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Államalapító királyunk, Szent István ünnepe

Nem várt látogatottságnak örvendtünk a Fény Napok legki-
emelkedőbb rendezvényén, augusztus 19-én, Jászfényszaru Város 
Önkormányzata városi ünnepségén. Mintegy 7000 főre becsültük 
a különböző programelemeken részt vett látogatók számát. Cik-
künkben az augusztus 19-20-i események időrendbeli rövid ösz-
szefoglalóját olvashatják.

15 órakor a Bedekovich népfőiskola Római vakáció című táborának 
záró kiállításán – melyet a Hamza Múzeummal közösen valósítottak 
meg – vendégünk volt többek között a megyei közgyűlés alelnöke, 
Borbás Zoltán is. A programot népi játszóház és a Holdvirág zenekar 
gyermekkoncertje kísérte a Régi Parókiánál.

16 órától a Pagodánál a Gyermekszigeten minden játékelem és fog-
lalkoztató (falmászó, gokart, ugrálóvár, csillámtetoválás, hajfonás, 
gyermekmanikűr, lufihajtogatás, íjászat) folyamatosan „maximális 
kihasználtsággal működött”. Nagy sikere volt a bölcsődés korosztályt 
megszólító játékoknak is. A gólyalábasok sok gyermeket vontak be 
műsorukba, az Apacuka koncertre pedig teljesen megtöltötték a teret 
az ide látogató családok. A Helyi értékünk a rostélyos kalács elnevezésű 
sátorhoz látogatók nemcsak megkóstolhatták Pető Lászlóné Katika fi-
nomságát, hanem videófelvételen (a Youtube-on is közzétesszük) meg-
ismerkedhettek a kalácskészítés fortélyaival, megkaphatták a receptet, 
és ki is próbálhatták a fonás praktikáját. A 4 órás programon résztve-
vők létszámát 1500 főre becsültük. A klímatudatosságot erősítő szem-
léletformálás Jászfényszarun elnevezésű projekt keretében a környezet-
tudatos kérdőívet kitöltőket egytál ételre látták vendégül a főtéren. 

17 órakor a táncosok és énekkarosok népes csoportja bevonulásával, 
a himnusz éneklésével vette kezdetét a díszünnepség a Régi Parókiánál 
található FÉBE-színpadon. Polgármester asszonyunk köszöntője után 
államalapítónkról megemlékezve és a város lakóit köszöntve jelentet-
te be Pócs János országgyűlési képviselő, hogy kiemelt kormányzati 
támogatással fejlesztik a település ipari területét. A kenyérátadási és 
-szentelési ceremónián Ördögné Czeglédi Mária családi gazdálkodó 
megrendítően beszélt a mindennapi kenyeret megtermelő gazdák he-
roikus küzdelméről, majd Kiss Gábor érdemes címzetes esperes, érseki 
tanácsos, plébános a szentelés előtt megosztotta velünk a keresztény 
ember és a mindenkori hatalom felelősségéről szóló gondolatait. Az új 
kenyeret Ézsiás Barnabás emeritus jászkapitány szegte meg.

A kitüntetések átadásában mindig megható, hogy az elismerést kapó 
családjával együtt áll a színpadon. (Külön cikkben hozzuk méltatásu-
kat.) Ezt az érzést pedig idén is tovább fokozta a gratuláló munkatár-
sak, tanítványok sora. A díszünnepségen és az azt követő nagyszínpa-
don bemutatott ünnepi műsorban közreműködtek: Bordásné Kovács 
Katalin műsorvezető, Berzéné Magyar Krisztina és Majzik Petra – 
vers, Fekete Csilla – ének, Klippán Kata diákpolgármester, a Napfény 
Óvoda búcsúzó gyermekei, az Iglice Gyermeknéptánc Együttes és a 
Hagyományőrző Együttes, a Városi Énekkar.

Fél kilenckor kezdődött a Follow the Flow zenekar szinte minden 
lehetséges látványelemet felvonultató élő koncertje a szabadtéri nagy-
színpadon, a Bedekovich sétány végén, ahol becslésünk szerint mint-
egy ötezer ember szórakozott nagyszerűen. Az ezt követő tűzijáték 
is eddig Jászfényszarun soha nem látott pirotechnikai megoldásokat 
sorakoztatott fel. A kormány járványügyi korlátozásokat időszakosan 
feloldó intézkedését követően már sejtettük, hogy sokan lesznek, ezért 
igyekeztünk még több büfészolgáltatást szervezni, de sajnos már nem 
találtunk több szabad szolgáltatót, így nem kerülhettük el a kígyózó 
sorokat. Köszönjük vendégeink türelmét! A rendezvényen semmilyen 
rendkívüli esemény nem történt, ami Jászfényszaru lakossága magas 
kulturáltságáról adott ismét tanúbizonyságot. Köszönet minden szer-
vezőnek, rendezőnek és segítőnek, hogy közös célunkért, a sikeres ren-
dezvényért mindenki szívvel-lélekkel, tudása legjavát adva, gördüléke-
nyen együtt dolgozott! Augusztus 20-án a reggeli ünnepi szentmise, 
kenyérszentelés a hagyományoknak megfelelően zajlott a templom-
ban. A misét celebráló Kiss Gábor atya ismét tanulságos gondolataival 
tette még felemelőbbé az ünnepet.

A kemence ünnepe másképp, a hagyományoktól eltérően nem a táj-
házban (Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény), ahol 10 éve adták át 
az új kemencét, hanem a művelődési házban délután 3 órakor kez-
dődött, s mintegy 80 látogató érezte jól magát. Az idén Bognár Zita 
és a Lipóti pékség új kenyeréből kóstolhattak a résztvevők. A műsort 
Vanya-Lőrincz Veronika és Farkas Zoltán színész-énekesek, valamint 
a Tóalmási Titánok színjátszó csoport adták. A felhőtlen szórakozás 
mellett baráti beszélgetésekre is lehetőség adódott a FÉBE és a műve-
lődési ház közös rendezvényén.

Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és
Pócs János országgyűlési képviselőAz ünnepség résztvevőinek egy csoportja
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Kormány a 3071202l. (VI. 3.) számú rendeletével a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
201l. évi CXXVIl. törvény (a továbbiakban: Kat.) egyes rendelkezése-
inek eltérő alkalmazásáról rendelkezett, amely szerint a Kat. 46. § (4) 
bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testüle-
te, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja 
2021. június 15-étől.

Tehát ezen időponttól kezdődően az önkormányzatok a koráb-
bi, a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek, és a 
döntés értelmében június 15-ével megszűnt a polgármestereknek a 
veszélyhelyzetben a törvény által biztosított teljeskörű döntési felha-
talmazása.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta a képviselő-testület, illetve a bi-
zottságok nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
hozta meg a döntéseket, a határozatokat. Az önkormányzat zök-
kenőmentes és folyamatos működtetése és határidős feladatok ellátá-
sa érdekében több témakörben vált indokolttá polgármesteri döntés 
meghozatala. A polgármester a szükséges döntéseket megelőzően 
rendszeresen egyeztetett a képviselőkkel.

A fenti jogszabályban foglalt határidőt követően Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester első ízben 2021. július 21-re hívta 
össze a képviselő-testületet.

A képviselő-testület által július 21-én és július 26-án tartott 
ülésein megalkotott rendeleteiről és meghozott határozatairól az 
alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:
A képviselő-testület a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság javaslatá-

ra jóváhagyta – a nemzeti, közbeszerzési törvény 112. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti nyílt eljárásban (hirdetménnyel induló) – közbeszer-
zési eljárás keretében meghirdetendő ajánlattételi felhívást az „Ipari 
övezetet kiszolgáló elkerülő szennyvízvezeték építés, szennyvízcsa-
torna gépészet, villamos szerelési munkák” tárgyban.

„Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018- 
00145  projektjében jutalom ajándéktárgy” beszerzés ajánlattevő-
inek kijelöléséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata Jászfényszaru, SRF út TK út összekötő útszakasz (hrsz. 
05/215) engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős út-
építési engedélyek beszerzés” tárgyú beszerzés kapcsán nem hirdet 
nyertest, meghatározta, hogy az új eljárás keretében mely vállalko-
zásokat jelöli ki ajánlattevőként.

A Jászfényszaru Galga patak híd felújítása ajánlattételére felkért 
vállalkozások kiválasztásáról.

Módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
9/2004 (IV. 30.) önkormányzati rendeletet. (15/2021. (VII. 22.) 
önkormányzati rendelet)

Jászfényszaru Város Gondozási Központja részére döntöttek több-
let előirányzat biztosításáról munkaügyi kifizetések fedezeteként.

Elfogadták Jászfényszaru Város Gondozási Központja Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi munkájának átfogó értékelését 
az előterjesztésnek megfelelően.

A testület határozatot hozott arról, hogy 2021. augusztus 1. napjá-
tól 1 fő, heti 17 órás jogviszonyban ellátott iskolavédőnői munka-
kör kialakítása szükséges a meglévő vegyes védőnői munkakörök 
területi védőnői munkakörré alakítása mellett. A védőnői körzet 
kialakításával járó többletkiadásokat költségvetésében biztosítja. Az e 
tárgyban korábban alkotott – az egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló 21/2013.(X. 04.) önkormányzati rendele-
tet fentiek átvezetéseként módosították. (16/2021. (VII. 22.) ön-
kormányzat rendelet)

Jóváhagyták a 2021/2022. nevelési évben a Jászfényszarui Nap-
fény Óvodában induló óvodai csoportjainak számát és a csopor-
tok létszámát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83. § (2) bekezdés d) pontja, valamint 25. § (7) bekezdése alapján.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászfény-
szarui Napfény Óvoda részére a 9. csoport beindítására, az ön-
kormányzat 2021. évi költségvetésben elkülönített céltartalék fel-
használását jóváhagyta azzal, hogy az összeg 3 fő bérét és járulékait 
foglalja magában.

Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 17.) sz. rendeletét. (17/2021. 
(VII. 22.) önkormányzat rendelet)

Elfogadták az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről 
szóló tájékoztatót.

A képviselő-testület a Béke Horgász Egyesülettel a Szabadság út 
3. szám alatti üzlethelyiség vonatkozásában fennálló bérleti szer-
ződést változatlan feltételek mellett 2026. 06. 30-ig meghosszab-
bította. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti 
szerződés meghosszabbítására.

A képviselő-testület Szilágyi Andrea egyéni vállalkozóval a Sza-
badság út 27. szám alatti üzlethelyiség vonatkozásában fennálló 
bérleti szerződést változatlan feltételek mellett 2022. 06. 30-ig 
meghosszabbította. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a bérleti szerződés meghosszabbítására.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt.-vel 2017. október 6-án aláírt Megállapodással egyező 
tartalommal új megállapodás megkötését – a Jászfényszaru 1158. 
hrsz. alatt nyilvántartott összesen 3 ha 2029 m2 alapterületű ki-
vett parkoló megjelölésű belterületi ingatlanon található éttermi 
étkeztetési célját szolgáló felépítmény (138 m2) bérletére, a bér-
leti díj változtatása nélkül – 2025. március 31-ig jóváhagyta. A 
képviselő-testület a korábbi Megállapodás felülvizsgálatára, és a 
parkolóhasználat részletes rendjének kialakítása érdekében tár-
gyalások folytatására felhatalmazta a polgármestert.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászfény-
szaru Városi Sportegyesület 2021/2022. évi működési célú (nem 
ingatlan) TAO pályázatához és a 2020/2021-es évi beruházási 
(ingatlan) TAO pályázathoz önrész finanszírozására vonatkozó 
kérelmét, mely alapján a kérelemben feltüntetett 4.253.960 Ft ön-
részt a 2021. évi költségvetéséből az alábbi bontásban biztosítja a 
Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére:

· ki/JH01-45057/2021/MLSZ határozat (működési célú) alapján 
9.982.557 Ft támogatás mellé 0 Ft önerőt;

· ki/JH01-43398/2020/MLSZ határozat (beruházás ingatlan) 
alapján 4.016.504 Ft támogatás mellé 1.774.597 Ft önerőt;

· ki/JH01-09589/2021/MKSZ határozat (működési célú) alapján 
16.898.240 Ft támogatás mellé 2.479.363 Ft önerőt.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tiszamenti Re-
gionális Vízművek Zrt. Jászfényszaru város területére vonatkozó 
víz- és szennyvízszolgáltatás 2020. évi beszámolóját.

Önkormányzati tulajdonban lévő lakásbérleti szerződések meg-
hosszabbításáról, valamint lakóépületek bérleti rendszerbe történő 
besorolásáról döntöttek.

Zárt ülésen otthonteremtési kérelmeket bíráltak el. A kérelmezők 
többségének tekintetében támogatást állapítottak meg, néhány eset-
ben a feltételek hiánya miatt elutasításról határoztak.

Lengyel testvérvárosi kapcsolat fenntartása, ápolása céljából ki-
advány fordítási költségét hagyták jóvá a 2021. évi költségvetés 
előirányzata terhére. (folytatás az 5. oldalon)
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KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
JÁSZFÉNYSZARUÉRT KITÜNTETÉS
Sugár Istvánné született Zsámboki Ilona tősgyökeres jászfényszarui 

földművescsaládból származik. Ékes 
példája annak, hogyan lehet egy éle-
ten keresztül aktívan élni és dolgozni. 
A magyar nyelv ápolásában végzett 
munkája az újság hasábjain is meg-
nyilvánul, művészetek iránti elköte-
lezettsége könyvtári munkája során is 
megmutatkozott, melyet vezetőként 
15 éven keresztül gyakorolt. 1990-ben 
aktív résztevője volt a helyi sajtó meg-
alapításának. 1992-től pedig ma is a 
Mi Újság Fényszarun? helyi lap főszer-
kesztője. Ő maga általában igyekezett 
háttérben maradni, de tevékenysége, 
tudása miatt mindig kiragyogott a 
környezetéből.

Mikor őt méltatjuk, az embernek az az érzése, hogy ő az a karmes-
ter az újság szerkesztésében is, aki mint egy zongorahangoló felügye-
li, hogy soha ne legyen hamis a hang abban a zenekarban, amelyben 
minden hangszernek tisztán, őszintén kell szólnia. Megbízatását ki-
válóan teljesítve a sok-sok olvasó által igényelt helyi információ segíti 
azt, hogy megtudják havonta egyszer határainkon innen és túl, mi 
újság Jászfényszarun.

Sok évtizedes kiváló munkáját a jászfényszarui önkormányzat akként 
ismeri el, hogy részére a legmagasabb kitüntetést adományozza, mert 
méltó a Jászfényszaruért kitüntetés viselésére.

JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ELISMERŐ DÍJ
Dobák Jánosné született Sárközi Katalin helyi születésű, a 

jászfényszarui Napfény Óvoda 
megbecsült óvodapedagógusa. 
Munkája során jól hasznosítja 
okleveles óvodapedagógus diplo-
máját, és a vezetőképzés sikeres 
elvégzését követően segíti az óvo-
da irányítását. Az óvoda igazga-
tója kiemelte a belső ellenőrzés, a 
mentorálás és a közösség munkája 
érdekében végzett tevékenységét. 
Precíz, kiemelkedően jó szak-
mai munkáját gyermekvédelmi 
felelősként is kamatoztatja. Az 
új óvoda építése és a két óvodai 
tagintézmény integrációjában ta-
núsított kiemelkedő munkájáért 
elismerésül, az elmúlt évtizedek 

során folyamatosan végzett vezetői megbízását is figyelembe véve, a 
képviselő-testület döntése alapján méltó a Jászfényszarun a köz szolgá-
latáért elismerő díj átvételére.

Fózer László szakképzettségének megszerzése óta folyamatosan 
dolgozik, jelenleg is a Gazdasági 
Műszaki Ellátó Szervezet kereté-
ben. Aktív a géplakatos szakmá-
jában. Az iskolabútor-gyártástól 
a kalapgyári karbantartáson túl 
folyamatosan művelte hivatását, 
alkalmazkodva az újabbnál újabb 
kihívásokhoz, így például elké-
szítette a Rimóczi-kastély ková-
csoltvas díszrácsait. Jelenleg az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok fenntartásában dolgo-
zik, itt is sokrétűen, a kaszálástól 
az éppen aktuális munkákig be-
záróan. Több évtizedes munkájá-

nak elismeréseként Jászfényszaru Város Képviselő-testülete méltónak 
ítélte meg a Köz szolgálatáért kitüntető díj odaítélésére, személyében 
elismerve a GAMESZ fenntartási munkákban munkatársaival együtt 
végzett eredményeket is.

Gyóni Imréné született Török Ilona a Jászfényszarui Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselője, tősgyöke-
res jászfényszarui. Jelenleg is aktív, 
a pénzügyi osztály dolgozója. Tel-
jes körű anyakönyvi szakvizsgával 
rendelkezik, így az esküvőkön is 
találkozhattak vele ebbéli mun-
káját végezve. A pénzügyi osztály 
elvárása a mindig aktuális tudás 
megszerzése, ennek keretében 
mérlegképes könyvelői képesítést 
szerzett, és folyamatosan és ered-
ményesen részt vesz a kötelező 
továbbképzéseken. Szakmai mun-
kájára kiemelkedő hivatástudat, 
szorgalom jellemző. Feladatait 
mindig lelkiismeretesen, precízen és példamutatóan végzi. Aktív kö-
zösségi életet él, ezért vezetője javasolta a képviselő-testület elismerésé-
re, így Gyóni Imréné méltó a testület döntése alapján a Jászfényszarun 
a köz szolgálatáért kitüntető díj átvételére.

Jáger József szülei segítségével jó képességeinek kibontakoztatása 
érdekében a középiskolai érettségi 
mellett autóvillamossági szakmát 
is szerzett, amelyet előbb a terme-
lőszövetkezetben, majd később a 
Gazdasági Műszaki Ellátó Szer-
vezetben, az átszervezést követően 
pedig most a Tiszamenti Regioná-
lis Vízművek alkalmazásában cso-
portvezetőként dolgozva haszno-
sít a térségben. Jászfényszaru város 
biztonságos vízellátásáért a folya-
matos üzemeltetésben végzett két 
évtizedes kimagasló munkájáért 
méltó a Jászfényszarun a köz szol-
gálatáért kitüntető elismerő díj át-
vételére. Korábbi munkatársaitól 
azt is tudjuk, hogy kiváló közösségi munkát végez, és egyéb közösségi 
tisztségeket is visel. További aktív éveket, jó egészséget, a munkájában 
neki és családjának további szeretetteljes éveket kívánunk.

Szakaliné Hesz Katalin valamennyi felmenője Jászfényszarun élt 
és alkotott, mint ahogy ő is itt, 
Jászfényszarun alapított családot. 
Közösségi magatartása, a csapat-
szellem, amely már ifjú korában is 
jellemezte, jól kamatozik jelenlegi 
munkájában, ezáltal a Napfény 
Óvoda elismert, megbecsült dol-
gozója. Tehetségét, rátermettségét 
további tanulmányokkal frissítet-
te, szociálpedagógus, majd óvoda-
pedagógus főiskolai végzettséget is 
szerzett. Ő az, aki mindenki arcára 
mosolyt csal kedvességével, annak 
korától függetlenül. Jelentős sike-
rei vannak az óvoda projektjeiben, 
például a zöld óvoda témájúban. 
Példamutató szakmai munkája és közösségi munkája okán Szakaliné 
Hesz Katalin méltó, hogy a Jászfényszarun a köz szolgálatáért elismerő 
díjat átvegye. További aktív éveket kívánunk népes és reméljük egyre 
növekvő családjában is. (folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)

KÖSZÖNET AZ ÉVEKÉRT ELISMERŐ DÍJ
Basa Éva a középiskola elvégzését követően szülésznő lett. Folya-

matosan képezte magát, 
gyógypedagógiai diplo-
mát is kapott. Sokoldalú 
egyénisége már korán 
megmutatkozott, a gyer-
mekszínjátszástól kezdve 
a drámapedagógiai mű-
hely szervezésén át a bará-
ti egyesületi munkájával. 
Tudását nem magának 
őrizgeti, hanem folyama-
tosan azon van, hogy át-
adja a következő nemze-
déknek. Ő arra született, 
hogy másoknak segítsen, 
amelyet minden esetben 
nevelőszülői tanácsadó-

ként, szervező munkájában, egészségvédelmi munkájában tökélete-
sen teljesített. Ő az, aki a választási bizottsági tagságtól a különböző 
gyermekfoglakozások szervezéséig mindig számításba jöhet.

Több évtizedes aktív munkájához gratulálunk, és további termékeny 
éveket kívánunk, számítunk rá! Basa Éva méltó a Köszönet az évekért 
elismerő díj átvételére.

Kókai Istvánné született Kovács Katalin tősgyökeres jászfényszarui 
családból származik. Varrónőként 
került 1977-ben első munkahe-
lyére, a helyi Kalapgyárba. Aktív 
pályafutását nyolc éven keresz-
tül a Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezetben töltötte. Munkáját 
lelkiismeretesen, pontosan és jó-
kedvűen végezte. Munkatársaival 
mindig jó kapcsolatot ápolt, igazi 
csapattagként dolgozott. Mun-
kája mellett szívesen vett részt az 
önkéntes közösségi életben, így 
segítette az egyházközösséget, a 
vírus elleni védekezést, mindig 
önállóan megtalálta, mikor, mi-
ben és hol tud segíteni. Ezért a 
munkájáért a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy munkahelyi 

vezetőjének javaslatára, több évtizedes szorgalmas, kitartó munkájáért 
méltó a Köszönet az évekért díj elismerésre.

Palóczné Hornyák Margit 1981-től aktív dolgozó a hatvani kórház 
szülészeti osztályán. Munkája mel-
lett folyamatosan képezte magát az 
Albert Schweitzer kórház dolgozó-
jaként. Elvégezte az egészségügyi 
menedzser képzést, és a kórház 
főnővéreként dolgozott tovább, 
így több mint 100 jászfényszarui 
újszülött is kezei között látta meg a 
napvilágot. Kiemelkedik a preven-
tív egészségügyi szűrővizsgálatok 
megszervezésében végzett munká-
ja. Gazdag életútjának elismeréséül 
a mindig is Jászfényszarun élő tős-
gyökeres Palóczné Hornyák Mar-
git méltó a Köszönet az évekért díj 
elismerés viselésére. További aktív 
éveket kívánunk, hogy szakmai 
tapasztalatát kamatoztatni tudja a 
jövőben is.

TÁRGYJUTALOMBAN RÉSZESÜLTEK

Baranyi Anita, a Polgármesteri Hivatal titkárságának munkatársa
Fábián Mária, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya alkalma-

zásában áll
Háfra-Sóti Bernadett, önkéntes fiatalok csapatának szervezője
Dr. Kiss Dávid Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi 

docense, a FÉBE kutató munkatársa
Kiss Gábor érdemes esperes plébános, érseki tanácsos, aki tíz éve 

vezeti Jászfényszaru római katolikus vallású híveinek közösségét
Koczka Antal, az ÉMÁSZ munkatársa
Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 

Társaság elnöke
Molnár Kitti, önkéntes fiatalok csapatának szervezője
Ördög János, a Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelője, bizton-

sági alkalmazott
Rohács Attiláné, a Kormányablak munkatársa
Szekeres Zoltánné, a GAMESZ kertészetének vezetője
Tamus Mária, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetője
Tóth Tibor, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke
Török Imréné, a Gondozási Központ munkatársa, a vérvétel helyi 

bonyolítója
Vitányi Szabolcs, a Városi Sportegyesület elnöke
Kissné Szikszai Mária, a Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályának munkatársa, operatív törzsünk szakmai támasza
Palócz Gábor önkéntes tűzoltóparancsnok
Pető István, a gödöllői agráregyetem oktatója, kiváló fotós
Id. Zsámboki Sándor harangozó, az egyháztestület és a helyi kö-

zösség aktív tagja
Pethő Ferenc és családja, családi gazdálkodó, tanyatulajdonos

Pillanatképek 1.

2021. augusztus 19. Jászfényszaru, délután és este...
Fotó: Glonczi Rudolf
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Végéhez közeledik a nyár, de az elmúlt hónapok mindennapjai sok 
élménnyel gazdagították a bölcsődés gyermekek életét. A hűvös nyár-
kezdést felváltotta a forróság. Gyermekeink a bölcsőde árnyas udvarán 
pancsoltak, és a párakapu is enyhítette a kánikulát. A csoportszobáink 
falhűtéssel rendelkeznek. A felülethűtés hőérzete olyan, mintha egy 
nagy fa árnyékában pihennénk. A kellemes szobai hőmérsékletben a 
gyermekek kedvükre játszadoztak, alkottak, pihentek, mert a nyári 
nagy meleg odakint maradt! Megújult az játszóudvar gumiburkolata, 
és a teraszunk teljesen fedett lett, így a nyári záporok sem gátolják, 
hogy a szabad levegőn tartózkodhassanak gyermekeink. Mester Ágota

Bölcsődei hírek

A szeptember elsejével induló évben a következőképpen alakultak a 
csoportbeosztások. Intézményünk igazgatója: Klippánné Jáger 
Melinda, igazgatóhelyettes: Mezeiné Folyó Angéla, óvodatitkár: 
Péter Ferencné Ági.

Csoportjaink

Mazsola csoport: Ők a legkisebbek. Folyamatos befogadás mellett 
szeptemberben 11 fővel indulva év végére 28 gyermek jár majd a 
csoportba.

 Óvó nénik: Cseszkóné Zsámboki Tímea, Kovácsné Papp Andrea
 Dadus néni: Garasné Zsólyomi Katalin
Pillangó csoport: A másik kiscsoport. Ők 10 fővel indulnak, év végé-

re ők is 28 gyermeket fogadnak. 
 Óvó nénik: Szarka Gáborné Judit, Petrezselyemné Rimóczi Anett
 Dadus néni: Baráth Olga
Méhecske csoport: A nagycsoport 19 gyermekkel.
 Óvó nénik: Dobák Jánosné Kati, Peredi Tiborné Miléna
 Dadus néni: Laska Irén
 A másik nagy csoport a Süni csoport: 22 gyermek jár ide.
 Óvó nénik: Mezeiné Folyó Angéla, Földvári Edit
 Dadus néni: Kókainé Mészáros Éva
Ficánka csoport, ők nagy-középsősök: 25 gyermek tagja a csoport-

nak.
 Óvó nénik: Mezei Zsoltné Paula, Langó-Zombori Flóra
 Dadus néni: Urbán Tiborné Ilonka
Katica csoport, ők is nagy-középső csoportosak. 27 gyermek alkotja 

a csoportot.
 Óvó nénik: Csuzzné Lovász Mária, Jarábikné Sinkovics Andrea
 Dadus néni: Laczkóné Kovács Katalin
Maci csoport: Kis-középső csoport 28 gyermekkel.
 Óvó nénik: Tóth Anett, Dobák Ágota Zsuzsanna
 Dadus néni: Rajna Józsefné Györgyi
Csiga-biga csoport: A másik kis-középső csoport 29 gyermekkel.
 Óvó nénik: Földvári Dorottya, Szakaliné Hesz Katalin 
 Dadus néni: Kocsis Bettina
Ebben az évben megnyílt a kilencedik csoportszobánk. A Nyuszi 

csoport három-négy éves gyermekeket fogad. Évkezdéskor 7 fővel 
indulnak, év végére 18 gyermeket fogad ez a csoport.

 Óvó nénik: Sinkovics-Gebura Katalin, Jarábik Lili Sára
 Dadus néni: Mészáros Györgyné Orsi
Az óvó nénik munkáját egy délutános óvónő és két pedagógiai asz-

szisztens segíti: Palkovics Péterné Zsuzsi, Vígné Káposzta Erzsébet és 
Pethő-Chalbert Gabriella

A fejlesztő munkában segít László Gyöngyi fejlesztőgyógypedagógus 
és Egri Zsuzsanna pszichológus.

Óvodánk segítői még a technikai dolgozók: Farkas Tamásné Jutka, 
Berzéné Rózsa Ibolya és Kisbalázsné Farkas Mónika. Földvári Edit

Őszibarackot kaptunk

Óvodai hírek

A Jászfényszarui Napfény Óvoda gyermekei a nyár folyamán nemcsak
a szülők és a közétkeztető által küldött gyümölcsök zamatos ízeit

élvezhették, hanem Szabóné Dávid Erika saját termesztésű sárgabarack 
ajándékát is, mely több napon keresztül friss hűsítő volt

a délelőtt folyamán. Köszönjük szépen a gyermekek nevében is!
Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda

(folytatás a 2. oldalról)
A képviselő-testület a szeptember 17-19. között Jászapátin meg-

rendezésre kerülő „X. Jász-Expo és Fesztivál” aranyfokozatú tá-
mogatójaként a 2021. évi költségvetésében 2 millió Ft-os támoga-
tást különített el.

Felhatalmazást adtak a polgármesternek a közétkeztetés biztosítása 
érdekében pályázati kiírás előkészítésére.

Jóváhagyták a Szent család téren található Városi Értéktár épületé-
nek klímaberendezéssel történő ellátását.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kitünteté-
sek odaítélésére tartandó titkos szavazás lebonyolítására megvá-
lasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és elnökét.

A Szavazatszámláló Bizottság létrehozását és a jelölések elfoga-
dását követően titkos szavazással döntöttek a kitüntetésekről:
· Sugár Istvánné részére Jászfényszaruért kitüntető emlékérem 

adományozásáról,
· Dobák Jánosné részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért ki-

tüntető díj adományozásáról,
· Gyóni Imréné részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitün-

tető díj adományozásáról,
· Jáger József részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntető 

díj adományozásáról,
· Szakaliné Hesz Katalin részére Jászfényszarun a köz szolgálatá-

ért kitüntető díj adományozásáról,
· Fózer László részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitünte-

tő díj adományozásáról,
· Kókai Istvánné részére Köszönet az évekért kitüntető díj ado-

mányozásáról,
· Basa Éva részére Köszönet az évekért kitüntető díj adományozá-

sáról,
· Palóczné Hornyák Margit részére Köszönet az évekért kitüntető 

díj adományozásáról.
A kitüntetéseken túl jóváhagyták a település érdekében nyújtott 

segítség elismeréseként a tárgyjutalomban részesülő személyek körét.
A kitüntetés átadására Szent István ünnepe alkalmából megtartandó 

ünnepi rendezvényen került sor.
A 2021. július 26-i rendkívüli ülésen a képviselő-testület elfogad-

ta a Jászfényszaru Ipari Park teljeskörű infrastruktúra fejlesztését 
az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, valamint jóváhagyták 
az Egészségház új elnevezését, Szent-Györgyi Albert Egészségköz-
pont névvel. Dr. Voller Erika jegyző
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IX. Virgonc tábor
A tábor a nevéhez illően 76 virgonc gyermekkel

Gyenesdiáson negyedszer!
2021. július 11-én, egy verőfényes vasárnap reggelen két megtelt 

autóbusszal indultunk el. Pákozdon, a Doni nemzeti emlékhelynél áll-
tunk meg először. Nem volt ismeretlen témakör, főleg azoknak, akik 
már voltak 8. osztályosok, hiszen minden év januárjában Nagy József-
né jóvoltából a jászfényszarui iskolások emlékeznek arra a kegyetlen, 
számunkra teljesen elképzelhetetlenül nehéz és szomorú időszakra. 

Másik történelemtanárunk, Kotánné Kovács Tímea szervezőtársunk 
is méltón és átéléssel mesélt a történelmi időkről, amihez a hely han-
gulata is hozzátette a magáét.

Innen kicsit vidámabb helyre buszoztunk át, megnéztük Miska-
huszárt közelebbről, hisz leginkább az M7-es autópályáról pillanthatja 
meg az utazó. Miskahuszár a maga 70 tonnájával a 80 tonnás alapza-
ton gigantikus látványt nyújt, mi, halandók épp a csizmája száráig sem 
értünk, de hangunk a Kossuth-nótára messzire hangzott.

Ezután egy veszprémi belvárosi séta várt minket az elmaradhatatlan 
Szent István és Gizella szoborral, a viadukttal és a Kálvária-dombbal. 
Vezetéssel megtekintettük a Püspöki palotát.

Az aznapra tervezett állatkerti program elmaradt, mert lógott az eső 
lába. Szálláshelyünk felé útba esett Tapolca, ahol nagyot sétáltunk, és 
gyönyörködtünk a Malom-tó körül kialakított sétányon, láttuk a Négy 
évszak szobrot és a főteret. Érdekes és értékes eleme volt a sétánknak 
Tapolca „Dicsőségfala”, ahol a város hírnevét öregbítő személyekről 
emléktáblákat helyeztek el. Közöttük voltak sportolók, pedagógusok, 
mezőgazdaságban maradandót alkotók, orvosok stb. Nagyon szép kez-
deményezés ez is.

Kivételesen időben érkeztünk a táborba, ahol már ismerősként foga-
dott és köszöntött bennünket Nóra néni, s máris ismertette az alapsza-
bályokat. Miután „osztozunk az ágyakon”, megvacsoráztunk, megnyi-
tottuk a IX. Virgonc tábort, majd lesétáltunk a partra, és köszöntöttük 
a Balatont. Igazán tartalmas napunkat az EB-döntő izgalmai zárták, 
így teljesen érthető módon nehezen jött álom a szemekre. 

Hétfőn a nagy közös játék és a Balaton, a várt strandolás követ-
kezett. Szívünknek is jó volt látni ennyi nevetős, vidám gyerekarcot 
a változatos udvari csapatépítő játékok során. Gyenesdiásnak nem-
csak a strandja kivételesen közkedvelt, hanem az odavezető úton álló 
fagyizója is. Nemegyszer nyertek díjat Az év fagylatja versenyen, és 
kreativitásukat dicséri, hogy Magyarország tortájából az Őrség aranyát 
is elkészítették fagyiban. Este itt kóstolgattuk a különlegességeket.

Kedden a csapat egyik fele profi lőtéren a lövészetben próbálta ki 
magát, ismerkedtünk a fegyverekkel, kezünkbe is vehettünk néhányat. 
A céltáblán csakúgy hullottak a kisállatok és nagyvadak! Majd felsé-
táltunk a Festetics-kilátóhoz, ahol páratlan kilátás nyílt a Keszthelyi-
öbölre. Akik a Vadóctanyán maradtak, azok számára megkezdődött a 
kiscsoportos foglalkozás.

Sok-sok játékkal a környezetvédelem és környezettudatosság komo-
lyabb témáját dolgoztuk fel a tábor során, amely nyomasztó és nehéz, 
de elengedhetetlenül fontos, hogy a mindennapok gondolkodásába, 
cselekvéseibe tudatosan beépüljön! A jövőnk múlik rajta! Ezután a 
Nerf-csata oldotta a kissé komorabb témát. A délután ismét a stran-
dolásé lett, csodás időben még egy csúszdás vízibicikli bérlése is emel-
hette a hangulatot.  

Este a kihagyhatatlan daltanulás jött. Már melegítettünk a péntek 
esti Cimbaliband koncertre is. 

A fennmaradó időkben csocsó, pingpong, udvari mini játszótér és az 
„elmaradhatatlan” telefonnyomkodásé volt a főszerep. 

Szerda reggel már megérdemelten megkapta ki-ki a Virgonc 
egyenpólóját. Kirándulós napunk volt, az úti cél: Sümeg. A Várcsár-
da környezete igényes, akár egész napra ad elfoglaltságot. Bekuk-
kanthattunk az istállókba, volt parasztudvar tyúkokkal, kecskékkel, 
kocsimúzeum két emeleten. Közben ebédre középkori lakoma a Nagy 
Lovagteremben. Az ízletes leves után csirkecomb és héjában sült 
krumpli, uborka, áfonyás pite, utóbbiak evőeszközök nélkül, no és 
szörpike. Korabeli játszótér, igényes kínálattal ajándékbolt. Majd fel-
kaptattunk a várba, ahol két csoportban vezetéssel nézelődtünk, hát-

ha egy-egy infó nyáron is megmarad a fejünkben. Innen is páratlan 
szépségű körpanorámában gyönyörködhettünk. A nap fénypontja a 
Várcsárdához tartozó Lovardában a Történelmi Lovasjáték volt. Rend-
hagyó történelemóra, hazafias neveléssel és életre felkészítéssel meg-
spékelve (erre még visszatérek).

Hűvösön, egy hatalmas csarnokban, kényelmesen, megemelt néző-
téri padsorokból csodálhattuk végig, hogy mit tudtak. A dobos gyalo-
gosok és a „királyi család” bevonulása után lovas karusszellel sikerült 
elkápráztatni a közönséget, majd mongol kaszkadőr show (Dzsingisz-
kán zenei aláfestéssel) lovas és gyalogos ügyességi bajvívás volt soron. 
A várban a dolgozók korabeli jelmezeket hordanak, ez a „munkaru-
hájuk”. Az egész egy példásan komponált komplex vállalkozás, ahol a 
büféárust a várhíd le- és felhajtójánál is láthattuk, de a gyalogos baj-
vívásban is.

A felszolgáló hölgyeket, akinél az ebédet fizettem a lovagi torna kis-
asszonyaiként, a játék házigazdájaként is láthattuk. Eszembe jutott a 
tavalyi táborunk Mézes Gergője, aki határozott célokkal, állhatatos, 
szorgalmas munkával építgette a vállalkozását. Itt is remek példaképe-
ket láttak a gyerekeink, mert bizony ezt többen észrevették. 

A pólóinkban most is feltűnő jelenségként, mosolyogva és csodál-
kozva néztek minket (ennyi gyerek!). Az aznapi út fáradalmait egy 
balatoni, esti fürdőzéssel zártuk. 

Csütörtökön a keddi nap fordítottjaként ismét lövészet, kilátó, kis-
csoportos foglalkozás és Nerf csata, délután a megunhatatlan stran-
dolás, Balaton után este Nóra néni szokásos, de jóleső ajándéka: DJ. 
Fáczán Jászberényből és buli.

Pénteken pótoltuk az elmaradt veszprémi állatkerti progra-
mot. Mindenki izgatottan szelfizett az általa húzott állatkával, ha 
megtaláltaVacsora után indultunk a keszthelyi móló bejáratánál tar-
tott Cimbaliband koncertre, amire már korábban is „hangolódtunk”. 
Láttuk, hogy őszintén örül nekünk a zenekar, hisz hálás és nem kis 
létszámú közönség voltunk. A rendezvény után az Iszka Banda által 
kísért táncházba is belekóstoltak a gyermekeink, majd szabadon vá-
lasztott lehetőségként éjszakai túra keretében elindult a csapat nagyob-
bik fele haza, Gyenesdiásra gyalogosan. Szűken egyórás utunkon már 
éreztük a közeledő esőt. Villámlástól, de zengéstől nem kísérve értünk 
haza éppen a zuhé előtt. 

Szombaton az idő kicsit elszomorodott. Éppen jókor, mert így le-
hetőség volt levetíteni a tervezett Viharfiú című, környezetvédelmi 
témájú családi kalandfilmet. Többen is bevallották a filmet követő 
rövid eszmecserén, hogy bizony megsiratták… Érdemes rákeresni és 
megnézni, kortól függetlenül. Délutánra kivirult az idő, jöhetett az 
ügyességi és akadályverseny rengeteg kacagással. A kissé rendhagyó 
búcsúestén a heti névnaposokat köszöntöttük, Nóra néniéket és az 
autóbuszvezetőket méltattuk, majd az állatkerti szelfiket néztük meg, 
és végre időkorlátok nélkül játszhattak, akik erre vágytak. 

A vasárnap, a hazautazás napja is tartalmasan telt. A tábort szim-
bolizáló póló levonása után indultunk Zircre. A Zirci Ciszterci Apát-
ságban már vártak bennünket. Az érdekes idegenvezetés után az ar-
borétumban nagy sétára indultunk. Gyönyörű környezet, angolkert, 
patak, tó, kacsák, pár perces csendtúra után az utolsó látnivaló a Gaja-
szurdok felfedezése várt még ránk.  Konstatáltuk, hogy ide még vissza 
kell jönni (volt, aki már meg is tette), mert csak pillantásnyi időnk 
volt a hangulatába belekóstolni.

Székesfehérváron várt a pizza vacsora, majd megállás nélkül irány 
haza, hogy énekelhessük a vasútállomás környékén: „Újra itt van, újra 
itt van, újra itt van a nagy csapat”… Mindig megható, ahogyan nyolc 
nap után tudnak örülni egymásnak a gyerekek, a szülők és az itthon 
maradt testvérek, nagyszülők. 

Az idei év meglepetése volt, hogy három olyan gyerek táborozott 
velünk, akiknek a szülei a Virgonc tábor elődjében, a „mesetáborban” 
már részt vettek. Elgondolkodtatott, hogy „rohan az idő”, hogy meny-
nyi minden történt azóta… és nem csak velünk, velük is. Gyerekekből 
felnőttek, családos szülők lettek… 
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Az idei táborunk támogatói, akik nélkül nem jöhetett volna létre: 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Jászfényszaru az Oktatásért 
Alapítvány, a Jászfényszaruért Alapítvány, a IV. Béla Katolikus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata, Annus 

Gábor vállalkozó és a szülők. Köszönet érte!
Aztán jövőre, veletek, vajon hol lesz a folytatás? 

Szöveg: Basa Éva
Képek: Lovászné Török Magdolna

Mindig sikeres ismerkedő játék a családkereső

Menő zenére legjobb a seprűtánc

Az elmaradhatatlan utolsó közös játékon érdekes 
feladatok várták a vegyes életkorú csapatokat

Már első napon megismerkedtünk Tapolca 
gyöngyszemével, a Malom-tóval

A Diási Játékstrand az egyik legjobb a Balatonon. Mindig zárásig fürödtünk

Aki nem a stégről ugrált a Balatonba,
annak ott volt a vízibicikli csúszda

A keszthelyi mólón a Cimbaliband koncert után
táncra is perdültünk a táncházban

Melyik csapat tudja a legtöbb értelmes
magyar szót kirakni a betűtésztából?

A felvonó híd működése mindig érdekes
egy fiúnak. Tárlatvezetés a sümegi várban

76 virgonc gyerek meghódította a sümegi várat

A középkori királyi lakomát kézzel
fogyasztottuk el Sümegen a Lovagteremben

A játékos kiscsoportos foglalkozásokon
a környezettudatossággal foglalkoztunk

Hazafelé úton a zirci apátság udvarán
egy kicsit megpihentünk

Az erő a vízben is velük volt!
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Fénytábor 2021
„A táborunk célja, hogy 

a Fényszarun élők és az 
elszármazottak gyermekei 
egy tartalmas nyári idő-
töltés kapcsán megismer-
kedjenek, kapcsolatot te-
remtsenek egymással, hogy 
személyes kötődés alakul-
jon ki a szép élmények ré-
vén minden résztvevőben a 
városunk felé.”

Hatvanöt gyerek tábo-
rozott velünk augusztus 
közepén egy héten át. Hét-
évestől a tizenöt évesig, fiúk, lányok. Helyiek és elszármazott szülők 
gyermekei, akik között vidám baráti kapcsolat alakult a tábori napok 
alatt. Azoknak, akik elutaztak hozzánk nyaralni, Jászfényszaru már 
nemcsak a nagymamát, nagyapát vagy keresztszülőket jelenti, hanem 
barátokat és a velük megélt nagyszerű élményeket is.

Ehhez nagyon jó programok segítették a gyerekeket. Volt angol nyel-
vi foglalkozás, a nyári szünidőhöz és a gyerekek korához igazítva, ren-
geteg énekkel, játékkal, vidámsággal.

A kézműves foglalkozásokat a sok új ötlet tette továbbra is vonzóvá.
Nagyon népszerűek voltak a sport, sportos jellegű akciók. A Nerf csa-

tát, ahol a vetélkedő csapatoknak műanyag pisztolyból kilőtt szivacslö-
vedékekkel kell egymást eltalálni, a hétéves kislányok ugyanolyan oda-
adással, koncentrálással játszották, mint a 14 éves fiúk. Nem győztük 
fotózni a sok aranyos, kedves pillanatot. De ugyanilyen lelkesedéssel 
vetették bele magukat az egész napos lézerharcba, a paintball céllövé-
szetbe, és újra kirobbanó sikere lett az íjászfoglalkozásnak is. Az íjász 

napot lufivadász csapatver-
senyekkel tettük ez évben 
még izgalmasabbá. A tábor 
egyik népszerű újdonsága 
volt az airsoft céllövészet és 
a szituációs pálya teljesíté-
se. Itt a gyerekek valósághű 
fegyver replikákkal a ke-
zükben és magukra vett ki-
egészítő ruházattal élhették 
bele magukat a katonásko-
dásba. Engedve a kor szelle-
mének, virtuális játéknapot 
is szerveztünk a művelődési 

ház nagytermében. A siker borítékolva volt. Ugyanakkor a gyerekek 
szívesen álltak oda a csocsóasztalok mellé, és sok-sok vidám percet töl-
töttek el szüleik, nagyszüleik játékával is. Hasonlóan népszerűek voltak 
a könyvtárunk társasjátékai. Imádták a Pethő-tanyán a csónakázást és 
a pecázást. Sokan meg is tanultak kenuval evezni, a horgászás pedig 
– úgy tűnik – a gyerekekkel született adottság. A tanyasi tó partján 
kialakított pecázóhelyeken reggeltől estig csúcsforgalom volt. A tanyán 
töltött napot rongylabda tábori olimpiával zártuk. A kánikulában 
vidám felüdülést jelentettek számukra a fél literes flakonokkal vívott 
vízicsaták és nem utolsó sorban a játékos uszodai látogatások. Mind-
ezek mellett meglátogattuk a budapesti Tarzan Parkot, ahol egy teljes 
vidám és önfeledt napot tölthettek el a táborozóink. A Fénytábort a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai szervezték, akik 
ezúton is köszönetüket fejezik ki a középiskolás diákmunkásoknak, az 
50 órás szolgálatot teljesítőknek, valamint Mitter Ferenc nagypapának 
és Magdi nagymamának nélkülözhetetlen, önzetlen segítségükért.

Köszönjük Pethő Ferencnek és kedves fe-
leségének, Katikának, hogy a táborozó gyer-
mekeknek minden évben ilyen nagyszerű 
tanyasi helyszínt biztosítanak. Köszönjük 
a GAMESZ munkatársainak a logiszti-
kai feladatokban nyújtott segítségüket. A 
gyermekek helyi szállításában a Kékesbusz 
támogatását élveztük. A tábor megvalósu-
lását Jászfényszaru Város Önkormányzata 
támogatta. Palásthy Pál programfelelős

Fotók: Palásthy Pál (2), Kovács M
arci (5)
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A Penczner Pál Közhasznú Alapítvány angol nyári tábora

Kulturális örökség napja (KÖN) a helytörténet jegyében

A tavalyi év (Covid-helyzet miatt) elmaradt 
tábora után a Penczner Pál Közhasznú Alapít-
vány 2021-ben megrendezte hagyományos 
nyári táborát. Idén nehezített körülmények 
között kezdtem a tábor szervezésébe, mert az 
alapítvány kuratóriuma tisztújítás előtt áll, és 
édesanyám halála miatt sokáig kérdéses volt, 
hogy belevágjak-e egyáltalán. A tábori he-
tünk igazolta, hogy jól döntöttem. A 2019. 
évi angol táborból megismert Pocsai Judittal 
és Somlai Flórával a megszokottnál jóval ké-
sőbb kezdtük a tábor szervezését, szerencsére 
a szokásos időpontunk, július első teljes hete, 
is szabad volt még a suli naptárában.

A hét témája USA, United Kingdom, 
Australia volt. A gyerekek csapatokba szerveződve oldották meg a vál-
tozatos feladatokat. Az első nap a táborozók megismerkedhettek az 
angol nyelv eredetével. Spontán beszélgetéseket folytattak, alapvető 
angol társalgási formákat gyakorolva, majd a három országról gyűjtöt-
ték össze ismereteiket angol és magyar nyelven. Az országok legfőbb 
nevezetességeit bemutató fotókat egy újabb feladatban lehetett meg-
szerezni, a testrészek angol nevének gyakorlása során.

Kedden, szerdán és csütörtökön egy-egy országgal külön is megis-
merkedhettek a gyerekek, így pl. kedden Nagy-Britanniával. Boríté-
kokba párbeszédek darabjait rejtettük, az előző napon gyakorolt sémák 
alapján, ebből kellett a csapatoknak párbeszédet előadniuk. Egy másik 
játék során a borítékban térképdarabok voltak, a kirakott térképet a 
feladat folytatásaként egy hatalmas lapra megfestették a gyerekek. A 
párbeszédes és térképfestős feladatok a másik két országnál is hasonló 
feladatokban szerepeltek, így csütörtök délutánra csapatonként már 
3-3 óriás térképet készítettek a gyerekek. Mindhárom országról ké-
szítettek a csapatok ismertető füzetet is. A sokszínű feladatok során 
a három országot ugyanazon szempontok szerint ismerhették meg a 
gyerekek.

A mozgásos feladatok is fontos részét ké-
pezték a hetünknek. Ezekben a játékokban 
is használták az angol nyelvet, pl.: a Steal & 
Collect your balls! nevű játékban színes lab-
dákat kellett gyűjteni, itt gyakorolták ango-
lul a színeket, a kellékek neveit. Pénteken a 
csapatok előadták a hét folyamán többször is 
gyakorolt, vidám táncukat.

Délutánonként egyszerűen elkészíthető, az 
adott országra jellemző finomságot készít-
hettek/ kóstolhattak a gyerekek uzsonnára: 
CupCake (angol nyelvű országok zászlajá-
nak színeiben), almás-fahéjas zabkása, Fairy 
Bread, mogyoróvajas-lekváros kenyér, hot 
dog. A CupCake-et hétfőn délután csapaton-

ként készítették a gyerekek Judittal, aki angol és magyar nyelven egy-
aránt ismertette a hozzávalókat és a receptet.

A feladatok közötti szünetekben a gyerekek szívesen készítettek 
vasalósgyöngy figurákat, vagy fűzhettek gyöngyökből karkötőt, nyak-
láncot. Szerdától csütörtökig délutánonként a szomszédos tanuszodá-
ban hűsöltünk.

Köszönjük a támogatást Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a 
GAMESZ munkatársainak, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolának!

Köszönjük a munkájukat a diákmunkásoknak, a tanuszoda dolgozó-
inak, és az iskola technikai dolgozóinak!

Köszönjük a segítséget Jutkának és Gabinak!
Köszönjük a tízórait és ebédet az Innoven Kft. munkatársainak!
Köszönjük a gyerekeknek és a szülőknek, hogy együtt tölthettük ezt 

a hetet!

Jövőre találkozunk!
Kép és szöveg: Berze Éva

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014-ben csatlako-
zott a minden év szeptember harmadik hétvégéjén meg-
rendezendő országhatáron túlnyúló európai program-
hoz. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt nem került 
megtartásra. Így ebben az évben a hetedik alkalommal 
hirdetjük meg évente más és más tartalommal a helyi 
rendezvényt.

Szeptember 18-án szombaton 10 és 16 óra között a 
Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél várjuk az át-
rendezett gyűjteményre kíváncsi látogatókat. 

A FÉBE és a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoportja 
közösen a helyi általános iskola 7. és 8. osztályos tanu-
lóinak külön helytörténeti feladattal készül. A feladat 
megoldásban kétfős csapatok vehetnek részt. Egy csapa-
tot alkot csak 7. vagy 8. osztályból két tanuló, de egy 7. 
és egy 8. osztályos diák is lehet egy csapat.

A FÉBE által 2014-ben kiadott Jászfényszaru kulturális és természeti 
értékei című könyvből összeállított egy 13 + 1 totó feladatlapot (a 

megadott három válaszból az egy helyeset kell megjelöl-
ni) ezt kell kitölteni, és a gyűjteményben elhelyezett 10 
tárgyat kell felismerni. 

A totó kitöltésének felkészüléséhez a megjelölt kiad-
vány az Iskolai és Városi könyvtárban, a Városi Érték-
tárban egyaránt megtalálható, olvasható vagy kikölcsö-
nözhető, 

A csapatok résztvevői a Jászfényszaruért Alapítvány 
által KÖN alkalmából megjelentetett 9 új képeslap-
pal lesznek gazdagabbak. Az első három helyezett 
személyenként egy pizzautalványt kap, melyet a Pizza 
Matteonál lehet beváltani, további három helyezett sze-
mélyenként háromgombócos fagylaltra vendégünk a 
Terasz Fagyizó és Kávézóban. 

Az utalványok telefonos kiértesítés alapján még az-
nap délután 4 órától fél 5-ig a Kiss József Helytörténeti 

Gyűjteménynél átvehetők.
Sikeres felkészülést és jó versenyzést kívánunk! Tóth Tibor

A felkészülési könyv
borítója
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Hittanos napközis tábor Szent József évében

Nyári színház

Az idén hatodik alkalommal 
szerveztük meg a napközis 
hittanos táborunkat a Szent 
Erzsébet Közösségi házban dr. 
Kocsisné Horti Monikával, a 
lebonyolításban pedig az egy-
házközség tagjai segítettek. A 
tábor 2021. augusztus 2-6-ig 
tartott 45 gyermek részvételé-
vel, témája pedig Szent József 
volt, mint a Szent Család őre.

A hetet a templomban szent-
misével kezdtük, – köszönet 
érte Gábor atyának – és min-
den nap végén a templomba 
mentünk közös hálaadásra, 
megköszönve a nap örömeit. 
A délelőttök folyamán a Kö-
zösségi Házban kiscsoportokra 
osztva voltak a foglalkozások. Beszélgettünk a Szent Családról, saját 
családjainkról, a gyerekek készítettek családfát, szüleiknek ajándékot. 
Az előző évekhez hasonlóan most is lovaskocsiztunk, lubickoltunk az 
uszoda medencéjében, moziztunk a művelődési házban. A sportról 
most is Palásthy Pál gondoskodott: akadályversenyen tehették próbára 
ügyességüket a gyerekek. Csütörtökön kirándulni voltunk Budapes-
ten a Szent István Bazilikában és a Tropikáriumban. Péntek délutánra 
meghívtuk a gyermekek szüleit. Nagy örömünkre sok szülő elfogad-

ta a meghívást és együtt tudta 
velünk tölteni a délutánt, ahol 
grilleztünk, beszélgettünk. A 
gyerekeknek volt meglepetés: 
ugrálóvár, illetve Terenyi Imre 
jóvoltából rendőr bemutató is.

Szent József és a család té-
mánkban méltó és vidám befe-
jezése volt ez a családi délután 
a táborunknak. A gyerekek sze-
méből öröm tükröződött, ami 
átmelengette a felnőttek szívét 
is. Istennek legyen hála!

Köszönjük az önkormányzat 
anyagi támogatását! Köszönjük 
a szentmisét Gábor atyának!

Köszönjük Pál Marika, Nagy-
né Kiss Mária, Zsámboki Zsu-
zsa egész heti önzetlen segítsé-

gét! Köszönjük a nyugdíjas pedagógusok: Berényi Ferenc, Berényiné 
Erzsike, Fónagyné Marika segítségét! Köszönjük Palásthy Pali, Ézsiás 
Sándor, Kollár Csaba, Kollárné Mariann, Pál Bence, Pál Zsófi, Bó-
lya Julcsi, Tanczikó Hanna segítő munkáját! Köszönjük Terenyi Imre 
rendőr őrnagynak, Jászfényszaru rendőrparancsnokának a bemutatót! 
Köszönjük a GAMESZ munkáját és a játszótér megépítését a plébánia 
udvarára!

Kép és szöveg: Hornyák Péterné

Fantasztikus színházi élményben 
volt része annak, aki július 27-én ellá-
togatott a művelődési házba az Aradi 
Kamaraszínház gyermek és felnőtt elő-
adásaira. A Déryné program támogatá-
sával megvalósult A kolozsvári bíró és 
A Zördög című előadásokban tökéletes 
színészi alakításoknak és átváltozások-
nak lehettünk tanúi. Az igényes élő 
népzene és néptánc tovább emelte az 
élményt. Az előadások egyedi értéke, 
hogy határon átnyúló művészi együtt-
működésben valósult meg.

Kép és szöveg: Katinka

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.

Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,

de e-mail-en is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.

Hívható hétfőtől péntekig napközben.

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Színjátszó staféta tábor Terényben

Táborozó gyerekek

A jászfényszarui színjátszók 
számára idén nyáron külön-
leges szakmai és csapatépí-
tő programot szervezett a 
SZIBAKÖ (Színjátszók Baráti 
Köre Egyesület) és a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár.

Július végén néhány napig a 
Nógrád megyei varázslatos kis 
faluban, Terényben tartottuk 
alkotótáborunkat. A Napsugár 
Gyermekszínpad és a Fortuna 
Együttes ifis és felnőtt tagjai 
közösen játszottak, improvizál-
tak, tréningeztek, kirándultak. 
Fő célunk a színjátékos ismere-
tek gyarapításán túl a színját-
szás szeretetének átörökítése, az összetartozás erősítése. Az utánpótlás 
kérdése is nagyon aktuális, hiszen nem szeretnénk, ha velünk együtt 
kihalna Jászfényszarun a színjátszás. Ezért folyamatosan teszünk is, s 
erre remek alkalom volt ez a közös táborozásunk.

Programjaink zöme a szakmához kapcsolódott. A közös programok 
mellett igyekeztünk minden generáció számára specifikus szakmai 
tréninget is biztosítani. A drámafoglalkozások mellett megtekin-
tettük Terény nevezetességeit: a Csipkemúzeumot (ahol reneszánsz 
jelmezt is felpróbálhattunk), a stafírungos házat (ahol a régi népha-
gyományokkal ismerkedhettünk), az Orsósmagnó múzeumot (ahol 
élményszerű hangtechnikai történettel találkoztunk). Kipróbálhattuk 
a nógrádikumnak minősített kézi harangozást a helyi templomban, 

felmásztunk a Szandavárra, 
ahonnan gyönyörű kilátás-
ban gyönyörködhettünk, az 
éjszakai túrán kisétáltunk az 
erdei szabadtéri színpadhoz, 
de volt tábortűz, hullócsil-
lag-fürkészés, saját szervezésű 
szabadulószoba, kézművesség, 
sorversenyek, daltanulás, kö-
tetlen együttlét is. Terényen 
kívüli látnivalóként nem hagy-
tuk ki az acsaújlaki kastély, a 
mohorai Tolnay Klári emlék-
ház és a Maksa Ilona emlékszo-
ba megtekintését sem.

A legemlékezetesebb pillana-
tok azonban azok a kacagások 
és örömkönnyek voltak, ame-

lyeket egy-egy foglalkozáson élhettünk át EGYÜTT.
Táborunk megvalósulásához az egyéni befizetések és a tagok aktív 

munkája mellett anyagi, tárgyi és egyéb segítséggel hozzájárult Jász-
fényszaru Város Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma a Magyar Színjátékos Szövetségen 
keresztül, a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és a 
Színjátszók Baráti Köre Egyesület.

A fényképeket, videókat a zárt csoportunkban tettük elérhetővé az 
érintettek számára, az ízelítő nyilvános válogatást pedig megosztot-
tuk a Fortuna Együttes és a Napsugár Gyermekszínpad nyilvános 
Facebook-oldalain.

Kovács Tímea drámapedagógus, rendező, a három csoport vezetője

A Jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021-ben, idén is táboroztatott 32 
gyermeket az iskolai napközis táborban, a Fénytáborban és a bibliai táborban, ahol a gye-
rekek önfeledten játszottak. Néhány kép a bibliai táborról.

Fotó: Glonczi Rudolf
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HÍREK AZ IDŐSEK OTTHONÁBÓL
Csapatépítő tréning Látogatás az Idősek Otthonában

Lecsófőzés az Idősek Otthonában

Július 10-11-
én és 24-25-én a 
Gondozási Köz-
pont dolgozói jó 
hangulatú csapat-
építő tréningen 
vettek részt Zebe-
gényben és kör-
nyékén. A két idő-
pontra azért volt szükség, mert az Idősek Otthonában a munka 
akkor sem állhat meg, ha mi kikapcsolódunk, így dolgozóinkat 
két csoportra osztottuk. A program mindkét csapatnak ugyan-
az volt. Első nap megcsodáltuk a váci Nagyboldogasszony-szé-
kesegyházat, a váci Duna-partot és egy kellemes séta mellett 
felfedeztük a belvárost. Következő állomásunk a Nagybörzsö-
nyi Kisvasúton várt ránk, ami egy különleges vonalvezetésű 
hegyivasút, Magyarország egyetlen csúcsfordítós vasútvonala, 
jelenleg 8 km hosszan kanyarog Nagybörzsönytől Nagyirtásig. 
Amíg a vonatra vártunk, gyermeki örömmel próbáltuk ki a 
hajtány pályát, ahol sikerült jól megmozgatni magunkat. A kis-
vonat csodálatos, árnyas erdei utakon vitt bennünket, a csúcs-
fordító pedig kihagyhatatlan élmény volt. Szállásunkra, Zebe-
génybe este érkeztünk, ahol pazar kilátás várt minket a Dunára. 
A bőséges vacsora után nem volt idő ejtőzésre, játékvezetőink 
indították a vidám, fergeteges hangulatú, mindennapjainkra 
utaló sorjátékokat, hasizmaink és arcizmaink komoly munká-
nak lettek kitéve. A játékok után jól esett a teraszon a hajnalig 
tartó beszélgetés, körben a Dunai panorámával. Vasárnap ko-
rán keltünk és a reggeli után indultunk a Duna-partra. Termé-
szetesen belegázoltunk a vízbe, kihasználtuk a homokos part 
lehetőségeit. 11 órakor indult a sétahajónk Esztergomba, ahol 
márt várt ránk a városnéző kisvonat, ami elvitt bennünket az 
Esztergomi bazilikáig. Bejártuk a bazilikát és a környékét majd 
lesétáltunk a városba és megebédeltünk. Következő állomásunk 
a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén fekvő Pilisszentlélek, ez a 
völgyben megbúvó festői falucska, itt forgatják A mi kis falunk 
című sorozatot is. Utolsó állomásunk Szentendre belvárosa 
volt, ahonnan fagyizás és séta után indultuk haza.

Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának az utunk-
hoz nyújtott támogatást, mert nélkülük nem tudtuk volna 
mindezeket megvalósítani! A hétköznapok rohanása, szoros 
időbeosztása miatt keveset beszélgetünk egymással, akkor is in-
kább a munkahelyi dolgaink kerülnek előtérbe. Ez az alkalom 
lehetőséget adott arra, hogy kicsit másképp ismerjük meg egy-
mást, más körülmények között tudjunk találkozni, beszélgetni. 
Kollégáim nevében mondhatom, hogy élményekkel feltöltődve, 
jókedvűen értünk haza és ez a tartalmas két nap sokáig elkísér 
bennünket! Földvári Anita

Az időseinknek mindig nagy öröm, ha polgármester asz-
szonyunk és a képviselő-testület tagjai látogatnak el hozzánk. 
Ilyenkor érzik igazán a feléjük forduló érdeklődést, törődést, 
hogy kíváncsiak rájuk és véleményükre, életükre, mindennap-
jaikra. Ezek a látogatások a Covid-járvány előtt rendszeresek 
voltak, de most sajnos sokáig húzódott a korlátozó intézkedések 
miatt. Ez a nap azonban igazi meglepetés volt, hiszen Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri János Bertalan alpol-
gármester és Lovászné Török Magdolna az Oktatási, Szociális, 
Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság elnöke sűrű napi-
rendjük mellett végre ellátogattak otthonunkba! Köszöntötték 
azokat az időseinket, akik kerek évfordulót ünnepeltek a lezárá-
sok idején és nem részesülhettek a személyes köszöntésben. Ez-
után elbeszélgettek a lakókkal, felidézték az iskolás élményeket, 
közös emlékeket. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
polgármester asszonyunk szinte minden lakót ismer és minden-
kihez van egy-egy személyes emléke. A vendégeink nem érkez-
tek üres kézzel, hozták a nyár slágerét a görög- és sárgadinnyét, 
önkormányzatunk és Pócs János közös ajándékát. Emlékeztetve 
az időseket fiatalságukra, egy nagy kosár retro cukorkát is hoz-
tak, megédesítve ezzel a napjukat. A játék sem maradhatott el, 
alpolgármesterünk a város címerével ellátott ördöglakattal lepte 
meg a lakókat (lesz belőle verseny). Köszönjük! A látogatás na-
gyon jól esett az időseknek és a dolgozóknak, reméljük, vissza-
térhet az életünk a régi kerékvágásba és ezek az alkalmak ismét 
rendszeresek lesznek.  Földvári Anita

Képek: Törökné Marika, Palóczné Sipőcz Krisztina, Földvári Anita
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Hetven éve alakult meg a Vegyesipari Kisipari Termelőszövetkezet (VKTSZ)

A Városi Értéktárban található a következő eredeti dokumen-
tum, melyből pontosan tudjuk a VKTSZ megalakulásának idejét 
és az alapítók nevét.

A jászfényszarui Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának 1951. jú-
lius 27-én megtartott ülésén hozott 92/1951 V. B. határozat a követ-
kezőkről rendelkezik:

„A V. B. egyhangúlag úgy határozott, hogy községünkben a Vegyesipari 
Kisipari Termelő Szövetkezet megalakulását helyben hagyja, vagyis meg-
alakulásához hozzájárul. Amelynek székhelye: Jászfényszaru. Tárgya: 
Szabó, cipész, fodrász, asztalos, kerékgyártó, bádogos, női szabó és villany-
szerelő. Irányitó szerve: Jászberényi Járási Tanács Ipari Csoportja.

Kisipari Termelő Szövetkezet tagjai:
Szabó: Berecz József, Korenkó Bertalan, Szászi László, Rácz Pál.
Cipész: Borbély Imre, Borbély Sándor, Deák Sándor, Szücs Imre, 

Krasznár Mihály, Kéri Sándor, Budai János.
Fodrász: Zentai István, Dugonics Sándor, ifj. Dugonics Sándor, Nádas-

di Imre, Schmál János.
Asztalos: Varga József, Varga Antal, Dobák Pál, Szilágyi Ferenc, Mar-

ton István, Salamon Endre.
Kerékgyártó: Budai Antal, Csomor Nándor, Nádudvari Dezső
Bádogos: Riesz Pál.
Női szabó: Nádudvari Ilona.
Ezen határozatról értesítést nyernek:
1./ Vegyesipari Kisipari Termelő Szövetkezet Jászfényszaru
Felelős: Antal Ilona v. b. elnök.
Határidő: Azonnal.”
A Községi Tanács Végrehajtó Bizottság titkára Budaházi Anna a 

91-165-/1951 iktató számú levele alapján, a hozott határozatott a 

VKTSZ ügyvezetője kérésére 1951. szeptember 5-én felterjesztette a 
Járási Tanács V. B. Ipari Kereskedelmi Osztályának.

Salamon Endre 1951 nyarán kezdte szervezni a kisipari termelő-
szövetkezet megalakítását, melynek első elnöke lett. A tényleges mű-
ködést a kisipari szövetkezet szeptember 24-én kezdte meg 27 fős 
létszámmal.

A Városi Értéktárban elhelyezett 1956-ban készült tablóképen már 
73 dolgozó fényképe látható, melyet Táncos József fényképezett. Az 
üzlethelyiségét az Ady Endre út 4. szám alatt lévő ház helyén lebon-
tott régi házban bérelte. A tablón egy-egy családi és keresztnév elírásra 
került, helyesen Cseszkó Imre és Jáger Vendel. Talán néhány személy 
le is maradt a tablóról, a fotó nem készült el, ilyen személy Csomor 
Nándor kerékgyártó is. A 65 évvel ezelőtt készült tablóképen szereplő 
dolgozók közül ma már csak Kolozs Sándor (1939-) asztalos és Szlá-
vik Mihály (1927-) kőművesmester él.

Kolozs Sándor – Kolozs János és Borbély Ilona szülők gyermeke-
ként – 1939. augusztus 14-én Jászfényszarun született, jelenleg is itt 
él. Az általános iskolában Hesz Ernő ballagtatta el. 1954-ben a Hatva-
ni Konzervgyárban – a paradicsom feldolgozási kampány időszakában 
– dolgozott. Elhatározta, szakmát tanul, és 1955 szeptemberében asz-
talos ipari tanuló lett Jászberényben. A gyakorlati oktatásra a VKTSZ-
hez szerződött. A faipari asztalos részleg akkor a mai Szentcsalád tér 
és a Katona József utca sarkán (ma Pető Vencel háza és portája he-
lyén) volt. Az ott dolgozó mesteremberektől megtanulta a szakma 
fortélyait. A munka változatos volt, nyílászárókat, komplett szoba- és 
konyhabútorokat minőség és ár szerint háromfélét, belföldre, exportra 
hajóbútort is készítettek. 1958-ban szabadult, a szerződését egy évre 
meghosszabbították. (folytatás a 14. oldalon)

Jászfényszarui VKTSZ dolgozóinak tablója – 1956
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(folytatás a 13. oldalról)
Fiatal és független volt, így nagyüzemben is szerette volna kipróbálni 

szakmai tudását. Budapesten a Magyar Hajó- és Darugyárban szak-
májában helyezkedett el, ahol jól tudta kamatoztatni a VKTSZ-nél 
szerzett tapasztalatokat. A szíve és választottja hazahúzta. A jászberényi 
székhelyű Jászsági Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Önálló Közös 
Építési Vállakozásánál helyezkedett el, négy év után a Lehelkürt Mg. 
Tsz-hez haza hívták. Egyesülés folytán a Béke Tsz-hez került, végig a 
szakmájában dolgozott, és innen vonult nyugdíjba.

Szlávik Mihály 1927 szeptemberében született, nősülése után csa-
ládjával a vasútállomással szemben levő házban laktak. Az építőrészleg 
létrejöttével 1953-ban csatlakozott a VKTSZ tagságához, mint kő-
műves. A Hatvan–Szolnok vasútvonal villamosítása kapcsán az állo-
másnál meglévő két vágány mellé harmadik megépítését is tervezték. 
Szlávikék házát, a harmadik vágányhoz való közelsége miatt, a MÁV 
kisajátította, a házat lebontották. 1966 márciusában beköltöztek Hat-
vanba, így a lakóhelyén helyezkedett el, ezzel a VKTSZ tagsága meg-
szűnt. Jelenleg is Hatvanban él. A fia László szép emlékeket őriz, mert 
gyermekként a nyári szünetben sokszor elkísérte édesapját vidékre is, 
ahol éppen dolgozott az építőbrigád.

A VKTSZ a lakossági szolgáltató tevékenységen túl, a későbbiekben 
az építő-, a faipari- és vasipari részlegét fejlesztette, tevékenységének 
95%-át ez adta. A szolgáltató részleg a kereslet változásával jelentősen 
lecsökkent, a mesterek nyugdíjazását követően megszűntek vagy ma-
gánvállalkozássá alakultak. Az építőrészleg új családi házak építését, 
községi beruházásokat, illetve felújításokat vállalt Jászfényszarun, és a 
környező településeken is.

A termelést, a gyártást mindig az igényekhez igazították. Képesek 
lettek kis és nagy szériában minőségi munkát végezni, az egyik jól vég-
zett munka hozta a másikat. Készítettek óvodákba gyermekfektetőket, 
óvodásszékeket, iskolai padot, zongoraszékeket, íróasztalfiók-takaró 
redőnyöket, kézimunkakosarat, katonaládát, fa ablakredőnyt. Angol 

exportra gyártottak rugó nélküli ru-
haszárító csipeszeket, a Tanért Válla-
latnak építőkockát, Zsiguli gépko-
csikba hangszóró dobozokat.

Salamon Endre (1909–1983) mel-
lett János Imre (1923–1998) neve 
elválaszhatatlan a VKTSZ történe-
tétől, több mint másfél évtizedig el-
nökként irányította, szervezte a szö-
vetkezet életét. A termelés folyamatos 
bővülése, új termékek gyártásának 
bevezetése nagyban nevéhez fűződik. 
A faipari és vasipari részleg később a 
budapesti Orion Rádió és Villamos-
sági Vállatnak bérmunkában tévék, 
hangfalak fadobozát és különböző 
fém alkatrészeket gyártottak.

A jászfényszarui és a Jászárokszállási KTSZ, Jászsági Fa- és Vasipari 
Szövetkezet néven 1976. július 1-jével jászárokszállási székhellyel egye-
sült. A fúzió után is döntően az Orion gyárnak végeztek bérmunkát.

Az egyesült szövetkezet 1979. március 31-gyel megszűnt, ez 28 év 
után a KTSZ végét is jelentette. A jászfényszarui dolgozók az 1979. 
április 1-jével létrejött Orion VII. gyáregység alkalmazásába kerültek.

Berze Imrével (1929–2016) az asztalosok részlegvezetőjével, ké-
sőbb építésvezetővel, faipari gyártásvezetővel, az egyesülés után a 
tévékávagyártás üzemvezetőjével 2016 nyarán készített riportból idéz-
ve: „Egymást helyileg jól ismerő iparos emberek nagy önállósággal, de en-
nek minden előnyével és nehézségével 1951-ben álltak össze egy közösséggé. 
A kezdeti időszakot talán mindenki másként élte meg, de az idő múlásával 
egyre jobban látszott, a közös összefogással többségünk jól járt. Az együtt 
töltött szilveszterek, disznótoros vacsorák, kezdetben motoros kirándulá-
sok, később teherautós, buszos utak fürdőhelyekre, mind-mind a közösség 
összekovácsolását szolgálta. Jó kollektíva volt, szerettünk ott dolgozni.”

A földművelés mellett az ipar a településen régóta jelen volt, ezt 
igazolják a fennmaradt céhes iratok, majd iparos körök, az ipari 
szövetkezet, amely jó alapot adott a továbblépéshez, a nagyüzemi 
ipar létrejöttéhez, meghonosításához és napjainkban a folyamatos 
bővüléséhez városunkban. Tóth Tibor

Jánosi Imre

Széchenyi út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálha-
tó: D3–E3–F4 között)

Az út városunk legrégebbi közterületeihez 
tartozik. 1854-ben Virág utca volt a neve egé-
szen a Huszár útig, keleti részét pedig Zöld kert 
utcának nevezték. Mai nevét Széchenyi István-
ról 1920 után kaphatta. Az út népi elnevezése 
Kupic sor. Kiss József kutatása alapján tudjuk, 
hogy az érdekes elnevezés onnan származik, 
hogy a soron egykor több madzagoló is élt. A 
madzagolók kereskedéssel – kupickodással – 
foglalkoztak. A vásárokban vállalták az egyez-

kedést az eladók és a vevők között. Ezt nevezték madzagolásnak. A 
madzagosok gyakran ügyeskedtek is, hiszen például Jászapátin meg-
vették olcsón a tehenet, és Hatvanban eladták drágábban. Kiss József 
adata szerint régen Feri sornak is emlegették, mert a Főút és a Széche-
nyi út sarkán élt Goldmann Ferenc zsidó kereskedő. Az út a hivata-
los nevét gróf Széchenyi Istvánról (1791‒1860) kapta, aki 1791-ben 
született Bécsben. Édesapja: gróf Széchényi Ferenc, édesanyja: gróf 
Festetics Julianna. Tanulmányait magánúton végezte, majd mintegy 
18 évesen katonai pályára lépett, és egészen a kapitányi rendfokozatig 
vitte, de 1826-ban leszerelt. Már katonáskodása során több európai 
tanulmányutat tett. Többek között Franciaországban és Angliában is 
járt. Utazásaival igyekezett minél több újítást is meghonosítani Ma-
gyarországon. Az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen javaslatot tett, és 
saját egy évi jövedelmével támogatta a Magyar Tudományos Akadémia 
felállítását. A korban jelentős visszhangot váltott ki többek között a 
Hitel, a Világ és a Stadium című politikai és társadalmi kérdésekkel 
foglalkozó műveivel is. Széchenyi szorgalmazta a vasúti közlekedés el-
terjesztését, róla nevezték el az általa megálmodott első dunai kőhidat, 
a Budát és Pestet összekötő Lánchidat. Sőt a Duna és Tisza folyók 
szabályozását is ő kezdeményezte. Ez utóbbival kapcsolatban sokak 
mellett – városunk szülöttjével – ifjabb Bedekovich Lőrinccel is ta-
lálkozott. Seilern Crescence-vel kötött házasságából két fia született: 
Béla és Ödön. Széchenyi István, bár az 1848-as pesti forradalmat el-
lenezte, mégis részt vállalt az első felelős magyar kormányban, mint 
közlekedésügyi miniszter. 1848 szeptemberében viszont a kedvezőtlen 
hírek hatására a Bécs melletti döblingi elmegyógyintézetbe kellett szál-
lítani, ahol hosszas kezelés hatására elméje újra kitisztult. Széchenyi 
itt egyfajta egyszemélyes ellenállással próbált a Habsburg elnyomás 
ellen fellépni. 1859-ben névtelenül megjelentette német nyelven az 
Ein Blick és a Rückblick című szatirikus könyveket, melyek az elnyo-
mó Bach-rendszert és Ferenc Józsefet is kritizálták. 1860-ban viszont 
a bécsi politikai rendőrség nyomozni kezdett Széchenyi ellen, aki po-
litikai félelmei miatt öngyilkosságot követett el. Nagycenki temetésére 
hatalmas tömeg mellett került sor és egyben néma tüntetés is volt az 
elnyomás ellen. Széchenyi István alakja számos szobron, bélyegen és 
papírpénzen is megjelenik. Nevét számos közintézmény is viseli. A 
napjainkban használt ötezer forintos bankjegyen is az ő arcképe lát-
ható. Életét a Hídember című film is bemutatja, igaz számos esetben 
kifogásolható módon. Kossuth Lajos nyomán ma is a „Legnagyobb 
magyarnak” emlegetjük.

Szegfű utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott 
térképén megtalálható: E4–F4 között)

Az utca kezdeménye már az 1854-es ka-
taszteri térképen felismerhető. A területet az 
egykori vályogkitermelés miatt Válykosnak 
hívták. Az utca nevet csak a rendszerváltozás 
után kapott, amikor a közkedvelt szegfű virág-
ról (latinul: Dianthus) nevezték el. A szegfű a mérsékelt égövön igen 
elterjedt. Őshazája a Földközi-tenger vidéke. Szép és gyakran igen il-
latos virágzata révén Magyarországon is nagy kedveltségnek örvend. 
Népszerű fajtái: kerti szegfű, török szegfű, tollas szegfű.
Képek címei és forrásai:
Schöfft József, Schöfft Ágoston: Széchenyi István portréja 1836: https://

www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_038 
Kerti szegfű https://citygreen.hu/a-szegfu-dianthus-gondozasa-7-szegfu-

faj-bemutatasa-kepekkel/ Dr. Farkas Kristóf Vince

Utcaneveink nyomában (27. rész)
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45 évesek vagyunk

Mit rejt a ládafia?

„Ezt a pohárt kiiszom, 
éljen a barátság!” – szólt a 
dal 2021. augusztus 7-én a 
jászfényszarui Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár 
színpadán a hazai és a jászbe-
rényi dalosok jóvoltából.

Együtt emelték poharukat 
a 45 éves Fehér Akác Nép-
dalkör tiszteletére, hogy még 
sokáig éljen barátságuk.

Az 1976 novemberében ala-
kult Fehér Akác Népdalkör 
kilenc meghívott népdalkörrel 
ünnepelte „születésnapját”: 
Jászkarajenői Dalkör, Jászapá-
ti Muskátli Népdalkör, Jászszentandrási Kunráth Sándor Népdalkör, 
Jászjákóhalma Községi Népdalkör, Jászfelsőszentgyörgy Kék Nefelejcs 
Népdalkör, Jászberényi Kossuth Népdalkör, Jászjákóhalma Községi 
Népdalkör Egyesület, Pásztó Rozmaring Népdalkör, Újszász Százszor-
szép Népdalkör.

Az együttes Keresztesi József vezetésével indult. Ő 34 évig állt a csa-
pat élén. Sok sikert értek el közösen. Utána Horváthné Gerőcs Gabri-
ella vette át a vezetést. Nyolc évig irányította a népdalkört. A jelenlegi 
szakmai vezető Kecskés Istvánné, aki harmadik éve áll a csoport élén.

Az együttes a kezdetek óta nagyon sok változáson ment át. A tagok 
létszáma, a zenekar összetétele is állandóan változik. Jelenleg 15 fő ál-
landó taggal működik. Időnként „meghívott vendégek” segítenek be, 
hogy minél jobb hangzást érjen el egy-egy fellépés alkalmával a dalkör.

A jókedvű társaság mindig várja tagjai közé a jó hangú, énekelni 

szerető nőket és férfiakat, gye-
rekeket is. Sajnos, mint a többi 
népdalkörnél is, a létszám fo-
gyatkozik, és nincs, vagy alig-
alig van utánpótlás.

A népdalkör alapító tagjai 
közül még ketten velünk van-
nak, a 86 éves Rudi bácsi (Ör-
dög Rudolf ) és az akkor gye-
rekként a népdalkörhöz került 
Fekete Imre. Rudi bácsi nagy 
sikert aratott az ünnepségen, 
mikor a dal szövegét követve: 
„Muszáj felállni…” felpattant 
a székéről és táncolva fejezte be 
a dalt.

A rendezvényen Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony 
köszöntötte a megjelenteket. Mosolyaiból ítélve jól érezte magát tár-
saságunkban. A szereplések után ő és Szabó László adták át az emlék-
lapokat és a jeles nap tiszteletére a jászfényszarui születésű Nagyné 
Török Erzsébet fazekas mester által készített tányérokat.

A finom fényszarusi toros káposzta elfogyasztása után, melyet Csaba 
János, a helyi horgászegyesület elnöke főzött, közös éneklés, beszélge-
tés vette kezdetét.

A mintegy 160 fős lelkes, dalos kedvű társaság nagyon örült, hogy 
végre ismét együtt énekelhetnek korlátozások, megkötések nélkül. … 
és szállt a dal… Poharakkal koccintottak, jókedvű beszélgetés zsivaja 
töltötte be a termet.

Antal Anna
Fotó: Glonczi Rudolf

A Papkastély udvarán készült osztálykép az 1957/58-es tanévben
Az épületben 1956-tól 1966-ig alsó tagozatos iskolai oktatás folyt 

két tanteremben, valamint egy tanítói lakást is kialakítottak. Ezt kö-
vetően 1971-ig iskolai napköziként működött, melyhez a szolgálati 
lakásból 1966-ban harmadik foglalkoztatási termet létesítettek.

Az iskolai működés elején az 1957/58. tanévben készült csoportképet 
tesszük közkinccsé. A képen második osztályos tanulók láthatók, akik 
1949-ben (évvesztesek), illetve nagy többségük 1950-ben született.

A képen látható tanító Oláh Ágnes (1935-) 1955. október 15-ével 
került a Jászfényszarui Állami Általános Iskolába. A tanítói oklevelét 
a jászberényi Tanítóképzőben 1955. július 5-én kapta. Kilenc tanévet 
töltött Jászfényszarun, 1964. szeptember 26-án távozott.

A Papkastély udvarán készült a csoportképen bal oldalon Oláh Ág-
nes tanító, a jobb szélen Adamcsek Imre megbízott igazgató látható, 
aki ebben a tanévben Mészáros Ferenc után és Keresztesi József előtt 
igazgatói feladatott látott el. Králik Istvánné Oláh Ágnes Balassa-
gyarmaton lakik, a volt tanítványok nevében további jó egészséget, 
boldogságot kívánunk. A fényképet kaptuk, a személyek azonosítá-
sában Ézsiás Mária Mitter Ferencné volt segítségemre, melyet ezúton 
köszönök meg. Az igazgatók fotótáblájának elkészítéséhez nagy szük-
ség volt Ademcsek Imre igazgató hivatali idejében készült fényképre. 
A Városi Értéktárban eddig csak fiatalkori fotójával rendelkeztünk.

Tóth Tibor

Balról jobbra haladva: Az első sor: Tóth Sándor, Gergely Gábor, Rózsa Imre, 
Nagy F Nándor, Török Sándor, Nagy István, Kurunczi Sándor;

A második sor: Pál Margit, Fózer Ilona, Farkas Terézia, Juhász Erzsébet, 
Ézsiás Mária, Penczner Ilona, Kun Mária, Vas Margit;

A harmadik sor: Oláh Ágnes tanító, Török János, Réz Sándor, Lengyel Judit, 
Hajcsík Mária, Pető Ilona, Pintér János, R Nagy Balázs;

A negyedik sor: Sándor Tibor, Hajcsík Béla, Cserháti Vencel, Pető Béla, Tőzsér 
(?) József, Kállai Béla, Szászi Imre, Juhász László, Ademcsek Imre igazgató
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Csapatmunka, alkotás, együttműködés és kreativitás – így jelle-
mezhető az a nyári délután, amellyel Jászfényszarun, az államala-
pítás ünnepén zárult a népfőiskola tábora.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának felhívására az EFOP-1.6.3-17-2017-00015 
projekten keresztül támogatást nyert a megyei szintű felzárkózás-poli-
tikai koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának érdekében. 
A projekt alapvető célkitűzése együttműködések megyei szinten tör-
ténő fejlesztése, hatékonyabbá tétele, továbbá új kezdeményezések ge-
nerálása. A projekthez együttműködő partnerként Jászfényszarun a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságot kérte fel a kedvezmé-
nyezett megyei önkormányzat.

A program keretében közösségi együttműködést erősítő rendezvé-
nyek kerülnek megszervezésre a megye több településén, melynek 
kilencedik állomása Jászfényszarun volt, a Római vakáció nyá-
ri tábor záró napján. Az alkotókat, vendégeket Borbás Zoltán, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte, 
a szabadtéri tárlatot, az alkotó programot Farkas Edit, a Hamza 
Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója mutatta be. A gyermekek, 
a családok, a népfőiskola vendégei állófogadáson vettek részt. A dél-

utáni eseményeket népi játszótér, 
kézműves foglalkozás és a Holdvirág 
zenekar műsora, interaktív gyermek-
zenei koncertje színesítette. Mindkét 
szolgáltató esetében olyan fiatalok is 
bevonásra kerültek, akik kiemelkedő 
tehetségüknek köszönhetően kap-
ták a megmutatkozás lehetőségét. A 
népi játszótér „fiatal mestere” kitűnő 
kevi fazekas, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Népművészeti Egyesület kü-
löndíjasa, a Holdvirág zenekar ütőse 
pedig mindössze 14 éves fiatalember. 

A Jászfényszaru Város Önkormány-
zatának támogatásával megvalósuló 

nyári tábort a Megyei Önkormányzat partnerségének köszönhetően 
emlékezetes családi nappal zárta a népfőiskola.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Fotók: Pető István AFIAP, A-MAFOSZ

A magyar madárvilág szépségeiről nyílt fotókiállítás, olvasható a 
nagyváradi Bihari Napló 2021. július 20-i lapszámában.

„Megnyílt a Jászfényszaruból érkezett fotókiállítás szombat délután a 
nagyváradi Tibor Ernő Galériában, melyet a kiállító fotóművészek egyi-
ke, Danis János, a gödöllői Duflex Fotográfiai Stúdió művészeti vezetője 
mutatott be, akit kiállítótársa, a tárlat rendezője, Pető István kísért el ... a 
jelenlévőket köszöntötte Gavrucza Tibor, a galéria tiszteletbeli elnöke, s el-
mondta, a galéria több tagja is áldozatául esett a koronavírus-járványnak 

a közelmúltban, ezért is szolgál örömére minden ehhez hasonló alkalom, 
amikor lehetőség nyílik a tagokkal való személyes találkozásra. Köszönjük 
mindenkinek, aki eljött ma, hogy megnézze a tárlatot. … A kiállítás a 
Tibor Ernő Galéria, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és Jász-
fényszaru önkormányzatának együttműködése révén jött létre."

Több mint két évtizedes a Bihar megyei és népfőiskolai kulturá-
lis kapcsolat az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), 
Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK), Tibor Ernő Galéria (TEG) és a 
Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) 

képviselőivel. A sokszínű együttműködés eredményeként a Bedekovich 
Népfőiskola „Madárlesen a Jászságban” című fotókiállítási anyaga (30 
db nagy méretű kép) július 17-étől három héten át Nagyváradon a ka-
nonoksori galériában került bemutatásra. A kiállítás tervezője, szerve-
zője Pető István (Jászfényszaru), aki a saját alkotásai bemutatása mel-
lett felkérte a természetfotózásban kedvét lelő ismerőseit – Ács Dávid, 
Danis János, Szűcs László, Varga József -, hogy közösen mutassák be a 
lencsevégre kapott jászsági madárvilágot.

Gavrucza Tibor művészeti vezető lelkészi tevékenysége gazdag élet-
útja, számos közösség boldogulásához járult hozzá, mint Szatmár-
Láncos, Bihardiószeg, Nagyvárad, Bors, Gyanta, Székelyhíd. „A 
művészettel való kapcsolat búvó patakként követte az életemet attól 
függően, hogy mennyiben foglaltak le az egyházban és közéletben 
betöltött teendők.” A megnyitón közreműködő Thurzó Sándor Jó-
zsef brácsaművész, zenetanár, brácsa- és kamarazene mesterkurzusok 
közismert professzora, akinek három kontinensen, kilenc országban 
voltak meghívásai, köztük: Magyarország, Lengyelország, Olaszország, 

AZ ALKOTÁS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS EREJE

MESSZIRE RÖPÜLTEK A JÁSZSÁG MADARAI
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Franciaország, Portugália, Japán, Brazília is. Bővebben olvashatnak a 
Bedekovich Galéria közösségi oldalán is: https://www.facebook.com/
groups/2348551015440415

Öröm volt a találkozás a régi ismerősökkel – dr. Fleisz János (törté-
nész, akadémia tagja, BINCISZ, EMKE alapítója), Fleisz Judit (Ady 
Endre Líceum aligazgatója) – akik rendszeres résztvevői a magyaror-
szági szakmai, elsősorban történelmi vonatkozású tanácskozásoknak, 
programoknak is. A galéria néhány tagjával, művészeivel élmény volt 
az együttlét: Széll Katalin (Anna Nőszövetség, TEG titkára), Balajti 
Károly, Barbici Éva, Bányai Szabados Katalin, Mierlutiu Emilia, 
Monus Teréz, Popon Krisztina, Staharóczky Júlia, Takács Irén, 
Vassy Erzsébet. Többen jó szívvel emlegetik ma is a jászfényszarusi, 
nagyváradi találkozásokat. Csathó Töhötöm Csongor, a Galéria je-
lenlegi vezetője fogadta a szervező Pető Istvánt és a kiállítási anyagot, 
s akivel további közös programot, tevékenységet tervezünk, reméljük, 
hamarosan találkozhatunk.

A kiállító helyszín, a Galéria a Kanonoksor 11 sz. alatt, Nagyvárad 
patinás központjában, a nagyváradi római katolikus püspöki palota 
közelében, azzal szemközti oldalon található. Ott létünk alatt megis-
merhettük az 1990 novembere óta folyamatosan működő a Bunyitay 
Vince püspökről elnevezett magyar nyelvű közkönyvtárat, amely 
Nagyváradon, a Kanonoksoron, éppen a Galéria fölött található. A 
forradalom után nagyon sok kötet érkezett adományként a városba, 
főleg az anyaországból, így az RMDSZ a könyvtár létrehozása mel-
lett döntött. Jelenleg 27.000 kötetből válogathatnak az érdeklődők. A 
könyvtár mára egy igazi kulturális-közösségi térré vált a Partiumban.

Az eseményre a fotók szállítása mellett egy kisebb delegáció is (9 fő) 
utazott. A megnyitó után röpke – mert ennyi szépség, érték megte-
kintésére hetek kellenének – városnézésre is sor kerülhetett. A tárlat 
három hétig volt megtekinthető, és ezt követően került hazaszállításra, 
hogy újabb helyszínen is megtekinthessék majd az érdeklődők.

Fotókat készítette Pető István, aki a nemzetközi fotóművészeti 
diploma kitüntetés mellett – AFIAP –, közelmúltban a Magyar Fo-
tóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetség kiváló művésze mi-
nősítést is megkapta. Jogosult az A-MAFOSZ cím viselésére is (Artist 
MAFOSZ).

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Innováció, kreativitás és időutazás – lehetne mottója annak a nyári 
tábornak, melyet a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság hirdetett 
meg Jászfényszarun. Rendkívüli év, különös nyár és egy Római vaká-
ció, amely más, mint a többi.

Az idei, a népfőiskola 22. nyári táborába a szülők, nagyszülők, ér-
deklődő felnőttek is bekapcsolódtak, hiszen már az első napra egy 
családi kirándulásra, Zebegénybe invitálták a résztvevőket. „Rómában 
a Triznya kocsmában” ismerkedtek Szőnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás 
vendégszeretetével – a valóságban a Szőnyi István Emlékmúzeumban 
a Rómában élő Zsuzsa és Mátyás nászajándékaként készült Kerti pad 
festményének újragondolásával és a Dunakanyar gyöngyszemének 
megismerésével töltötték az időt. A jászfényszarusi születésű Fábry 
Dezső díszítőfestő nyomát kutatva a zebegényi templom történetébe 
is betekintést kaptak az utazók.

Róma, az örök város történelmének és nevezetességeinek felfedezé-
sére indulva a gyermekek az első tábori napon megkapták az útlevelet, 
majd Romulus és Remus mondája alapján megalapították saját város-
államukat. De a történelem viharában egyaránt jelen van az építkezés, 
a rombolás. Kitört a Vezúv, elpusztult Pompei … a természeti kataszt-
rófa emlékezeteként vulkánok készültek.

Építettek vízvezetéket, festettek rózsaablakot, tájképet, hiszen a tá-
bor nem múlhat el alkotás nélkül. A foglalkozásokon színes képek se-
gítségével barangolták be Rómát, megcsodálhatták nevezetes épülete-
it, és képzeletbeli tengerparti kalandozáson vettek részt, s a valóságban 
fürödtek. A Colosseumhoz kapcsolódóan pedig izgalmas gladiátorjá-
tékot rendeztek ügyességi vetélkedő formájában. A tábort záró családi 
délutánon az alkotó kis művészek maguk készítette szabadtéri tárlaton 
mutatták be munkáikat.

A szakmai megvalósító partnerszervezet, a Hamza Gyűjtemény és 
Jász Galéria munkatársai, a helyszín Jászfényszarun a városközpontban 
a felújított Régi parókia és szabadtéri közösségi terei voltak. S hogy 
hogyan is kötődik egy jászsági tábor Rómához, s hogy mi mindennek 
köszönhető ez a nyári élmény – erről a következő lapszámban bővebb, 
fényképes tudósítást adunk.

A fotón a zebegényi „Végy egy tojást …” múzeumpedagógiai foglal-
kozásra készülődik a csoport.

Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna

Bali Sándornét az Idősek Otthonában köszöntöttük 90. születésnap-
ja alkalmából.

Győri János Bertalan alpolgármesterrel 90. születésnapja alkalmából 
otthonában köszöntöttük Palócz Imre szépkorú lakosunkat.

Szépkorúak köszöntése

RÓMAI VAKÁCIÓ – 2021

Pillanatképek 2.

2021. augusztus 19. Jászfényszaru. Óvodások és az Iglice
Fotó: Glonczi Rudolf
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Maróti Pista bácsi, aki Jászfényszarun több futó, kerékpározó és lab-
darúgó generációnak volt példaképe, 2017. május 20-a óta már nincs 
közöttünk. Nem rója a kilométereket sem futva, sem kerékpárral, és 
nem pattogtatja a focilabdát sem. Rá emlékeztünk, amikor 2018 és 
2019-ben megszerveztük az első és második Jászfényszarui Futófeszti-
vált, amely versenyeken fél-fél ezren álltak rajthoz.

Az Ő emlékére rendezzük meg újra 2021. október 1-jén a harmadik 
fényszarui futófesztivált!

A futamokat a Szabadság térről, a IV. Béla-szobor mellől rajtoltatjuk, 
és ugyanide várjuk a célba érkezőket.

A különböző korcsoportok különböző versenytávokon fognak futni. 
Óvodások: 360 m; 1-2. osztályosok: 600 m; 3-4. osztályosok: 900 m; 
5-6. osztályosok: 1.500 m; 7-8. osztályosok: 2080 m; középiskolások 
és felnőttek: 4.160 m.

Az ¼ maratoni távon, 10.548 m-en szintén középiskolások és fel-
nőttek állhatnak rajthoz.

Nevezési díjat egyetlen távon sem kérünk! Névre szóló rajtszámot 
az előre nevezőknek tudunk biztosítani. A helyszíni nevezők anonim 
rajtszámot kapnak.
Előnevezés határideje: 2021. szeptember 24.
Előnevezés módjai:

a). Személyesen: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban:
 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
b). E-mailben vagy postai úton:
 Nevezési lap letölthető: jaszfenyszaru.sportey.hu
 A nevezési lap beküldésének postai címe:
 Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
 Email-cím: jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com
c). Online nevezés: jaszfenyszaru.sportey.hu webcímen.
A helyszíni nevezés határideje 2021. október 1. ¼ maraton távra 

16:20 ig, 4.160 méteres távra 16:45 ig.
Információ, elérhetőségek:
Honlap: jaszfenyszaru.sportey.hu Telefon: Dobákné Dobos Ma-

riann 30/606-8720, 57/422-137; Palásthy Pál +36/30/695-1427, 
14.30 után. E-mail: jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com

Tisztelt Lakosság! A verseny a 360 m-es távtól a 4.160 m-es távokig 
a következő utakat fogja érinteni:

Szent Család tér – Ady Endre út – Vörösmarty út – Csaba út – 
Bajcsy-Zsilinszky út. Ezeken az utakon, valamint az Ady Endre út és 
a Bajcsy-Zsilinszky út által közrevett utakon 14.15 óra és 18.30 óra 
között teljes útlezárásokra kell számítani. Az Ady Endre és a Bajcsy-
Zsilinszky útról a forgalmat a Széchenyi útra terelik át a rendőrök és 
a polgárőrök.

Az ¼ maratoni táv, mielőtt eléri a Zagyva-gáti kerékpárutat, a kö-
vetkező utakon halad végig oda-vissza: Dózsa György út – Kiss Ernő 
út – Kossuth Lajos út – Bethlen Gábor út – régi boldogi földút.

A futam 17.00 óra és 18.30 óra között zajlik.
Gyermekeink és a magunk egészsége érdekében minden érintett 

közlekedőtől megértést és türelmet kérünk.
Az utolsó díjátadás után a hangulatért felelősök: BRUNO x SPACC 

és MANUEL!
Itt az idő, hogy végre elhatározzuk magunkat, és elkezdjük a verseny-

re való felkészülésünket, vagy edzésünket egy újabb fokozatra kapcsol-
juk! Várunk minden korosztályt szeretettel!

Sportoljanak velünk Maróti Pista bácsi emlékére, a gyermekeinknek 
mutatott jó példáért és a testi-lelki egészségükért!

Palásthy Pál programfelelős

Október 1-jén
Maróti Pista bácsira emlékezünk

Jászfényszarui Futófesztivál
Július 19-én reggeltől nagy gyerekzsivajra lehetett figyelmes az, aki 

a városi sporttelep környékére vetődött. Ezen a napon vette ugyanis 
kezdetét a Jászfényszaru Városi Sport Egyesület idei nyárra tervezett 
Foci- és Élménytábora, melynek programjain több mint 30 gyerkőc 
vett részt egészen péntekig.

A hétfő reggeli regisztrációt követően minden táborozó lurkó átve-
hette egyedi, erre az alkalomra gyártott táboros pólóját, majd – hogy 
sokáig ne maradjanak szárazon – egyből a műfüves pályán segítőink-
kel, valamint UP szakmai vezetőnkkel vérpezsdítő meccsekkel indí-
tották meg a tábort.

Az első nap főként a kreativitás jegyében telt, ugyanis a táborozók 
5 csapatra lettek osztva, mely csapatoknak ki kellett találniuk a saját, 
egyedi és ötletes csapatnevüket, meg kellett alkotniuk a saját címerü-
ket, valamint költeniük kellett hozzá egy néhány soros csapat indulót, 
amit később a többieknek elő is kellett adniuk. Mondani sem kell, 
hogy nagyon szuper és emlékezetes alkotások születtek a csapatmun-
kákból, a csoportok pedig a tábor folyamán több feladatban és több 
nap is összemérték a tudásukat és erejüket, na meg persze, ha már 
focitábor, az elmaradhatatlan mini VB-k, BL-összecsapások sem ma-
radhattak el.

Kedd délelőtt meglepetés vendég érkezett a lurkókhoz: a jelenleg a 
másodosztályú Budafoki MTE profi futballistája, Vaszicsku Gergő 
személyében. Gergőre nagyon büszke városunk és egyesületünk is, 
hiszen labdarúgó-pályafutását a JVSE kötelékében megkezdve jutott 
el odáig, hogy NB 1-es mérkőzéseket játszva, első osztályú gólokat 
szerezve öregbítse nemcsak saját, hanem városunk és klubunk hírnevét 
is. Vendégünk mesélt a gyerekeknek pályafutása kezdeteiről, emléke-
zetes, szép pillanatairól, és a – sajnos meghatározó – rossz, sérülésekkel 
tarkított időszakokról is. Saját életútján át igyekezett a srácainknak 
olyan hasznos tanácsokkal szolgálni, melyeket megfogadva ők még 
magasabbra is eljuthatnak, vagy legalább olyan magasságokba, mint 
Vaszi. A beszélgetés végén jöhettek a közös fotók és autogramok, majd 
egy kis foci, amiben igaz, Gergő most nem tudott aktívan részt venni, 
de így is igyekezett a gyerekek között lenni.

Ám itt még nem volt vége a második nap programjainak, ugyanis 
délután a helyi rendvédelmi szervek tették tiszteletüket nálunk: ér-
dekes előadásokkal, izgalmas eszközbemutatókkal és eszközpróbákkal 
készültek a táborozóinknak.

Szerda reggel a napindító torna után a gyerekek és kísérőik egy rövid 
utazásra indultak, hogy a délelőttöt a Jászberényi Állatkertben tölthes-
sék el. A vidrák és gibbonok látványetetése után egy szuper állatkerti 

JVSE Foci- és Élménytábor 2021
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túra várta a kis sportolókat, hogy a park minden lakóját meglátogat-
hassák. Ezt követte egy kiadós játszóterezés, ami után visszatértek a 
'fényszarui bázisra’. Ebéd után pedig következett az autóshow, amely-
nek keretein belül a gyerkőcök egy BMW Cabrio-t és egy igazi rally 
autót ismerhettek meg közelebbről, és próbálhattak ki [persze csak a 
képzeletbeli utakon].

Táborunk negyedik napja hatalmas foci dömpinggel indult. A le-
dolgozott energia pótlására kiadós tízórai várta a srácokat, hogy aztán 
popcornnal kiegészítve egy „mozis” délelőtt keretein belül közösen 
nézzék meg a legnagyobb brazil legendáról, Peléről készített filmet.

Délután az uszodában csobbantak és frissültek fel a fiatalok, hogy 
aztán ismét aktívan és feltöltődve teljesíthessék a nap hátralévő részét.

Péntekre, a mozgalmas és igen intenzív, kemény és eseménydús 
napok után egy relaxálósabb menetrend várta a srácokat. A reggel és 
a délelőtt a jászfényszarui horgásztársaság tagjainak segítsége és fel-
ügyelete mellett pecázással telt, ahol kapások akadtak bőven: szinte 
mindenkinek jutott egy-egy fogás – de természetesen a program végén 
minden halat visszaengedtek a gyerkőcök, hogy más horgászokat is 
boldoggá tehessenek később. A hét és a tábor zárása a városi uszodában 
érte a népes gyereksereget, ahol a medencében frissülve telt el az utolsó 
közös délután. Az egész hetes élmények után mindenki mosolyogva 
térhetett haza, és megkezdhette a hétvégi regenerációját!

Bízunk benne, hogy minden résztvevő nagyszerűen érezte magát, és 
szuper emlékekkel, élményekkel gazdagodott a JVSE tábor alatt!

Köszönjük szépen, hogy velünk táboroztatok, valamint nagyon há-
lásak vagyunk a rengeteg segítségért, a programokban és étkezésben 
nyújtott támogatásért mindenkinek, aki részese volt az idei rendezvé-
nyünknek. Találkozunk jövőre is! Hajrá, JVSE! Tarr Gergely

Szolnokon a Megyeháza dísztermében július 31-én tartotta a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség a küldött-közgyűlé-
sét. Jászfényszarut a Polgárőr Egyesület elnöke, Pető István képviselte.

Az összejövetelen Szabó Zoltán, a megyei szövetség elnöke az el-
múlt évről számolt be, majd az idei év feladatait, céljait határozta meg. 
Megemlékezett arról, hogy az Országos Polgárőr Szövetség ebben az 
évben ünnepli megalakulásának harmincadik évfordulóját.

A küldött-közgyűlés tagjai OPSZ-küldöttet, majd választási és jelö-
lőbizottsági tagot választottak. Végezetül elismeréseket adtak át a kivá-
ló munkát végző polgárőröknek.

A küldöttközgyűlésen meghívottként jelen volt Víg Antal, a 
jászfényszarui Polgárőr Egyesület alapító tagja, aki a 2020. évben 
nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként tárgy-
jutalomban részesült. Az erről szóló EMLÉKLAPOT dr. Rádi Nor-
bert r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője látta el kézjegyével, illetve a tárgyjutal-
mat a megyei szövetség elnökével közösen adta át. 

Köszönjük a polgárőrök áldozatos munkáját, az elismeréshez 
gratulálunk, további eredményes munkát kívánunk. Tóth Tibor 

Jászfényszarui polgárőr elismerése

Víg Antal polgárőr átveszi az emléklapot és tárgyjutalmat
Fotó: Sebestyén Jenő (Facebook)

Kőnig György családja a szegényebb zsidó kereskedőcsaládok közé 
tartozott. Kőnig György 1921. szeptember 2-án Szentlőrinckátán 
született. Szülei: Kőnig Mihály (1888–1930) és Blau Mária (1900–
1944). Testvére, Kőnig Sándor már Jászfényszarun született 1926. áp-
rilis 5-én. A család minden 
bizonnyal 1921 és 1926 kö-
zött települt át a szomszédos 
községből Jászfényszarura. 
Kőnig (Kuti) György visz-
szaemlékezésében, több 
esetben szülőhelyeként Jász-
fényszarut említette, hiszen 
kisgyermekként már emlék-
képei is csak ide kötődtek.

Dr. Kuti György 1950-től 
1990-ig képviselte Jászfény-
szarut a Szolnok Megyei Ta-
nácsban, segítve a település 
fejlesztését, a várossá válás 
előkészítését. Jászfényszaru-
ért, az itt élőkért tett múl-
hatatlan érdemeiért 2014. 
augusztus 19-én posztu-
musz Díszpolgári címben részesült, melyet három gyermeke: Kata-
lin, György és Mária vett át.

Életútját Tóth Tibor korabeli dokumentumok és interjúk alapján 
összeállította, és „Egy nem mindennapi túléléstörténet” címmel 
megjelent a 2014. évi Jászsági Évkönyv Örökségünk fejezetében 351-
362. oldalakon. A történet a Mi újság Fényszarun? ANNO sorozatá-
ban fotókkal gazdagon illusztrálva folytatásokban 2014. december és 
2015 májusa között is olvasható volt.

Talán leghitelesebben ismerhetjük meg jellemét, Jászfényszaruhoz 
való kötődését, ha egy iskolatársa 2011-ben írt írását ismerjük meg. 
Több idős elszármazott jászfényszaruit kértem fel különböző témák-
ban (Trianoni régi emléktábla, tanyavilág, a zsidóság) visszaemléke-
zésre.

Dr. László Kálmán (1920–2015) a FÉBE alapító tagja, szintén az 
idén lenne 100 éves, másfél gépelt oldalon szólt dr. Kuti Györgyről.

Először a 90 éves dr. László Kálmán nyugdíjas jogász önvallo-
másából idézek egy részletet, mely megjelent 2010-ben a hatvani 
Kalendáriumban:

„1920. december 11-én születtem Jászfényszarun, a XIX-XX. század-
fordulón épített, vertfalú, nádfedeles, szürke ámbitusos, békés nyugalmat 
árasztó házikóban, ami 5 kilométerre volt a templomtól, az iskolától. 
Apám kis csizmát vásárolt a csizmadia barátjától, hogy a hófúvásos dűlő-
utakon vagy a lagymatag tavaszi olvadáskor a kis cipőm ne merüljön el a 
taposatlan, járatlan útszéleken. Mert az utat napi feladatként gyalog kel-
lett megtennem az iskoláig, hogy ennek sikeres elvégzése után beiratkoz-
hassam a jászberényi József Nádor Reálgimnáziumba. Ide már vonattal 
jártam be a pusztamonostori vasútállomásról, ami ugyancsak 5 kilomé-
terre volt otthonról. Ezt az utat már kerékpárral tettem meg a homok-
buckás, meredek dombokon. Mivel a vonat reggel 7-kor indult, legkésőbb 
hajnal 5-kor már felcsörömpölt a vekkeróra. Visszaemlékezve a sokszor 
zimankós, csikorgós hideg téli hajnalokra, küzdelmes, de általam elfoga-
dott természetes életszakasza volt ez serdülő éveimnek. Mielőtt valakinek 
megesne a szíve nehézsorsú gyermekkoromon, kérem, hogy ne tegye, mert 
ezt az életsorsot magam választottam, önként és örömmel teljesítettem. 
Az életem természetes, sőt, kiváltságos része volt, mert más hasonló sor-
sú, tanyasi gyerekek szülei még ezt a lehetőséget sem tudták megteremteni 
gyermekeiknek. Mondhatni, életem legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb 
korszakának ezeket a diákéveket tekintem, ami városi élményekkel, diák-
csínyekkel gazdagított, kitartó, szívós munkára nevelt, másokat felülmúló 
akadályok leküzdésére buzdított.

A gimnázium utolsó két évét már a hatvani Klebelsberg Kunó Reál-
gimnáziumban végeztem, bentlakóként a hatvani diákinternátusban, 
ahol a lélekben oly gazdag, gondoskodó szeretetével körülvett, felnőttként 
pedig igaz barátjává fogadott dr. Ignáczy Béla tanárom, aki érzelmeivel 

(folytatás a 20. oldalon)

100 éve született dr. Kuti György

Dr. Kuti György szolnoki lakásán
1992. március 3-én történt

meglátogatása és riport kapcsán készült 
fénykép. Fotó: Sugár Istvánné

Városi Értéktár fotó archívumából 
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(folytatás a 19. oldalról)
gazdagított és nevelt. Tudásomat megalapozva, 1940-ben leérettségizve 
nyertem felvételt Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és 
Államtudományi Karára, amelyet 1944-ben fejeztem be.

Az egyetemi tanulmányaimra tekintettel a katonai szolgálat alól fel-
mentést kaptam 1944 őszéig, ekkor behívtak a Szálasi-hadseregbe, de on-
nan két hét után trükkel hazajöttem, és utána már nem mentem vissza. 
Kerestek ugyan, de nem találtak.

A II. világháború után a jogi pá-
lyán nem volt ajánlatos elhelyezked-
ni, ezért 1948-tól tíz évig a Hatvani 
Cukorgyárban pénzügyi vezetőként 
tevékenykedtem. Megelőző életszaka-
szomban több mindennel foglalkoz-
tam. Voltam internátusi prefektus, 
kis- és nagykereskedő, zöldség- és gyü-
mölcstermelő, úr és paraszt, de mindig 
szorgalmas munkása a sorsnak, mert 
munka nélkül megélni nem lehet, és 
nem is érdemes.

A helyzet konszolidálódása után, 
1959-ben nyertem felvételt a Hat-
vani Járásbíróságra, ahol bírói-ügy-
védi, ügyészi szakvizsga letétele után 
járásbíróként tevékenykedtem. 1967-ben a Mátraaljai Szénbányák jogi 
osztályvezetői állását megpályáztam, és ott dolgoztam 1981-ig, nyugdí-
jazásomig.”

„Emlékezés Kuti Gyurira:
80 év telt el azóta, hogy együtt jártunk iskolába. Én a második padban 

ültem, ő előttem az első padban Gyila Barnával, a főjegyző fiával. Velünk 
járt még Basa Jóska, Dávid Miklós, Nádudvari Dezső, Dobák Laci, Győ-
ri Tóni, Molnár Imre és még 37-en, szerényen meghúzódva a megviselt 
padokban, figyelmesen hallgatva Nóge Gyula napi intelmeit.

Együttérző, együtt élő kispajtások voltunk, lelkesen énekeltük együtt: 
Szép vagy Magyarország, szebb, mint a nagyvilág!

Kuti Gyuri, aki akkor még König Gyuri volt, öntudatosan szerény vi-
selkedésű, átlagos szorgalmú, öreg fejjel megítélhetően már akkor is hatá-
rozott, célratörő kisfiú volt, de velünk, akárcsak parasztsorsú vagy iparos 
származású társaival együttérző, pajtáskodó gyerek volt.

Szüleinek rőfös üzletük volt a községi nagyvendéglővel szemben. Életvi-
telükben, baráti körükben azonosultak, egybeolvadtak környezetükkel, a 
falu népével. Édesapját az én apám is barátjának tekintette, és apámat ő 
is barátjának fogadta el.

Én 1932-ben gimnáziumba kerültem, Gyuri a Jászberényi Polgári Kö-
zépiskolába iratkozott be, de mint bejárós tanulók a vonaton naponta 
találkoztunk.

Gyuri génjeiben, öröklött képességeiben volt azonban valami közösség-
építő, a falusi életminőséget építő, kultúrateremtő képesség, ami növekvő 
diák korában is már arra ösztönözte, hogy vele egykorú fiatal fiúkból és 
leányokból műkedvelő színtársulatot szervezzen, és nagy érdeklődéssel kí-
sért előadásokon szórakoztassák téli estéken a falu népét. Én is részt vettem 
nézőként ilyen előadásokon, ahol olyan nagy volt az érdeklődés, hogy alig 
fértünk be az összenyitott iskolaterembe, ahol megrendezték.

Bizsergő áhítattal és tisztelettel emlékszem vissza ezekre a kései gye-
rekkori műkedvelő estékre, amit önszorgalomból, nagy hozzáértéssel és 
nagy szeretettel tanítottak be népi írók Mikszáth- és Móricz-művekből 
valamennyiünk szórakoztatására és nevelésére.

Ezeknek az értékes fiatalkori Kuti Gyuri és Girtler Pista által szervezett, 
áldozatkész, gondos munkával felépített irodalmi esteknek kései, tovább-
fejlesztett, de azokból az időkből táplálkozó, örökletes utódainak tekinthe-
tők a mostanság megrendezésre kerülő, művészi színvonalú kultúrnapok 
és irodalmi estek.

Ahogy visszaidézem múltunkat, tulajdonképpen csak ketten végeztünk 
az osztályból egyetemet. Én már 1944-ben ledoktoráltam, Gyuri később 
ébredő volt, felnőtt korban, az ötvenes években szánta rá magát a tudo-
mányos fokozatra.

Habár nagyvárosba került, a megye egyik első embere lett, szülőfalujá-
hoz kötötte lelke, érzésvilága, és ezt az őszinte ragaszkodást örökítette át 
apja a fiára. Gyuri apró léptekkel haladt előre. Először kistisztviselő volt 
a Járási Hivatalban, és a töretlen szorgalma, közösségépítő szelleme és a 
helyzethez mindig alkalmazkodni tudó képessége miatt tudott felemelked-
ni a megye egyik első emberévé.

Ezekben az években már csak a híre jutott el hozzám, de mindig hitele-
sen értesültem arról, hogy hivatalos intézkedéseinek rangsorában kivételes 
helyet foglal el szülőfaluja, Jászfényszaru, azzal a céllal, hogy a községből 
város legyen. Az akkori falu már akkor is megfelelően közművesített, kül-
lemében tekintélyes, kultúrájában vonzó, iparosodásában másokat felül-
múló volt. Idetelepült Közép-Európa legnagyobb Kalapgyára, megszűnése 
után a budapesti Orion gyáregysége, és ez lett az alapja a Samsungnak.

Az ő szívében a falubéli parasztember, ha ügyes-bajos dolga, életsorsa 
odavetette, mindig otthonra talált, és szívélyes bánásmódot élvezett. Innen 
választott házastársat is, Ágoston Marikát.

Hogy mennyire szívén viselte a szülőfaluja sorsát, hűen bizonyítja, hogy 
1944-ben, amikor elvonultak a gránáttépte, viharos napok, az ágyú-
dörgések, a harcoktól elvadult német, illetve orosz katonák, és kibújtunk 
rejtekhelyeinkről, a bunkerból, Kuti Gyurit odahívta a falu élére a lel-
kiismerete, a sorsa, hogy a volt csendőrlaktanya élületében a falu polgá-
raiból őrséget szervezzen Girtler Pistával, a védtelen asszonyok és lányok 
védelmére, főleg esti és éjszakai órákra, a kóbor katonák és tolvajok elleni 
fellépésként.

Nappalra közigazgatási hivatalnak beillő fogadóórát tartottak, hivatali 
rendben fogadták az embereket, hivatalos pecsétes igazolásokat adtak a 
polgároknak, feladattal ellátva, és mint hivatalos elöljárók, rendelkez-
tek és utasításokat adtak. Ehhez feltehetően a helyi orosz parancsnokság 
hozzájárulását is megszerezték, akik ezt az ő szolgálatuk kiegészítésének, 
segítségüknek tekintették.

Én ezekben a hónapokban a községben éltem, és bizonyítani tudom, 
hogy komoly tekintélynek örvendhettek.

Ez az önkéntes, ingyenes munkájuk is nagy segítséget jelentett a község 
lakosságának. Kuti Gyuri barátom, pajtásom és osztálytársam nemcsak a 
megyei tanács végrehajtó bizottságának titkára volt, hanem a szülőfaluja 
sorsának hordozója és építője, akinek gyorsabban vert a szíve, ha ezt a 

szót – „Jászfényszaru” – meghallotta, és 
szívbéli öröme telt abban, ha szülőfaluja 
érdekében valami jót tehetett. Nyugdíj-
ba vonulása, majd később halála nagy 
veszteség volt. 2011. január, dr. László 
Kálmán osztálytársad”

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete ala-
pító tagjának tiszteletére postai Emlék- 
és Díszítőbélyeget jelentetett meg 
születésének 100 éves évfordulója 
kapcsán, melyet Kuti György élő le-
származottai is megkaptak. Tóth Tibor

Nagyszerűen szólt augusztus 14-én a Mert zene nélkül mit érek én című Jáger János és Barátai koncert a FÉBE-színpadon! Terjéki Kata, Papp Benjá-
min, Bódi Tamás, Lipták Tibor, Szajkó Sándor, Sárszegi Dávid és Jáger János igényes zenei előadásmódját

a közönség vastapssal és ráadáskéréssel jutalmazta. Köszönjük az élményt! Kép és szöveg: Katinka

Jáger János
és

barátai
koncert

Dr. László Kálmánt
90. születésnapja alkalmából
a lakásán köszöntötte a FÉBE

dr. Kuti György
postai emlékbélyeg
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Elköltözött ízek, illatok és a Vágó Bt., s vele 
elment, de nagyon messzire, Julika. A Vágó Bt., 
Régi Kaszinó Étterem és szinte egy élet, amely 
rövid volt, de annál gyümölcsözőbb. Csodála-
tos szeretetben megélt házasság, három gyer-
mek, akik mint a gyümölcsök koronázták meg 
Vágó Tibor és Tóth Marinka Júlia házasságát.

Julika már egyre fáradtabb volt, mikor cso-
magoltak május végén, és menni készültek 
Jászfényszaruból. Az életének értelmet is adó 
családja mellett talán a munka volt, amit úgy 
tudott, hogy a koreai konyha remekein túl már 
csak egy jobbat tudott készíteni, Jászfényszaru tortáját. Ugyanis ezt is 
ő sütötte meg (a nyertes receptje alapján) a Jászok Világtalálkozóján 
Jászfényszarun, 2018-ban, sok egyéb csodálatos házi sütemény mel-
lett, amelyet öröm volt ajándékba adni is. A keze munkája és tudása 
garantálta a jász házi sütemények sikerét. Pénteki napokon a felhősze-
letért sorba álltak az emberek, s pont egy pillanat műve volt csupán, és 
felhők fölé repült a lelke is.

Köszönjük Julika, őrizzük emlékedet, az ízeket, melyeket csak Te 
tudtál! A jászfényszarui városházán tiszteletedre lengett a gyászlobogó.

Szeretettel:  Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Csak egy íz, egy illat,
és elillan az élet

Vágó Tiborné

Iparoscsaládból származott, 
Valyó János és Palásti Margit szü-
lők gyermekeként született. Isko-
láit Jászberényben végezte.

Tanítói diplomáját 1962-ben 
kapta meg. A jászfényszarui álta-
lános iskolába 1962-ben került ki-
nevezésre. Több évtizedes kitartó, 
precíz, következetes, szigorú mun-
káját a szülők örömmel, a tanuló 
gyermekek némi félelemmel fo-
gadták, akik azonban felnőttként 
őszinte hálával gondolnak rá. Az 
általa tanított osztályok igazi kö-
zösségként és kimagasló tudással 
jutottak a felső tagozatba.

Élete legnagyobb elismerése volt, ha az elsős szülők Őt keresték meg. 
Egyik legkedvesebb emléke, amikor a Pap-kastélyban 42 fős osztályt 
tanítva karácsonyra, a szeretet ünnepére készülve Ő is írt verset azon 
gyerekeknek, akik számára már nem találtak az olvasókönyvben.

Aktív életét, munkáját Jászfényszarun töltötte. Emlékei és sikerei 
nagyban városunkhoz kötődnek.

Az 1991. évi pedagógusnap alkalmából Miniszteri Dicséretet, 2009. 
augusztus 19-én Jászfényszarun a Köz szolgálatáért díjat vett át. 1996-
tól nyugdíjas éveit Jászberényben töltötte.

A jászberényi Szent Imre temetőben augusztus 13-án kísérték utolsó 
útjára.

Volt kollégáinak, tanítványinak, ismerőseinek emlékében él tovább, 
nyugodjék békében.

Tóth Tibor

Fábián István, a Samsung ikonikus, Jász-
fényszarun is közismert termelési vezetője 
2021. augusztus 11. napján 72 éves korában 
elhunyt. Emlékét őrizzük és szeretettel gon-
dozzuk. Isten áldja!

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

EGY HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTŐ
A MÚLT SZÁZAD ELEJÉRŐL ÉS EGY NÉVJEGY

Jászfényszaru gyógyszerészének Fábry Eleknek (1857–1931) és Sza-
lay Ilona (1867–1933) tanítónőnek, akik Jászfényszarun 1929-ig, ezt 
követően halálukig Visegrádon éltek, öt gyermekük született, közülük 
két lány, Fábry Iluska 
(Ilona, 1895–1978), 
Fábry Gizike (Gizella, 
Kornélia 1898–1956).

A házasági anya-
könyv szerint Kádár 
Ferenc és Kiss Erzsé-
bet szülők gyermeke a 
vőlegény, Kádár Béla 
községi jegyző, r. kat. 
született 1887. január 
10-én, jászfényszarui lakos; Fábry Elek és Szalai Ilona szülők gyerme-
ke a menyasszony, Fábry Ilona Margit Gizella Emília r. kat., született 
1895. január 6-án, jászfényszarui lakos; Jászfényszarun, 1917. decem-
ber 1-jén házasságot kötött dr. Ürményi József anyakönyvvezető (fő-
jegyző) előtt. 

Farkas Kristóf Vince 2013 előtti levéltári kutatása alapján – a 2013-
ban megjelent Elöljárók Élenjárók című kiadványban – 1918-ban 
helyettes főjegyző, 1919-ben helyettes főjegyzőként szerepel. A neve 
továbbiakban nem szerepel, elkerülhettek Jászfényszaruról. 

Kádár Béla jogot végezett, 1955-ben meghalt, fiuk Béla szintén édes-
apjához hasonlóan jogász lett és német-francia nyelven fordított. Rö-
vid házasság után elvált, gyermeke nem született 1995-ben hunyt el. 

A korabeli névjegy ifj. Novothny Miklósné Fábry Gizella Jászfény-
szarun született, Rákóczifalván halt meg. A férj Novothny Miklós 
(1896-1985), Rákóczifalván faiskola tulajdonos. Egy fiuk született, 
Novothny Ferenc (1923-1989). Az unokák: Novothny Ferenc a 
Óbudai Egyetem Kandó 
Kálmán Villamosmérnö-
ki Kar címzetes tanára, 
Novothny Tamás mér-
nök és 2-2 gyermekük 
született.

Kép és szöveg:
Tóth Tibor

IN MEMORIAM 
Valyó Margit

nyugalmazott általános iskolai tanító 
1940–2021

Gyászhír

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE

Fábry Ilona és Fábry Gizella férjhez menés előttHázasságkötésről értesítőlap

Névjegykártya
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Szívünkbe fájdalmas űr költözött,
lelkünk feketébe öltözött.

Tudjuk, hogy nem lehetsz már velünk,
míg élünk, hiányzol majd nekünk.

Szívünkben velünk vagy, míg élünk,
kedves Férjem, Édesapám, soha nem felejtünk.

Angyalaid és a rock katonáid vezessenek égi utadon,
legyen lelkednek örök béke, nyugalom.

Pihenj te drága szív, mely megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

CSERHÁTI EMÁNUEL GÁBORT
(1956–2021)

utolsó útjára kísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

Szerető felesége és lánya

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy

NAGYNÉ FARAGÓ MÁRIA (ÉVA)
2021. július 21-én hosszú betegség után örökre itt hagyott minket.

Hamvait végső akaratának megfelelően
szűk családi körben helyezzük végső nyughelyére.

Hálásan gondolunk mindazokra, akik az utolsó időszakban
vele voltak, segítették és gondoltak rá.

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Anyakönyvi hírek – JÚLIUS
SZÜLETTEK: Fózer Linda (Sulyok Kinga), Füle Richárd Kris-

tóf (Horváth Krisztina), Hajdú Zoé Dorina (Nyekita Edit), Kalász 
Andor (Tóth Mercédesz), Kedves Anna (Kiss Katalin), Ritczl Patrik 
(Trangucz Nikoletta), Szabó Bence (Hornyák Evelin), Zsámboki Te-
odor (Győri Roberta).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bökönyszegi Orsolya és Petrovics 
Tamás, Kovács Boglárka és Bujdosó Olivér Ádám, Novák Kinga és 
Mezei Ferenc.

ELHUNYTAK: Bodó Pál (75), Cserháti Emánuel (64), Dobák Imre 
(77), Győri Istvánné Takács Irén (95), Marton Gyuláné Paréj Terézia 
(90), Mezei Gyuláné Radics Piroska (81), Rimóczi Antalné Johancsik 
Ilona (93), Rusai Antalné Kiss Rozália (92), Szabó Gyula (80), Török 
József (52).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Emlékezés édesanyánk,

PETŐ ÁRPÁDNÉ
KÓKAI ERZSÉBET

halálának 1. évfordulójára.
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,

De egy könny a szemünkben Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!"
Szerető családod

Emlékezés a 20 éve elhunyt

KISS ISTVÁNRA
és a 15 éve elhunyt feleségére,

RIMÓCZI
MÁRIÁRA.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Szerető fiuk és családja

Emlékezés haláluk 25. évfordulójára

 BAKÓ MÉSZÁROS LANGÓ
 LÁSZLÓ HENRIETTA TIBOR

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.”

Szülők és testvérek

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ...............  (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-70/400-9377
Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .....................................  (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............  950-191, 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
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas  ..... 40.000 Ft

 Féloldalas  .......... 20.000 Ft
 Negyedoldalas  ... 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
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GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

BEKI
1 éves kis testű keverék szuka

JADE
3 éves tigriscsíkos keverék szuka

PAULA
1,5 éves körüli,

kis testű keverék 
szuka

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

NÁLUNK MÁR SZEPTEMBERTŐL 
LÁTÁS HÓNAPJA KEDVEZMÉNY!

Keretek: -30% -40% ·  Lencsékre: -20%
Multifokális lencse: -30%

Fényre sötétedős lencse: -20%
Napszemüvegek: -30%

Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Starlite

Mikor a gondolatod 
És szavad egymásba szeret
Kitakarják ott fönt az eget
S mert nincsenek véletlenek
Itt lent a föld forró ágyat vet,
Hangodtól föllibben a zöld
Igy lett a mai nap kerek
Mert az istent is megszeretted
S öledbe, mint ezer gyerek
Napsugarat hempergetek-
Istenem úgy lélegzik szavadra a betű
Mint dalba mártott öreg hegedű
S mint ismeretlen, a csönd vagy nekem
Meg a szép szó, ami kőbe késsel irható
De a szavad csak akkor énekel,
Ha senkinek sem mondom el,
S hogy mindez nem véletlen
A talpadra rajzolom magam-
Amerre jársz, ahová lépsz
Ha nem akarsz is hozzám érsz—
-hj- 20. 06. 2021. jfsz

Szavad

Kondor Vilmos: Budapest Noir
A történet 1936-ban játszódik Budapesten, ahol egy 

terézvárosi kapualjban holtan találnak egy zsidó lányt. 
Az ügy felkelti Gordon Zsigmond újságíró figyelmét is, 
aki az Est című lap bűnügyi zsurnalisztája.

Zsigmond nyomozni kezd az ügyben, melynek szálai 
egyszerre visznek a társadalom legfelsőbb rétegeibe, és 
lefelé a nyomor, az elkeseredettség szörnyű világába.

A regény kulcsfigurái és történései: kéjnők, futtatók és kuncsaftok, 
verőlegények, illegális bokszmérkőzések, fenyegetések, fényképek a 
fiókból.

Kesernyés, fanyar, sűrű cigarettafüstbe burkolózó noir-irodalom, 
szereplőinek sietős lépteit elmossa a borongós őszi eső.
*A könyvajánló előző része Bujdosó Katalin könyvtáros
a júliusi lapszámunk 8. oldalán jelent meg. – a szerk.

A Fortuna Együttes
másfél éve halasztott bemutatója,

A rátóti legényanya
szeptember 4-én 18 órakor várja a lelkes közönséget!

A jegyek előjegyzésben olcsóbbak!
Katinka

Nyári könyvajánló
a Városi Könyvtár állományából*

A Fortuna Együttes bemutatója
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea
Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: BZS · Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. · Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
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www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Programajánló
Szeptember
1. 8:00 Veni Sancte – tanévnyitó szentmise a templomban
3. 16:00 Zsólyominé Kiss Mária helyi festő kiállításának
  megnyitója a művelődési házban
3. 17:00 FÉBE közgyűlés a művelődési házban
4. 18:00 A rátóti legényanya tragikomédia – A Fortuna Együttes 

bemutatója a művelődési házban 
5. 17:00 A rátóti legényanya előadás Farmoson
5. 18:30 Szenes Iván emlékkoncert
  – különjáratú busz indul 15:30-kor Budapestre
7.   Az Őszikék klub kirándulása Poroszlóra és Debrecenbe
11.  Részvétel az Eucharisztikus Világkongresszus
  családi napján különjáratú autóbusszal
11.   Köszönjük Jászfényszaru – Jászsági Önkétes Fiatalok
  piknik partija a Lovas pályán
12.   Részvétel az Eucharisztikus Világkongresszus
  záró pápai miséjén a Hősök terén
12. 8:00 Szent Kereszt búcsú a Felső temetőben
14. 10:00 Értékes értéktárak – térségi szakmai konferencia
  a művelődési házban
17. 16:00 Csetresz Betti kézműves foglalkozás külső helyszínen
18. 10-16 Kulturális Örökség Napja tárlatvezetések a tájházban
18. 16:00 Kulturális Örökség Napja 7-8. osztályosok
  vetélkedőjének eredményhirdetése a tájházban
19. 8:00 Elsőáldozás a templomban
24. 17:00 Szent Gellért-nap a templomban
25. 17:00 A rátóti legényanya előadás Budapesten
  a Láng Művelődési Központban
25. 17:00 Déryné ifiasszony – A Nemzeti Színház Déryné
  társulatának zenés előadása a művelődési házban
26. 15:00 Kisvárosi séták – Örökségünk – séta a főtéren
  Farkas Kristóf Vincével
30.  Magyar népmese napja a könyvtárban

Időszaki kiállítások
· Zsólyominé Kiss Mária festő kiállítása a művelődési házban
· Művészeti iskola évzáró kiállítása a művelődési házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak szabadtéri tárlata a Kisiskola falán
· Gyökereink – BLNT fotókiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása
 a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebook-on. Katinka

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt hetekben kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény nem vált 

ismertté hatóságunk előtt, Jászfényszaru város napjai nyugodtan tel-
tek. Ennek a kedvező tendenciának a fenntartása, további javítása a 
célunk, folyamatosan jelen vagyunk a köztereken.

Az elmúlt hetekben több olyan vélemény volt olvasható az internetes 
oldalakon, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen deviáns maga-
tartási formákat lehet tapasztalni városunkban, amelyek a nyugalmat 
kedvezőtlenül befolyásolják. A hozzászólók, a gyorsan és/vagy nagy 
hanggal közlekedő járművel közlekedőket említik jelentős probléma-
ként. A rendőrség rendszeresen ellenőrzi az ilyen járművek vezetőit, és 
velük szemben szankciókat alkalmaz.

Személyes példamutatással is sokat tehetünk a biztonságunk nö-
velése érdekében. Példaként említem, hogy a lezáratlan autót előbb 
elviszik, mint a lezártat. Ugyanez mondható el a kerékpárok esetében 
is, és a bezárt utcaajtón nehezebben jutnak be az elkövetők, mint a 
nyitott kapukon, ajtókon, a látható helyen hagyott értékekre előbb 
figyelnek fel, mint az elzárt, szem elől elpakoltakra.

A példamutatás jelentőségét említhetem a közlekedés során is, a 
biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszerek alkalmazásának el-
mulasztása, a vezetés közbeni telefonálás jelentősen növeli a balese-
tek előfordulásának esélyét és a sérülések előfordulását. A gyermekek 
biztonsági öv nélküli utazása járművekben a szülők részéről nagyfokú 
felelőtlenségre utal. Ebben a témakörben is jelentős ellenőrzéseket kí-
ván bevezetni hatóságunk.

A fent említett tényállásokon túlmenően a sebességhatárok betartá-
sának ellenőrzése, és az ittas-bódult állapotban történő járművezetés 
kiszűrése érdekében is hangsúlyos ellenőrzések kerülnek bevezetésre a 
város nyugalma, a lakosság biztonságának fenntartása érdekében.

Azon lakosoknak, akik személyesen is tenni kívánnak településünk 
biztonságáért, javaslom, érdeklődjenek a Jászfényszaru Polgárőr Egye-
sületnél, amennyiben csatlakoznak az egyesülethez, közvetlenül vehet-
nek részt a bűn- és balesetmegelőzési feladatokban.

A rendőri hivatás iránt érdeklődőket kérem, keressenek bennün-
ket – személyesen, és az elektronikus felületeken – most nagyon jó 
feltételek mellett csatlakozhatnak a rendőrség állományához!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr őrnagy

rendőrőrs parancsnoka
Telefon: 112, 06-57/422-138, 0670/330-7626

RENDŐRSÉGI HÍREK

2021. 08. 15-én (vasárnap) SZABADNAP KARA? OKÉ! program
keretében a jászkarajenői búcsún lépett fel a Fehér Akác Népdalkör

a lovascentrumban. Kép és szöveg: Dávid IldikóRéti László: Megölni Telekit
A történet 1941 tavaszán játszódik Budapesten a há-

borúba sodródás heteiben. Debrődy Károly felügyelőt 
új feladattal bízzák meg, Teleki Pál miniszterelnököt 
kell szemmel tartania, nehogy a tervezett merénylet 
áldozatául essen.

Olvasás közben részesei lehetünk Teleki Pál dilemmá-
inak, a közelgő háború elkerülhetetlenségének, a kort 
jellemző könyörtelenségnek.

Humoros párbeszédek teszik élvezetessé azt a kevéssé vidám felada-
tot, mint a gyilkos utáni nyomozás, vagy a miniszterelnök védelmének 
ellátása.

A végére összeérnek a szálak. Fény derül a sorozatgyilkos kilétére, 
Teleki Pállal pedig mindannyian tudjuk, hogy mi történik, bár Réti 
László könyve pusztán fikció.

Bujdosó Katalin könyvtáros

Még egy könyv
a Városi Könyvtár gyűjteményéből




