta velünk az alábbi gondolatokat:
Ki a fiatal? A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a
lélek állapota: az akarat és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon. Csak az öregszik meg, aki
lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha
kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg. Az ember
– akár tizenhat éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik, elámul a
csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén: nem fél
a kockázattól, gyermeki kíváncsisággal várja, mi lesz holnap, szabadon
örül mindennek. Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint
a kétségeid. Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a
félelmed. Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed.
„Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit. Csak akkor öregszel meg,
ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus
megdermessze a szívedet.” (Albert Schweitzer)
*
2018-ban ünnepelte 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 támogatáKovács Béláné Pető Magdolna
sával kerül sor.
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A megnyitón az első sorban ülnek: Tóth Péter Csaba, a Duflex elnöke,
dr. Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus, Kovács Béláné Pető Magdolna, a népfőiskola elnöke, Pelyhe József, Gödöllő város alpolgármestere
Él itt egy „népcsoport” nem is olyan messze tőlünk a szomszédos
Jászságban, ahol jó néhányan életvitelszerűen őrzik hagyományaikat, s
akik évről évre megrendezik a Jászok Világtalálkozóját, ahol példaértékűen megmutatkoznak – Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen! – vallják. Pelyhe József, Gödöllő város alpolgármestere ezekkel a
szavakkal köszöntötte a fotókiállításon megjelent vendégeket.
„Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a
megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.” (Márai Sándor) Ünnepeltek a jászok, s most elhozták ide,
Gödöllőre is a képeiket, hogy mi is részesei lehessünk az ünnepüknek.
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (Jászfényszaru) és a
Duflex Fotográfiai Stúdió (Gödöllő) együttműködésének köszönhetően a jászfényszarui kiállítás után 2019. február 3-án az Arcélek – Generációk találkozása című képanyag bemutatására került sor Gödöllőn
a Civil Közösségi házban. Az alkotók – Danis János, Pető István és
Tóth Péter – a Duflex Fotográfiai stúdió tagjai 2018. június 29 és július 1. között Jászfényszarun megrendezett XXIV. Jász Világtalálkozó
eseményein fotóztak, s a több ezer képből készült válogatás. A képek
egyedi látásmódja szinte megeleveníti a látványos programot, hiszen
rajta feltűnnek a hagyományőrző csoportok: huszárok, néptáncosok,
kapitányok és az ünnepi forgatag jelenetei is – tudtuk meg dr. Farkas
Kristóf Vince történésztől a kiállítás megnyitóján.
A fotográfusok alkotásai hazai és nemzetközi téren a DUFLEX csoportos és egyéni kiállítói között évente több alkalommal szerepelnek.
A DUFLEX Fotográfiai Stúdió 1991-ben alakult meg Gödöllőn élő
fotográfusokból. A szervezet tagja a Gödöllői Civil Kerekasztal és a
Magyar Fotóművészeti Alkotó Csoportok Országos Szövetségének.
Több mint 60 egyéni és csoportos kiállítást szerveztek, ifjúsági és
gyermek fotópályázatot hirdetettek, alkotótáborokat bonyolítottak.
2002-ben elismerve a szervezet tevékenységét Gödöllő Kultúrájáért
díjat kaptak.
A Stúdió a múlt értékeit megőrizve törekszik igényes szakmai műhely kialakítására. A Duflex szakmai programja az egyéni alkotómunka ösztönzése mellett igen széles körű célkitűzéseket is tartalmaz,
aminek a szakmai és művészeti célok megvalósítása mellett fontos
közösségi szerepe is van.
Így került sor arra 2004-ben – éppen 15 éve – egy kora tavaszi tárlat
megnyitója kapcsán, hogy a Duflex Fotográfiai Stúdió munkatársai
és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetői baráti beszélgetés során döntöttek a jászfényszarui alkotótábor megrendezéséről.
Az egyhetes fotózás során bepillantást nyertek a település mindennapi
életébe, az emberek hétköznapjaiba, munkájukba és ünnepeikbe – s
elkészült a „Gyökereink – Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió
szemével” című kiállítás és a Bedekovich Füzetek könyv. A két szervezet együttműködése az eltelt másfél évtized alatt is folyamatos, további
Kovács Béláné Pető Magdolna
közös terveket szőnek.
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Kollár Zsolt kiállítása

Fekete-fehér: A rejtőzködő világ címmel megnyílt Kollár Zsolt kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítás képei
fekete-fehérben mutatják be világunk egy-egy részletét, ahol a színek
helyett a formák, az ívek, a fény és az árnyék játsszák a főszerepet.
A műveknek szándékosan nem adott címeket, így teljesen a nézők

Megavers
2019
Kotán Eszter és Majzik
Petra sikeresen szerepeltek a
Megavers 2019. országos televíziós versmondó verseny
elődöntőjében Szolnokon.
Eszter továbbjutott a középdöntőbe, ahol már kamerák előtt mutatkozhat
be. További szerepléséről, a
Szolnok TV adásának időpontjáról tájékozódjanak a
Facebookon, és szavazzanak
Eszterre!
Kép és szöveg: Katinka

fantáziájára bízza, hogy mit lát meg magában az adott képben. A megnyitón, amely része volt a művelődési ház kultúra napi programjának,
köszöntöttük településünk új tehetségét és kedves családját. A kiállítás
megtekinthető a művelődési ház nagy klubtermében.
Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Glonczi Rudolf

Természet
Természet címmel Görbe Alexandra műveiből nyílt kiállítás
február 14-én a Régi Kaszinó étteremben. A képek egy ígéretes
realista festő munkái, meglepő
érzékenységgel, a részletekre figyeléssel ábrázolja a természet csodáit. A kiállítást Kerekné Mihalik Judit, iskolánk új rajztanára nyitotta
meg, a műsorban közreműködött
Ürmös Ferenc nagybőgős, aki egy
klasszikus etűddel és egy népdallal
szórakoztatta el a jelenlévő érdeklődőket.
Szöveg: Róbel Gábor
Kép: Kerekné Mihalik Judit

FÉBE kirándulás
A Pannonhalmai főapátság és a Tihanyi apátság megismerése
A FÉBE kellő számú (50 fő) jelentkezés esetén 2019. június 22. (szombaton) a Pannonhalmi főapátságba önköltséges látogatás szervez, ahol helyi idegenvezetőnk Kovács Tamás
atya (FÉBE-tag) lesz. Megismerjük a főapátság nevezetességeit, arborétumi sétát és gyógynövénykerti látogatást teszünk vezetéssel, 3 féle bencés csokoládét kóstolunk. Igény esetén ebéd.
Útban hazafelé 90 percet töltünk a Tihanyi apátságban, ahol a templomot és altemplomot
nézzük meg.
Részvételi díj: dolgozóknak: 3.500 Ft/fő autóbuszköltség, 5.600 Ft/fő a belépők, összesen
9.100 Ft/fő; diák, pedagógus, nyugdíjas számára: 3.500 Ft/fő autóbuszköltség, 3.600 Ft/
fő a belépők, összesen 7.100 Ft/fő. Igény esetén a kétfogásos ebéd költsége kb. 2.800 Ft/fő.
Jelentkezni lehet: március 25-ig személyesen a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) vagy
telefonon 06-57/660-800 és +36-30/337-3336 Tóth Tibornál, 3.500 Ft/fő előleg befizetésével.

Tóth Tibor

Hírek az Idősek Otthonából
Minden lakónk elvesztése fájdalmas, de dolgozóink hivatásukból adódóan másképp viszonyulnak az elmúláshoz. Az Idősek Otthonán gyakran lobog a fekete zászló, ami egy lakónk
halálát jelenti. A hozzánk beköltözők átlagéletkora igen magas, részükre 24 órás felügyeletet,
ápolást, gondozást biztosítunk. Intézményünkbe való bekerülésükkel az idősek utolsó életszakaszukat kezdik meg, életük utolsó pillanataiban is mellettük vagyunk.
2018-ban tőlük búcsúztunk: Marton Gyuláné, Palócz Rudolfné, Török Imréné, Fónagy
Sándorné, Vizy Istvánné, Zsámboki Sándorné, Rimóczi Pálné, Harangozó Antalné, Tóth
Sándorné. Fózer Imre súlyosbodó betegsége miatt másik intézménybe költözött, és ott rövid
idő múlva elhunyt. Emléküket megőrizzük! „Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, változzék át
bár porladó rögökké, az élőkben tovább él – mindörökké.”

MEGHÍVÓ
ELŐADÁSRA

14

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/2

Régészeti feltárások Jászfényszarun (2016–2018)

A szarmata település maradványai
Régi adósságot törlesztve szeretnék tájékoztatást adni a Jászfényszaru
határában 2016 és 2018 között zajlott régészeti feltárásokról.
2016-ban a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai F.
Kovács Péter régész vezetésével a Samsunggal szembeni domboldalon
leletmentő ásatást végeztek. A területen két késő bronzkori sír került
elő. A sírokban egy-egy edény volt elhelyezve a halottak mellett. Már
2007-ben ismertté vált, hogy a Samsung területén egykoron egy Árpád-kori falu helyezkedett el. 2016-ban a régészek ennek a településnek a déli szélét kutatták. A területen egykoron gazdasági tevékenység
folyt. Négy kemence, cserépbogrács töredéke, karámok árkai, állatcsontok, vascsat, kerámiadarabok és feltehetően egy kovács munkagödre került elő, benne: vassalak rögök és szegek. A területről III. Béla
király (1172–1196) rézérme is előkerült, ami jól keltezi a település
korát. Az egyik gödörből meglepő módon egy Kr. e. 2–3. századi kelta
üvegkarperec töredéke került elő. Ez utóbbi tárgyat tehát már a középkorban megtalálhatták, de ismeretlen ok miatt azt mégis a gödörbe

Honfoglaló magyar harcos férfi sírja

dobták. 2017-ben Gulyás András Zoltán a Jász Múzeum régésze a terület további részén állattartásra utaló karámnyomokat tárt fel.
2016-ban ismét F. Kovács Péter vezetésével leletmentő feltárást végeztek az Ipari Park területén a Gyékényes határrészen. Később a feltárt területen épült fel a thyssenkrupp cég helyi gyáregysége. A terület
egy Kr. u. 3. és 4. századból származó szarmata falut rejtett. Több mint
300 régészeti jelenség: négy földbe mélyített gazdasági épület, legalább
két cölöpszerkezetes épület, füstölőrendszer, vermek és árkok kerültek
elő. Szintén jelentős volt az előkerült leletanyag: az egykori életre utaló
szarmata cserepek és malomkövek. Kiemelkedő a terra sigillata (római
kori vörös színű, kiváló minőségű) edények maradványai, melyek közül a legdíszesebb a hátrafelé forduló, kutyák által üldözött szarvas.
A kutatás során előkerültek római érmék, fibulák (ruhakapcsoló tű)
és övcsatok is. Szintén kiemelkedő egy itt előkerült germán övcsat is.
2018-ban Gulyás András Zoltán a Jász Múzeum régésze az Ipari Park
bővítése miatt közel 3 ha-on a Gyékényes határrészen újabb leletmentő feltárást végzett. Itt is szarmata település maradványai kerültek elő
a 3. és 4. századból. Az előkerült nagyszámú, mintegy 1600 objektum
egy virágzó települést sejtet. Felszínre kerültek a részben földbe mélyített házak alapjai, kemencék, árkok, kutak, nagyszámú szarmata kerámiatöredék, római pénzérmék és egy római üveg is. Kiemelkedő, hogy
az egyik házból előkerült egy római kulcs töredéke, ami több kérdést
vet fel. Ugyanis minden bizonnyal nem a ház bezárására használták
a tárgyat, de hogy mit zárhattak ezzel a ritka kulccsal, jelenleg még
megválaszolhatatlan.
A terület viszont még más titkokat is rejtett. Előkerült ugyanis négy
honfoglaló sír. Az első két sír egymás mellett feküdt. A felnőtt harcos
férfi sírjában egy szablya, illetve egy korai típusú bronz tarsolyzáró
veret került elő. A veret egyértelműen bőr, vagy nemez tarsolyra utal.
Mellette a fiatal fiú sírjában egy pontkörös díszítésű csontbogozó,
csiholó, csikózabla, vaskés, és hét nyílhegy került elő. A nyílhegyek
egykor egy fa vagy esetleg bőr tegezben voltak elhelyezve, ami viszont
nyomtalanul elporladt. A két sírtól távolabbi dombos részen egy 6
év körüli gyerek sírja került elő. Figyelemre méltó módon a gyermek
mellé lovát is eltemették, ami egykor a felnőtt síroknál volt megszokott. Az egykori gazdagságra utal, hogy a lószerszámok ezüstből készültek. A honfoglaló magyarok esetében a halott mellé mindig csak a
ló koponyáját és négy lábát helyezték el. Sajnos a közeli 4. sírt viszont
a korábbi mélyszántások szinte teljesen megsemmisítették. A szintén
gazdag temetkezést már csak néhány veret jelzte. A kutatás nehézségeit
jelzi az a tény, hogy 2016-ban a szolnoki régészek már több olyan
lószerszámveretet feltártak, amik a szántás következményeként sodródtak el a 2018-ban felfedezett sírtól, amihez eredetileg tartoztak.
Szintén meglepetés volt, hogy a feltárt területen előkerült egy 12–14
ezer évvel ezelőtt létesített vadásztábor is, ahonnan mintegy 60 kőeszköz került elő.
Köszönöm Gulyás András Zoltán segítségét a cikk elkészüléséhez.
Kép és szöveg: Dr. Farkas Kristóf Vince

Egy épségben megmaradt 4. századi szarmata edény
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Fényszarui telepesek Dunántúlon
2018. december 15-én helytörténeti konferencia
gekért felvásárolták, amit a kispénzű földművelő
keretén belül emlékezett meg a Fényszaruiak Baráti
lakosság nem tudott megengedni magának.
Egyesülete (FÉBE) és Jászfényszaru városa Kiss JóAz áttelepülők közül külön említést érdemelnek
zsef (1924-1989) általános iskolai tanár és helytörJáger Ignácék, akik 660 melegágy-rámában már a
téneti kutató a község történetének feltárásban és
télutótól fogva (1946. február) palántákat neveltek,
megőrzésében végzett elévülhetetlen kutatómunkáés kora tavasszal ők látták el a többi telepes családot
járól. A konferenciát megelőzően a róla elnevezett
paprika-, paradicsom-, uborka-, dinnyepalántákkal.
helytörténeti gyűjtemény épülete (Somogyi Béla
Hantos (akkor még Nagylók község elöljárósága)
út 24.) előtt munkásságára az általa kiadott egyik
a hivatalos döntést, miszerint településük telepesösszefoglaló tanulmányának bemutatásán keresztül
községgé lett nyilvánítva, csupán 1946 februárjáemlékezett meg a FÉBE Tóth Tibor elnök vezetéséban kapta meg. Így 1946 márciusában végre megvel, dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag rövid előkezdődhetett a családtagok utazása. Az összesen 46
adásában. Az előadásban Kiss József tanár úr élete
áttelepülő család (212 fő) számára 45 db zárt vasúti
utolsó napjaiban megjelent, Jászfényszarui telepekocsiból álló teljes szerelvényt rendeltek a fénysek Dunántúlon 1946–1950 című tanulmányának
szarui vasútállomásra, ahová 39 fogat szállította
(szerkesztette: Szurmay Ernő, felelős kiadó: Csikós
ingajáratban a családokat minden ingóságukkal. A
Ferenc; 1989, Szolnok) ismertetése hangzott el a
költözés többek elmondása szerint három napon át
A könyv borítója
következőképpen.
tartott, április 3-6. között. Lényegében egy család
A tanulmány első passzusa az áttelepülés motívuegy vagont foglalhatott el, oda zsúfolták minden
mait mutatja be. A második világháború során és az azt közvetlen köbútorukat, terményüket, mezőgazdasági eszközeiket és állataikat. A tevető időszakban jelentős földterületek kerültek parlagra. E tekintetben
lepesek együtt kellett, hogy utazzanak barmaikkal, hiszen a költöztetés
háromféle okból szabadultak fel földek. A nagybirtokosok java része
alatt, az úton is etetni, itatni kellett azokat. Főzéshez és melegedni, aki
még a harcok átvonulta előtt nyugatra távozott, avagy a frontokon
tudta, a tűzhelye kályhacsövét a kocsi oldalán kidugta, és úgy tüzelt,
lelték halálukat, így birtokaik gazdátlanul maradtak (1). Időközben
de sokaknak erre sem volt lehetőségük. Számos család embertelen kömegindult az egyházi földek államosítása is (2) és a németajkúak, svárülmények között, ivóvíz és élelem híján utazott, és gyakran a higiénia
bok áttelepítése (az 1946. áprilisi IX. törvénycikk alapján), amely rélegalapvetőbb formái sem voltak megteremthetőek.
vén szintén hatalmas földterületek maradtak parlagon (3).
A hantosi élet nehezen indult 1946 tavaszán a fényszarui telepesek
A háborút követő nehéz időszakban égetően fontos volt, hogy a
számára. Venni alig lehetett valamit, azt sem a telepesek vagyoni hátfelhagyott földeket művelés alá vonják. Ennek érdekében még 1945
tere, sem a helybeli ellátás nem tette lehetővé. Aki tehette, cserekeresáprilisában, a háború lezárása előtt megkezdődött a gazdátlanul makedelem révén próbálta gyarapítani állat- és mezőgazdasági szerszámradt és felosztható földbirtokok kiosztása a földdel nem rendelkező
állományát (többen elcserélték kerékpárjukat süldőre, vetőmagra,
szegényparasztság számára. Az ideiglenes kormány földreformok ketejtermékre).
retében a helyben földet szerezni nem tudók számára az áttelepítést
Az áttelepülők eleinte ólakban, pajtákban éltek, a családok egymást
tartotta megoldásnak. Az áttelepülések országszerte elsősorban a Dukerítésből bontott téglafalakkal választották el. Ahogy az időjárás ennántúl és a Tiszántúl irányába történtek.
gedte, megkezdődött a vályogvetés, jóllehet a felhúzott falakat nem
Jász–Nagykun–Szolnok megyében a népesség arányait tekintve igen
tudták betetejezni, mivel sem lécet, sem cserepet nem lehetett kapni,
sok (már 1945 júniusában 766) földigénylő maradt föld nélkül, ezen
így hát papírral tapétázták ki a plafont, az üres gerendázat közé meg
belül is a legtöbben Fényszaruról jelentkeztek arra, hogy készek átteleszalmát púpoztak fel, hogy így csak a nagyobb zivatar idején essen be
pülni. A Jászfényszarui Földigénylő Bizottság összesen 220 földigénylő
az eső. Akinek vályogra sem tellett, azok földbe vájt putriban húzták
családot vett lajstromba.
meg magukat. A tervezett 280 családi házból csupán 185 épülhetett
Kiss József tanár úr az 1970-es évek folyamán mélyreható levéltári,
meg, aminek az oka az építőanyag-hiány mellett az volt, hogy a kétkeföldhivatali kutatásokat végzett, és számtalan személyes interjút rögzízi munkásokat elvonzották a környező városok magasabb bérrel járó
tett a még élő, az áttelepítésekben érintett fényszaruiakkal.
munkálatai. A helyzetet csak tovább tetézte a nyár folyamán tomboló
Az Országos Földbirtokrendező Tanács rendelkezése alapján Fényhiperinfláció.
szaruból két fő helységbe nyílt lehetőség áttelepülni, a Fejér megyei
A helyzeten valamelyest enyhített a telepesek számára kínálkozó hiHantosra és a Győr–Moson–Sopron megyei Fenyőfőre.
telrendszer. A családok hitelre tehenet, üszőt, ökröt igényelhettek, soAz akkor még Nagylókhoz tartozó Hantos helység elnevezés alatt
kan anyakocát, juhokat, ekét és boronát is kaptak. Az év második felélényegében számos, részben néptelen, javarészt tanyasi rendszerű kis
ben újabb csapás jött. Előbb a súlyos aszály, a nyár eleji jégverés, majd
településekből, pusztákból álló körzet értendő. Itt mindösszesen 4800
aratás előtt éppen a bőséges csapadék olyannyira tönkretette a termést,
katasztrális hold földterület várt kiosztásra, és az áttelepítendők kön�hogy sok telepes örült, ha annyit le tudott aratni, mint amennyit előző
nyebb beilleszkedése érdekében elsősorban katolikus településekről
évben elvetett. A hitel fejébe kirótt magas termény- és húsbeszolgáltavártak betelepülőket. Így esett a választás a színtiszta katolikus lakostást így sokan nem tudták teljesíteni, és nehezebb körülmények között
sággal bíró Fényszarura.
indultak neki az 1947-es évnek, mint az azt megelőzőnek. Ha lehet,
A hantosi viszonyokat 1945 nyarán a kitelepülésben érdekelt csaa hantosinál is nehezebb sors jutott osztályrészül azon telepeseknek,
ládok küldöttei szemlélték meg. Októberre megszületett a hivatalos
akik Győr–Moson–Sopron megyébe kerültek.
határozat is, és megkezdődhetett a jelentkezők áttelepítése. Ennek
Számukra célállomásul a Bakonyban a majdnem teljesen elnépteértelmében az első hullámban, még ’45 őszén először csak a telepes
lenedett apró, zömében svábok lakta települést, Fenyőfőt jelölték ki.
családok férfi tagjai költöztek át mezőgazdasági eszközeikkel, baromIde Fényszaruról 17 család, összesen 84 fő költözött. A körülmények a
fikkal, egy évre való élelmükkel, némi takarmánnyal, vetőmaggal és
falu elszigeteltsége és természeti adottságai miatt még mostohábbnak
tűzhelyükkel. Lakásul a felhagyott uradalmi épületek szolgáltak. A
bizonyultak. A németajkúak kitelepítése itt még javában folyamatban
terveknek megfelelően még november folyamán a telepfelügyelő vezevolt, mikor a jászsági telepesek megérkeztek.
tésével közösen megkezdődtek az őszi talaj-előkészítő munkálatok. A
A betelepülő szegényparasztok a saját házukban még bentlakó, de
szántást és az őszi búza vetését a mindössze tíz telepes családfő a hátramár jogfosztott és kitelepítendő helybeliekkel kellett, hogy egyazon
hagyott uradalmi munkagépek és a helybeliek segítségével végezte. Az
házon osztozzanak. Az így hosszú hónapokra egymás nyakára ültetett
áttelepülők sorsa eleinte igen mostohának bizonyult.
szerencsétlenek között óhatatlanul ellentétek szítódtak. Ezen időkből
A hantosi szegénységet jól jellemzi, hogy sem fűszereket, sem sót,
számos fényszarui telepes számolt be könnyfakasztó jelenetekről, misem paprikát nem lehetett kapni, de gyufa és ecet sem volt elérhető,
dőn látták, miként fosztják meg a svábokat házuktól, szerszámaiktól,
a helyben termelt tejtermékeket a jobb módú városiak magas össze(folytatás a 16. oldalon)
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Fényszarui telepesek Dunántúlon
(folytatás a 15. oldalról)
állataiktól, egész addigi életük gyümölcsétől, átadva mindazt a megérkező idegeneknek.
Alighogy megindult a mezőgazdasági munka, hamar megmutatkozott, hogy a fenyőfői föld rendkívül sovány, a megszokott termelésre teljességgel alkalmatlan, a talajt igen sekély dűne homok alkotja,
altalaja tömör kőszikla, szántása ekképpen kivitelezhetetlen. A telepesek – néhány, az erdőgazdálkodásban is lehetőséget látó család
kivételével – nem halasztották soká a földhivatalhoz fordulni azzal,
hogy kérvényezzék visszatelepítésüket Jászfényszarura. A kérvényezők
zöme az engedély birtokában még 1947 tavaszán haza is költözött.
A Fenyőfőn maradó néhány család rövidesen a Veszprém megyei
Bakonyszentiványba kérte magát áttelepíttetni a jobb körülmények
reményében. A hosszadalmas huzavonával tarkított rendkívül nehézkes eljárás eredményeként Fenyőfőt 1948-ban telepítésre alkalmatlanná nyilvánították, és oda a megye más településeiből kitelepíteni
kívánt svábokat zsúfolták be ideiglenesen, ami újabb heves ellentéteket gerjesztett. A hatóságok nem is annyira az ellentétek kiéleződésétől, mintsem a pár még ott élő telepes család elsvábosodásától tartva
megsürgették a Bakonyszentiványba történő áttelepítést, ami ellen
az ott élők eleinte nyilvánvalóan tiltakoztak, azzal az indokkal, hogy
a már korábban oda betelepítetteket sem tudják ellátni a szükséges
szerszámokkal és igavonó barmokkal. Az 1948 végén mégis véghezvitt áttelepítés jelentősen jobb sort ígért a telepesek számára. A földek
termékenynek bizonyultak, a gazdák tágas portákhoz jutottak, és a
helybeliek is szeretettel fogadták őket. Mindezek ellenére oly mértékű
beszolgáltatást határoztak meg a telepesek számára, hogy az minden
feleslegüket úgyszólván elvitte, fizetségül pedig csak jelképes összeget
kaptak, ami végérvényesen elkeserítette az addigra a hercehurcában
megfáradt gazdálkodókat. Alig telt el néhány esztendő, és a termelőszövetkezetek kialakításával újabb, végérvényes fordulat következett a
dunántúli telepesek számára. Az intézkedések értelmében a kollektív
termelésre hajlandó svábok engedélyt kaptak az egykori – immár telepesek lakta – portájukra való visszatérésre. Ezzel ismét megszaporodtak a svábok és telepesek közti zaklatások. Rövidesen a telepesek
is be kellett lépjenek a termelőszövetkezetekbe, tulajdonukban pedig
jó esetben is csak 1-1 hold föld maradt, de általánosságban teljesen
birtokfosztottá váltak. Sokan úgy gondolták, ha már úgyis a közösben kell dolgozniuk, akkor legalább a hazai közöst műveljék, így a hét
próbát is kiállt telepesek java-része 1950-re – újabb hatósági engedély
birtokában – hazatért Jászfényszarura.
Összegezve az áttelepítések időszakát, országosan 33 680 telepítésre
jelentkezőt vettek számba a terv kidolgozásánál. A megvalósítás fázisában mindösszesen 100 000 kat. hold nagybirtok és egyházi földterület, valamint 350 000 kat. hold sváb ingatlan került kereken 45 000
földigénylő számára kiosztásra. Jász–Nagykun–Szolnok megye 34
községéből összesen csupán 711 család települt át, minden hatodik
telepes pedig Fényszaruról került ki. Kiss József megállapítása alapján,
bár az áttelepítés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, lévén például a Fényszarun jelentkezett 220 földigénylő közül végeredményben
180 föld nélkül maradt, az intézkedés jelentősége mégsem lebecsülendő, hiszen a háborút követő éhínséget, szegénységet időlegesen mégis
valamelyest orvosolta azáltal, hogy művelés alá kerültek Tiszántúl és
Dunántúl parlagon heverő földterületei.
Dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus
Fotó: Tóth Tibor

A Szilágyi Erzsébet
Független Segítő Nőegylet
2018. évi programjairól
2018-ban számos sikeres programot tudtunk megvalósítani. A kulturális örökség európai éve (2018) alkalmából valósítottuk meg a Főzzünk együtt – „Nemzetek konyhája” elnevezésű programsorozatunkat,
melyet idén is folytatni kívánunk. Részt vettünk a Katolikus Egyház
nagyböjti adománygyűjtő akciójában, ahol tartós élelmiszert adományoztunk. A nőneveléshez és programjaink szakmai részéhez kapcsolódó szakkönyveket szereztünk be egyesületünk könyvtárába, melyeket szociális és pedagógia szakon tanulóknak, kismamáknak szívesen
rendelkezésre bocsájtunk – kérjük jelezzék igényüket a könyvtárban,
Nagy Ildikónál.
Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének évfordulóján
szentmisével, gyertyagyújtással és főhajtással emlékeztünk a „fehér
vértanú”-ra. A szentmisét Kiss Gábor atya mutatta be, majd rövid
megemlékezést tartottunk a templomkertben elhelyezett emlékkőnél.
Májusban megtartottuk évi rendes közgyűlésünket. „Nagyanyáink
hagyatéka a kredenc polcairól” címmel nagy sikerű kiállítást rendeztünk a Jász Világtalálkozóra. A kiállított tárgyak többsége féltett, régi
családi emlék volt, melyet helyi lakosok és egyesületünk tagjai ajánlottak fel. A Jász Világtalálkozó alkalmából kétnapos látogatásra és közös
eszmecserére hívtuk a borsi programunkban (2015) részt vett asszonyokat. Bemutattuk településünket, tagságunkat, aktuális programjainkat, és részt vettek a világtalálkozó eseményein. Elindítottuk a Szi
lágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet hivatalos Facebook-oldalát.
Az 1Úton elnevezésű országos zarándoklaton – az édesanyákért –
nőegyletünk titkára képviselte egyesületünket. A zarándoklatot záró
hálaadó szentmise utáni agapén nőegyletünk ismét aktív szerepet vállalt felajánlásokkal és önkéntes munkával. A Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal közösen szervezte meg Petrás Mária népdalénekes és keramikus
előadását és kiállítását a hagyományos Erzsébet-napi vásáron. Az Erzsébet-napi vásárban nőegyletünk jótékonysági akcióval is szerepelt,
adománygyűjtést szerveztünk egy rászoruló, tehetséges, tanulni vágyó
fiatal lány támogatására. Az Erzsébet-napi vásáron és az Angol napon
összegyűjtött pénzadományt kis vendégség keretében adtuk át.
Nőegyletünk kiemelt feladatának tekinti rászoruló nőtársaink segítését. Anyagi segítséget nyújtottunk az Idősek Otthona egyik lakójának
olvasószemüvege elkészítéséhez, így ismét aktív tagja lehet közösségének. Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának az anyagi és
erkölcsi támogatást és az adományozók segítségét!

Lelki egészségünkért

A Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet
2019. évi előzetes programtervezete
Március Március 28-án, 17 órakor szentmise és koszorúzás Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 127. évfordulója alkalmából.
Április
Nagyböjti adománygyűjtés, Főzzünk együtt – „Nemzetek
Konyhája”, böjti ételek
Május
Közgyűlés, Veni Sancte szentmise, Egyesületi nap
Június
Önkéntes akció az Idősek Otthonában Jászfényszarun
Augusztus 1 Úton zarándoklat
Október „Láthatatlan asszonyok” – előadás a nők háztartásban betöltött szerepéről
November Erzsébet-napi kiállítás és vásár – Szerzetesnővér előadása
Adománygyűjtés – tehetséges, rászoruló, tanulni vágyó
fiatal lány részére

Mindfullnes stresszkezelő tréning indul március 4-én 9 órakor Jászfényszarun, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár klubtermében a Lelki Köldökzsinór Egyesület gondozásában. Vezeti dr. Ördögh
János szülész-nőgyógyász. A cikk írásakor még két szabad hely van,
melyre várjuk az elkötelezett érdeklődők jelentkezését. A 8 egymást
követő hétfői napon tartandó, alkalmanként 2 és fél órás tréningen
való részvétel a Széchenyi 2020 pályázat támogatásával ingyenes. Bővebb információ a 06/30/962-1612 telefonszámon. 
Katinka

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlották. Kérjük,
hogy idén is gondoljanak ránk!
„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a
jövő!”
(Ipolyi Arnold)
Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet
Adószáma: 18049024-1-41
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Jeles személyek – jeles évfordulók
A Jász Múzeum és a Jászok
szülei a jászjákóhalmi határ legtáEgyesülete február 16-ára jeles
volabbi tanyáján laktak, a Varjason,
személyek – jeles évfordulók meghét kilométerre Jászapátitól. Jó kéünneplésére invitálta a Jászság
pességű volt, az érettségi után mégis
helytörténeti kutatóit, Jászságért
inkább a kultúra szolgálatába állt
díjasokat, önkormányzatok, szerrészfoglalkozásúként. Váradi Zoltán
vezetek képviselőit.
honismereti szakkörébe gimnazisA két ünnepelt dr. Suba Györgytaként kapcsolódott be, itt fertőzőné Kocsis Julianna (80) és Fodor
dött meg örökre a honismerettel és
István Ferenc (70) helytörténeti
a helytörténettel. 1983-tól a mai
kutató, Jászságért díjas élete fontos
napig irányítja a szakkör munkáját.
állomásához ért. Születésük napját
Munka mellett főiskolai és egyejöttek megünnepelni az őket szetemi diplomát szerez. Jászjákóhalrető és tisztelő személyek. Julóka,
mán két ízben is volt a művelődési
ahogyan a többség őt szólítja, nevét
ház igazgatója, majd a jászberényi
is azért kapta, mert február 16-án,
könyvtárban dolgozott. A rendszerJulianna napon született. A másik
váltáskor három cikluson keresztül
A Jászsági Hagyományőrző Egylet énekét hallgatják a résztvevők
ünnepelt 10 nappal később, február Az első sorban balról jobbra haladva: dr. Dobos László, prof. dr. Barna Jászjákóhalma polgármesterének vá26-án látta meg a napvilágot, illetve
lasztották. Számtalan szervezet tagja,
Gábor Jászságért díjas egyetemi tanár (Szeged), Pócs János,
többek szerint inkább a holdvilágot,
sok önálló kötet és több mint száz
mert szeret éjjel dolgozni, másokat Szatmári Antalné, dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna, dr. Suba György, tanulmány és cikk szerzője. PolgárFodor István Ferenc, Terjéki Tünde, Biróné dr. Boros Anikó
munkával kapcsolatban telefonon
mesterként Fodor Pista Kiskönyvtáfelhívni.
ra sorozatot indított, melynek több
A múzeum közösségi terét a tisztelők, vendégek sokasága töltötte meg.
mint húsz füzete jelent meg. Nevéhez fűződik, hogy a Jászságban elsőként
A ceremóniamesteri feladatokat Hortiné dr. Bathó Edit vállalta magára.
Jászjákóhalmán ünnepelték a redemptiót. Polgármestersége alatt az önkorA köszöntő után két vers, majd a Jászsági Hagyományőrző Egylet ének
mányzat, illetve a szakkör számtalan emléktáblát helyezett el a településen
és köszöntő műsora gazdagította a programot. Régi köszöntő éneket adtak
emlékezve a múlt egy-egy személyére vagy történésére. A rendszerváltás
elő, melyet annak idején már Zrínyi Ilonának is énelkeltek kortársai, majd
előtt és után sok kitüntetésben részesült, de települési szintűt, melyet az
névnapi köszöntő ének következett Julika tiszteletére.
ő polgármestersége alatt alapítottak, nem fogad el. 2000-ben Jászságért
A születésnaposok bemutatása, illetve tevékenységük méltatása követkedíjban részesült.
zett. Dr. Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesületének elnökétől, a Jászságért
A személyes köszöntések sorát Pócs János, a Jászság országgyűlési képAlapítvány kurátorától sok mindent megtudtunk dr. Suba Györgyné Koviselője kezdte, majd Szatmári Antalné, Jászberény alpolgármestere folycsis Juliannáról. A szülei földműveléssel foglalkoztak, alapszakmájának ő
tatta. Jászapáti nevében Biróné dr. Boros Anikó jegyző, Jászjákóhalma
is ezt választotta. Munka mellett idegenvezetés, majd népművelő-könyvtár
község részéről Terjéki Tünde polgármester szólt az ünnepeltekhez. A
szakot végzett, német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. A Jászapáti
Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum, Bolla János a jászberényi VárosVelemi Endre Mgtsz. oktatási, kulturális és szociális ügyeit intézte. A
védő és Szépítő Egyesület, Lóczi Miklós Jászapáti 2000 Mezőgazdasági
tsz-közösség „mindenese” lett, szervezte a kirándulásokat, gondozta az
Zrt. elnök-vezérigazgatója (Julika munkahelyének jogutódja) néhány gonNDK-val a kapcsolatokat, honismereti, nyugdíjas szakkört, klubot vezedolatban emlékezve az elmúlt évtizedekre, az ünnepelteknek virágcsokrot,
tett, segített. Özvegysége után 1995-ben igaz társra talált dr. Suba György
illetve italt és ajándékokat adtak át. A szinte hiánytalanul jelenlévő Jászsági
orvos személyében, aki nemcsak a magánéletben, de a közművelődés, és a
honismereti szakkörök, csoportok, kutatók, Jászságért díjasok sora folymúlt kutatásainak feltárásában, annak leírásában is igaz társra lett. Közel
tatta a közel másfél óráig tartó köszöntéseket. E sorok írója is ajándékhúsz könyv írásában, szerkesztésében közreműködött, számtalan díjazott
csomagot adott át az ünnepelteknek a FÉBE kiadványaiból válogatva. A
dolgozatot írt. Ma is teli van tervekkel, ugyan Jászberényben él, de élő
köszöntők sorát Sisa József Jászságért díjas ötvös-iparművész zárta, aki két
kapcsolata maradt Jászapátival is. Számtalan elismerés birtokosa, köztük a
általa készített rézkarc képet adott át a születésnaposoknak.
2002-ben kapott Jászságért díj.
A közeli Pipacs étteremben közös ebéddel és a születésnapi torták elfoHortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója a másik ünnepelt,
gyasztásával ért véget a családias, bensőséges ünnepség.
Fodor István Ferenc érdemeit szedte csokorba. Jászapátin született, de
Kép és szöveg: Tóth Tibor

KORHATÁRTALAN AKADÉMIA – ÁTKELNI A DIGITÁLIS SZAKADÉKON
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a Digitális
Jólét Program keretében 2018.
július 1. és 2019. június 30
között KORHATÁRTALAN
AKADÉMIA címmel hirdette
meg hagyományos és innovatív programjait. Az érdeklődők számára a projekt Digit
modulja keretében négyszintű térítésmentes informatikai
képzést hirdetett „Átkelni a
digitális szakadékon” címmel
összesen 440 órában.
A program keretében a smart
school okos eszközeinek és
laptopok használatával februárig két csoport részére valósult
meg a Digitális írástudás (60
óra), két csoport részére az első
lépések a digitális világban (35 óra) és hat csoport részére 45+ Szenior
digitális alapképzés (30 óra) az idősödő korosztály számára.
Az eddig lebonyolított tíz képzésre összesen 132 fő jelentkezett, a tanfolyam elvégzéséről igazolást, tanúsítványt 121 fő kapott.

A képzést elvégzők átlag életkora 62 év (35 és 78 életév között), a jelentkezők 76%-a nő, 24%-a férfi. A projekt tervezett célcsoportja azok a
személyek, akik a digitális képzéshez eddig nem, vagy kevéssé fértek hozzá
(mert nem volt alkalmuk), főként az idősödő korosztály, a nők. Célunk
olyan gyakorlati ismeretek, praktikumok átadása, amely révén e korosztály a digitális kapcsolattartást, az e-ügyintézést életvitelszerűen tudja alkalmazni. Esélyegyenlőségi feladatok ellátása, mint a társadalmi-gazdasági
aktivitás, munkához jutás lehetősége, munkavállalók készségeinek fejlesztése, alapvető (pénzügyi, energetikai) szolgáltatásokhoz, az információs,
kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés.
Februárban indul a megalapozó és alapképzéseket elvégzők vagy kellő
alapismeretekkel rendelkezők számára az Önálló informatikai eszközhasználatra felkészítő IKER 2. szintű képzés: február 21, 22, 23, 26án és március 7, 8, 9, 12-én.
Érdeklődni és jelentkezni a népfőiskolai elérhetőségeken lehet; e-mail
info@bedekovich.hu tel. 0036-30-579-0164.
A Családi modul keretében közösségi, egészségfejlesztő és családi programokat (előadások, közönségtalálkozók, interaktív beszélgetések) valósít
meg.
Bővebb tájékoztató letölthető a www.bedekovich.hu honlapról
A programsorozat a GINOP-3.3.3-17-2017-00104 számú projekt és
Jászfényszaru Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Doni hősök nyomában Fényszarun
Felhívás
A doni katasztrófa 76 éves évfordulójára rendezett januári emléktúrán városunk lelkes csapata is részt vett. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter levélben
köszöntötte a résztvevőket, amelyben az
olvasható, hogy nemcsak azok a hősök,
akik elhunytak, hanem azok is, akik élve
maradva fogságba estek.
Ezen gondolattal azonosulva Jászfényszarun is szeretnénk összegyűjteni azoknak a névsorát, akik a doni csatából, a
fogságból hazatértek. Keressük azokat
a fényszarui embereket, akik bármilyen
I. világháborús emlékmű
információval tudnak szolgálni.
Jászfényszarun
Erre a nemes küldetésre Pál Károly
Fotó: jászmuzeum.hu
vállalkozott településünkön. Kérjük
azokat, akik családjában, ismerősei körében tudnak ilyen hősről, jelezzék neki
a +36/30/865-3941 telefonszámon vagy a Kossuth út 10. szám alatt,
hogy felkereshesse és összegyűjthesse az
adatokat. Ha bármilyen emléktárggyal,
képpel rendelkeznek, kérjük, hozzák be
a könyvtárba, hogy lefotózhassuk azt
egy későbbi kiállítás céljából. Intézményünk részéről Nagy Ildikó könyvtáros
segíti a gyűjtőmunkát.
Bordásné Kovács Katalin igazgató
Fotó: cultura.hu

Ebtulajdonosok,
ebtartók figyelmébe

Jászfényszaruba várjuk a gólyákat!

Reméljük sok családnak jelent majd könnyebbséget a 2019-ben
megnyíló új szolgáltatás, a TOP 1.4.1-15-JN1-2016-00028 pályázat
segítségével 373.555.028 összköltséggel – melyből 123.555.028 Ft
önerő és 250.000.000 Ft pályázati támogatás – háromcsoportos bölcsőde nyitja meg kapuit 36 fő kapacitással.
Képünkön Mester Ágotát, a bölcsőde vezetőjét látják, aki azokat a
gyönyörű babákat mutatja be, amelyek várják a kicsiket a bölcsődében. A bölcsőde vezetője már elfoglalta irodáját, ott várja az érdeklődő szülőket. Az ünnepélyes átadás április 12-én lesz, melyre elfogadta meghívásunkat Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős
államtitkár. Az ünnepi műsorról az Iglice Gyermeknéptánc Együttes
gondoskodik.
A bölcsőde igénybevételéhez a jelentkezési lap letölthető a www.
jaszfenyszaru.hu/intezmenyeink/bolcsode/ oldalról, vagy személyesen
a intézményben igényelhető!

Anyakönyvi hírek – Január
Házasságot kötöttek: Varga Erzsébet és Gányási Viktor.
SZÜLETTEK: Nagy Hanna Erzsébet (Nagy Gabriella), Pataki Bence
(Tóth Judit).
ELHUNYTAK: Fias Istvánné Rózsa Margit (91), Fózer Imre (83), Kohári András (87), Koncsik Bertalan (56), Kovács Lászlóné Nagy Ilona
(87), Sós Alajosné Surányi Viktória (97), Zsámboki Nándorné Jáger KataAz adatok tájékoztató jellegűek.
lin (98).
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!

Felhívjuk a település ebtulajdonosai/ebtartói figyelmét, hogy
az ebösszeírás határideje: 2019. február 28. napján lejárt.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat jegyzője rendelkezésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998 (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, aki
a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban
előírtaknak megfelelően teljesítette, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal
sújtható. Aki fentebbi kötelezettségét még nem teljesítette, azt kérjük, mihamarabb tegye meg (személyesen vagy postai úton eljuttatva
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.), aláírva, elektronikusan elküldve a kiss.
zsuzsanna@jaszfenyszaru.hu e-mail címre, vagy faxon elküldve a +3657/520-103 fax számra). Együttműködésüket köszönjük.
Közterület-felügyelők
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

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.
február-márciusban:
• Szintet lépők számára, akik nagy pályára
merészkednek IKER 2 szintű képzés
1. csoport – február 21., 22., 23., 26.
2. csoport – március 7., 8., 9., 12.
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!
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A hónap értéktári érdekessége
Egy írás, amely 90 évvel ezelőtt jelent meg
Településünk köztiszteletben álló volt tanítója, Kohári András
(1931–2019) mintegy két éve keresett meg a Városi Értéktárban.
Több értékes dokumentumot, fényképet hozott, többségében a homoktanyai iskolával kapcsolatban. A tulajdonában lévő „Jászsági
katholikus tudósító” II. évf. 11. szám Jászberény 1929. november
26 oldalas újságot is elhozta másolásra az értéktár részére, melyben egy
érdekes írásra hívta fel a figyelmemet.
A tanár úrra is emlékezve – akinek magam is nagy tisztelője voltam
– közzétesszük rovatunkban az írás betű szerinti gépelt változatát.
„Történet a török időkből.
– A jászfényszarui mozlim biró. –
Az Ur 1686-ik január havát jegyezték. A török félhold napról napra
sötétebb lett, csak a magyar urak pártoskodása miatt fénylett még úgy,
ahogy Budavárának ormain. Hiába bocsátotta ki a szultán a dörgedelmes
parancsokat, hiába volt a török birák fermánjainak fenyegető hangja, a
tétlenségben és orgiákban elernyedt török katonákba nem tudott vitézséget
önteni.
A katonai kádi elrendelte, hogy Jászfényszaru községet körül kell mély
árokkal venni, s az árkokba a Zagyvából vizet ereszteni. A végzet az igaz
magyar és keresztény lelkek vigasztalására a törökök felé azonban roham
léptekkel közeledett.
De hát nincsen öröm üröm nélkül, nincs az a szenvedés, mely legalább
keveseknek hasznot ne hozna… A világháború borzalmai a papír bakancs készítőinek vagyont szerzett. S mig százezrek és százezrek áldozatul
estek a lelkiismeretlenségnek, addig egyesek, akiket nem kell épen a keresztények táborába keresni, hadi milliárdokat halmoztak össze. Igy volt ez a
világ kezdetétől s igy lesz talán fokozottabb mértékben a világ végezetéig.
Jászfényszaru egyik bogárhátú kis házában is mély szomoruságot okozott, az általános öröm közepett, a török katonákat Egerbe rendelő basa
parancsa. Musszejn lovas régóta szivesen nézegetett már Biró Erzsike szelid
szemeibe s mi türés tagadás benne, Erzsike is jószivvel fogadta Musszejn
losvasnak, a deli török katonának legyeskedését.
Erzsike szülői sem idegenkedtek nagyon Musszejn vőségétől, de míg
Musszejn fanatikus török volt, addig Biró Erzsike szüleivel együtt igaz
magyar és katholikus volt, akik főleg a magyarok Nagyasszonyát – a törökök Miriámját – tisztelte tiszta lélekkel.
Fából faragott hétfájdalmú Mária szobor előtt imádkozott e percben
is Biró Erzsike. Patak számra ömlöttek könnyei, mert azt hitte, hogy
Musszejn eltávozásával az ő földi boldogságának is örökre vége. Sűrűn
hullottak könnyei. Reményvesztetten hajtotta le fejét, mint a liliom, ha a
hideg megcsípi, de azért az olvasó szavaival állandóan ostromolta az égi
Szüzet, hogy tegyen valami csudát, mert csak így számíthatott rá, hogy
Musszejné lesz.
Jó sokáig imádkozott már mikor gyöngye vállain egy erős kéz szorítását
érezte. Megrettent s következő percben öröm csillant föl szemeiben, mert
Musszejnt látta maga mellett térdelve, akit lelke mélyén szeretett, de aki
őt katholikus volta miatt sokszor gunyolta.
Musszejn oly komoly volt, minőnek még soha sem látta. A játszi pajzánság eltünt szemeiből és merengve nézte Miriamot. Tusát vivott lelkében
török hazája szeretet és a Mohamed hitéhez való ragaszkodása a Mária
iránt érzett tiszteletével és Erzsikéje iránt táplált szerelmével.
Néma csend uralkodott pár percig Jászfényszaru egyszerű kis kápolnájában. Szívből imádkoztak mindketten… A komoly török szemei könnybe
lábadtak a lelki nagy tusa alatt. Érezte, hogy elérkezett a döntő pillanat…
Választania kell eddigi élete megtagadása és reá váró uj boldogság között.
Már már kétségbeesetten ki akart rohanni a templomból, de Erzsike egy
ijjedt tekintete győzött habozásán…
Erzsike – szólalt meg Musszejn – te tudod legjobban, mennyire rajongtam mindég török hitemért és hazámért. Ne vess meg engem, hogy éretted
mind a kettőt megtagadom. Holnap reggel indulnom kellene a csapattal
Egerbe. Tudom, hogy a végső küzdelemről lesz szó, hová engem a kötelesség hív. De visszatart a te jó lelked és a te Máriád iránt rég óta táplált
szeretetem. Nem tudnék már én jó török lenni soha, míg melletted lehetek jó keresztény és igaz magyar. Vissza maradok tehát holnap. Tudom,
hogy törökök nem jönnek vissza értem, mert örülni fognak, hogy Eger vár
büszke falai között biztonságban érezhetik magukat, honnan csapatosan

mennek a szorongatott Budavár védelmére. Ha igazán szeretsz, nem fogsz
megvetni a tettemért. S majd ha a keresztség fölvétele után lelkem a tiedhez hasonlóvá tesz, igérd meg, hogy feleségemmé leszesz.
Erzsike csak sirni tudott s Musszejn vállaira borulva igérte meg, hogy jó
hűséges asszonya fog lenni. Tanuik volt a templomi csend és a hétfájdalmú
Szűz, kinek e pillanatban, mintha egy tőr esett volna ki szivéből.
Két nap mulva Xavér atya Gyöngyösről a keresztség üdvadó vizét öntötte
Musszejn fejére, ki e perctől Nagy András névre hallgatott, majd föladta
nyomban Erzsikének és Andrásnak a házasság szentségét, mely két szivet
a földi életre boldoggá tett.
Mivel Nagy András becsületes, szorgalmas magyarrá lett – később a
fényszarusiak biróvá is választották… Örökké vidám arcát látták elkomorodni, mikor a nagy török ábrándoknak véget vető karlócai békéről
értesült s ismét felderülni, mikor meghallotta, hogy a nagy száműzött Rákóczi Ferenc az ő volt testvérei között Rodostóban nyugalmat és békét lelt.
R. K.”
Szűcs Mihály Életleírását 1892-ben, illetve a FÉBE által 1996-ban
kutatásokkal kiegészített hasonmás kiadás 61. oldalán szereplő írását
idézem: „Amen dixit ki nem hiszi azt a vőfény kivezeti.” Tóth Tibor

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2019. évi tüdőszűrő vizsgálatot 2019. március 04-től (hétfő) 2019. március 25-ig (hétfő) végzik
Jászfényszarun.
Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)
Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő: 12.30 – 16.30-óráig
Csütörtök: 8.30 – 12.30-óráig
Kedd: 8.30 – 12.30-óráig
Péntek:
8.30 – 12.30-óráig
Szerda: 12.30 – 16.30-óráig
2019. március 15-én (péntek) nincs szűrés!
Utolsó szűrési nap: 2019. március 25. (hétfő) 12.30-16.30 óráig
FIGYELEM!
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat és TB
kártyájukat. A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük érdekében a vizsgálaton megjelenni szíveskedjenek. Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek térítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére térítésköteles és beutaló
szükséges. A vizsgálat díját, várhatóan 1.700.-Ft-ot postai csekken
kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetnek, beutaló bemutatása ellenében.
A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett szülő/gondviselő megjelenése is szükséges! Kérésre a Tüdőgondozó Intézet
a vizsgálati leletet felbélyegzett boríték ellenében lakcímre postázza.
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: .............................................................. 703-703-104
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,
...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Pető Ferenc): ................... (+36)-30/324-5688
TIGÁZ – hibabejelentés: ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/943-6708
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: .............. 424-046, vagy
..... (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
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Eseménytár
Az alábbiakban adunk tájékoztatást – a teljesség igénye nélkül
– a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2018. évi eseményeiről. Az év folyamán programjainkról, eseményeinkről folyamatosan tudósítottunk a helyi és megyei újságban.

JANUÁR
· Éves programok tervezése, egyeztetése (01. 12.)
· Pályázatok elszámolása az önkormányzat felé (01. 30.)
FEBRUÁR
· Partneri kapcsolatok építése, IV. Béla Katolikus Általános Iskola részére
tombolafelajánlás a Liliom bálra (02. 02.)
· Korhatártalan Akadémia – GINOP pályázat dokumentációs egyeztetése
(02. 27–03. 26.)
MÁRCIUS
· 48’ emlékezete – fotókiállítás Gödöllőn (03. 11.)
· A 2018. évi önkormányzati pályázatok beadása (5 db) (03. 12.)
· NKA pályázatok beadása (4 db) (03. 14 – 03. 28.)
· Partneri kapcsolatok építése (03. 02.)
ÁPRILIS
· Partneri kapcsolatok építése, tábori ütemterv egyeztetése, előkészületek a
Jász Világtalálkozóra (04. 03 – 05. 04.)
MÁJUS
· 48’ emlékezete – fotókiállítás Szent Erzsébet Közösségi Ház,
Jászfényszaru (05. 04.)
· Bedekovich kéziratos térképek készítése (vászonképek, hűtőmágnes),
partneri kapcsolatok – Megyei Levéltár (05. 14.)
· Közgyűlés a 2017. évi tevékenységekhez kapcsolódóan, előkészületek a
Jász Világtalálkozóra, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (05. 29.)
· Partneri kapcsolatok építése, jó tanulók részére jutalomkönyvek felajánlása a pályázatokban partner iskolák részére, Boldog, Pusztamonostor,
Jászágó, Jászfényszaru (05. 23.)
JÚNIUS
· Korhatártalan Akadémia – Tematikus programok ütemezése (06. 27.)
· Civil Kurázsi – Könyvbemutató Magyar Népfőiskolai Társaság, Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (06. 29.)
JÚLIUS
· Jászok – Hagyományok – Huszárok – fotókiállítás a Városházán (07. 01.)
· Úton a Bedekovich-térképek nyomában – fotó – és kéziratos Bedekovich
térképek kiállítása a felújított Régi Parókián (07. 01.)
· Helyi termék kiállítás a felújított Régi Parókián (07. 01.)
· 48’ emlékezete – fotókiállítás Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
(07. 01.)
· Partneri kapcsolatok építése, Tápiószele (07. 07.)
· Szentegyházi Gyermek Filharmónia szabadtéri hangversenye a Rimóczikastély parkjában (07. 10.)
AUGUSZTUS
· IKER 1. szintű digitális alapképzés a „Továbblépők” számára, Rimóczikastély (08. 06 – 08. 09.)
· Élménytábor a Jászság kapujában – a drámapedagógiai műhely tábora
Papkastély (08. 07 – 08. 11.)
· Digitális írástudást megalapozó képzés kezdők számára Rimóczi-kastély,
(08. 13 – 08. 18.)
· Korhatártalan Akadémia – Tematikus programok őszi ütemezése (08. 24.)
· Főzőklub alakítása – Korhatártalan Akadémia (08. 24)
SZEPTEMBER
· Digitális írástudást megalapozó képzés kezdők számára, Rimóczi-kastély
(09. 07 – 09. 29)
· Főzőklub – Korhatártalan Akadémia (09. 13.)
· Végre megint értjük egymást – Pál Feri atya előadása, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (09. 15.)
· Nemzeti Kulturális Alap 25. évfordulójára Nyitó Gála Hangversenye,
MÜPA Budapest – a népfőiskola meghívást kapott, mint pályázó szervezet (09. 23.)
· Picurkák kiállítása Baba – Mama Klub Extra, Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár (09. 24.)
OKTÓBER
· 48’ emlékezete – fotókiállítási anyag elvitele Szentegyházára (10. 04.)
· Partneri kapcsolatok építése (10. 05.)
· NKA pályázat beszámoló beadása (10. 09.)
· Főzőklub – Korhatártalan Akadémia (10. 11.)
· Korhatártalan Akadémia – Közönségtalálkozó Endrei Judittal Rimóczikastély, (10. 12.)
· Régi képeslapok Jászfényszarun – szabadtéri fotókiállítás a Rimóczi-kastély parkjában (10. 12.)
· IKER 1. szintű digitális alapképzés a „Továbblépők” számára, Rimóczikastély (10. 19 – 10. 27.)
· Gesztenye család állatkertbe megy – Baba – Mama Klub Extra, Rimóczikastély (10. 24.)

NOVEMBER
· Főzőklub – Korhatártalan Akadémia (11. 08.)
· Erzsébet-napi hagyományőrző kiállítás és vásár, Szent Erzsébet Közösségi
Ház (11. 16.)
· Európai Mézes Reggeli, Napfény Óvoda (11. 16.)
· Mária erejével, Petrás Mária és Petrás Alina kerámia kiállítása,
Szent Erzsébet Közösségi Ház (11. 16.)
· Szenior – Digitális alapképzés idősek számára, Rimóczi-kastély
(11. 08 – 11. 10.)
· Szenior – Digitális alapképzés idősek számára, Rimóczi-kastély
(11. 15 – 11. 17.)
· ÉLETTÉR-KÉP – természetfotó és gyermekrajz pályázat meghirdetése
(11. 19.)
· Szenior – Digitális alapképzés idősek számára, Rimóczi-kastély
(11. 27 – 12. 05.)
· Együtt játszik a család – Baba – Mama Klub Extra, Rimóczi-kastély
(11. 28.)
DECEMBER
· Adventi Zenekuckó – Karácsonyi muzsika kisgyermekes családoknak,
Rimóczi-kastély (12. 09.)
· Adventi kávéház – 25 éves a Népfőiskola – Egri Érseki Fiúkórus
hangversenye, Régi Kaszinó étterem (12. 09.)
· Főzőklub – Korhatártalan Akadémia (12. 11.)
· Arcélek – Generációk találkozása – válogatás a XXIV. Jász Világtalálkozó
fotóiból, Szent Erzsébet Közösségi Ház (12. 14.)
· Készülődés a karácsonyra – Baba – Mama Klub Extra, Rimóczi-kastély
(12. 19.)
· Évzáró elnökségi ülés – 25 éves a népfőiskola; 2019. évi tervek és pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, Rimóczi-kastély (12. 20.)
1993. december 20-án alakult meg s így 2018-ban
ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Ennek alkalmából rendezzük meg a „25 év 25 esemény” programsorozatot, amely megvalósítására 2018. július 1. és 2019. június 30. között a Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében című
GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító számú projekt keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával kerül sor.
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Kohári András búcsúztatója
Megbecsült, nagy tiszteletnek örvendő pedagógus kollégától, egyházközségünk tagjától, iskolánk szeretett tanítójától, Kohári András
tanítótól búcsúzunk.
Nehéz a szó, nehéz a lélek,
amikor az emberi élet utolsó állomásán megköszönjük
azokat az éveket, amelyeket
Jászfényszaru városának, az
iskolának, a gyerekeknek, a
szülőknek és nekünk, a tanártársaknak ajándékozott.
Kerestem azokat a szavakat, azokat az értékeket,
amelyek átívelték az életét az
iskolában. Nagy igazsága a
jézusi tanításnak az a három
fontos szó, amely átfogja az
emberi életet: HIT – REMÉNY – SZERETET.
Kohári tanár úr pedagógus
életén átívelő szavak: HIT
Kohári András (1931–2019)
– ELKÖTELEZETTSÉG –
HŰSÉG
Elsőnek a hitet mondom. Talán sokan vagyunk úgy, hogy hiszünk
a sors elrendelésében, hiszünk abban, amit egy belső hang súg, hogy
mire leszünk elhivatottak az életünkben. Számára ez a tanári pályát
jelentette.
A második pillér az életében az elkötelezettség. Történelmi sorsfordulók jöttek, pedagógiai változások, divatok jöttek-mentek. De bármerről is fújt a szél, jó pedagógusként tudta a dolgát: az örök emberi
értékeket próbálta tanítványaival megláttatni, hogy lélekben nemesebbekké, egymás iránt megértőbbekké váljanak.
Harmadik jellemzője pályájának a hűség. Hűség ahhoz a hivatáshoz,
amelyet választott. Hűség ahhoz az iskolához, amelyhez a sors hozzá
sodorta.
Kohári András 1931. november 20-án született Jászberényben.
Édesapja férfiszabó kisiparos volt. Édesanyja a háztartást vezetette.
Hárman voltak testvérek. Húga és nővére szintén pedagógusok voltak.
Az elemi iskolát Jászberényben végezte, majd 1947-ben a jászberényi
tanítóképzőbe iratkozott be. 1951-ben Karcagra került gyakorlóévre,
majd 1952-től a tanítóképesítő vizsga letétele után Jászfényszarun tanított. Először a Homok-tanyán, felső tagozaton 5-8. összevont osztályban, majd 1955-től 1961-ig igazgató tanítóként, ezután – ahogyan ő fogalmazott önéletrajzában – a körzetesítés miatt, a tanyai

Meghívó
2019. április 2-án,
az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat emlékére szervezett
31. Tavaszi Emlékhadjárat részeként
12 órától a huszár hagyományőrzők Boldogon
a Balázs-tanyán újból felidézik a Hatvani csatát.
A huszár díszszemlére 15 órakor
Jászfényszaru város főterén kerül sor.
Ekkor ünnepeljük várossá válásunk 26 éves évfordulóját is,
mely alkalomból aszfaltrajzversenyt hirdetünk!
Várjuk a lelkes alkotók jelentkezését előzetesen a Kisiskolában
Czeglédi Dóránál, vagy a helyszínen a díszszemle után.
A részletes programról tájékozódhatnak
a plakátokon, honlapunkon
és a Facebook-oldalunkon!
Katinka

iskola felső tagozata megszűnt, és 1961-ben belterületre került, ahol
nyugdíjazásáig 1991. december 31-ig a jászfényszarui általános iskola
tanítója volt.
1958-ban kötött házasságot a szintén pedagógus Tanczikó Mária tanítónővel. Három gyermekük született. Kezdő tanítói éveiben sokat
tett azért, hogy a szülők gyermekeiket iskolába adják. Tanított alsó és
felső tagozaton és napköziben. Feleségével nagyon jól összedolgoztak,
és munkájuk eredményeként több közösségnek, gyermeknek sikerült
eredményesen befejezni az adott tanévet. Az alapkészségek fejlesztése terén kimagasló eredményeik voltak. Kohári tanító úr munkájára
mindvégig jellemző volt a fegyelmezett munkavégzés, az eredményes
közösség kialakítása, a szabadidős programok magas színvonalú szervezése, a példaértékű felzárkóztatás. A tanulókkal, kollégákkal való
kapcsolata türelmes, közvetlen, segítőkész. Pályakezdésem első éveiben
volt szerencsém együtt dolgozni Bandi bácsival, aki mindig nagy szeretettel igyekezett a nála bevált jó és eredményes módszereket átadni.
A nyári napközis táborok alkalmával – amelyek megrendezése abban
az időben a Vadászháznál zajlott – napközis párjaként nagyon sokat
játszottunk a gyerekekkel, ügyességi feladatokat találtunk ki együtt.
Emlékszem, fontos volt számára az udvar, a környezetének egészséges,
esztétikus kialakítása.
Tanítványai szerették tanító bácsijukat, munkatársai tiszteltük a
szerény, kissé zárkózott kollégát. Bizonyítja az is, hogy a közösségi
oldalakon szeretettel, jó szívvel osztottak meg emlékeket tanítványai,
ismerősei.
A művelődésügyi miniszter 1988-ban Miniszteri Dicséretben részesítette. Feleségével együtt arany és gyémánt díszoklevelet kaptak ötven
és hatvan éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységük elismeréseként.
Az egyházközség tevékenységét hosszú időn keresztül segítette.
A település életébe a rendszerváltást követően aktívan bekapcsolódott. 18 évig volt a helyi Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. Az
Erdőbirtokossági Társulat Felügyelő Bizottságának elnöke és a Béke
Horgászegyesület vezetőségének is tagja volt.
1998-ban Jászfényszarun a Köz szolgálatáért díjban részesült.
Nyugdíjazását követően családi házuk kertjében gazdálkodott. Amíg
egészsége engedte, mindig részt vett a pedagógusnapi ünnepségen,
ahol örömmel és büszkeséggel mesélt gyermekei, unokái sikereiről.
Boldogan és elégedetten vette tudomásul iskolánk egyházi intézmén�nyé válását. A vasárnapi szentmisék után sosem mulasztott el érdeklődni iskolai életünk mindennapjairól.
Tisztelt Kohári András! Kedves tanító bácsi! Nehéz a szó, nehéz a
lélek, de benne él örökké! Emlékét megőrizzük! Nyugodjék békében!
Lovászné Török Magdolna

Herőce vagy csörögefánk
Hozzávalók: 35 dkg liszt,
3 db tojássárgája, 1/2 kk só,
2 dl tejföl, olaj, porcukor.
Elkészítése: a lisztet a sóval egy nagy tálba szórjuk,
majd a tejföl és a tojássárgáják segítségével kemény
tésztát gyúrunk belőle. Hűtőben pihentessük kb. fél
óráig. Ezután nyújtsuk 3-4
mm vastagra, derelyevágóval vágjuk 3 és 7 cm oldalú
téglalapokra. Mindegyik közepén ejtsünk egy vágást a rövidebb oldallal párhuzamosan, és ezen húzzuk át a tészta egyik részét. Az olajat
forrósítsuk fel, majd tegyük bele a fánkokat. Egyszerre ne túl sokat,
hogy ne nagyon hűljön ki az olaj. Süssük fedő alatt kb. 1,5 percig,
majd fordítsuk át a másik oldalára. A cél, hogy minden darab szép
aranysárga legyen. Ha megsült, vegyük ki szűrőkanállal, és tegyük papírtörlőre, hogy leitassuk róla a felesleges olajat.
Még melegen szórjuk meg porcukorral.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Emlékezés

Nagy Imréné
Molnár Piroska

ZSÁMBOKI IMRE

(1930–2018)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KOHÁRI ANDRÁS

temetésén, érte felajánlott szentmisén
részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Idős fának kidőlt törzse, két ág nőtt belőle.
Új ágak friss virága, emlékezzetek az idős fára!”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyánk, nagymamánk, dédikénk,

ZSÁMBOKI NÁNDORNÉ
JÁGER KATALIN

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés

BORBÉLY SÁNDOR

halálának 3. évfordulójára.
„Az emléked szívünkben él, míg élünk,
Téged soha el nem feledünk.
Tovább élsz itt legbelül szívünkben, Ez elkísér egész életünkben.”
Szerető családod
Emlékezés

ÉZSIÁS SÁNDOR

halálának 7. évfordulójára.
„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
emlékeid szívünkben örökké élnek.
Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”
Szerető családja
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesanyám, nagymamánk, dédmamánk,

SÓS ALAJOSNÉ
SURÁNYI VIKTÓRIA

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Emlékezés

PÁL VENCEL

halálának 5. évfordulójára.
„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
egy áldott kéz, mely dolgozni is imádott.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön örök álmod felett.”
Szerető felesége, Erika,
lánya, Eszter, fia, Bertalan és családjuk

halálának 12. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
bennünk él a múlt, a végtelen szeretet.
Őrizzük, óvjuk emlékedet.”
Szerető feleséged és családod
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DOBÁK LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Emlékezés

Kollár Sándor

halálának 19. évfordulójára.
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol Ő van oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk.”
Szerető családod
Emlékezünk

GERGELY EMÁNUEL

halálának 2. évfordulójára.
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen,
drága lelked nyugodjék békében.
Csak az hal meg, akit elfelednek
örökké él, kit igazán szeretnek.”
Szerető családja
Emlékezünk

VARGA JÁNOS

halálának 6. évfordulójára és felesége

BERZE ERZSÉBET

halálának 30. évfordulójára.
„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Szerető családjuk
Emlékezés

TÓTH SÁNDOR

halálának 5. évfordulójára.
„Nélküled szomorú, üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Mi tiszta szívből szeretünk, és nem feledünk téged.”
Szerető családod
Emlékezés

TUSOR JÁNOS

halálának 10. évfordulójára.
„Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé,
de szívünkben emléked élni fog örökké.”
Szerető családja

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/2

23

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

Márciusi akciónk

Keretek: -30% kedv.
Fényre sötétedő lencsék: -30% kedv.
Multifokális lencsék: -30% kedv.

NŐNAPI AKCIÓNK!

Március 6-án, szerdán
szemvizsgálatra jelentkező hölgyek
-40% kedvezményt kapnak a szemüveg árából!

Tisztelt Páciensek!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

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.

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ......... 40.000 Ft
Fél oldalas ............. 20.000 Ft
Negyed oldalas ...... 15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés ......... 30 Ft/szó
Keretes .................. szöveg ........... 30 Ft/szó
		
illusztráció .... 500 Ft/db
Családi esemény .... szöveg ........... 30 Ft/szó
		
fotó .............. 1.000 Ft/db

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kistermében 9-11 óráig.
*
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Az immáron hagyományosnak számító Maszkabál 2019. február 16-án került megrendezésre a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban,
ahol a tavalyi évhez hasonlóan a jó hangulatról Dányi Tibor DJ gondoskodott. Fotó: Glonczi Rudolf · Szöveg: Dobos Marianna

Programajánló
Március
2.
17:00
		
4.
16:00
		
18:00
9.
14. 16:00
17. 13:00
		
22. 17:00
22. 18:00
		
29. 17:00
		
29. 15:00
		
30. 10:00
		
31.
9:00
		

Kovács Kati koncert és a Táncdalfesztivál
országos énekverseny gálája a művelődési házban
Tudatos jelenlét – stresszoldó tanfolyam indul
a művelődési házban
Lovas bál a művelődési házban
Városi ünnepség a művelődési házban
Arzén és levendula – Szigligeti Színház
bérletes előadás Szolnokon
Gondolatolvasó kör felolvasóest a Lois Caffeban
Kriston-féle intimtorna tanfolyam indul
a művelődési házban
Csetresz Betti kézműves foglalkozása
a művelődési házban
Stresszoldás a mindennapokban – közönségtalálkozó
Endrei Judittal a Rimóczi-kastélyban
Fogd és vidd! – Baptista közösség ruhaosztó akciója
a művelődési házban (12:00-ig)
Béke Horgászegyesület közgyűlése
a művelődési házban

Április
Harmonika duó – Ifjúsági hangverseny a művelődési házban
2.
12:00 A dicsőséges tavaszi hadjárat csatabemutatója
		Boldogon
2.
15:00 Díszszemle, aszfaltrajzverseny Jászfényszaru főterén
5.
18:00 Aranyfonál – Müller Péter előadása
		 a művelődési házban
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
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása
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
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

MEGHÍVÓ

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
ENDREI JUDITTAL
STRESSZOLDÁS A MINDENNAPOKBAN
DERŰVEL A HARMONIKUSABB ÉLETÉRT
Beszélgetőpartner: Turóczyné Veszteg Rozália
a Magyar Népfőiskolai Társaság alapító tagja,
az etikai bizottság elnöke

Időpont: 2019. március 29. (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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