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A város karácsonyfája alá is
szép ajándék került!

50. és 60.
házassági évfordulójukat ünneplik
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.”
Az idei évben
50. házassági évfordulójukat ünnepelik:
Uri-Kovács Géza és Uri-Kovács Gézáné (Mészáros Judit),
Nagy Lajos és Nagy Lajosné (Balog Mária),
Magyar László és Magyar Lászlóné (Kun Éva),
Brenner János és Brenner Jánosné (Dobák Anna),
Dobos László Zoltán és Dobos László Zoltánné (Balázs Valéria),
Laczkó Lajos és Laczkó Lajosné (Ladányi Mária).
60. házassági évfordulójukat ünneplik:
Zsámboki Nándor és Zsámboki Nándorné (Wágner Margit),
Szabó Sándor és Szabó Sándorné (Gál Erzsébet),
Bagi János és Bagi Jánosné (Gerőcs Mária).
Házassági évfordulójuk alkalmából további boldog éveket és
jó egészséget kíván Jászfényszaru Város Önkormányzata!
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Áldott ünnepeket kívánunk
a képviselő-testület nevében!

Győriné
dr. Czeglédi Márta
Pócs János országgyűlési képviselő december 6-án arról tájékoztatott, hogy a Szentcsalád tér tovább fejlesztéséhez 102.489.000 Ft támogatást nyert a város. Így a Főtéren elektromos töltőállomás létesül,
további parkosítást tervezünk az Értéktár mellett, illetve annak felújítását, melyeket bízunk benne, hogy a következő év első félévében meg
tudunk valósítani.
Képviselő Úr, köszönjük a közreműködését.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester · Fotó: Baranyi Anita
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polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

Hit – Remény – Öröm – Szeretet
Hamarosan új üzemcsarnok épül
Jászfényszarun
Képünkön balra Mr. Monojit Bandyopadhyay az SRF Europe
Kft. új gyárigazgatója, jobbra pedig az elköszönő Mr. Pawan Kumar,
akik hivatalosan is bejelentették, hogy a cég újabb
üzemcsarnokot kíván építeni Jászfényszarun, melynek mérete 14.000 m2 lesz.
A beruházás várható kezdési időpontja 2022 nyara.
Önkormányzatunk infrastrukturális beruházásainak kezdeményezése így
további megerősítést nyert,
tekintettel arra, hogy az új
beruházás további 5 MW áramot igényel. A cég munkaerő igénye kb.
100 fő, amelyben mérnökök, technikusok és operátorok is szükségesek lesznek. A beruházás befejezésének időpontja 2024.
A céggel az ingatlan-adásvételi szerződés megkötésének dátuma
2018. szeptember 19. volt, mely 150.000 m2 terület vásárlására vonatkozott. Az azóta megépült üzemcsarnok mérete – I. ütem – 32.467
m2, ahol folyik a termelés. Ez bővül majd a fentebb jelölt közel 14.000
m2 új üzemcsarnokkal. A szükséges terület mindehhez rendelkezésükre áll a korábbi vásárlás nyomán.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester · Fotó: Dr. Voller Erika
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által november 24-én megtartott ülésén hozott rendeleteiről és határozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2021. november 24.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászfényszaru Város
Vízkárelhárítási tervének elkészítésére a 127/2021. (X. 20.)
képviselő-testületi határozat nyomán indított beszerzését eredménytelennek nyilvánította, és azonos tárgyú új beszerzési eljárásra kijelölte az ajánlattevőként felkérendő vállalkozásokat.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék az ajánlatok bekéréséről, és a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb
árat megjelölő vállalkozást jelölje ki nyertesként a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.
· „A 3106 jelű országos közút – Névtelen (benzinkút) út, Orion
út, valamint a 32-es jelű országos közút – 084. hrsz.-ú önkormányzati út csatlakozási pontjainak megtervezése, tervezői
költségbecslés elkészítése.” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként az EPLY Kft.-t jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó
1.397.000 Ft figyelembevételével, mely összeget a város 2021. évi
költségvetéséből biztosított.
· Döntöttek a „2022-es Országos Bringapark Program” keretében pályázat benyújtásáról, továbbá a pályázat összeállítására,
koncepcióterv elkészítésére, nyertes pályázat esetén részletes pályaterv kidolgozására és kivitelezésre” tárgyú beszerzés
ajánlattevőinek kijelöléséről. A pályázat benyújtásához, a program megvalósításához 25.000.000 Ft saját forrást biztosítottak,
egyidejűleg tulajdonosi hozzájárulást adtak ahhoz, hogy a bringapark a Jászfényszaru 018/47 hrsz.-ú ingatlanon megépüljön,
továbbá gondoskodik a program 5 éves fenntartásáról. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
arra, hogy gondoskodjék az ajánlatok bekéréséről, és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb
árat megjelölő vállalkozást jelölje ki nyertesként a képviselőtestület utólagos tájékoztatásával.
Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II.
17.) önkormányzati rendeletet / 21/2021. (XI. 24.) ÖR /.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
2021. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a becsatolt melléklet szerinti tartalommal. Elfogadták a Jászfényszaru Önkormányzatának 2022. évi várható pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Jóváhagyták a Jászfényszarui Napfény Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának a szervezeti ábra szerinti kiegészítését. Határozatot hoztak a 2022. január 15-én lejáró jászfényszarui
külterületi ingatlanok vonatkozásában – változatlan feltételek mellett – a haszonbérleti szerződések 1 év időtartammal történő meghosszabbításáról. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és
az alpolgármestert a haszonbérleti szerződések meghosszabbítására.
Módosították az egészségügyi alapellátási (védőnői) körzetek
meghatározásáról szóló 21/2013. (X. 04.) önkormányzati rendeletet / 22/2021. (XI. 24.) ÖR /.
Módosították a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.
14.) önkormányzati rendeletet / 23/2021. (XI. 24.) ÖR /.
Felülvizsgálták a hosszabb időtartamú lejáró szerződéseket, és az
alábbi szerződések 1 évre történő meghoszabbításáról döntöttek:
· a Hornyák Wohnbau Kft. műszaki ellenőri tevékenységéről szóló
szerződés meghosszabbításáról,
· a Köz-Pálya Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenységéről szóló
szerződés meghosszabbításáról,
· a Trió-Média Jászberény Kft. műsorszolgáltató tevékenységéről
szóló szerződés meghosszabbításáról,
· a Gyöngytel Kft. kamerarendszer karbantartói tevékenységéről
szóló szerződés meghosszabbításáról,
· a Krajcsné Dezsőfi Katalin pénzügyi tanácsadói tevékenységéről
szóló szerződés meghosszabbításáról,

· a Németh András Endre ev. informatikusi tevékenységéről szóló
szerződés meghosszabbításáról,
· az Albacomp Zrt.-vel információbiztonságért felelős személy biztosítása tárgyában kötött szerződés meghosszabbításáról,
· az IST-DENT Kft. fogorvosi ügyelet tevékenységéről szóló szerződés meghosszabbításáról,
· a Ballai Zsolt weboldal kezelése, karbantartása, rendszeres frissítése tevékenységről szóló szerződés meghosszabbításáról.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződések aláírására. Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Trió Rádió
Kft.-t 2022. évben 300.000 Ft/év összeggel támogatja, melyet
2022. évi költségvetésében biztosít. A képviselő-testület felhatalmazta
a Polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 100 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére rendkívüli
települési támogatást állapít meg 2021. december hónapban. A
támogatás mértéke 4.000 Ft gyermekenként, összesen 400.000 Ft a
2021. évi költségvetés terhére. A támogatást postai úton a GAMESZ
utalja ki a jogosultak részére.
Módosították a szociális ellátásokról szóló 13/2021. (V. 26.) számú önkormányzati rendeletet / 24/2021. (XI. 24.) ÖR /.
Határoztak arról, hogy a személyi- és lakcímnyilvántartás adatai
szerint településen élő és életvitelszerűen Jászfényszarun lakó 65.
életévét betöltött személyeket egyszeri természetbeni támogatásban részesíti, melynek keretösszege 3.566.338 Ft (2.500 Ft/fő) a
2021. évi költségvetés terhére.
Pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánították a Jászfényszaru, Szabadság út 30. szám (788/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan
értékesítésére meghirdetett pályázati kiírást, és módosítással a pályázati hirdetmény ismételt közzétételéről döntöttek.
Módosították az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról szóló
4/2020 (II. 26.) önkormányzati rendeletet / 25/2021. (XI. 24.) ÖR /.
Jóváhagyták a KEHOP pályázat fenntartási időszakában a szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó megbízás díjazásának módosítását. A fedezetét a mindenkori költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosítására.
Módosították a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal
köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről szóló rendeletet. / 26/2021. (XI. 24.) ÖR /.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta
a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott, személyi alapbérrel rendelkező köztisztviselők, ügykezelők
és munkavállalók bérének megemelését és annak járulékait 2022.
január 1. napjával, mely összeget a 2022. évi költségvetésében biztosít.
Jóváhagyták a Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezeténél foglakoztatott munkavállalók bérének megemelését 2022.
január 1. napjától. Fedezetét a 2022. évi költségvetésében biztosítja.
Határozatot hoztak a Jászfényszarui Közös Önkormányzati hivatal
köztisztviselői 2022. évi teljesítmény-követelményeinek alapját
képező kiemelt célok meghatározásáról.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottsága javaslatára a május 1. napi és az augusztus 20. napi nagy városi rendezvények élő zenés koncertjeihez keret jelleggel 20 MFt, azaz húszmillió
forint elkülönítését biztosítja 2022. évi költségvetés terhére.
Elfogadták a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően.
Módosították a Samsung koreai Étterem célját szolgáló felépítmény bérletére vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozó
határozatot. Egyben a képviselő-testület a korábbi Megállapodás
felülvizsgálatára, és a parkolóhasználat részletes rendjének kialakítása
érdekében tárgyalások folytatására felhatalmazta a polgármestert.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete értékelte a polgármester
2021. év II. felében végzett kimagasló munkáját.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a lektori feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítását.
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Jászfényszaru Város Képviselő-testülete értékelte az alpolgármester
2021. évben végzett kimagasló munkáját.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a KOTROCZ
TRANS Kft. szerződés módosítási kérelmét, mely szerint az Ingatlan adásvételi szerződését módosítani szükséges.
Elfogadták a Szabó Imre földmérő bruttó 355.600 ft-os árajánlatát
Jászfényszaru 083/97. hrsz.-ú ingatlan megosztásának és a Földhivatalnál történő lebonyolításának díjaként. Felhatalmazta továbbá
a polgármestert a földmérővel a szerződés megkötésére és aláírására.
Zárt ülésen jóváhagyták, hogy a thyssenkrupp Components
Technology Hungary Kft.-vel 2015. szeptember 27. napján munkahely-teremtési célú regionális beruházási támogatás nyújtására
kötött támogatási szerződés az az előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal módosításra kerüljön. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a módosító okirat aláírására.
Elfogadták az Ifjúság utca 942/3. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
vonatkozó pályázati felhívást.
Módosították az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011. (XII.
15.) számú önkormányzati rendeletet / 26/2021. (XI. 24.) ÖR /.
Döntöttek a Jászfényszaru, Arany János út 23. szám alatti bérlakás pályázat eredménytelennek nyilvánításáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra ismételten közzé teszi
a felhívást, és az ingatlan bérletére igényt tartók részére lehetőséget
biztosít igényük bejelentésére. Egyben felhatalmazta az Oktatási,
Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottságot, hogy a
megadott értékelési szempontok alapján beérkezett pályázatokat
értékelje, és a nyertes ajánlattevőre a képviselő-testület részére tegyen
javaslatot.
Jóváhagyták a Szabadság u. 101. szám, 1327. hrsz. ingatlanon lévő
lakóépület elbontásának támogatására bruttó 500.000 Ft támogatást,
és felhatalmazták a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Elbírálták a Dobó K. u. 1561/1. hrsz. ingatlanon lévő lakóépület elbontásának támogatására benyújtott kérelmet és bruttó
500.000 Ft támogatást biztosítottak, és felhatalmazták a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru,
Bercsényi út 2/C szám alatti 2. számú és a Bajza út 2. szám alatti bérlakások szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról.
Meghosszabbították a Jászfényszaru, Bajza út 35. számú lakás bérlőjének bérleti szerződését 1 évvel.
A képviselő-testület megemelte a 2021. évi, otthonteremtési támogatás megítélésére fordítható költségvetési keretet 9.800.000 Fttal, így az idei évi keret összesen 63.904.890 Ft.
Zárt ülésen elbírálta az otthonteremtési támogatás iránt benyújtott kérelmeket, melynek során egyrészt feltételek hiányában
elutasításról, másrészt több kérelmező tekintetében támogatások
odaítéléséről döntött. A képviselő-testület egyben felhatalmazta a
polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.
Dr. Voller Erika jegyző
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fényszarut választotta 2018-ban fóliagyártó üzemének helyszínéül,
ahol olyan élelmiszercsomagolásra is alkalmas fóliák készítése történik,
mint a számunkra is kézzel fogható chips-es zacskók, szaloncukor csomagolók, de a fent említett joghurtok zárófedele, sajtok, hústermékek
csomagolásának anyaga. A hajszál egyharmada vékonyságú műanyag
fólia kaphat egy fémréteg bevonatot is, melyre színes nyomtatással kerülnek fel a kívánt vásárlói információk.
Az előadást követően egy teljes átöltözés vette kezdetét annak érdekében, hogy a gyártóterületre semmilyen szennyeződés ne juthasson
be általunk, majd egy zsiliprendszeres „átfújásos” belépéssel léphettünk be a 10,4 méter hosszú fóliakészítő berendezéshez. A csoportot
Erdélyi Mihály környezetmérnök fogadta, aki közérthetően és igen
részletekbe menően kalauzolt minket az alapanyagot jelentő műanyag
darálék bekeverő állomástól indulva a fóliahúzás folyamatán (a titok és
a gyártás egyedisége a kétirányú nyújtásban rejlik, így nem szakad el a
joghurt zárófedele), majd az óriás Jumbónak nevezett tekercstartók és
30 tonnás daruk világán át vezetett végig. Elmondta, hogy minimális
hulladék keletkezik, mert a gyártás során újrahasznosítják.
A hab a tortán a minőségbiztosítási teremben egy gyakorlatias, felkészült, közérthető, az iskolai kémiai és fizikai ismeretekre alapozó
előadás volt, melyet Pap Zoltán Ferenc és két mérnöki végzettséggel
(gépészmérnök, minőségügyi szakmérnök) rendelkező munkatárs
tartott, akik felhívták a diákok figyelmét, hogy végül megéri a sok
tanulás, csak ki kell tartani! A diákok tapasztalhatták a nyelvismeret
szükségességét is, hiszen a gyári létszám közel fele indiai, akik angol
nyelven kommunikálnak magyar kollégáikkal.

Bemutatkozik az SRF
A joghurtos doboz kinyitásakor biztosan egyikünk sem gondolt eddig arra, hogy egy Jászfényszarun készült csomagoló fóliát tartunk a
kezünkben. Jóllehet valószínűsége egyre nagyobb.
Ez derült ki abból a látogatásból, amikor egy maroknyi diák és néhány kísérője a két éve üzemelő SRF Europe Kft. szíves meghívásának
tett eleget 2021. október 15-én.
A gyárlátogatáson Tóth Norbert önkormányzati képviselő vezetésével az általános iskola diákjaiból és már középiskolás helyi tanulókból álló csapat vett rész, és kísérőként– mint később történt – nagy
büszkeséggel mutathattuk be a szintén jászfényszarui Zsámboki Anna
gyakorló vegyészmérnököt is.
A delegációt Máté Dóra gyárigazgatói asszisztens fogadta a bejáratnál, majd a tárgyalóba vezetett, ahol személyesen köszöntötte a csoportot Mr. Kumar Pawan gyárvezető, akinek a képviselő úr a városvezetés
ajándékával köszönte meg e lehetőséget. Egy rövid előadás keretében
ismertük meg az indiai vegyipari nagyvállalatot, mely Európában Jász-

Máté Dóra elárulta, hogy a csarnok színvilága a cég színeit tükrözi,
de annak jellegzetes megjelenésének nincs jelentése – ahogyan néhányan feltételeztük.
Vendéglátónk végül egy búcsúajándékkal lepte meg a látogatókat:
stílusosan egy saját logós bögrényi csokit és cukorkát kaptunk, amelyeket az SRF csomagolóanyagában találunk meg a boltok polcain.
Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a szívélyes, felkészült, érdekfeszítő vendéglátásért, mely tényleges képet adott arról, mi történik a város határában található kék-zöld-fehér-fekete gyárban, ahová a
jelentkezni kívánók Nagy-Banka Boglárkához küldhetik önéletrajzukat (Boglarka.NagyBanka@srf.com), különösen úgy, hogy talán újabb
fejlesztések állhatnak előkészületben…
Győriné dr. Szabó Gabriella
Fotók: Máté Dóra és srf.com
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HÍRLEVÉL – 2021/12/08
Tanulmányi kirándulás a klímavédelem érdekében
Jászfényszaru Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban a Széchenyi
2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban a „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. programot hajt végre.
Az ősz végén sikerrel elfogadta a képviselő-testület a Város Klímastratégiáját a KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 kódszámú pályázat szakmai megvalósítása keretében. A program szemléletformálási elemei közt szerepel az önkormányzati intézmények
dolgozói számára meghirdetett tanulmányi kirándulás is, amit 2021. november 13-án Esztergomban, a Vízügyi Igazgatóság
Múzeumában tettünk meg, mai ismertebb nevén a Duna Múzeumban.
A buszos kirándulás először a Búbánat-völgy Kerektavi Természetházhoz vezetett, ahol a 60 éve ennek a völgynek a vízgazdálkodásával foglalkozó, a Vasas Horgászegyesület szakemberével tettünk egy túrát a Hideglelős Kereszthez, ahonnan ráláttunk a Duna esztergomi szakaszára. Megfigyelhettük, hogy a vízállás milyen alacsony, szinte a hajózhatóság is kérdéses,
mert százméteres hosszú homokpadok alakultak ki a sodrás építő oldalán. Visszatérve a Természetházhoz meghallgattunk
egy előadást a fenntartható vízgazdálkodásról, melynek mozgatója ma is a természetet megfigyelő, helyben élő ember, aki
a tájhasználatot komplexen végzi. A Természetház épülete is illeszkedik a tájba, amit a horgászegyesület a Magyar Természetjáró Szövetséggel, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt hozott létre. Az előadás után
ebédeltünk, és a busz átvitt bennünket a Duna Múzeumhoz. Aki már járt itt, az is meglepődött, mert a VÍZEUM kiállítást a tárlatvezetőnk rendkívül elkötelezetten, személyesen mutatta be. A kiállítás a klímaváltozást kiemelt témaként kezeli, a legmodernebb eszközök, valamint adatok segítségével mutatja be hatásait. Az új kiállítás hangsúlyos részeként megismerhetjük,
hogyan változik a Föld vízkészlete, a klímaváltozás milyen hatással van az élővilágra, és a vízügyi szakembereknek milyen
feladatokkal kell szembesülni az éghajlatváltozás hatásai kapcsán.
http://www.dunamuzeum.hu/index.php/hu/vizeum
Ezen a linken városunk teljes lakossága meg tudja virtuálisan is tekinteni a kiállítás tudásanyagát. Személyesen odalátogatva
pedig a kérdéseinkre is választ kaphatunk. A kiállítás ugyanis nem szűkül le pusztán a Dunára, hanem a Tisza és a Balaton
szabályozását is hitelesen mutatja be. A buszon hazafelé kreatív kérdéseket kaptunk a Klímabarát Települések Szövetségétől
velünk tartó Gyurkó Dánieltől a kirándulási élményeinkkel, szemléletünk változásával kapcsolatban.
A pályázatokról bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak. https://jaszfenyszaru.hu/jaszfenyszaru-eu2020-projektek/
További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36-57/520-126)

Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145
Projekt címe: „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun”
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ÓVODAI HÍREK
Őszi visszapillantó

„Hó, hó, hull a hó,
hóból lesz a hógolyó.
Hógolyóból hóember,
a fejére kalap kell.
Répa orr és gombszemek,
a hóember így kerek.”
Mikor ezt a pár sort írtam, nem esett még
a hó. Óvodánk előtt mégis hóemberek fogadják a gyerekeket.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Tegyünk közösen
a hulladékmentes világért
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november
utolsó hetében megrendezésre kerülő kezdeményezés. Ebben az évben
óvodánk is csatlakozott a programhoz. Változatos tevékenységek valósultak meg a hét folyamán. Témánk volt a szelektív hulladékgyűjtés, az
újrahasznosítás. A gyerekek játékukban felhasználták a kidobásra szánt
dobozokat, ruhaanyagokat. Barkácsoltak házakat, állatokat, társasjátékot. Csomagolópapírok keltek új életre kezük alatt festés, képalkotás
által. Ellátogattunk a hulladékudvarba, a GAMESZ műhelyébe, Szedtünk szemetet. Birtokunkba vettük az udvaron felállított komposztálót. A hét zárásaként az „Együtt egy zöldebb karácsonyért!” pályázatra
Földvári Edit
is beneveztünk néhány elkészült alkotással.

Fotók: Földvári Edit 2), Sinkovics-Gebura Katali (1)

Fotók: Csuzzné Lovász Mária, Sinkovics-Gebura Katalin, Földvári Edit, Langó-Zombori Flóra

Szeptember elsején nagycsoportos
óvodásaink végleg elköszöntek az
óvodától. Helyükre folyamatosan
érkeznek a három évüket betöltött
gyermekek. Szüleikkel együtt ismerkedtek az óvodával. A Csiga és Maci
csoport gyermekei családi délutánnal indították az évet. Közös programjainkat sportos nappal indítottuk. Kicsik és nagyok kapcsolódtak
a Futófesztiválhoz. A népmese napja alkalmából nagyobb csoportjaink
a könyvtárba látogattak, a legkisebbek pedig vendégül látták a könyvtár dolgozóit. Az állatok világnapja
alkalmából a nagyobbak Hatvanban, a vadászati múzeum kiállítását
tekintették meg. Október végén töklámpások díszítették óvodánk bejáratát. A gyermekek családjaikkal készítettek ötletes, vidám figurákat.
Őszi ünnepeink közé tartozik a Márton-nap, melyről minden évben
megemlékezünk. November utolsó hetében csatlakoztunk az Európai
Hulladékcsökkentési héthez. Heti témáink az újrahasznosítás, a szelektív hulladékcsökkentés köré épültek. Sétáink során kihasználtuk
a természet adta lehetőségeket. Gyűjtöttünk leveleket, szüreteltünk,
gyönyörködtünk az ősz színeiben. A Kifli zenekar remek hangulatú
Földvári Edit
koncertjén tapsoltunk a művelődési házban.

Hóember mondóka
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ÓVODAI HÍREK
Mikulás, Mikulás
Óvodánkat december 3-án látogatta meg a Mikulás. A gyerekek
egész héten izgalommal készültek, verseket, dalokat tanultak, rajzoltak, festettek, barkácsoltak. Izgatottan keresték a Mikulás és a Krampuszok nyomát az udvaron. Pénteken, a nagy napon piros felsőben
érkeztek az óvodába. Először a tornateremben nézték meg az óvó
nénik Mikulásváró meséjét. Láthatták, hogyan várja Nyuszkó, Ugri

és Füleske, a három nyuszi a Mikulást. Hogyan szabadulnak meg a
csalafinta róka karmai közül. A Mikulás az idén is csak az udvarra jött
be. A terasz ablakán át köszönt be a csoportokba, oda tette le a várva
várt ajándékokat.
Szöveg: Földvári Edit
Fotó: Glonczi Rudolf (5), Földvári Edit (1)
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ISKOLAI HÍREK
November a Kisiskolában
A Megváltóra várva
A koronavírus és egyéb fertőzés miatt ebben a hónapban sok kisgyermek megbetegedett, több osztály karanténba került. Ennek ellenére a
tanító nénik és a hitoktató Monika néni igyekezett az alsó tagozatos
tanulóknak is eseménydús napokat szervezni.
Az „Én rózsafüzérem” pályázatra beérkezett munkákból kiállítás készült.
Szent Márton és Szent Erzsébet
életpéldája sok éve már iránytűként mutat diákjaink számára a szolgáló szeretetre. Az idén
tematikus hét és nap keretében
idézték fel alakjukat, életszentségüket. A gyermekek ismereteikből, munkájukból a faliújságon
tájékoztatták társaikat. A „Legyél
te is MosolyManó” program keretében sok doboz ajándék gyűlt
össze. Adventi koszorúikat a gyerekek osztályonként készítették.
Az egyházmegye Betlehemkészítő
pályázatára is érkeztek szép, ötletes
munkák.
„Úton vagyunk mindannyian, várjuk a Megváltó születésnapját. Szeretnénk jobbak lenni, szeretnénk, ha a SZERETET a mi szívünkbe is
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna
szállást venne.”

Az advent különösen örömteli időszak iskolánkban is. Sok-sok programmal segítjük minél tartalmasabban, lelkiekben gazdagon megélni
ezt az időszakot. Decemberben minden reggel megszólal az adventváró zene, és Sándorné Tóth Éva szervezésében egy-egy pedagógus
tolmácsolásában egy kedves, megható, elgondolkodtató történet az
adventi várakozáshoz kapcsolódóan. Hagyomány a koszorúkötés is,
melyet mindig nagy várakozás előz meg, hiszen a gyerekek nagy örömmel készítik el saját koszorúikat, illetve az osztályok koszorúját. Az
idén a vírushelyzet miatt a koszorúkat az osztályfőnökök és pedagógusok kötötték meg, hogy ne maradjanak az osztályok az advent eme
jelképe nélkül, melyen a kör alak Isten örökkévaló szeretetét jelképezi,
az örökzöld ágak a reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő
fényt, Jézus eljövetelének közeledtét. Segítségükkel az osztálytermekben is fellobbanhattak az adventi várakozás fényei.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Képek: Lovászné Török Magdolna

Betlehemkészítő pályázat
Iskolánk Reál munkaközössége a DÖK támogatásával a tanév elejétől az adventi időszakra Betlehem-készítő pályázatot hirdetett meg.
Az alkotások mindenféle anyagból és méretben készülhettek. Az alkalmazott technika is szabadon választott volt. A gyermek a családjával
alkothatott. Nagyon szép és igényes munkák születtek, amelyeket iskolánk előterében kiállítottuk. Köszönet érte minden családnak!
A legszebb munkák az Egri Érseki Palotában is kiállításra kerülnek.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Az idei évben Görbe Jánosné Amálkának köszönjük a felajánlott
fenyőfákat, melyek a Kisiskola és Nagyiskola előterét díszítik.
Képaláírás: Lovászné Török Magdolna
Fotók: Lovászné Török Magdolna, Czeglédi Dóra
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ISKOLAI HÍREK
Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás…

Fotók: Czeglédi Dóra, tanító nénik

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói nagyon
várták december 6-át, hisz akkor érkezik a Mikulás. Mindenki nagyon
igyekezett jól viselkedni, jól tanulni, figyelni a tanító nénikre és tanító
bácsira, és bizony senkinek sem maradt el a jutalom, még a Mikulásvonat is megkocsikáztatta a gyerekeket városunk utcáin.
A 3. évfolyamosok a Fővárosi Nagycirkusz „Csillag tánc” elnevezésű
darabját tekintették meg Budapesten. Az 1. évfolyamosok Mikulásversekkel, énekekkel, játékokkal, rajzokkal készültek a Mikulás bácsinak. A 4. évfolyamon két osztály a jászberényi moziban nézte meg az
Encanto című animációs filmet, a 4. c osztály pedig egy fergeteges
osztálybulival, zenével, tánccal, játékkal és mókás feladatokkal ünnepelte meg a nagyszakállú érkezését. A 2. évfolyamon a karantén miatt
elmaradtak az ünnepségek, de amint visszatérnek az iskolába a gyerekek és a tanító nénik, bepótolnak mindent!
December második felében már a karácsonyi készülődésé a főszerep,
minden hétfőn adventi gyertyagyújtással és egy tanulságos mese meghallgatásával hangolódunk az ünnepre. A gyerekek lelkesen készítik az
iskolai karácsonyfára a díszeket, zene szól a tantermekből, és mézeskalács illat lengi be az iskolát. Tanulóink és pedagógusaink nevében
mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Czeglédi Dóra igazgatóhelyettes

Mikulás a Nagyiskolában
A Nagyiskolába is ellátogatott a Mikulás. Az első szünetben lepte meg a gyerekeket, hogy egy pár kedves szót szóljon hozzájuk, és mindenkit
megajándékozott szaloncukorral. Sokáig nem tudott nálunk maradni, hiszen nagyon sok helyre kell eljutnia, de itt hagyta maga helyett a diákönkormányzat képviselőit, akik végigjárva, megénekeltetve az osztályokat tovább folytatták az ajándékozást.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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ISKOLAI HÍREK
Jézus Szíve nővérek iskolánkban!
„Nem tudsz jobbat elképzelni magadnak, mint amit Isten tervez neked.”
Amióta iskolánk egyházi irányítás alatt működik, igyekszünk lelki
napokat is tartani.
Ebben a tanévben a Jézus Szíve nővéreket hívtuk el. Kik ők? Hol
élnek? Honnan jön az elhatározás, hogy életüket Isten és az emberek
szolgálatára ajánlják fel?
Rendük alapítója Péterfy Ida nővér, aki Kassán született 1922-ben.
18 évesen, 1940-ben, látva a sok bajt és nehézséget, elhatározta magát,
majd fogadalmat tett Istennek, hogy minden erejével segíti embertársait. „Uram, amim van, odaadom neked!”
Szép lassan életpéldáját követve fiatal lányok léptek a nyomdokaiba.
Ma 45 nővér van, akik többségükben Amerikában és a világ számos
országában élik hivatásukat.
Jelenleg Magyarországon hárman vannak, Budapesten élnek. Krisztina nővér Amerikában született, de 1992 óta itt él. Gvadelupe nővér
mexikói születésű és Adrienn nővér, aki Győrben látta meg Isten szép
egét. Ők hárman jöttek közénk, négy alkalommal, hogy diákjainkat
segítsék a lelki életben. Hiszen az ember test és lélek. Legalább olyan
fontos lelkünkkel is foglalkozni, mint a testünkkel.
Első alkalommal a 2-3. évfolyamhoz, második alkalommal a 4-5.
évfolyamhoz, harmadik alkalommal a 6-7. évfolyamhoz, negyedik alkalommal a 8. évfolyamhoz.
Minden alkalommal az Eukarisztia-Oltáriszentség volt a téma, életkoruknak megfelelően.
Tanítási rész után előadási rész következett, azután alkotói, majd
szentmisével zárult minden alkalom.
A tanítási részben megismerkedtek egy fiatal fiú, Tarzícius életével, aki az Oltáriszentség védőszentje. Kis daltanulásra is maradt idő,
amivel a szentmisét kezdhettük. Ma is szívesen éneklik. A kézműves
tevékenységgel sikerült leginkább mosolyt csalni a gyerekek szemére.
Hiszen alkotni jó, és az alkotásban van sikerélmény. A végeredmény
és kis kép – szelence, amiben kis korongok vannak. Feladatok – lehetőségek a mindennapi életben – szeretteinkért való imádság – jó
cselekedet. Apró figyelmességek, hogy szebbé, jobbá tegyék családjaik,
osztálytársaik életét.
Talán a nővérek jelenléte, tanúságtétele többükben is felébreszti a vágyat az oltáriszentségi Jézus iránt. Hiszen Jézus itt él köztünk, templomainkban őrizzük, és napról napra vár bennünket. Ebben a túlhajszol,

szeretetre éhező világban nyújtja kezét felénk, hogy merjünk belekapaszkodni. Karácsony közeledtével még inkább éhezzük a szeretetet.
Higgyünk a csodákban, engedjük be Istent az életünkbe! Töltsük meg
templomainkat, engedjük, hogy Jézus átformálja életünket, gyógyítsa
sebeinket.
Áldott, békés szeretetteljes ünnepeket kívánok!
Szöveg: Sándorné Tóth Éva
Képek: Lovászné Török Magdolna, Kotánné Kovács Tímea

Mert adni jó
Óvodánk az ünnepek közeledtével adománygyűjtő kez
deményezést hozott létre. A
családoknak
köszönhetően
26 doboznyi édességet csomagolhattak be dolgozóink.
Az adományokat, melyet az
jászfényszarui rászoruló gyermekek kapnak, a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csoportjának képviseletében Molnár Kitti vette át. Köszönjük az együttműködést, a hozzájárulást minden adományozónak.
Szöveg: Földvári Edit · Fotó: Szekeres Zoltánné

Templomunkba is ellátogatott
Szent Miklós.
Fotó:
Lovászné Török Magdolna
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ISKOLAI HÍREK
Bolyai Matematika Csapatverseny
Adventi gyertyagyújtás
megyei forduló
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóját 2021. október 15-én rendezték meg. A vírushelyzetre való tekintettel minden
csapat a saját iskolájában írta a dolgozatot. A verseny szlogenje: „Az
összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."
Iskolánkat kettő hetedik és egy nyolcadik osztályos csapat képviselte.
Szereplésük eredményesnek, sikeresnek mondható, ugyanis csak a
szolnoki és a jászberényi csapatok előzték meg tanulóinkat. Ha a kisvárosi versenyzőket nézzük, akkor egyetlen csapat sem végzett diákjaink előtt. Más megyék (Békés, Tolna, Nógrád, Heves) eredményeivel
összehasonlítva megállapítható, hogy mindhárom csapatunk az első
10 helyezésben végzett volna. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei mezőny tehát kiemelkedően erős volt.
Csapataink helyezései a következőképpen alakultak:
A 7. osztályosak:
21. hely. A csapat tagjai: Annus Ábel 7. a, Lengyel Áron 7. b,
Tóth Péter 7. b, Nagy Kornél 7. c
24. hely. A csapat tagjai: Mezei Lili 7. a, Péter Laura 7. a,
Borbély Noémi 7. a, Kurunczi Réka 7. a,
Himpelmann Jázmin 7. b
A 8. osztályosak:
23. hely. A csapat tagjai: Berényi Bianka 8. b, Hangya Fruzsina 8. b,
Klippán Kata 8. b, Kisbalázs Jázmin 8. a
Szöveg: Tóth Sándorné · Kép: Gulyás Imre

Erzsébet kenyere
Szent Erzsébetre emlékezve a Nagyiskolában minden diák megkóstolhatta a jólelkű
adomány falatjait. Iskolánk gazdasági igazgatója, Bognár Zita, aki nemrégiben a pék szakmáról is tanúsító oklevelet szerzett, minden
osztálynak egy igazi házi kovászos kenyérrel
kedveskedett, amelyet a gyerekek jóízűen elfogyasztottak. Köszönjük Zita néninek, hogy
ilyen nagyszerű példával mutatta meg a gyerekeknek, hogyan is lehet másoknak örömet
szerezni.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

„Ébredj ember mély álmodból…” Hangzott fel az ismert dallam.
Mint minden évben, idén is városunk hatalmas adventi koszorúja
köré gyűltünk össze a templomkertben, hogy Kiss Gábor atya buzdító
szavait hallgatva meggyújtsuk az első, majd a 2., 3. és 4. gyertyát. A
növekvő gyertyák lángja azt jelképezi, hogy advent idején Jézus második eljövetelére is várunk, miközben tudjuk, hogy a szentségekben
sokféle módon velünk van. Advent a várakozás ideje, ugyanakkor közeledik december 25-e, karácsony ünnepe is. Iskolánk 6. és 7. évfolyamos tanulói kis műsorukkal még színesebbé tették hétről hétre a
készületet. Az egyházközségi tagok és szülők által készített forralt bor
és a forró tea illata belengte a levegőt, és felmelegítette az embereket.
Áldott ünnepeket kívánunk!
Szöveg: Sándorné Tóth Éva, Tóth Sándorné
Képek: Lovászné Török Magdolna

Mosoly Manók születtek!
Az adakozás, a másokkal való törődés nagyon fontos volt mindig, erről tanúskodik
Szent Erzsébet példája is, és ma is az. Iskolánk
minden évben hirdet adománygyűjtést Szent
Erzsébet napjához kapcsolódóan, illetve más
alkalmakkor is. Már korábban is kapcsolódtunk a Mosoly Manó programhoz, idén is ezt
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Máltai Szeretetszolgálat által szervezett gyűjtést segítettük. Nagy örömünkre a gyerekek is
fontosnak érezték, hogy nehezebb sorsú társaikat segítsék, így 142 db cipősdoboz gyűlt össze
tele játékokkal, finomsággal.
A Diákönkormányzat minden ajándékozót egy Mosoly
Manó kitűzővel jutalmazott.
Köszönjük minden adomáSzöveg:
nyozó segítségét!
Kotánné Kovács Tímea
Fotó:
Czeglédi Dóra,
Kotánné Kovács Tímea
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Orosz kiállításmegnyitó
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Renáta, Újfalusi-Fűr Orsolya és Dobák Sándor. Ezúton is szeretettel
gratulálunk nekik, nyereményük egy-egy orosz hangulatú csomag volt.
Kínálásképpen igyekeztünk ételben, italban is az orosz szokásokat megjeleníteni. Volt többek között vodka savanyú uborkával, tea
szamovárból, kaviáros szendvics, kvasz, orosz édesség és krumplis
pelmenyi, orosz pezsgő.
Úgy éreztük, hogy mindannyiunkra ráfért egy kis vidámság ezekben
a nyomasztó időkben, köszönjük azt is, hogy a járványügyi előírásokat
mindenki betartotta, vigyáztunk egymásra. Ez a nap emlékezetes lesz
programjaink sorában, köszönjük a segítséget Palásthy Pál kollégának,
aki megvalósította a szibériai vadászatot és a kultúrműsort Bordásné
Kovács Katalin igazgatónőnek, aki szavalt és énekelt.
Jövőre találkozunk! Vajon melyik népcsoportra esik a választás?
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

November 24-én nyílt meg az „Oroszországban jártam” című, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és a városlakók közös kiállítása. Ez egy rendhagyó rendezvény az intézmény életében, hiszen
először történt az, hogy a kiállítási tárgyakat településünk lakosai:
Baliné Bazsó Mária, Bordásné Kovács Katalin, Bólya Júlia, dr. Farkas Kristóf Vince, Kovács Tímea, Kovács Andrásné, Lázárné Czeglédi
Mária, Ördögné Czeglédi Mária, Rimóczi Sándorné és Tóth Tibor bocsájtották rendelkezésünkre. A képeket az Orosz Kulturális Központ
és Lovász Nóra és Szőllősi László biztosította számunkra.
A megnyitón jó hangulatban hallgattuk vendégeink oroszországi kalandjairól szóló beszámolókat és történeteket, amik jól kiegészítették
a kiállítás anyagát, amelyet 2022. január végéig tekinthetnek meg az
érdeklődők.
Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Katinka

Orosz nap a könyvtárban
Idén folytatni tudtuk a tematikus napjaink sorát, a tavalyi keszekusza
helyzet miatt végül 2021. november 27-én került megrendezésre a
könyvtári Orosz nap. Ezúttal a művelődési ház helyi gyűjtésű orosz
emlékek kiállításával kísérte a rendezvényünket, mely jelenleg is megtekinthető a földszinti kiállítótermekben.
A Szívek szállodája, a Skót, Angol, Francia napok sorába hangulatilag remekül illeszkedett az idei szervezés. Rengeteget nevettünk,
finomakat kóstoltunk, új ismeretségek köttettek, és reméljük, hogy
tudást és ismeretet is adtunk át az orosz nemzetről, hagyományokról,
szokásokról.
Jól bevált játéktípusainkat minden évben kiegészítjük valami újdonsággal is, így most szenzációs új elemnek bizonyult a célba lövés a
„szibériai” erdőben replika kalasnyikovokkal, a GUM áruház előtti
sorállás és ajándékokra való licitálás, valamint az orosz és hagyományos rulettezés játék rubelekért. Ezek mellett természetesen szellemi,
kreatív, megfigyelési és gyorsasági feladatok is voltak, ahogy korábban
is. Szeretjük, ha ez a nap kihívásokat is rejt, nyerni sosem könnyű
nálunk.
A résztvevők 5 csapatba szerveződve teljesítették a feladatokat.
A nyertes csapat tagjai: Bujákiné
Szabó Anita, Penczner Lászlóné

PETŐFI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Ünnepi nyitva tartás
December 23-27-ig az intézmény ZÁRVA tart. Utána rendezvénytől függően leszünk nyitva.
A könyvtár december 28-30-ig, keddtől
csütörtökig 8,30-16 óráig várja a látogatókat. December 31-én zárva.
Köszönjük, hogy kitartottak velünk a
nehéz időkben is! Intézményünk minden dolgozója szeretettel kíván áldott
karácsonyi ünnepeket, az új esztendőre
pedig jó egészséget, békét, sok nevetést,
s tartalmas kulturális és közösségi élményeket, amelyekkel továbbra is várjuk
kedves látogatóinkat!
Bordásné Kovács Katalin igazgató
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Mikulásunk ajándéka

Fotó: Glonczi Rudolf

Fantasztikus színészi játék, kreatív interaktivitás jelzőkkel illethetjük a december 3-i Helység kalapácsa című előadást, amelyet a 7-8.
évfolyam tekintett meg a művelődési házban. Gál Tamás, a felvidéki
Komáromi Jókai Színház igazgatója és népzenésztársa, Mester László
hihetetlen művészi alázattal és mesterségbeli tudással varázsolta elénk
a helybéli lágyszívű kántor és szemérmetes Erzsók románcát. A veretes
Petőfi-szöveget olyan plasztikusan adta át a művész úr, hogy diákjaink
is jókat kuncogtak a falusi karakterek ábrázolásakor. Jónéhány szerepet
be is vállaltak a gyerekek. A Déryné program támogatásával megvalósult színházi előadásról most is jókedvűen és elégedetten távoztak a
nézők. Köszönjük!
Katinka

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata
minden kedves jászfényszarui lakosnak
áldott és békés karácsonyi ünnepeket, és
sikerekben gazdag, boldog újévet kíván!

Ünnepi könyvajánló
a Városi Könyvtár állományából
December utolsó napjai sokunknak az év legvarázslatosabb, leginkább várt időszaka. A gyerekeknél elkezdődik a téli szünet, a gyárak
leállnak, a háziasszonyok pár nap szabadságot vesznek ki a nagytakarításra és az ünnepi előkészületekre. Karácsony előtt megszaporodnak
a kulturális rendezvények, eljuthatunk színházi előadásra, hangversenyre, korcsolyázni, kézműves foglakozásokra. Minden decemberi élmény tartalmasabbá teszi a várakozást, az ünnepre való ráhangolódást.
Az olvasás, mesehallgatás, családi anekdotázás is segít abban, hogy
átéljük az ünnep lényegét és valóságos mondanivalóját.
Ajánlatunk az ünnepi előkészületekhez,
a karácsonyi sütés-főzéshez:
· Négy évszak házi süteményei (szakácskönyv)
· Ellenállhatatlan édességek
– Generációk kedvenc tortái és süteményei
(süteményeskönyv)
· Fenséges karácsonyi menük (szakácskönyv)
· Náray Tamás: Utolsó reggeli Párizsban
Náray Tamás a divatszalonokban és a konyhában is egyaránt otthonosan mozog, első szakácskönyvében megmutatja, milyenek az igazi
francia sütemények. A könyvben lévő receptek gyönyörűen vannak
fotózva, és szinte mindegyiket elkészítheti kezdő háziasszony is. Igényes kiadvány, és a sütemények jól mutathatnak a karácsonyi vendégváró asztalon is.
Szépen díszített asztalhoz és lakáshoz:
· Karácsonyi készülődés (ajándékcsomagolás, karácsonyi képeslapok,
karácsonyfadíszek)
· Adventi koszorúk –Színes ötletek sorozat kötete
· Adventi naptárak – Színes ötletek sorozat kötete
· Varázslatos díszek, mesés tárgyak
(ügyeskedőknek: mutatós ajándéktárgyak elkészítése
varrással, hímzéssel)
· Karácsonyi kreatív ötlettár
– Kézműves ötletek az egész családnak
Ahogy közeledik a karácsony, egyre többet törjük a fejünket, mi
mindennel tehetnénk szebbé a környezetünket és az ünnep pillanatait. Ez a könyv teli van ötletekkel, ráadásul az egész család számára
tartogat elkészítendőket. A könyv hátulján sablonok is találhatóak.
Karácsonyi mesék a legkisebbeknek:
· Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya
· 3-5-8 perces mesék Mikulásra és karácsonyra
· Wéber Anikó: Hanga régi karácsonya
· Szabó T. Anna: Adventi készülődés
(karácsonyi versek gyűjteménye)
· Corinne Giampaglia: Ella és a téli varázs
· E. T. A. Hoffmann: Diótörő
· Brigitte Weninger: 24 karácsonyi mese
A mesekönyv december minden napjára tartogat egy mesét. Található benne klasszikus és kortárs történet is. Felolvasásra és kisiskolásoknak önálló olvasásra is alkalmas.
Karácsonyi novellák és versek, ha kevés az időnk az olvasásra:
· Szenteste: a kis kötet tartalmaz verset és novellát egyaránt. Olvashatunk Ady Endrétől, József Attilától, Kosztolányi Dezsőtől, Krúdy
Gyulától is.
· Agatha Christie: A karácsonyi puding (hat klasszikus karácsonyi
bűnügyi novella a krimi nagyasszonyától. Aki szereti az angol hangulatot, az nem fog csalódni)
· Fekete István: Almárium – Füveskönyv
„Minden tűz kialszik egyszer – de az ember megmarad, hogy újra és
újra tüzet rakjon, és meglássa benne a saját örömét vagy bánatát.”
A városi könyvtár minden korosztály számára tartogat könyveket a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az
ünnepi előkészületekhez, kikapcsolódáshoz. Látogassanak el hozzánk, és kölcsönözzenek könyvet, folyóiratot, DVD-t, diafilmet, társasjátékot.
Két ünnep között is szeretettel várunk mindenkit!
Bujdosó Katalin könyvtáros
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A hónap értéktári érdekessége
Vizsgálati bizonyítvány 1915.
A Vizsgálati bizonyítvány 106 évvel
korábban, 1915 júniusában Budapesten került kiállításra, mely igazolja,
hogy Pénzes Miklós (1883) gőzgépkezelőre „nézve előirt vizsgálatot a mai
napon alulirt vizsgáló bizottság előtt
sikerrel letette”.
Az okmány érdekessége az 1914. évi
1 koronás mai szóhasználattal „illeték”
bélyeg. Az okmány tulajdonosának fia
Pénzes Miklós an.: Jáger Anna, született
Tápióság, 1910. október 30., 1930-ban
Egerben szerezte tanítói képesítését, és
1936 és 1970 között a jászfényszarui iskolában tanított, itt élt.
Az okirat Pénzes Miklós hagyatékából, Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató iratanyagaként került az értéktárba.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Ládafia
December 2-án a Déryné program támogatásával vendégszerepelt
a Viharsarok Táncszínház a Ládafia
című előadásukkal a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A történet egy hagyományos
népmesét dolgozott fel, ahol a főhős, egy szegénylegény, kimenekíti a
királylányt a gonosz sárkány fogságából, amivel elnyeri a leány kezét
és a király fele királyságát. A gondosan megkoreografált, ötletes és lendületes táncokat lenyűgöző díszlet és fényhatások kísérték. A kiváló
produkció elvarázsolta a jelen lévő óvodásokat, kisiskolásokat és a néptánc növendékeket, akik a végén vastapssal jutalmazták a fantasztikus
előadást.
Róbel Gábor · Képek: Róbel Gábor (1), Katinka (2)
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Elindult a szakkör
– hímzőink újra munkában
A Nemzeti Művelődési Intézet a „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért”
című pályázat keretében hímzőszakköri
foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat és eszközöket biztosított hímzőink
számára. Korábban már kapcsolódtunk
az Újra öltünk, örökítünk kezdeményezéshez is, melynek foglalkozásai során
a jász hímzés fortélyait tanulták meg a
vállalkozó kedvűek. Ez a kis csapat lett
a magja a későbbi hímzőszakkörünknek,
akiket akkor és most is Vassné Sass Katalin népi iparművész oktat.
Ősztől tavaszig 15 különböző használati tárgyat (zsebkendő, szütyő,
neszesszer stb.) ékesítenek fel az asszonyok változatos népi motívumokkal, különleges hímzési eljárásokkal. A munkafolyamatot kiállítás
zárja majd.
A szakkör program keretében egy külön oldalon oktatóvideók is segítik a munkát, a minták trükkjeit, gyakorlati megvalósítását mutatják
be neves szakemberek.
A programban való részvétel feltétele volt a szakkörszervezői képzésen való részvétel és vizsga, melyet az NMI-nél kellett teljesíteni.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó, szakkörszervező könyvtáros

Kedves felajánlást kaptak
hímzőink egy tóalmási hölgytől,
Zombori Évától.
Boltfelszámolás után megmaradt
hímzőfonalakat ajándékozott
a csoportnak.
Köszönjük!
Szöveg: Nagy Ildikó
Kép: Bujdosó Katalin

Adománygyűjtés
November 28-án megrendezésre került csapatunk adománygyűjtő
rendezvénye.
Számos foglalkoztató programmal sikerült szórakoztatnunk a hozzánk érkező családokat. Idén vendégül láthattuk a Pajti Manó és barátai amatőr színjátszó csoportot. A Mikulás zsákja című darabbal
varázsolták el mind a gyermekek, mind a mi lelkünket.
Idén is tartós élelmiszer és tisztálkodási szer volt a belépő, amit a
Gyermekétkeztetési Alapítvány részére gyűjtöttünk.
Köszönjük nektek az egész évi támogatást rendezvényeinkhez, és a
töretlen kupakgyűjtést városunk lakóinak.
Áldott ünnepeket kíván csapatunk minden tagja.
Háfra Sóti Bernadett
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Pillanatok és
hangulatok
az októberi
Fény Fesztiválról
Fotók: Katinka, Glonczi Rudolf

MIT REJT A LÁDAFIA?
Papkastély udvarán készült osztálykép az 1957/58-as tanévben
Az épületben 1956-tól 1966-ig
Mészáros Ferenc után és Kereszalsó tagozatos iskolai oktatás folyt
tesi József előtt igazgatói feladatot
két tanteremben, valamint egy
látott el. Nagy Károlyné Rékasi
tanítói lakást is kialakítottak. Ezt
Erzsébet Hatvanban lakik, a volt
követően 1971-ig iskolai napközitanítványok nevében további jó
ként működött, melyhez a szolgáegészséget, boldogságot kívánunk.
lati lakásból 1966-ban harmadik
Jászfényszaru után először a 2. száfoglalkoztatási termet létesítettek.
mú iskolában tanított, majd a 4.
Az iskolai működés elején az
számú Általános Iskola igazgatója
1957/58. tanévben készült csolett 1980-ban, vezetői beosztását
portképet tesszük közkinccsé. A
1991-ig, nyugdíjba vonulásáképen első osztályos tanulók láthaig töltötte be. A tízéves Tanítók
tók, akik 1950-ben (évvesztesek),
emlékműve ünnepségen 2012.
illetve nagy többségük 1951-ben
szeptember 1-jén elhunyt volt
született.
kollégára, tanítójára, Rigó Máriára
Balról jobbra haladva: Az első sor: Bali Gábor, Jáger István,
A képen látható tanító Rékaemlékezett, majd 2013. szeptemHerczeg Imre, Kiss P Béla, Rékasi Béla, Mészáros András;
si Erzsébet (Nagy Károlyné)
ber 28-án a Homoktanyai iskola
A második sor: Zsólyomi Anna, Rékasi Erzsébet, Lengyel Mária,
(1936-) 1956. július 1-től került a
emléktábla avatásán mint öregdiGál Mária, Borbély Edit, Dobák Erzsébet, Kovács Anna;
Jászfényszarui Állami Általános Isák idézte fel itt eltöltött iskoláséveA harmadik sor: Rékasi Erzsébet tanító, ? Etelka, Palócz Éva,
kolába. Tanítói oklevelét a jászbeit. A Nagyiskolában az Igazgatók
rényi Tanítóképzőben 1956. július Kovács Éva, Penczner Mária, Görbe Magdolna, Kiss Éva, Dávid Éva; táblájánál 2016. december 3-án az
7-én kapta. Nyolc tanévet töltött A negyedik sor: Ézsiás István, Nyers Ferenc, Bódis Sándor, Jánosi Imre, avatóbeszédet tartotta.
Vancsik Sándor, Dávid Imre, Baranyi László, Ézsiás Sándor,
Jászfényszarun, 1964. szeptember
A fényképet kaptuk Pál Ignácné
1-jén áthelyezték Hatvanba.
Balog István, Adamcsek Imre igazgató
Dávid Évától, a személyek azonoA Papkastély udvarán készült
sításában Dávid Éva, Dávid Imre
csoportképen bal oldalon Rékasi Erzsébet tanító, a jobb szélen
és Ézsiás Sándor volt segítségemre, melyet ezúton köszönök meg.
Adamcsek Imre megbízott igazgató látható, aki ebben a tanévben

Tóth Tibor
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Ahány népfőiskola…
Szemző Kálmán, a magyar népfőiskolai mozgalom úttörője már
1941-ben a népfőiskola, vagy inkább tágabb értelemben a népművelés problematikáját vizsgálva így ír: „Ahány népfőiskola Magyarhonban van, az mind annyiféle. És minden népfőiskolai vezető arról
van meggyőződve, hogy az ő népfőiskolája lesz a magyar viszonyoknak legmegfelelőbb.” (Szemző Kálmán: A pilisi népfőiskola. 1941)
Kereken nyolc évtized telt el a sorok megjelenése óta, de ez bizony
ma is éppen így van.
Észak-Alföldi Népfőiskolai Szövetség megalakuló rendezvénye Derecskén és Mikepércsen volt, amelyről előző lapszámban tudósítottunk. A
szövetség újabb állomáshoz érkezett – Jantyik Zsolt, a Kék-Kálló Menti Népfőiskola Társaság elnöke és Harangozó Imre néprajzkutató, az
újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola elnöke a szövetség tagjait hívta meg
Újkígyósra, hogy több fontos kérdés mellett tanácskozzanak arról, milyen
tartalommal töltsék meg az alapszabályt.
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tel és néprajzzal is foglakozó váradi püspököt választották. A névválasztásban szerepet játszott az is, hogy egyházilag Újkígyós a legutóbbi időkig
a Nagyváradi Egyházmegyéhez tartozott. Az egyesület alapszabályában
célként a hagyományos paraszti műveltség kutatása és bemutatása, pedagógiai adoptációja, valamint az elmúlt évtizedek alatt a közoktatásból kiszorult, az egészséges nemzettudat fejlődéséhez elengedhetetlen magyarságtudomány, ezen belül a történelem, régészet, művészettörténet néprajz
és honismeret is helyet kapott. Az Ipolyi Arnold Népfőiskola eddigi tevékenysége értékteremtésre és értékőrzésre koncentrál.
1990-es évek elején kérték és kapták vissza az önkormányzattól ezt a
házat is, ami az államosítás előtt katolikus tanítói lakásként szolgált. Civil összefogással, egyházi segítséggel felújították, itt alakították ki az első
magyarországi csángó kiállítást, 1994-ben Lezsák Sándor avatta föl. A
népfőiskola keretében itt tartott előadások, táborok később máshová kerültek, az épület állaga pedig szigetelési hiányosságok miatt ismét leromlott. Néhány éve a Leader pályázat és az egyházközség segítségével újra
rendbe hozták, és elhelyezték benne a most teljessé vált kiállítási anyagot.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Adventi gondolatok

Csángó kiállítás Forrás: Ipolyi Arnold Népfőiskola honlapja
Harangozó Imre a népfőiskola elnöke
„Értelmezésem szerint a Népfőiskola olyan hely, tér és idő, ahol értékeket,
szemléletet és lehetőséget mutatunk föl, alapvetően önként, személyes motiváltság mentén érkező, erre fogékony felebarátainknak – különösebb kötöttségek
nélkül, akkor és úgy, ahogyan éppen lehet…” Harangozó Imre (Újkígyós)
Két egészen friss példa az Ipolyi Arnold Népfőiskola háza tájáról:
Egy értelmiségi családba született leány, az 1990-es évek második felében debreceni egyetemistaként időről időre megküzdve az oda-vissza
közel 300 km-es úttal eljárt Újkígyósra, a népfőiskola előadásaira. A leány
velünk tartott nagyobb programjainkra, táborainkra is. Az itt kapott szikra lángot vetett leánykánk lelkében, és (a szülők nem kis aggodalmával
kísérve) ő időről időre akár hónapokra is eltűnt a moldvai csángók falvaiban. Élte az ottani életet, s közben szorgalmasan tanult, gyűjtötte magába
az élményeket – énekelt, szőtt…
Ez az akkori leány ma Franciaországban, az Université Paris-Est –
Champs-sur-Marne nyelvi lektorátusán angol és olasz nyelvet tanít. Innen küldte el egy a moldvai klézsében szőtt kendőjét, hogy helyezzük el
az Ipolyi Arnold Népfőiskola moldvai gyűjteményében. Adrienn kendője
hazatalált, …innen indult a készítője Moldvába, hogy az ott szerzett tudás, tapasztalat élete része legyen.
Mahovics Tamás és felesége Mahovicsné Ladányi Anita hagyományaink, különösen a táncaink, mozdulatbéli örökségünk hivatott éltetői.
Családon belül is példás a természetes tudásátadás, fiuk, ifj. Mahovics
Tamás a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató révén 11 évesen országosan is ismerté vált táncos, mint mondja: „nulla éves korom óta táncolok”. A család gyűjteményébe került a népi vallásosság egy becses tárgyi
emléke. Egy olajnyomatos kép, ami a nevezetes első, 1890-es „tornyai
jelenség” képi emléke. Éppen azt a pillanatot ábrázolja, amikor ott, a tornyi libalegelőn Szűz Mária megjelenik egy szegény kislány, Dusik Örzsike
előtt. Tamás és Anita úgy gondolta, hogy a kép legjobb helye az Ipolyi
Arnold Népfőiskola gyűjteményében van, hiszen újkígyósi őseinket, mint
a kialakuló kultusz lelkes híveit említik a korabeli források. A tárgyak
jeles vendégek jelenlétében kerültek helyükre Újkígyóson, az Ipolyi Arnold Népfőiskolán. Újkígyós mintegy hatezer lelket számláló nagyközség
Békés megyében. Szlovák és román nemzetiségi közegben az egyetlen
hagyományosan magyar település a vidéken. Népe a XIX. század elején
települt ide, a békési tájra a szegedi kirajzások legészakibb csoportjaként.
Magával hozta a „szögedi nemzet” régies, őző beszédét, középkorias mentalitását, gondolkodását és a katolikus hitet.
Mit kell tudnunk az újkígyósi népfőiskoláról?
Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesületet még az 1990-es
évek elején hozták létre. Névadóul a széles műveltségű, művészettörténet-

Az elmúlt években az Erzsébet-napi rendezvényeken több olyan személlyel is találkozhattunk Jászfényszarun, akinek életét nyomon követjük, akiről szívesen olvasunk. Jó szívvel ajánljuk az alábbiakat olvasóink
figyelmébe.
Alázat – Tornya Erika
„Mielőtt szerzetes lettem, gépészmérnökként dolgoztam. Kezdő koromban egyszer elment a főnököm szabadságra, és visszatértekor számon
kérte a feladataimat. Büszkén mondtam, hogy mindent megcsináltam,
sőt, egy kollégámnak még oktatási terveket is készítettem. Felháborodott,
hogy engedély nélkül másnak is dolgoztam, és fegyelmit adott, hogy
okuljak az esetből. Hiszen meg kell tanulni egy beosztottnak, meddig tart
a kompetenciája, a segítségkérés pedig mikor fordul át kihasználásba. A
mai napig hálás vagyok neki ezért a leckéért.
A definíció a Katolikus Lexikonban így szól: „Alázat, alázatosság (lat.
humilitas, a humus, 'föld' szóból): erény, amely képessé tesz arra, hogy az
ember igazságának, teremtett voltának megfelelően és törékenységének tudatában éljen. Ellentéte a gőg. Az alázatosság igaz önismeretből fakad, amely
megóv az elbizakodottságtól.”
Ezt a magam számára úgy magyarázom, hogy megengedem Istennek,
hogy Isten legyen, én meg elfogadom azt, hogy csak egy ember vagyok:
nem én mozgatom a világot, nem vagyok mindenért felelős, a képességeimnek határai vannak. Fejleszthetem önmagam, de ha valamit elérek,
akkor tisztában vagyok vele, hogy Isten adta hozzá a talentumokat és lehetőségeket, amiket felhasználtam… Helyes értelemben alázatos csak az
tud lenni, aki már tudja, kicsoda, és elfogadta valóságának határait.

A jelenleg is működő magyar Szent Kereszt-templom
Detroit egykori magyar negyedében (Michigan)
Az alázatosnak ható viselkedés lehet a védtelenség, az önvédelmi technikák hiányának az elleplezése, vagy épp terelés, a kellemetlenségek kényelmes elkerülése is. Onnan tudhatom, hogy valóban alázatos vagyok-e, vagy
csak konfliktuskerülő, hogy megvizsgálom, béke van-e bennem. Ha
szabadon tudok igent mondani olyan helyzetekre, amik nem kényelmesek számomra, másoknak viszont előnyösek, és ezt elfogadva nyugodt vagyok, akkor az jó alázat. (Az alázatosság nem balekság – Beszélgetés Tornya
(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)
Erikával, a Sacré Coeur nővérek magyarországi képviselőjével, részlet a KÉPMÁS folyóiratban megjelent cikkből)
Az ember elsődleges hajlama a jóra való törekvés – Baritz Sarolta
Laura nővér
Az Európai Polgár díjat 2008 óta minden évben odaítéli az Európai
Parlament (EP). Magyarországon 2020-ban Baritz Sarolta Laura OP, a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) szakirányú továbbképzés szakfelelőse lett az egyik díjazott, amelynek átadója most, 2021 őszén történt
az Európa Házban. Az Európai Unió éppen a Laura nővér által képviselt
és oktatott emberközpontú gazdaság megvalósításáért jött létre. Gratulálunk az elismeréshez!
Áldott ünnepet és boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében!
Kovács Béláné Pető Magdolna

Ahol nem csak a szívekben van
karácsony
Egy amerikai bajor kisvárosban jártunk, ahol hagyományokra, nemzeti
értékeikre építették a város életét, gazdaságát, s nem mellesleg egész évben
karácsony van.
A bajor mesebeli házak, gyönyörűséges kis terek, a látványműhelyként
is működő édességboltokból kiáramló illatok és az ott kóstolt karamellás
édességek, karácsonyi fények, énekek, csilingelő lovas hintó s persze egy
kis hideg szél és hóesés az ember minden érzékét elbűvöli. A lakosság kedvessége, figyelmessége és felkészültsége lenyűgöző – jól állják a turisták rohamát is – mindent a lehető legpraktikusabban igyekeznek megszervezni,
és ezernyi apró élménnyel varázsolják a látogató elé a karácsonyt.

Karácsonyi történet
A Csendes éj című dal
az egyik legnépszerűbb
karácsonyi ének. Eredetileg német szövegét Josef Mohr osztrák pap írta
Stille Nacht címmel, dallamát Franz X. Gruber
komponálta 1818-ban. A dalt először az ausztriai Oberndorf bei Salzburg
Szent Miklós-templomában adták elő 1818. december 25-én. Mohr már
jóval korábban, 1816-ban megírta a szöveget, de csak az előadást megelőző szentestén kérte meg Grubert, hogy szerezzen dallamot és gitárkíséretet hozzá. Nem tudni, mi adta neki ezt az ötletet; a gitárzene abban
az időben inkább a szórakozóhelyeken volt jellemző – a hagyomány úgy
tartja, hogy a templom orgonája nem működött (a történet egy népszerű
változatában egerek rágták szét a fújtatókat). Gruber először nem értett
egyet Mohrral, mert félt, hogy a híveknek nem tetszik majd a gitárkíséret,
de végül beleegyezett, és megírta a zenét, melyre hatással voltak Gruber
szülőföldjének népzenei hagyományai. Mikor befejezte, már csak pár óra
volt hátra a miséig. A karácsonyi misére érkező híveket eleinte meglepte
az újítás, hogy gitárkísérettel adják elő az éneket, de végül megkedvelték
a dallamot.
Az 1900-as évek elején a Szent Miklóstemplomot lebontották, egyrészt mert egy
árvíz megrongálta, másrészt a városközpont
messzebb került a folyótól, biztonságosabb
helyre, és ott új templomot emeltek. A lebontott templom helyén egy emlékkápolna épült,
a Csendes Éj emlékkápolna, s egy közeli házban pedig múzeumot alakítottak ki, ahová a
világ minden tájáról érkeznek turisták, főleg
decemberben. A Csendes Éj emlékkápolna
– amely az eredeti tökéletes mása – a világ
másik végén, Frankenmuth-ban a michigani
kisvárosban is őrzi a karácsonyi ének történetét és varázsát.
„Csendes éj, drága szent éj,
örvendj szív, bízva élj.
Isten gyermeke áldva néz rád,
hív az óra, mely víg reményt ád.”
Kovács Béláné Pető Magdolna

Frankenmuth egy michigani kisváros, a lakossága alig több mint ötezer. Michigan állam az USA északi részén, a Nagy-tavaknál található,
Kanadával határos. Legnagyobb és leghíresebb városa Detroit. Van viszont egy bajor kisvárosa, Frankenmuth, amely méltán híres az örök karácsonyáról. Az állam lakosságának egyötöde német származásúnak tartja
magát, több település is visel német nevet erre felé.
Frankenmuthot Michigen 10 legszebb városa között említik – joggal,
s itt egész évben karácsony van. Természetesen ilyenkor télen az igazi,
amikor kissé didergően ugyan, de megcsodáljuk a mesebeli házakat, a fedett fahidat, a főtér díszkútját és az óriási, égőkkel díszített karácsonyfát,
amelyen karácsonyi zenével kísért fényjáték látható. A látványos hétperces
fény- és zenei show valóban lélekemelő. A világhírű Cherry Republic üzleteiben kapható michigeni cseresznye aszalva minden édességben megtalálható. Amit pedig egy gyümölccsel tenni lehet, az itt megtörténik,
minden formában feldolgozásra kerül. S mint mindenütt, itt is rábukkanhatunk egy kis „magyar termékre” – Balaton néven aszalt gyümölcsöt
árulnak – vélhetően valamikor Magyarországról származva, a termelő így
szerette volna megőrizni az eredetét. S ha még eddig nem tettük volna
meg, levelet is írhatunk a Mikulásnak, természetesen ehhez stílusos levélpapír vehető el a polcról. Frankenmuth manói pedig gondoskodnak
arról, hogy elsőbbségi levélként eljusson az Északi-sarkra! Itt található a
világ legnagyobb, két hektáron elterülő karácsonyi áruháza, a Bronner
karácsonyi csodaország, Bronner CHRISTmas Wonderland, amely az év
361 napján nyitva van. A boltot 1945-ben alapították, évente 2 millió
látogatót fogad, egész évben karácsonyi dalok szólnak, és kizárólag karácsonykor nincs nyitva.
Ausztria engedélyével a szomszédos telken még az oberndorfi kápolna
mását is megépítették, ahonnan a Csendes éj című karácsonyi dal világhódító útjára indult. Itt az ének szövege egy-egy táblán a világ számos
nyelvén – köztük magyarul is – olvasható.

Fényszarui ízőrző
Karácsony közeledtével úgy gondoltuk, hogy a Fényszarui ízőrző
programsorozatunk keretében a rostélyos kalács receptjének és elkészítési módjának bemutatása után, most a mézeskalácskészítés rejtelmeibe avatjuk be az érdeklődőket. Sajnos a tavalyi évhez hasonlóan
most sem volt lehetőség a személyes találkozásra, így egy rövidfilm
formájában, az online felületen
tesszük közzé a közkedvelt karácsonyi sütemény elkészítési módját.
Ugyan számos recept létezik, mi
Pető Lászlóné Kati nénit kértük
meg, hogy ossza meg velünk az
általa készített, már oly sok helyi
rendezvényen látott gyönyörűen
díszített, finom mézeskalácsának
receptjét és annak elkészítési módját. Az erről készült filmet hamarosan megtekinthetik a Youtube-on,
melynek elérhetőségét közzétesszük a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár Facebook-oldalán és honlapján. Reméljük, sokan kedvet
kapnak majd, hogy maguk is elkészítsék.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítsége nélkül ez a felvétel nem készülhetett volna el, így a Teaház munkatársainak a helyszín biztosításáért, Réz Bertoldnak a film felvételéért
és annak utómunkálataiért, végül, de nem utolsó sorban Pető Lászlóné Kati néninek, aki ebben a mindenki számára nehéz időszakban
is vállalta, hogy segítségünkre lesz és bemutatja a mézeskalácssütés és
Kép és szöveg: Dobos Marianna
díszítés fortélyait. 
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Egy doktori védés kapcsán…
Október második felében kedves levelet kaptam Kiss-Bíró
Gyöngyvértől, aki november 5-én tartandó doktori védésére invitált Szegedre.
A nyilvános vitára a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Karának
konferenciatermében került sor.
A disszertáció „Az ÉszaknyugatJászság 11-15. századi településtörténetének vázlata” címet viselte. Kiss-Bíró Györgyvér régész
– dr. Kertész Róbert jóvoltából
és dr. Langó Péter közbejárásának köszönhetően – 2012 óta foglalkozik a Jászfényszaru–Samsung
parkoló/Szőlők alja lelőhelyen
feltárt Árpád-kori település régészeti anyagának feldolgozásával.
Jászfényszaru területén jelentős
Kiss-Bíró Györgyvér
számú régészeti lelőhely ismert,
és az elmúlt években az Ipari Park
bővülése, a 32-es főút felújítása, valamint a kerékpárút kialakítása kapcsán egyre több régészeti lelőhely került feltárásra.
Jászfényszarut a disszertációban egy külön fejezetben taglalja, és több
itt található lelőhelyeket is ismertet a szerző. A bíráló bizottság elnöke
prof. dr. Révész László egyetemi tanár, az opponens dr. Kovács Szilvia egyetemi adjunktus és dr. Langó Péter egyetemi docens volt. Dr.
Pintér-Nagy Katalin egyetemi adjunktus és prof. dr. Takács Miklós
egyetemi tanár bizottsági tagként működött közre.
Az 522 oldalas disszertáció a tartalomjegyzék után a köszönetnyilvánítással folytatódik. A sok név között olvashatjuk Langó Péter
(városunk díszpolgára) nevét, akivel kapcsolatban a következőt írta a
disszerens: „Köszönöm […], hogy a lelőhellyel és Jászfényszaru régészeti
lelőhelyeivel kapcsolatos ismereteit megosztotta velem, és hogy általa bekapcsolódhattam a Jászság kutatásába.” Kolozs István esetében a szerző
így fogalmaz „Köszönöm […], hogy fél nap alatt is sokat tanulhattam
Tőle Jászfényszaruról, és hogy lelkiismeretesen óvja régészeti örökségünket.” „A jászberényi Jász Múzeum régészének, Gulyás András Zoltánnak köszönöm, hogy a régészeti gyűjteménynek a vizsgált területhez kapcsolódó részét megtekinthettem, s ezáltal disszertációmat újabb adatokkal
egészíthettem ki; továbbá köszönöm, hogy az egyes lelőhelyekre vonatkozó
adattári anyagokba és a cikk kéziratába betekintést nyerhettem.” A nevek között szerepel többek között Kertész Róbert, a megyei múzeum
régésze, aki több jászfényszarui feltárást vezetett, Selmeczi László (a
FÉBE „Tiszteletbeli Tag” cím birtokosa), aki régészeti ásatásokat végzett városunkban.
A bevezetésből kiderül, hogy a dolgozatban az Északnyugat-Jászság 11–15. századi településtörténetével kapcsolatos adatok kerültek
összegyűjtésre, mind történeti, mind régészeti vonalon. Ezt követi a
középkori települések és lakóépületek kutatásának áttekintése Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye és a Jászság vonatkozásában,
majd az Északnyugat-Jászságban ismert középkori régészeti lelőhelyek
vizsgálata olvasható a következő fejezetben.
Elsőként a Jászfényszaru határában található középkori régészeti emlékeket mutatja be a szerző. Sorra veszi a mai Jászfényszaruhoz
tartozó területen található 40 középkori régészeti lelőhelyet Ludastól
(Jászfényszaru északi határában, a boldogi és a hatvani határ találkozási pontjához közel) a Csonthalom dűlőig. A lelőhelyekről többet nem
árulhatok el, az a disszertációból megtudható.
A továbbiakban áttekintést kapunk még a Jászágó, Jászárokszállás,
Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy és Pusztamonostor határában ismert középkori régészeti lelőhelyről.
Jászfényszaru meghatározó szerepét mutatja, hogy az összes lelőhely
közel fele városunk határához kötődik. A településünk a legjobban kutatott területek közé tartozik, az utóbbi időben a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány kiadásában négy helytörténeti könyv is megjelent.
Így Langó Péter: Szállástól a mezővárosig – Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjáról (2000), Lantos Péter: Jászfényszaru tör-

ténete (2003), Langó Péter: Történelmi források Jászfényszaru múltjához (2018). Különös jelentőséggel bír a 2019-ben napvilágot látott
Gulyás András Zoltán – Tóth Tibor: A Jászság kapuja, Jászfényszaru
– Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról című kiadvány.
A dolgozatban 223 oldalon olvashatunk a Jászfényszaru határában,
pontosabban a Szőlők alján feltárt középkori településről. A területen
2007-ben végeztek megelőző feltárást a megyei Damjanich János Múzeum munkatársai Kertész Róbert vezetésével. Az ásatás a Samsung
gyár kamionparkolójának létesítése miatt vált szükségessé. A több
mint 3 hektár nagyságú ásatási területen 309 objektumot tártak fel.
A régészeti jelenségek többsége egy Árpád-kori településhez tartozott.
A disszertáció a feltárás
kapcsán értékes olvasmány, a
múlt megismerésében a leírt
régészeti jelenségek segítenek.
Megtudhatjuk, hogy hogyan
néztek ki akkor a házak (45
ház leírása és ábrázolása található a dolgozatban), a falazat,
a bejárat, a padló, a házak
A fazék, amit leborított állapotban
tüzelőberendezései és egyéb
találtak
Jászfényszaru–Barátok tava
elemei. A szerző több alfejezetlelőhelyen
ben a házakat körülvevő egyéb
építményeket is taglalja, így a
kültéri kemencék, a tűzhelyek, a vermek, a gödrök, a cölöphelyek, az
árkok és a karámok is bemutatásra kerülnek.
Negyvenkét oldalon ismerteti és értékeli a feltárt leletanyagokat, így
a különböző kerámiákat, fémleleteket (kések, sarló, csákány, kulcsok,
vaspánt, sarkantyú, vaskarika, vasszög stb.), kőanyagokat, valamint röviden kitér az állatcsontleletekre és a malakológiai maradványokra is.
Összegezve elmondható, hogy „Jászfényszaru–Szőlők alján egy viszonylag nagy kiterjedésű és hosszú életű Árpád-kori falu feltárására nyílt
lehetőség. A mocsarasabb területből kiemelkedő homokháton álló, különböző mértékben földbemélyített házak és a feltételezhető felszíni épületek
több évszázadon át megfelelő lakóhelyet biztosítottak az embereknek.”
Kiss-Bíró Gyöngyvér szakmájából eredően fontosnak tartja a régészeti kutatások eredményeit, ugyanakkor nélkülözhetetlennek tartja az
adott korszakhoz és területhez kapcsolódó történeti adatokat is, ezért
az okleveleket is bevonta az elemzésbe. A fentiekre, s az ezek alapján
levonható következtetésekre 89 oldalt szentelt, két szakaszra bontva,
a 11. századtól a tatárjárásig, illetve ezt követően a jász székrendszer
kialakulásáig. Az eddig létező
történeti adatok ütköztetésével
keresi a választ a jászok magyarországi betelepülésének,
valamint az északnyugat-jászsági jász települések kialakulásának időpontjára. Megismerhetjük a vizsgált területen élők
középkori településhálózatát, a
lakosság életmódját, a jász népA 34. ház kemencéje
csoport sajátos birtokszerzési
Jászfényszaru–Szőlők alján
és közigazgatási gyakorlatát.
A jászok betelepülésének és
Jászfényszaru település létrejöttének pontos időpontjához kaptunk
ugyan újabb fogódzókat, de ezek továbbra is nyitott kérdések, talán
újabb régészeti kutatások segíthetnek a tisztázásukban. Egy biztos,
településünk első említése Zsigmond király oklevele alapján 1433-ra
datálódik.
A dolgozat végén a források és szakirodalmak gazdag tárházát találjuk. A disszertációt a 234 képmelléklet, a 6 táblázat és a 66 tábla
jegyzéke zárja.
A disszertáció kétharmada településünkhöz kötődik, gazdagítva ismereteinket a szülőhelyről és öregbítve annak jó hírnevét. Köszönjük
Kiss-Bíró Gyöngyvér munkáját, aki a régészeten kívül később férje
sógornője, Kissné dr. Annus Ágnes révén családi kapcsolatba is került
városunk egykori diákpolgármesterével.
(folytatás a 18. oldalon)
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(folytatás a 17. oldalról)
Dr. Langó Péter opponens véleményéből idézve: „Kiss-Bíró
Gyöngyvér hatalmas munkát végzett, amelyet egy kiérlelt, átfogó doktori
értekezés keretében nyújtott be a Szegedi Tudományegyetemre. A munka
nem többre vállalkozik, mint arra, hogy megvizsgálja a Jászság északnyugati részének középkori régészeti hagyatékát, és azt egy településtörténeti
képbe helyezve nyújt áttekintő értékelést a térségről…”
„Összefoglalásul talán azt érdemes újra kiemelni, hogy meggyőződésem
szerint Kiss-Bíró Gyöngyvér munkája új fejezetet fog nyitni a Jászság középkori történetének és régészetének kutatásában. Ez a kiemelkedő
színvonalú dolgozat nemcsak a teljességre törekszik a szakirodalomban
felmerült kérdések bemutatása kapcsán, hanem komoly elemzést nyújt az
első olyan középkori jászsági település régészeti hagyatékáról, melyet teljesen fel is dolgozott és mintaszerűen közreadott. Hivatkozásai pontosak
és hatalmas szakirodalmat ölelnek át. A dolgozathoz készített képek és
ábrák nemcsak pontosak, hanem – a szöveghez hasonlóan ‒ a további
kutatások számára is példamutatók. Ezt követően már nem nagyon lesz
ildomos ennél gyengébb kivitelű térképekkel megjelenni egy-egy ilyen ös�szefoglalásban…”
„Kiss-Bíró Gyöngyvér kiemelkedő munkájához szívből gratulálok, s
reménykedem benne, hogy a dolgozat hamarosan könyv formában is meg
fog jelenni, így nemcsak a régészet tudományos berkein mozgó kevesek,
hanem a széles értelemben vett érdeklődők is használhatják, olvashatják
ezt a korszerű tudományos munkát Jászfényszaru és a Felső-Jászság középkoráról.”
Gratulálunk a disszertáció summa cum laude minősítéséhez.
Bízom benne, hogy a múltunk iránt érdeklődő olvasóknak felkeltettem az érdeklődését a doktori értekezés iránt. A dolgozat egész terjedelmében olvasható a www.febe.hu honlapon. Az Értékek Tárháza
Egyéb fülén a dr. Kiss-Bíró Gyöngyvér megvédett disszertációja címTóth Tibor
szóra kattintva töltődik be az 522 oldal.

270 éve született
id. Bedekovich Lőrinc,
a Jászkun Kerület első földmérője
A nagy tudású mérnök gazdag
életútját bemutatva – Bedekovichemlékév (2019–2020) eseményei,
térképkiállítások, konferenciák, kiadványok, képeslapok megjelentetése,
id. Bedekovich mérnök munkássága,
mint nemzeti érték felvétele a megyei
értéktárba – ebben az évben a mérnök
születésének 270. évfordulójára emlékezünk.
Az emlékév zárásaként tervezünk egy szakmai népfőiskolai konferenciát, amely megvalósítására reméljük, már a tavasszal sor kerülhet.
A népfőiskolai társaság elkötelezett a Bedekovich-hagyaték feltárása,
közzététele mellett, így a Bedekovich-kiállítások tervezése is folyamatos. A helytörténeti kutatások során – számos újdonságra is bukkanva – tudható már az is, hogy hol élhetett, és hol voltak birtokai a
Bedekovich családnak. Ennek igazolására a szakmai anyagok megjelenésére számítunk.
Népfőiskolai társaságunk névadója idősebb Bedekovich Lőrinc (Jászapáti, 1751. augusztus 8. – Jászfényszaru, 1823. november 15.) aki 1777 és
1779 között a budai Királyi Egyetemen vizsgázott, így hiteles földmérői
képzettséget szerzett. A Jászkun kerület 1779. június 2-án választotta meg
Bedekovich Lőrincet a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé, munkáját negyven éven át e területen végezte. A földmérő nem
szülővárosában Jászapátin és nem is a Jászkun Kerület központjában,
Jászberényben, hanem Jászfényszarun telepedett le feleségével, Pruzsinszky
Erzsébettel, akitől Jászfényszarun született három gyermeke: Mária, Vencel és Lőrinc. Munkáinak egy részén látható is, hogy térképeit, terveit
Jászfényszarun készítette.
Utazás
Utazásainkat ebben az évben is úgy terveztük, hogy a helytörténeti
kutatásainkhoz is kapcsolódjanak. Így került sor arra is, hogy a ko-
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rábbi levelezések, telefonbeszélgetések után Gyulán a megyei levéltár
munkatársaival személyesen is megismerkedtünk, felkerestük a táj- és
víztörténetet bemutató oktató és információs házat, felvettük a kapcsolatot a gyulai könyvtár helytörténeti munkatársával, a Bodoki
Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagjával, a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság munkatársaival.
A Tájvízház számos oldalról mutatja be, hogyan történt a vízgazdálkodás ebben a régióban – egészen
a folyószabályozások előtti időktől.
Megismerhetik a látogatók például a
közfürdők, a törökfürdők hangulatát
is, akárcsak dr. Mosonyi Emil vízépítő mérnök munkásságát, életét.
Az intézmény évek óta részese a Múzeumok éjszakájának is. Mutatták már be a gyógynövények jótékony hatásait, a méhek életét. De
zajlott koncert és színpadi előadás is ezeken az estéken. Ezen a napon
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság épületét is megnyitják a látogatók
előtt.
A Múzeumok éjszakáján interaktív ismeretszerzési lehetőséget biztosítanak a Tájvízház szakemberei a régió vízügyi- és természeti vonatkozásairól úgy, hogy minden egyes kiállítótérben más és más bemutató
várja a látogatókat. Így a vízügyi szakemberek is feladatot kapnak.
Terepasztalok, különböző játékok segítségével adnak betekintést az
árvizek, belvizek és a környezetvédelem világába, de megelevenednek
a Körös-vidék madarai, állatai, uszonyosai, méhecskéi, gyógynövényei
is. A közkedvelt boszorkány pedig újra fogadja majd a jövőjükre kíváncsi vendégeket.
Dr. Mosonyi Emil mérnök munkássága és a Tájvízház mint érték
bekerült a megyei értéktárba. A professzor dolgozószobája berendezését ajándékozta az emlékszoba létesítéséhez, berendezéséhez. Számos
tárgyi és írásos, képi dokumentációs emlékkel együtt, melyek megismertetik életútjával, személyiségével a látogatókat. Szakmai és baráti
szálak fűzték a szakembert a Körös-vidékhez, ahol pályája elindult, és
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz, Gyulához, ahová élete utolsó évtizedében többször ellátogatott
feleségével – írja honlapján az igazgatóság.
Az internet használata adta lehetőségeknek köszönhetően már korábban is olvastuk, hogy a térség vízügyi
mérnökének munkásságára joggal
büszke város életnagyságú szobor
állítását tervezte. A Bodoki Károly-szobor Gyulán a Megyeháza utcában csodálható meg. A vízügyi szakember születésének 200. évfordulója alkalmából állítottak emléket a részére. Nemcsak a Körösök és
a Berettyó szabályozása terén szerzett érdemeket a szakember, hanem
a várost érintő ügyekben is. Széri-Varga Géza alkotta meg a szobrot,
melyet 2014. március 29-én avattak fel.
Az alábbi felirat olvasható: „Bodoki Károly, mérnök 1814–1868; A
szobrot – a Körösök és a Berettyó szabályozásának kiemelkedő alakja –
Bodoki Károly születésének 200. évfordulója alkalmából állította a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula Város Önkormányzata és a támogató
Kovács Béláné Pető Magdolna
adományozók közössége 2014-ben."
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A Roma Nemzetiségi
Önkormányzata hírei

Decemberi hónapban két alkalommal élelmiszert és egy alkalommal
ruhát kaptunk az adományozóktól,
melyeket a rászoruló családokhoz juttattunk el.
A Jászfényszaru Roma Nemzetiségi
Önkormányzata megköszöni az adományozóknak önzetlen segítségüket.

Kép és szöveg:

Glonczi Rudolf elnök
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JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV – 2021
A Jászsági Évkönyv Alapítvány által november végére elkészült
a dr. Pethő László nyugalmazott egyetemi docens által alapított
és szerkesztett Jászsági Évkönyv, sorrendben a 29. kötete. A kiadványt november 30-án Jászjákóhalmán, december 3-án Jászkiséren mutatták be. A könyv 248 oldalon, hét fejezetben 27 írást,
tanulmányt 28 szerzőtől tartalmaz. A régi szerzők mellet jelentősen bővült a debütáló és a fiatalabb írók száma. A kiadvány szép és
tartalmas ajándék a karácsonyfa alá.
Az évkönyv 28. születésnapjára, a
régi fotók kivételével, először tartalmaz színes képeket, amely látványában és tartalmában is gazdagítja az
évkönyvet.
Nem véletlen, hogy pandémia
idején új fejezet a JÁRVÁNY.
Buschman Éva újságíró, szerkesztő interjút készített Rusvai Miklós
virológussal. A professzornak apai
ágon nagyszülei, szülei Jászapátin
születtek. Maga is szülőföldnek tekinti a Jászságot, még akkor is, ha
Budapesten született. Nagy elismerésnek érzi, hogy szeptemberben, a
Tudomány Kategóriában SzolnoA Jászsági Évkönyv 2021
kon Megyei Príma díjat vehetett át.
címoldala
A riport végén feltett kérdésre, hogy

a járványhelyzet kapcsán milyen jövőképet lát, így válaszolt: „Ha a jövőt szeretném felvázolni, akkor azt
gondolom, hogy a vírus maximum 3-4 évig jelent problémát.”
A MŰVÉSZET fejezetben hat írás szerepel. A következő egy számomra kedves írás. Egyrészt mert a szerző fényszarui, másrészt a jövőre 50 éves legújabb kori színjátszásról írt, melynek elindulásánál
jelen voltam, és első két évtizedének részese lehettem, menedzseltem
a csoportok munkáját.
Kovács Tímea drámapedagógus, hajdani napsugaras, fortunás,
2016-tól mindkét csoport művészeti vezetője írását Színjátszó vagyok Jászfényszarun címen olvashatjuk.
A Napsugár Gyermekszínpadot és a Fortuna Együttest édesanyja,
Kovács Andrásné Rozika 1972-ben alapította. A szerzőtől idézve:
„Ebben az írásban nem a fényszarui színjátszás történetéről és édesanyám
megkérdőjelezhetetlen legendás munkásságáról írok, hanem arról, hogyan
gondolkodom én a színjátszásról, milyen emlékek villannak fel a múltamból, s hogyan dolgozunk mostanában a csapattal…” Timi gondolatait,
emlékeit megtudjuk, ha elolvassuk az írását. A fortunásokról vallott
összegzését már most megismerhetik olvasóink. „A hétköznapi életben
nem egy baráti társaságba tartozunk: más a világnézetünk, a politikai
hovatartozásunk, más a korosztályunk, de a próbákon együtt EGYEK
VAGYUNK. Egy a célunk: közösen létrehozni valami jót, ami másoknak
is örömére szolgálhat. Ebben a folyamatban gyógyul a lelkünk, feltöltő-

Tamási Áron: Énekes madár bemutató 2007. december
Ézsiás Gábor, Sándor Ákos, Bucsánszki Áron

Tűvétevők előadás a 20 éves jubileumon 1992-ben. Magyar Krisztina,
Boda Tamás, Kiss Mária Magdolna, Nagy István, Langó Adrienn

Fortuna 20 éves jubileumán Basa
Éva kulcsár néni jelmezben betolja
A 10 éves jubileumon
a tortát. A darabot nem játszották
akkor. Háttérben: Péter Zsuzsanna Kovács Andrásné Rozika köszöntése
dünk pozitív energiával, ezért nem bírjuk abbahagyni, mert nekünk ez
már drog. A jelenlegi tagjaink – mondhatni ezzel a hasonlattal – sokan
visszaeső drogfüggők, mert a fészekrakás és a kisgyermekes szülői korszak
után újra visszatértek a színjátszáshoz. Ma már nagyszülők, de fiatalos
lendülettel játszanak a fiatal színjátszókkal. Van, aki egész családjával
színjátszik, hozza a gyermekét, unokáját a próbákra, így száll apáról fiúra
a hagyomány. Idén 20 aktív játszónk, de még több pártoló tagunk van,
akik rendezvényeinken, kirándulásainkon velünk tartanak…”
Az OKTATÁS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS fejezetben három
írás található.
Aki a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumba járt, azok közül sokakat
tanított az évkönyv egyik állandó szerzője, a szerkesztésben is közreműködő Csörgő Terézia ny. gimnáziumi tanár. Riportalanyát szintén ismerték a leheles diákok, akik 1975
és 1986 között koptatták az iskola padjait.
Ez idő alatt irányította az intézményt Izsó
Gyuláné, eddig egyedüli női igazgatója. A
riportból megtudhatjuk életútját, hogyan
került Jászberénybe, igazgatóként a 11 tanév alatt mit tartott fontosnak, milyen eredmények, fejlesztések valósultak meg. Mi
történt a családdal a jászberényi évek után,
és hogyan él napjainkban.
Németh Balázs egyetemi hallgató a legfiatalabb szerző. Jászfényszarun a városi
díszünnepségen 2018. augusztus 19-én a
Város Önkormányzata Németh Balázs réNémeth Balázs
szére örökös „Tiszteletbeli jászfényszarui
egyetemi talárban
diák” címet adományozott, aki a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián (IPhO) elért
kiemelkedő tanulmányi eredményeivel nemcsak saját generációjának,
hanem az egész társadalomnak követendő példát mutatott. Már ekkor
tudtuk, hogy felsőfokú tanulmányait Cambridge-ben, azon belül a
(folytatás a 20. oldalon)
Trinity College-ben folytatja.
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(folytatás a 19. oldalról)
A címátadáskor Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester megfogalmazta, Jászfényszaru visszavárja.
A negyedéves mesterszakos egyetemista „AZ ÍVES BOLTOZAT
ALATT” címmel cambridge-i tanulmányairól írt. Németh Balázs
összegezi az érettségihez vezető utat, melyet a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tett le. Leírja az
angol egyetemre való felvétel menetét. A kiutazás utáni beköltözésről,
az angol gasztronómiáról, a szabadidős programokról, az oktatás mikéntjéről, a számonkérésről, a Magyar Társaság tevékenységéről, a koronavírus-járvány okozta nehézségekről, a hogyan továbbiakról olvashatunk. Összegzésül mit ajánl a szerző az olvasóknak: „Mindenkinek
szívből ajánlom, hogy ha teheti, látogasson el oda, és csodálja meg maga
azt az egyedülálló építészeti, kulturális és tudományos örökséget, melyet
ez a város képvisel. Garantálhatom, hogy ilyen élményben sehol máshol
nem lehet részünk: itt ugyanis az íves boltozat nem valami kiállítási tárgy
vagy színpadi díszlet, hanem a mindennapok szerves, lélegző része, tanúja
a diákok örömének és bánatának, alatta zajlik a munka és a szórakozás
is. Ami viszont még elképesztőbb, hogy egy jászsági fiatal is eljutott ide,
megmutatva, hogy a vagyon és a rang ma már sokkal kevesebbet ér, mert
az állhatatosság és a szorgalom minden akadályt legyőz.”
Kívánjuk, hogy az 1209-ben alapított egyetem ódon falai között
doktoranduszként folytassa majd tanulmányát, de Jászfényszaru vis�szavár! A HISTÓRIA fejezetben hat írás szerepel. Az érmeket szeretők
szemével nézve igazi kuriózum Fábián-Rigó Attila helytörténészvállalkozó írása „A jászsági szarmaták története éremgyűjtő szemmel” címet viseli. A CIVIL SZERVEZETEK fejezetben négy írást
olvashatunk. Érdekes és látványos Majzik Lionel tanító, szerkesztő
ASZTROFOTÓK című tanulmánya. Az egy oldal szöveges rész után
14 teljes oldalt kitöltő távcsővel készített színes fotó látható. A fényképeken szereplő objektumok bemutatása, illetve a felvételek technikai
adatai Majzik Lionel honlapján olvashatók: www.lionelmajzik.com
Az ÖRÖKSÉGÜNK fejezet hat írást tartalmaz. Borsányi Attila, a
Pusztamizsei Horgász Egyesület elnöke, A Jásztelek-Pusztamizsei természetvédelmi terület értékeiről írt, és 20 csodálatos színes természeti
fotó teszi teljessé a tanulmányt.
Ez az emlékezés fejezete is. Kollégák, tanítványok – köztük dr.
Langó Péter régész, egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus
Tudományegyetemen, városunk díszpolgára – emlékeztek az Liska
József Erősáramú Szakközépiskola 1987–2011 közötti igazgatójára,
Hlavacska Andrásné Laki Évára (1948–2021). Fabriczius Imre
ny. hajós és Gömöri Árpád ny. középiskolai tanár emlékezett a Lehel
Vezér Gimnázium legendás tanárára, a Jászsági Évkönyv rendszeres
szerzőjére, Csomor Józsefné (1934–2021) magyar–történelem szakos
középiskolai tanárra.
KÖNYVISMERTETÉS fejezetben Dinnyés István ny. régész ajánlja Istvánovits Eszter és Kulcsár Valéria: Egy elfelejtett nép, a szarmaták című könyvét, amely 2018-ban jelent meg.
A Mi újság Fényszarun? lapunk olvasói közül, aki szeretné az évkönyvet megvásárolni, úgy 2000 forintért Jászberényben a főtéren a
LÍRA könyvesboltban megvásárolhatja, vagy helyben, a Városi Értéktárban Tóth Tibornál személyesen vagy mobilon (+36-30-337-3336)
Kép és szöveg: Tóth Tibor
megrendelheti.

Felhívás a helyi általános iskola
tanulóihoz
Dr. Palla Gábor közgazdász, akinek gyökerei szülei, nagyszülei
révén itt találhatók, és tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének,
nem először tesz nagylelkű felajánlást.
Először 2014. szeptember 20-án a település első Kulturális Örökség
Napján a Városháza dísztermében hirdette meg a „Jó tanuló – felkészült túrázó” pályázatot.
Második alkalommal 2019 januárjában újabb felajánlást tett a 7.
osztályos tanulók számára, hogy a félévi bizonyítványhoz képest javítsák tanulmányi eredményüket év végére.
Szeptember hónapban ismét megkeresett, hogy újabb felajánlást
tenne a helyi tanulók számára. Egyeztetve az iskola vezetésével, a
Diákönkormányzattal, dr. Palla Gábor az iskola által meghirdetett a

család éve jelszóhoz kapcsolódóan a
Legcsalád pályázathoz csatlakozott. A
három kategóriából a „Legkirándulósabb család” címet elnyert családnak ajánl fel ötvenezer forintot.
A díjat felajánló is nagyon szeret családjával kirándulni (ezért is választotta
ezt a kategóriát), és sok száz kilométer
van a bakancsában.
A kiránduló családok a alegcsalad@
gmail.com ímélcímre küldik a fotót,
amivel egy-egy eseményt igazolnak.
A FÉBE nevében felajánl egy pezsgőritkaságot, itthon készítik, a Kiskunságban egy mára már kissé elfeledett, de eredetvédett és hungarikum
Tepke-kilátó
fehér szőlőből. Ez egy különdíj anFotó:
Dr. Palla Gábor
nak a családnak, aki Fényszaruból az
(FÉBE fotóarchívum)
új év első öt hónapjában elmegy észak
felé a Cserhátba, felmászik a Tepkekilátóba, és a család készít egy olyan fotót/szelfit, amint a kilátó tetején állnak, és elküldi febe@febe.hu ímélcímre. Hogy a célpont elérése
még vonzóbb legyen, ha visszajön a család a Tepke-kilátóból és megéhezik, akkor a kilátó alatti műútnál a csárdában űzheti el az éhséget,
15 ezer forint értékben.
Dr. Palla Gábor már járt a kilátónál, egészen kiváló kirándulásban
volt része. Jó időben a kilátóból egészen a Tátráig ellátni észak felé.
A tanévzáró ünnepségen a győzteseknek a FÉBE elnöke vagy
megbízottja átadja dr. Palla Gábor nevében a megérdemelt pénzjutalmat. A különdíjat, a pezsgőritkaságot, illetve az étkezés költségét, 15.000 Ft összeget szintén akkor adjuk át.
A meghirdető és a FÉBE elnöksége jó kirándulásokat kíván az új
évben is a családoknak.
Tóth Tibor

Ajándékot
készíteni is öröm
November 19-én ismételten remek,
kifejezetten ünnepi hangulatban telt
az év utolsó Csetresz Betti foglalkozása.
Készítettünk a ház urainak adventi
kalendáriumot, díszítettünk gyertyát,
és tobozból manót. Így ismét bővültek
csapattagjaink karácsonyi díszei. Lassacskán a „csetresz dekor” már minden
tagunk otthonába bekúszik.
Köszönöm mindenkinek, hogy idén
is velem tartottatok. Folytatás 2022ben. Kívánom a csapatom nevében,
hogy szeretetteljes, áldott, békés ünnepeket töltsetek el szeretteitekkel.
Kép és szöveg: Háfra Sóti Bernadett
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Utcaneveink nyomában (31. rész)
Televízió utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: F1)
Az utca kialakulása 1985-re nyúlik vissza,
amikor az Orion gyáregység mögött az akkori
elképzelés szerint kialakították a korabeli szóhasználat szerint az Orion lakótelepet. Nevét
is az Orion gyár által gyártott termékről, a
televízióról kapta.
Az első fekete-fehér televíziót 1928-ban alkották meg. 1929-ben pedig Angliában a BBC megkezdte az első kísérleti televízióadást is. A
színes televíziózást 1929-ben már ki is dolgozták, de lassú terjedése
először Amerikában csak az 1950-es években kezdődött. A hazai televíziózás első próbaadása jócskán lemaradva a világtól csak 1954-ben
indult meg, és az Orion gyárat bízták meg a televíziókészülékek kifejlesztésével. A hivatalos magyar televízióadás politikai okokból 1957.
május elsején indult el. Az első színes adásra 1969-ben került sor, és
1970-től gyártanak hazánkban színes televíziókészülékeket. 1979-ben
az Orion 7. számú gyáregysége Jászfényszarun jött létre, ahol többek
között fekete-fehér televíziókat is gyártottak 1990-ig.
Tiszavirág utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E4–F4 között)
Az utca a 20. század elején alakulhatott
ki, de sokáig csak Alvég Újtelep volt a
neve. Az utca nevet csak a rendszerváltozás után kapott, amikor a tiszavirágról
(latinul: Palingenia longicauda) nevezték
el. A tiszavirág neve kissé csalóka, hiszen
nem egy növényről, hanem egy állatról van szó, ami a kérészek rendjébe tartozik. A 20. század elejéig Európa számos síkvidéki folyójában
megtalálható volt, de mára csak a Tiszán és néhány kisebb hazai folyóban maradt fenn nagy számban. A nőstény általában 7-8000 petét rak
le a folyóba, és a tiszavirág három évet tölt lárvaként a folyó agyagos
aljzatában. A kifejlett rovar mintegy 8-12 cm hosszú, és szárnyfesztávolsága 6-7 cm. A tiszavirágok folyó feletti tömeges násztánca, azaz
a tiszavirágzás mára kedvelt idegenforgalmi látványosság lett. A hímek a párzás után azonnal elpusztulnak, a nőstények pedig szintén
gyorsan elhullanak, miután végkimerülésig repülnek, hogy a petéiket
beleejtsék a folyóba. A tiszavirág rövid víz feletti élete miatt már régen
felfigyeltek rá az emberek is. Arisztotelész (Kr. e. 384‒322) egynapinak nevezte az állatot. Marsigli (1658‒1730) pedig a 17. század végén
írta le a tiszavirágzást a Tisza folyónál. A magyar nyelvben pedig a
tiszavirág rövid életére utalva kérészéletűnek nevezzük a gyorsan véget
érő dolgokat. A tiszavirág természetesen védett állat, és a tiszavirágzást
hungarikumként tartjuk számon.
A tiszavirágra emlékeztet nevében és formájában is Szolnokon a gyalogoshíd és a híd melletti szobor is.
Tompa Mihály utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén
megtalálható: D4–D3–E3 között)
Az utca déli része 1791-ben már régóta létezhetett, az északi része pedig még kertség volt. 1854ben „Kis tet utcza” néven került rá a térképre. A
19. század második felében az utcát tovább folytatták északkeleti irányban egészen a Széchenyi útig.
Feltehetően 1920 körül nevezték el József nádor
utcának. Ez az elnevezés nagyon szerencsés volt,
hiszen Habsburg József Antal főherceg (1776‒1847), mint Magyarország nádora, egyben a jászok és kunok főbírája is volt, és igen nagy
figyelmet szentelt a Jászkun kerületnek. 1805-ben Jászfényszarun is
hivatalos látogatást tett. Az utca nevét politikai okokból változtatták
meg 1947-ben, és azóta Tompa Mihály nevét viseli. Tompa Mihály
(1817‒1868) Rimaszombaton született az elszegényedett nemesi származású csizmadia Tompa Mihály és Bárdos Zsuzsanna gyermekeként.
Édesanyja halála után nagyapjához, Tompa Györgyhöz került Igricire, aki igyekezett taníttatni. Tompa Mihály a Sárospataki Református
Kollégiumban folytatta a tanulmányait. Irodalmi érdeklődése már itt
megmutatkozott. Első verse, a Mohos váromladékon 1841-ben jelent
meg. A Népregék és népmondák című kötete 1846-ban került kiadásra. Ebben többek között a Csörsz-árok mondáját is feldolgozta. Műve
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hatására az ország egyik legjelentősebb költőjévé, a népi stílus képviselőjévé vált, és többek között Petőfi Sándorral is baráti kapcsolatba
került, illetve a Tízek Társaságának is a tagja lett. 1847-től református
lelkipásztorként tevékenykedett. 1848-ban a szabadságharcban mint
tábori lelkész vett részt. 1849-ben feleségül vette Soldos Emíliát, akitől
Kálmán és Géza fiai születettek, de még fiatal korukban meg is haltak.
A szabadságharc leverése után jelent meg egyik legismertebb költeménye: A gólyához. A közkedvelt lekész 1852-től haláláig Hanván
működött, de az irodalmi életben továbbra is számon tartották. Arany
Jánossal pedig barátsága élete végéig kitartott.
Dr. Farkas Kristóf Vince
Képek címei és forrásai:
Orion Uranus electronic televízió (1982) http://users.atw.hu/patina/tv/
ori2961/at2961.htm
Tiszavirág https://www.nagykunsagiizhaz.hu/hirek_videkrol/tiszaviragunnep-tiszafured-2018/
Barabás Miklós: Tompa Mihály portréja (1847) https://ujszo.com/
kultura/tompa-mihaly-halalaig-sajnalta-hogy-elegette-petofi-osszeslevelet

Rendőrségi hírek

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt hetekben több bűncselekmény vált ismertté hatóságunk
előtt, az elkövetők felkutatása eredményes volt, velük szemben büntetőeljárás indult.
A téli időszak beköszöntével jelentősen változnak az út- és látási viszonyok.
Arra kérem a kerékpárral közlekedőket, hogy világítsák ki a járműveiket, viseljenek világos színű, illetve a fényt visszaverő ruházatot annak
érdekében, hogy láthatóak legyenek a korlátozott látási körülmények
mellett! A szülőknek a gyermekeiktől ezt meg kell követelni, és az idős
rokonaink figyelmét is fel kell erre hívnunk!
Javaslom, így járjanak el a kisgyermekkel babakocsival közlekedő
szülők is!
Kérem, ellenőrizzék a gépjárműveik műszaki állapotát, takarítsák
le a jármű szélvédőjét indulás előtt, használjanak téli gumiabroncsot,
kössék be a biztonsági övet, gyermekeik gyermekülésben utazzanak
autóban, ne lépjék túl a sebességhatárokat, ne vezessenek ittasan vagy
bódult állapotban.
Az év végi ünnepek időszakában fokozottan figyeljünk egymásra,
leginkább az egyedül élő embertársaink kerülhetnek veszélybe a hideg
időjárás beköszöntével.
A pirotechnikai eszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartsák be, a balesetveszélyes helyzetek kialakulását kerüljék el, petárda
használata nem engedélyezett.
Az ünnepek időszakában is együttműködünk a Közterület Felügyelettel és a Polgárőr Egyesülettel annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát biztosítsuk.
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr őrnagy
rendőrőrs parancsnoka
Telefon: 112, 06/57/422-138, 06/70/330-7626
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés a 12 éve elhunyt

PÁL ISTVÁNRA
és az 1 éve elhunyt feleségére,

RÁCZ
PIROSKÁRA.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.”
Szerető családjuk
Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
akik

PALLA ANTAL

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú házunk,
És nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”
A gyászoló család
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”
Emlékezés

RADICS GYULA
halálának 2. évfordulójára.

Ahogy múlnak a napok, a hónapok, az évek,
a szívfájdalom csak annál nagyobb.
És ez tart szívem utolsó dobbanásáig.
Családunk, unokák, dédunokák
Emlékezés Édesanyánk,

KIS-PÁL ISTVÁNNÉ
TÓTH TERÉZIA
halálának 4. évfordulójára, Édesapánk,

KIS-PÁL ISTVÁN

halálának 2. évfordulójára, és Nagynénénk,

CSUKA JÁNOSNÉ
PALÓCZ ILONA

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk

KISS JÁNOS

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

TÓTH PÉTER

halálának 13. évfordulójára.
„Emlékek varázsa melegíti lelkem.
Szívemben érzem Őt, soha nem felejtem.
Álmok, emlékek, szép szavak,
Ez minden, ami a múltból maradt.
Tátongó űr lelkemben a hiány,
Néha kicsit csendesül, de örökké fáj.”
Szerető családod

Anyakönyvi hírek – NOVEMBER
SZÜLETTEK: Kovács Marcell (Bakos Boglárka), Novodomszky
Zétény (Szekeres Szilvia), Tóth Boglárka Eszter és Tóth Dorottya Laura (Kardos Katalin).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bundri Katalin és Horváth Milán.
ELHUNYTAK: Balogh László Józsefné Varga Magdolna (77), Bordás Alajosné Kiss Amália (93), Dobák Józsefné Ézsiás Mária (81), Kiss
János (66), Kurunczi Imre (89), Palla Antal (78), Tamus Antal (81),
Varga Zoltánné Oszudák Okszána (62).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.
Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de e-mailen is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618. Hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: . ...................................................................................... 104

halálának 2. évfordulójára.

Tűzoltóság: .................................................................................. 105

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

Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,

Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................ (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés: . ...................................... (+36)-80/300-300

Emlékezés

Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/400-9377

MEZEINÉ
SZÉNÁSI IZABELLA

Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412

halálának 1. évfordulójára.

„Ne állj zokogva síromnál, nem haltam meg.
Ott vagyok az ezer szélben, mi fú,
Én vagyok a gyémánt csillogás a havon.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
Ott vagyok minden hangban veled.”
Szerető családja

Vízmű – hibabejelentés: . ...................................... (+36)-70/935-6411
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
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.
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JÁSZBERÉNY,
Nagykátai u. 1.
Tel.: 57/415-242

JÁSZAPÁTI,
István király u. 49.
Tel.: 57/441-003

Starlite

Kellemes Ünnepeket Kívánunk
Minden Kedves Vásárlónknak!
ÚJÉVI KEDVEZMÉNYEINK:
Keretek: -30%
Multifokális lencsék: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új évet kívánnak
a TÉBA TÜZÉP vezetősége és dolgozói!

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk megköszönni
a 65. éven felüliek nevében az Önkormányzatnak és
a Képviselő-testületnek a karácsonyi ajándékot és
a jó kívánságokat!
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt és
jó egészséget kívánunk!
Tné Erzsi

FELHÍVÁS

Kedves sportolni szeretők!
Várok minden mozogni vágyót 2022. 01. 10-től a művelődési ház termébe hétfőn és csütörtökön este 18 órai kezdéssel, egy
alakformáló, egész testet átmozgató csoportos A
 EROBIK
órára.
Az óra felépítése erő és állóképességi feladatokból, illetve könnyen elsajátítható koreografált aerobik lépésekből áll. Kérem az alábbi elérhetőségeken jelezzétek
a részvételi szándékotokat.
Köszönöm!
Béres Andrea
E-mail: aerobik79@gmail.com · Tel.:+36-70/218-4578

5126 Jászfényszaru, Arany J. út 23. sz. alatti ingatlan bérletére
Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján bérleti ajánlatot tett közzé.
A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.
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Programajánló
2022. január
1.
17:00 Újévi szentmise a templomban
21.
18:00 Kultúra napi koncert a művelődési házban
28.
16:00 Csetresz workshop a művelődési házban

MEGHÍVÓ
a IV. Béla Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
katolikus jótékonysági báljára

Dátum nélkül: Szülők Akadémiája előadás a művelődési házban
		 Drámapedagógiai nap a művelődési házban

VI. LILIOM BÁL

Online programok
· SzínházOn – archív színjátszós műsorok és
új versfelvételek megosztása
· Új év- új élet – felhívás gondolatok digitális megosztására
· Kulturális tartalmak megosztása
· Könyvtári könyvajánlók, irodalmi tartalmak

Szent Margit, iskolánk védőszentje tiszteletére
Fővédnök: Kiss Gábor c. esperesplébános, érseki tanácsos
Időpont: 2022. február 5. 18.00
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Báli belépő ára: 6000 Ft
Támogatói jegy: 1000 Ft

Időszaki kiállítások
· A világ csak hangulat – Kollár-Tóth Zsuzsanna
irodalmi illusztrációinak kiállítása a művelődési házban
· Ézsiás Gyöngyike kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Oroszországban jártunk – fotó- és helyi tárgygyűjtemény kiállítás
a művelődési házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak
szabadtéri tárlata a Kisiskola falán
· 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
A programok az aktuális járványügyi szabályok betartásával és
függvényében kerülnek megrendezésre!
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon.

Katinka

Jegyek vásárolhatók a Nagyiskolában.
A műsorban fellépnek iskolánk diákjai és szülők.
Zenekar: Átrium Zenekar
Éjfélkor tombolahúzás (Tombolafelajánlásokat örömmel fogadunk.)
Vacsora: Innoven Kft.
A bál a hatályos járványügyi szabályok figyelembevételével
kerül megrendezésre.

„A szeretet és a jótékonyság egy,
mert ha jót cselekszünk, szeretettel
tesszük.” (Teréz anya)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és

Boldog Új Évet kívánnak
az Idősek Klubja dolgozói.

Meghívó!
A magyar kultúra napja tiszteletére
ünnepi koncertet adnak a Szolnoki Szimfonikusok
Jászfényszarun a művelődési házban.
A műsorban felhangzanak
Weiner, Bartók, Erkel, Brahms, J. Strauss,
Kálmán Imre és Lehár Ferenc művei.
Közreműködik:
Lőrincz Judit énekművész.
Időpont: 2022. január 21. péntek, 18 óra
Jegyek elővételben 2500 és 3000
forintért válthatók a művelődési
házban. Az előadás napján 500 forinttal drágábban!
A hangverseny előtt Kollár-Tóth
Zsuzsanna irodalmi illusztrációiból nyílik kiállítás.
Szeretettel várjuk Önt és családját!
A program az aktuális járványügyi szabályok betartásával és
függvényében kerül megtartásra!
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