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Jászfényszaru Város Önkormányzata nemzeti ünnepünk alkalmából 
tisztelettel meghívja városunk lakosságát október 21�én pénteken 15 
órakor tartandó koszorúzási ünnepségre a Papkastély kertjében 
található 1956�os emlékm�höz.

Október 23�án vasárnap 8 órakor ünnepi szentmisét mond a 
templomban Kiss Gábor címzetes esperes, érseki tanácsos plébános 
atya. A megemlékezés az aktuális járványügyi intézkedések figyelembe 
vételével kerül megtartásra.

Gy�riné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
polgármester jegyz�

Megemlékezés 1956.
október 23-a tiszteletére

Fontos mérföldk�höz érkezett a német 
thyssenkrupp konszern jászfényszarui gyár�
komplexumának b�vítése. A vállalat gyáraiban 
elektronikus kormányrendszereket, valamint 
elektromos� és bels�égés� motorokhoz szüksé�
ges komponenseket gyártanak nemzetközi au�
tóipari vev�k számára. A thyssenkrupp magas 
min�ség� termékei iránt a jelenlegi kihívások�
ban b�velked� id�szakban is folyamatos a ke�
reslet, ezért döntött a vállalat a b�vítés mellett. 
A kapacitásb�vít� beruházás révén mintegy 
11.000 m2�rel növekszik a jászfényszarui gyár 
területe, továbbá a gyárterületen belül kialakí�
tanak egy 3.500 m2�es kamionparkolót is. A 
termel�egységek, gépek és gyártósorok az új 
csarnok befejezését követ�en 2025 végéig fo�
lyamatosan állnak üzembe.

A képen balról jobbra: Marco Munerato
(Steering gyárigazgató), Lukácsy Gergely (PR 
és Kormányzati Kapcsolatok vezet�je), Pócs 
János országgy�lési képvisel�, Marc De Bastos 
Eckstein (thyssenkrupp Components Technology 
Hungary Kft. ügyvezet�), Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter, Grabarics 
Gábor kivitelez� (Grabarics Épít�ipari Kft tu�
lajdonosa). Fotó: Sóki Tamás.

Bővül a thyssenkrupp jászfényszarui gyára

A népszámlálás egy mindannyiunkat érint�, általában tízévente is�
métl�d� adatgy�jtés. Az egész országban egy id�ben, azonos tarta�
lommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden 
lakásra és személyre.

A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk 
népességének nagyságáról, demográfiai jellemz�ir�l, egészségi állapo�
táról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási 
összetételér�l, élet� és lakáskörülményeir�l.

A népszámlálás eredményei számos területen hasznosulnak:
· Adatai megbízható alapot nyújtanak a településünket és a sz�kebb 

lakókörnyezetünket érint� legfontosabb gazdasági, szociális és te�
rületfejlesztési döntések el�készítéséhez.

· Fontos információval szolgálnak a helyi ellátási, szolgáltatási igé�
nyekr�l.

· Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb csoportjait, például a fogya�
tékossággal él�ket, a nemzetiségi, vallási közösségeket.

· A népszámlálásból nyert információk segítik a vállalkozásokat 
is, ezek ismeretében biztosabban tervezhetik például egy új üzlet 
megnyitását, vagy a helyi szolgáltatásaik b�vítését.

· A népszámlálás adatai alapul szolgálnak tudományos kutatások�
hoz, elemzésekhez is.

· A magyarországi népszámlálás egy globális program része, hiszen a 
világ valamennyi országában tartanak közel egy id�ben népszám�
lálást. A népszámlálási adatok segítségével adunk pontos képet 
magunkról a szomszédos országoknak, az Európai Uniónak, az 
egész világnak.

(folytatás a 2. oldalon)

Amit a 2022. évi népszámlálásról
tudni érdemes
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(folytatás az 1. oldalról)
A népszámlálás id�tartama
Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérd��

íveket.
Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik 

fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16�ig nem töltötték ki 
online a kérd�ívet.

November 21. és 28. között a település jegyz�jénél tehetnek en�
nek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 
20�ig ezt nem tették meg.

A népszámlálás eszmei id�pontja 2022. október 1�je 0 óra, azaz az 
ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérd�ív kérdéseit megvála�
szolnunk.

A népszámlálás résztvev�i
A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakos�

ságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian részt 
vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
szerint kötelességünk is.

Kérd�ívet kell kitölteni
· mindenkir�l, aki Magyarországon él;
· azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföl�

dön tartózkodnak;
· a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyaror�

szágon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekr�l is nyilatkozunk. A la�

kásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a háztartások la�
káskörülményeir�l. Összeírásra kerül az ország területén minden

· lakás,
· lakott üdül� és lakott egyéb lakóegység,
· közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.
Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérd�ívet.
Postai felkér� levél
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkér� levelet küld 

szeptember utolsó napjaiban.
A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges élet�

helyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött 
kérd�ívekb�l derül majd ki, el�zetesen nem ismert, ezért a felkér� 
levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a cím�
zésben.

Annak érdekében, hogy a felkér� levelet minden háztartásba eljus�
sanak, kérjük, még a népszámlálás el�tt gondoskodjanak arról, hogy 
házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám. Ezzel nagymér�
tékben megkönnyítik a felkér� leveleket kézbesít�k munkáját.

Kérjük, �rizze meg a felkér�levelet!
A felkér� levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mel�

lett egy 12 jegy� belépési kód is található, ennek segítségével tudja 
minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérd�ívet.

A szociális, fels�oktatási vagy más bentlakásos intézményben lakók 
az intézmény vezet�jét�l kapják meg a felkér� levelet, míg a fedél nél�
kül él�ket szociális munkások segítik a népszámlálásban való részvétel 
során.

A kérd�ív kitöltése
A népszámlálási kérd�ívet önállóan, interneten keresztül október 

1. és 16. között lehet kitölteni.
Egy erre a célra létrehozott zárt rendszer�, online felületen, amely�

be a felkér� levélben szerepl� egyedi, 12 jegy� belépési kóddal lehet 
belépni.

Mindazok, akik október 16�ig online kitöltik a népszámlálási kérd��
ívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online 
kitöltési id�szak alatt naponta 5 db 100 000 forint érték� ajándékutal�
ványt sorsolunk ki a kitölt�k között. Minderr�l b�vebben itt olvashat.

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16�ig nem töltik ki inter�
neten a kérd�ívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és no�
vember 20. között.

Akik november 20�ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségü�
ket, november 21. és 28. között a település jegyz�jénél jelentkezve
tehetnek ennek eleget.

A népszámlálási kérd�ív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 
30 percet vesz igénybe. /Forrás: Internet: Népszámlálás 2022/

A képvisel��testület által 2022. szeptember 7�én megtartott ülé�
sén hozott döntéseir�l az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az 
érdekl�d� olvasóknak.

2022. szeptember 7.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság el�terjesztésére az alábbiakról 

döntöttek:
· A „Jászfényszaru, SRF út és Elektromos alállomás összeköt� 

út megépítése a Jászfényszaru hrsz. 05/225 és hrsz. 05/227 
ingatlanokon.” tárgyú beruházáshoz forrás biztosításáról, mely 
szerint a megvalósításhoz szükséges 97.811.497 Ft összeg� for�
rást a város 2022. évi költségvetéséb�l biztosította, mely összeg 
a költségvetés 9. melléklet „Jászfényszaru Város Önkormányzat 
2022. évi felhalmozási céltartaléka 6. közlekedésfejlesztés” sorban 
rendelkezésre áll.

· A „Jászfényszaru, SRF út és Elektromos alállomás összeköt� 
út megépítése a Jászfényszaru hrsz. 05/225 és hrsz 05/227 
ingatlanokon” tárgyú közbeszerzés nyertes ajánlattev�jének ki�
jelölésér�l, mely szerint a Colas Út Zrt. vállalkozást jelölte ki az 
ajánlatában megjelölt bruttó 97.811.497 Ft figyelembe vételé�
vel. A nyertes ajánlattev� vállalt többletjótállása 24 hónap, vállalt 
szakember szakmai többlettapasztalata 36 hónap.

· Jászfényszaru fásítás 2022. program keretén belül növé�
nyek beszerzésére ajánlattev�k kijelölésér�l. A képvisel��tes�
tület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési 
Bírálóbizottáság javaslata alapján a nyertes ajánlattev�t jelölje ki, 
és kösse meg a szerz�dést.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvisel��testülete elfogadta az 
önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásának helyzetér�l szóló 
tájékoztatót.

A testület elfogadta a közétkeztetést végz� Innoven Kft. áremelési 
kérelmét a határozat mellékletét képez� tartalommal.

Módosították a gyermekvédelem helyi rendszerér�l szóló 
10/2019. (IV. 25.) számú helyi rendeletet.

A képvisel��testület felhatalmazta Versegi Lászlót, a Jászfényszaru 
Ipari Centrum Kft. ügyvezet�jét, hogy a Jászfényszaru Ipari Cent�
rum Kft. tulajdonában lév� Jászfényszaru Samsung tér 2. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó homlokzat felújítására beérkezett ajánlatok 
közül a kedvez�bb ajánlatot adó céggel szerz�dést kössön, illetve 
ha a szerz�déskötés a kedvez�bb ajánlatot adó céggel meghiúsulna, 
abban az esetben a második helyen lév� ajánlattev�vel szerz�dést köt�
hessen.

Meghosszabbították a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség 
bérletére vonatkozóan az egyéni vállalkozóval fennálló bérleti szer�
z�dést változatlan feltételek mellett 2024. 08. 15�ig.

A képvisel��testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerz�dés 
meghosszabbítására.

A Régi Vásártér (Jászfényszaru hrsz. 018/47) továbbfejlesztése 
érdekében a testület elfogadta, hogy a jelenleg hatályos el�írások és 
lehet�ségek figyelembevételével az önkormányzat készítsen m�sza�
ki tartalmat, mely figyelembe veszi a területben rejl� rekreációs 
lehet�ségek kiaknázásával egyidej�leg a biztonságos és rendelte�
tésszer� használat biztosíthatóságát. A készítend� m�szaki tarta�
lom a bemutatást és elfogadást követ�en a tervezés el�készítésére fog 
szolgálni. A képvisel��testület felkérte Gy�riné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert arra, hogy gondoskodjék a m�szaki tartalom el��
készítésér�l.

A képvisel�k keret jelleggel 28.000.000 forintot biztosítottak 
aggregátorok beszerzésére a 2022. évi költségvetés terhére.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvisel��testülete a szociális 
t�zifa beszerzéséhez keret jelleggel 5.000.000 forintos el�irányzat 
megemelését biztosítja a 2022. évi költségvetése terhére.

Döntöttek a 2022/23�as tanévben a sajátos nevelési igény� is�
koláskorú gyermekek szállításának támogatásáról, mely szerint a 
településen él� sajátos nevelési igény� tanulók folyamatos jászberényi 
beutazása céljából az önkormányzat 2022. szeptember 1. naptól a tan�

Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről
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év végéig alkalmaz 1 f� munkavállalót 6 órában megbízási szerz�dés 
keretében gépkocsi vezet�i tevékenységre. Az Önkormányzat a szál�
lítási térítési díj mértékét 18 év alatti tanuló esetében 20.000 Ft/hó 
(napi 1.000 Ft), 18 év feletti tanuló gyermek esetében 30.000 Ft/hó 
(napi 1.500 Ft) összegben határozta meg. A térítési díj megfizetését az 
adott hónap 10. napjáig kell teljesíteni, annak elmaradása a szállítás�
ból történ� kizárást vonja maga után. A térítési díj mértéke független 
az igénybevétel napjaitól, míg a jogszabály alapján elrendelt iskolai 
szünetek és digitális oktatás idejére id�arányosan kerül elszámolásra.

Jóváhagyták a halgazdálkodási jog haszonbérletbe adására vo�
natkozó pályázati felhívást. A képvisel��testület felhatalmazta a pol�
gármestert a beérkezett ajánlatok alaki értékelésére.

Döntöttek:
· a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék�gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról,
· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék�gazdálkodás Fej�

lesztése Társulás Társulási Megállapodása módosításáról,
· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék�gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodása székhelyváltozás 
(3015 Csány, Kossuth Lajos utca 2.) miatti módosításáról,

· a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék�gazdálkodás Fej�
lesztése Társulás Társulási Tanács alelnökének (Szabó Ádám, 
Kerekharaszt község polgármesterének) megválasztásáról.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvisel��testülete felhatalmaz�
ta Jászfényszaru Város polgármesterét/Társulási Tanácsba delegált 
tagját, hogy a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkor�
mányzata képviseletében a soron következ� társulási tanácsi ülésen 
a hozott határozatoknak megfelel�en szavazati jogát gyakorolja, 
valamint a Társulási Megállapodások módosításait aláírja.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvisel��testülete a Jászfény�
szarui Városi Sport Egyesület elnökének kérésére a Sportegyesület 
névváltoztatása iránti kezdeményezését megtárgyalta, és azt nem 
támogatta.

Jászfényszaru Város Önkormányzata az üzemeltetési költségeinek 
rentábilis m�ködtetése érdekében elfogadta az 5126 Jászfényszaru 
Bercsényi út 2/B, Szabadság út 5., Deák Ferenc u. 1/A lakások– 
gáz és áramfogyasztási helyek Jászfényszaru Város Önkormányza�
tára történ� átíratását.

Jászfényszaru Város Önkormányzata kezdeményezi a Jászfényszaru 
4. sz. vízm�kút Jász�Nagykun�Szolnok Megyei Katasztrófavédel�
mi Igazgatóság 36600/2993/2020. számú ügyiratával kiadott víz�
jogi létesítési engedélyének meghosszabbítását. A képvisel��testület 
a Jászfényszaru 4. sz. vízm�kút fúrását szükségszer�nek tartja akkor 
is, ha a jelenleg zajló vízm�kút fúrását is tartalmazó fejlesztéshez nem 
részesül támogatásban. Felkéri Gy�riné dr. Czeglédi Márta polgár�
mestert arra, hogy intézkedjék a vízjogi létesítési engedély meg�
hosszabbításáról.

A képvisel��testület zárt ülésen ingatlanárverési eljárásban való 
részvételre és ajánlattételre adott a polgármesternek felhatalmazást, 
valamint elbírálták az otthonteremtési támogatás iránti kérelmeket. A 
képvisel��testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerz��
dések megkötésére. Dr. Voller Erika jegyz�

Több mint két évtizede dolgozik 
Jászfényszarun. Itt él családjával, 
itt telepedett le, már fényszarui�
nak vallhatja magát. Munkájából 
ered�en sok tudósítása, figyelem�
felhívása, tájékoztatója jelent meg 
a helyi újság hasábjain. Terenyi 
Imrével riport még nem készült. 
Soron kívüli el�léptetése kapcsán 
kerestem meg, hogy kérdéseket te�
gyek fel számára.

Névjegy: Terenyi Imre keresked�családban, Jászberényben 1974�
ben született. A család szerény körülmények között élt, fiukat korán 
befogták a ház körüli munkák végzésébe. Tanulmányait lakóhelyén, 
Jászberényben végezte. A Liska József Er�sáramú Szakközépiskolában 
érettségizett, majd szerzett technikusi képesítést. Szakmájában egy 
évet a Kód Kft.�nél dolgozott. 1994 évben 12 hónapos sorkatonai 
szolgálatát Szolnokon töltötte. Leszerelését követ�en érezte az egyen�
ruha iránti elkötelezettséget, hivatást jelent számára.

Szüleit korán elvesztette, hiányzott számára a család. 1995�ban há�
zasságot kötött Lantos Mónika jászberényi lakossal, aki szintén keres�
ked�. Két gyermekük született: Imre (1997) és Noémi (2012).

1996�ban a Jászberényi Rend�rkapitányság állományába közrend�
védelmi jár�r beosztásba került. 1999 évben Jászfényszarura helyezték 
rend�rjár�rnek, itt a család a mai Üzletház helyén állott szolgálati lakás 
egyikébe költözött. Végigjárta a beosztás, a ranglétra minden állomá�
sát. 2001�ben jár�rvezet�, majd körzeti megbízotti beosztást kapott.

Az esetleges pályamódosítást is lehet�vé téve 2007�ben munka mel�
lett elvégezte a gyöngyösi Károly Róbert F�iskolán a gazdasági mérnök 
pénzügyi szakát. A Rend�rtiszti F�iskolán másoddiplomát szerzett. A 
Jászfényszarui Rend�r�rs megüresedett parancsnoki posztjára 2009�
ben r. hadnagyként a Jászberényi Rend�rkapitányságra pályázatot 
nyújtott be, ezzel végleg elkötelezte magát a megkezdett hivatása foly�
tatására. Pályázatát elfogadták, és már 13 éve tölti be Jászfényszarun 
– 2022. augusztus 18�tól alezredesi rendfokozatban – a rend�r�rs pa�
rancsnoki beosztását.

Hogyan emlékezik vissza, amikor több mint két évtizede Jászfény�
szarura érkezett, mennyire volt más itt szolgálatot teljesíteni, mint 
Jászberényben?

Jászberényben a kapitányság létszámát tekintve sokkal nagyobb 
közösségben dolgoztunk, kevésbé ismertük egymást, a feladatok is 
egysíkúbbak voltak. Itt egy kisebb, de nagyon jó közösségbe kerül�
tem, a feladat is szerteágazóbb lett. Az egyéni szorgalom, ambíció és 
kitartás mellett sokat köszönhetek az akkori �rsparancsnoknak, Gere 
Ferencnek és id�sebb társaimnak, akik Kohuth László, Nagy Zoltán, 
Pál László és Zsámboki Nándor urak voltak. T�lük sokat tanultam, 
melyet ezúton is köszönök. A rend�rtársaimon túl úgy érzem, a la�
kossággal is megtaláltam a kölcsönös tiszteleten alapuló összhangot, 
a párbeszédet.

�rsparancsnokként milyen új feladatokkal kellett megbirkóznia?
A körzeti megbízotti feladat már nagy lépést jelentett a munkavég�

zés során, itt már nagy önállósággal kellet végezni a feladatokat. A 
parancsoki munka már összetett feladat, egyrészt az egész állományt 
irányítani, összefogni, esetenként motiválni kell. A mindennapok so�
rán a b�ncselekmények és szabálysértések feltárásában annak lezárásá�
ig részt kell venni, súlyosabb esetben irányítani kell a folyamatot. Az 
utóbbi évek során az állománynál a fluktuáció is tapasztalható, nyug�
díjazás, leszerelés, áthelyezések folytán. Az újonnan érkez�ket több 
személyes figyelemmel segítjük.

(folytatás a 4. oldalon)

Terenyi Imre, a Rendőrőrs
őrsparancsnoka 23 éve szolgál

és véd Jászfényszarun

Az íróasztalnál munka közben
Fotó: Tóth Tibor

Budapesten dr. Balogh János r. altábornagy országos f�kapitány gratulál
a soron kívüli el�léptetéshez
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(folytatás a 3. oldalról)
Jóles� érzés tölt el, ha a fiatalok beilleszkedése a kis közöségünkbe 

zökken�mentesen történik, és minél el�bb a mindennapok során si�
kerélményhez jutnak.

Rendkívül fontosnak érzem a család támogatását, a harmonikus, 
kiegyensúlyozott háttér hozzájárul, hogy mindenkor az adott felada�
tokra tudjak koncentrálni. A feleségem, a gyerekek elfogadják, támo�
gatnak, hogy bármikor a nap huszonnégy órájában készenlétben kell 
lenni. Tolerálják, ha kicsit gondterhelt vagyok annak ellenére, hogy 
nem avatom be �ket a munka részleteibe.

Az elmúlt évtizedek során közvetve a közbiztonság javulásához a vá�
rosunkban a személyi feltételeken túl más is hozzájárult?

Az elmúlt húsz évben a település arculata a fejlesztések hatására jelen�
t�sen megváltozott. Igaz ez más közbiztonságot javító beruházásokra 
is. A rend�r�rs méltó helyett kapott, majd négy éve teljes felújításon 
és b�vítésen esett át, a munkavégzés feltétele maximálisan biztosított. 
Az egyéb fejlesztések, a kerékpárutak, a kihelyezett kamerák, a gyalog�
átkel�helyek kijelölése, sebességet jelz� elektronikus jelz�k, a körfoga�
lom kialakítása mind pozitívan hatott a város közlekedésbiztonságára. 
A kamerák számának növelésével ténylegesen javultak a b�ncselekmé�
nyek, szabálysértések felderítési mutatói.

Kölcsönös az együttm�ködés a helyi önkormányzattal, a polgármes�
ter asszonnyal.

Milyen új kihívásoknak kell megfelelni a rend�r�rs állományának?
A sok pozitívum mellet valóban jelentkeznek új feladatok, kihívások. 

A város lakossága a tíz évvel ezel�ttihez képest is jelent�sen megválto�
zott. Az idetelepültek egy részének beilleszkedése nem problémamen�
tes. Az utóbbi id�ben megnövekedett a helyben lakó vendégmunká�
sok létszáma. A magyar nyelv ismeretének hiánya, az eltér� kulturális 
identitás, életvitel új helyzetet teremtett. Mi is tapasztaljuk, a vendég�
munkások egy része sok esetben a közterületeken kifogásolható ma�
gatartást tanúsít, erre reagálva fokozzuk a közterületi ellen�rzéseket.

A bódító hatású tudatmódosító szerek is jelen vannak településün�
kön. A felderít� munkában részt veszünk, az erre szakosodott rend�ri 
szerveket informáljuk. Az elmúlt id�szakban a településen felszámoló�
dott egy terjeszt� hálózat, amit jelent�s eredménynek tekintek.

A gyorshajtókat, az ittas vezet�ket a Jászberényi Rend�rkapitányság 
állományával összehangoltan igyekezünk kisz�rni.

Végezetül hogyan fogadta, hogy Budapesten a Teve utcai Rend�rpalo�
tában az állami ünnepünk alkalmából dr. Balogh János r. altábornagy, 
országos rend�rf�kapitány soron kívül alezredessé léptette el�? Életútját 
áttekintve több esetben részesült soron kívüli el�léptetésben. Ez már 
önmagában kitüntetés, illetve a végzett munka elismerését jelenti.

Valóban több esetben el�fordult, hogy nem megvárva a várakozási 
id�t soron kívül léptettek el�. Nem számítottam rá, nagyon jóles� 
érzéssel vettem át az új rangjelzést. Úgy érzem, ehhez az elismeréshez 
a jászfényszarui rend�r�rs csapatának munkája jelent�s mértékben já�
rult hozzá. Azzal, hogy egy csillaggal több van a váll�lapomon, nem 
lettem más ember, továbbra is vallom, hogy a kollégák és a lakosság 
iránti kölcsönös tisztelet és párbeszéd fenntartása viszi el�bbre közös 
feladatunkat, a település biztonságának fokozását. Ennek érdekében 
mindenki munkájára, segítségére, mint parancsnok, de mint befo�
gadott és letelepedett jászfényszarui polgár is számítok. A jöv�ben is 
Jászfényszarut, az itt él�ket kívánom szolgálni és védeni.

Parancsnok, alezredes úr, köszönöm a beszélgetést, az olvasók ne�
vében gratulálok el�léptetéséhez. Biztos vagyok benne, hogy erre rá�
szolgált, és a jöv�ben is a településünkön él�k biztonsága érdekében 
elkötelezetten és kitartóan dolgozik kollégáival. Tóth Tibor

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az október 7�i jászfényszarui futófeszti�

vál miatt a következ� útszakaszok kerülnek lezárásra:
· 14.15 óra és 18.30 óra között a Szent Család tér – Ady Endre 

út – Vörösmarty út – Csaba út – Bajcsy�Zsilinszky út, valamint 
az Ady Endre út és a Bajcsy�Zsilinszky út által közrevett utak. 
(Katona József út, Tompa Mihály út, Viola út, Liliom út, Akácfa 
út adott szakaszai)
Az Ady Endre és a Bajcsy�Zsilinszky útról a forgalmat a Széchenyi 
útra terelik át a rend�rök és a polgár�rök.

· 16.15 óra és 18.30 óra között a Dózsa György út – Kiss Ern� 
út – Kossuth Lajos út – Bethlen Gábor út – régi boldogi földút.
A megnevezett utakon teljes útlezárásokra kell számítani!
A fenti útszakaszokon kérjük, ne hagyjanak parkoló autókat az 
úttesten!

· 16.15 óra és 18.30 óra között a Jászfényszarut Boldoggal össze�
köt� úton részleges útlezárásokra lehet számítani.

Gyermekeink és a magunk egészsége érdekében minden érintett 
közleked�t�l megértést és türelmet kérünk!

Pet�fi Sándor M�vel�dési Ház és Könyvtár

www.jaszfenyszaru.sportey.hu
Futóedzés el�tt közös fénykép példaképünk, Maróti Pista bácsi fotó�

jával. Nagyon készülünk a futófesztiválra, és midenkit biztatunk, hogy 
tartson velünk! Kép és szöveg: Palásthy Pál

Útlezárás!

Jászfényszarui Futófesztivál
Október 7.

2022. október 8. (szombat) 15 óra
Id�tartam: 60�90 perc
Vezeti: dr. Farkas Kristóf Vince történész
Kérjük, hogy részvételi szándékát el�re jelezze.
email: muvhaz@jaszfenyszaru.hu, telefon: 54/422�137
Találkozás a Kisiskola el�tt. A programon való részvétel ingyenes.
Fedezzük fel együtt városunkat!

Kisvárosi séták
Lányiskolától a Nagyiskoláig

Jászfényszaru településen 1 f� népszámlálási felel�s, 2 f� felülvizsgá�
ló, 1 f� népszámlálási referens közrem�ködésével 16 f� számlálóbiztos 
végzi az összeírást.

Népszámlálási felel�s: Dr. Voller Erika

Felülvizsgálók: Dr. Sándor Mátyás, Andréné Marton Éva

Számlálóbiztosok: Czeglédi Gabriella, Duruczné Török Zuzsanna, 
Fáy Dániel, Folyóné Rimóczi Márta, Fózer Tibor Pálné, Kovácsné 
Pet� Katalin, Urbán Csaba, Mészáros Lászlóné, Morvainé Palócz Éva, 
Ördög János Gábor, Pet� Vencelné, Péter Zsuzsanna, Rákos Gábor, 
Sugár Judit, Tóth Norbert, Vas Éva

Kérjük a lakosságot, hogy türelmes és konstruktív hozzáállásukkal 
segítsék el� munkánkat, hogy azt jogszer�en, teljeskör�en végre tud�
juk hajtani a törvényben el�írtak szerint.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk!
Megértésüket ezúton is köszönjük.

Dr. Voller Erika
jegyz�

Népszámlálás Jászfényszarun
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Ahogy a nyár, úgy a 2021/2022�es nevelési évünk is véget ért.
Pedig nem is olyan régen volt, hogy a gyermekek és szüleik átlép�

ték a bölcs�de kapuit, elkezdhették a beszoktatást. Sok szül�ben ott 
volt a kétely: Jól döntöttem? Meg fogja szokni? Mi lesz, ha…? Az 
aggodalmak mára már feledésbe merültek, és a beszoktatás nehézségeit 
felváltotta a jókedv, a biztonság és kiszámíthatóság. A nyár zárásaként 
a bölcs�de életének egyik legfontosabb eseményét, az óvodába men� 
gyermekek búcsúztatóját 2022. augusztus 26�án tartottuk. Nem a 
klasszikus értelemben vett ballagást rendeztünk, hanem egy jó hangu�
latú, önfeledt szórakozást nyújtó családias „elköszönésben” volt része 
a gyermekeknek és szüleiknek. A Napfény Óvoda vezet�je szeretet�
tel fogadta, és egy kis ajándékkal várta a jelképes kiskapun átmen� 
gyermekeket. 14 bölcs�dés gyermekünk kezdheti meg az óvodai életet 
szeptembert�l. Idén els� alkalommal, de innent�l „hagyományként” a 
Napfény Óvodába kerül� gyermekeket kisgyermeknevel�ik átkísérték 
a bölcs�déb�l az óvodába, ezzel is el�segítve az óvodába kerülést.

A bölcs�de minden dolgozója nevében ezúton is nagyon boldog 
óvodás éveket kívánunk a bölcs�dénkt�l elbúcsúzott immáron óvodás 
gyermekeknek. Mester Ágota

Bölcsődei hírek

„Itt állok én, Szeptemberben,/ alig hiszem: Els�s lettem.” /B. Habarics Kitty/
Óvodánkban 2022. szeptember elsején közel ötven gyermek várta 

izgatottan, hogy megnyíljon az iskola kapuja.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Elsős lettem

Óvodánk �szi hangulata, dekorá�
ciója gazdagodott Ozsváth Tamás és 
Erzsébet felajánlásával. Köszönjük 
szépen a csodaszép gombákat.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Őszi dekoráció

A szeptember elsejével induló évben a következ�képpen alakultak a 
csoportbeosztások.

Intézményünk igazgatója: Klippánné Jáger Melinda
Igazgatóhelyettes: Mezeiné Folyó Angéla
Óvodatitkár: Péter Ferencné Ági

Csoportjaink
Mazsola csoport: kis�középs� csoport 28 gyermek.

Óvó nénik: Cseszkóné Zsámboki Tímea, Kovácsné Papp Andrea
Dadus néni: Garasné Zsólyomi Katalin

Pillangó csoport: Szintén kis�középs�sök 28 gyermeket fogadnak
a csoportban.
Óvó néni: Petrezselyemné Rimóczi Anett
Vígné Káposzta Erzsébet pedagógiai asszisztens
Dadus néni: Baráth Olga

Ficánka csoport, �k nagycsoportosok: 21 gyermek tagja a csoportnak.
Óvó néni: Mezei Zsoltné Paula
Langó�Zombori Flóra pedagógiai asszisztens
Dadus néni: Urbán Tiborné Ilonka

Katica csoport, �k is nagycsoportosak, 23 gyermek alkotja a csoportot.
Óvó nénik: Csuzzné Lovász Mária, Jarábikné Sinkovics Andrea
Dadus néni: Laczkóné Kovács Katalin

Maci csoport: nagy�középs� csoport 29 gyermekkel.
Óvó nénik: Dobák Ágota Zsuzsanna, Perediné Tiborné Miléna
Dadus néni: Rajna Józsefné Györgyi

Csiga�biga csoport: A másik kis�középs� csoport 25 gyermekkel.
Óvó nénik: Konczné Földvári Dorottya, Szakaliné Hesz Katalin
Dadus néni: Kocsis Bettina

Nyuszi csoport, vegyes csoport
Óvó nénik: Sinkovics�Gebura Katalin, Jarábik Lili Sára
Dadus néni: Mészáros Györgyné Orsi

Méhecske csoport. »k a legkisebbek, folyamatos befogadás mellett 
év végére várhatóan a létszámuk 28 f� lesz.
Óvó nénik: Dobák Jánosné Kati, Szarka Gáborné Judit
Dadus néni: Laska Irén

A másik kiscsoport a Süni csoport: Év végére szintén 28 gyermek jár ide.
Óvó nénik: Mezeiné Folyó Angéla, Földvári Edit
Dadus néni: Kókainé Mészáros Éva

Az óvó nénik munkáját egy délutános óvón� és pedagógiai asszisztensek
segítik: Palkovics Péterné Zsuzsi, Peth��Chalbert Gabriella és Urbán�
Izmán Erika.

A fejleszt� munkában segít László Gyöngyi fejleszt�gyógypedagógus és 
Nagy Enik� pszichológus.

Óvodánk segít�i még a technikai dolgozók: Radics Tamásné Jutka, 
Berzéné Rózsa Ibolya és Kisbalázsné Farkas Mónika. Földvári Edit

Óvodai hírek

Új el�tet� védi a kisiskolásokat iskolánk fenntartója jóvoltából
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra
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„Azt, hogy együtt táboroztunk, nem feledjük sokáig..."
X. Virgonc tábor – Orfű, 2022. július 12–19.

Szinte hihetetlen, hogy a 15 éves 
Mesetábor folytatásaként már a 10. 
kalandos, játékos, vidám, kincske�
res�, felfedez� tábort szerveztük 
Virgonc tábor néven 80 f� részvé�
telével. A jubileumi tábor helyszíne 
a Dél�Dunántúlon Baranyában, 
a Mecsek csodálatos világában, a 
gyönyör� Orf�n volt.

A látnivalókban gazdag, nyolc 
napig tartó együttlétünk alatt ren�
geteg élményt szereztünk.

Mindenben volt részünk, ami egy 
jó táborhoz szükséges.

Mi kell egy jó táborhoz?

1. Gyermekszeret�, értéket közvetít�, fáradhatatlan feln�ttek
2. Érdekl�d�, játékos, vidám, barátkozni, élményt gy�jteni

vágyó gyerekek
3. Különlegesség
Meglátogattuk a biztonságtechnikailag védett Paksi Atomer�m�vet, 

ahonnan a hazai áramtermelés fele származik. Az Atomenergetikai 
Múzeumban régi tárgyakat láttunk, amelyek az er�m� építésének 
id�szakából származnak. Itt mászhattunk, megfoghattunk, nyom�
kodtunk, tekergettünk. Érdekfeszít� el�adás segítségével végigjártuk 
az energia útját. Jó néhány olyan kifejezéssel találkoztunk, amelyek a 
hétköznapi életünkben nem igazán használatosak, mint pl.: transzfor�
mátor, reaktortartály, turbinacsarnok, vezényl�terem, generátor.

4. Kirándulás
Sétáltunk a Herman Ottó�tó és a Kovácsszénája�tó mentén. Tú�

ráztunk a vadregényes Melegmányi�völgyben, ahol megcsodáltuk a 
mánfai Árpád�kori templomot, h�söltünk az Ágnes�vízesésnél, szom�
junkat oltottuk az Anyák kútja forrásnál. Felgyalogoltunk a Zeng� 
hegy északi oldalának völgyében lév� Püspökszentlászlóra, megcsodál�
tuk az arborétumot és a kastélyt. A magas Balázs�hegyi kilátó tetejér�l 
körbetekintettünk a Mecseki tájegység hegyvonulatain.

5. Fürd�zés
Egy alkalommal terveztünk strandolást a hétre, Magyarhertelenden, 

amely település régi táborok emlékét idézte a feln�ttek számára. A 
Hertelendi Termálfürd�� és Szaunapark a Mecsek–Hegyhát üdül�kör�
zetben, Pécst�l 20 km�re található. A fedett fürd�k mellett árnyékos 
erdei strandon, összesen 12 medence közül válogathattunk, és csúsz�
dázhattunk kedvünkre.

A gyerekek kívánsága volt egy plusz fürd�zési lehet�ség beiktatása. 
A nagy melegben jól is esett a megmártózás az orf�i Kistó Strand h�s 
vizében, amely a Mecsek ölelésében fekv� nyíltvízi strand, mely lassan 
mélyül�, homokos parttal és parkos, igényes környezettel várt bennün�
ket. Itt a gyermekek kisállatokkal is ismerkedhettek, valamint tram�
bulinon ugrálóvárban és a röplabdapályán vezethették le energiáikat.

6. Meglepetés
Az els� meglepetés az els� na�

pon érte a táborozókat. Alföldi 
gyerekek csak ritkán találkoznak 
vízirend�rökkel. Így kedves fel�
ajánlásként Pakson a Vízirendészeti 
Rend�rörs munkatársai bemutat�
ták a vízirendészet munkáját, és sok 
hasznos és érdekes információval 
ismertették meg a Virgoncokat a 
víz természetér�l, a fürd�zés veszé�
lyeir�l. Az igazi meglepetés ezután 
jött: egy rövid motorcsónakázásra 
invitáltak bennünket, mely során 
kis csoportokban élvezhettük a Ti�
szán a vízi élet szépségeit és megta�

pasztaltuk, hogy milyen sebességre képes a rend�r vízijárm�. Köszö�
nettel tartozunk Szabolcsi Tibor r. �rnagy úrnak és munkatársainak a 
kedves fogadtatásért és a felejthetetlen élményért!

A második meglepetés a Mecsextrém Park, Magyarország egyik leg�
nagyobb erdei kalandparkja, amely a leny�göz� mecseki erd�ségben 
található, egyedülálló élményt kínált nekünk. Szinte az egész délutánt 
ott töltöttük, és mindannyian, kicsik és nagyok megtaláltuk a ked�
vünkre való szórakozási lehet�séget. Volt ott erdei bob, alpesi kötél�
pálya, mászófal, x�jump, íjászat, l�szimulátor, rodeóbika, kalandvár, 
gokartpálya, 3D�karika. Mindent korlátlanul használhattunk.

7. Vártúra
Nem múlhat el tábor várlátogatás nélkül…„És akkor jött a Ten�

kes kapitánya…”Szinte nincs olyan magyar, ki nem ismerné talán a 
legnépszer�bb tévésorozatot (fiatalabb korosztály kevésbé), melynek 
nagy részét a siklósi várban forgatták. Magyarország egyik legépebben 
megmaradt er�dítménye a Tenkes alján, Siklós városának közepén, 
egy magaslaton emelkedik. A középkorban épült, az épületegyüttes 
magja maga a várkastély, melyet várfalak, tornyok és bástyák öveznek. 
A leny�göz� épített emlékek mellett a kiállítások sokszín�ek és izgal�
masak. A várfalakról elénk táruló panoráma lélegzetelállító.

8. Nevezetességek
Minden tábor egyik f� programja a táborhely környezetében lév� 

nevezetességek megtekintése.
Ha Pécs, akkor a legels�, amely kihagyhatatlan, a Pécsi Székesegyház. 

Magyarország egyik legimpozánsabb temploma, a Pécs jelképének szá�
mító négytornyú püspöki székesegyház. Az ezer éve itt álló templom 
káprázatos bels� terét a kor legnevesebb fest�� és szobrászm�vészei 
díszítették. Izgalmas a székesegyház délkeleti tornyában kiépített láto�
gatható kilátó. A panoráma rendkívüli, szinte az egész várost beláttuk 
fentr�l. Igazán jó szelfiket készítettünk.

Pécs másik jelképe Gázi Kászim pasa dzsámija, hivatalosan Gyer�
tyaszentel� Boldogasszony�templom, hétköznapi nevén belvárosi 
templom a magyarországi török�iszlám építészet legmonumentálisabb 
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alkotása, Európa legészakibb épségben maradt dzsámija, amely ma ró�
mai katolikus templomként m�ködik. Ide már a kés� délutáni órák�
ban érkeztünk, és az esti fények különleges hangulatot kölcsönöztek 
a templomnak.

Pécs harmadik jelképe a Zsolnay�negyed, mely igazi gyöngyszem. 
Kultúra, m�vészet, turizmus együttese, mely méltó öröksége a Zsol�
nay család hajdanán itt m�köd� kerámiagyárának.

A környék általunk ritkán látogatott nevezetessége Magyarország 
egyik leg�sibb kegyhelye a máriagy�di Mária�kegyhely. A bazilika 
megtekintése és közös ima után körbejártuk a templomot ölel� sétányt, 
eljutottunk a Fájdalmas Anya szobrához és a Jubileumi Kereszthez.

9. Játék
A gyerekek nagyon szeret�

nek játszani. Így táboraink 
mindig visszatér� program�
jai a közösségépít� nagyjáté�
kok, a kiscsoportos játékok, 
a CSIMORA és a számhá�
ború. Mindegyikre kerí�
tettünk alkalmat, melyek 
során nevettünk, izgultunk, 
versenyeztünk, egyszóval jól 
szórakoztunk.

Visszatér�k a kiscsoportos 
foglalkozások is, melyeken 
az idei évben a környezet�
védelem témájában merül�
tünk el. Meger�sítéskép�
pen megtekintettük David 
Attenborough: Egy élet a 

bolygónkon cím� dokumentumfilmjét, mely mindannyiunkra nagy 
hatással volt. Az aggódó arcokat figyelve biztos vagyok abban, hogy 
akik ezt a „tanúvallomást” láttuk, elgondolkodunk és még sokkal job�
ban figyelünk a környezetünk, a természet megóvására.

10. Barátság, gondoskodás, szeretet, tör�dés
A nyolc nap alatt elmélyü�

l� vagy egymásra csodálko�
zó barátságok, Marika néni 
gondoskodó simogatása, Éva 
néni verhetetlen tejbegríze 
és melegszendvicse, Andi 
néni csodás hajfonásai, Kati 
néni fáradhatatlan nótázása, 
Timi néni érdekes történe�
tei, Dóri néni elmaradhatat�
lan filmvetítése, Dénes bácsi 
és Zoli bácsi éjszakai �rjá�
rata, paprikáskrumplija, le�
csója. Póküldözés, kullancs�
keresés, ruhacsere, nasizás és
fagyizás, közös túrázós ny�g�
l�dés és zergejárat, lelkizés. 
Els� táborozók pátyolgatása, 

sokéves táborosok büszkesége. Elfogadás. Volt még: zászlófelvonás, 
piknikebéd, szuperholdnézés, bográcsozás, filmvetítés, daltanulás, 
zászlólevonás, Virgonc dal, búcsúdal.

Utolsó este megünnepeltük a Virgonc tábor 10 éves jubileumát, em�
lékeket idéztünk fel ”régi” Virgonc gyerekek élményeib�l, majd fala�
toztunk az ünnepi tortából és buliztunk éjfélig.

Lélekben feltölt�dve, élményekben gazdagon, ”kicsit” fáradtan tér�
tünk haza a jubileumi 10. Virgonc táborból.

Istennek legyen hála minden örömteli percért, a jó id�ért, a lehet��
ségért, s hogy vigyázott ránk!

Köszönjük a támogatást: Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a 
Jászfényszaruért Alapítványnak, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapít�
ványnak, a FÉBE elnökének, Tóth Tibornak, a DÖK�nek és Annus 
Gábor vállalkozónak! Köszönjük Barócsiné Zsuzsi néni szolgálatát! 
Köszönünk minden szül�i felajánlást is!

Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna táborvezet�

Mosolygós arcok, felh�tlen játék, boldog gyermekzsivaj. Így foglal�
hatnánk össze az idei Hittanos tábor egy hetét, mely augusztus 1�t�l 
5�ig tartott. Engem inspiráltak más táborok is, de utóbbihoz egy id� 
után er�sebben is kapcsolódtam. Itt egy er�s, színes csapattal dolgoz�
hattunk együtt, akik sokféleségüknek köszönhet�en is izgalmas dolgo�
kat tudtak átadni egymásnak, maguknak és nekünk. Megkérdeztem 
pár i½ú társamat is, akik a következ�képpen válaszoltak:

Te hogy érezted magad a táborban, Ádi?
Nagyon jól éreztem magam, jó volt a közösség, és rengeteg jó él�

ményt szereztem, mint mindig. Köszönöm szépen Monika néninek a 
bizalmat, hogy segíthettem a kicsikre figyelni. (B. Ádám 14)

Patrik! Neked mi tetszett a legjobban a táborban? Esetleg volt olyan, 
ami nem tetszett, ha igen, akkor miért nem?

A táborban az tetszett a legjobban, hogy egy ilyen szuper társaságban 
lehettem, és hogy ilyen kedves tanárokkal lehettem együtt egy héten 
keresztül. Olyan nem volt, ami nem tetszett volna. (H. Patrik 14)

Mi volt a legjobb dolog a táborban, ami veled történt Gerg�?
Számomra a legjobb dolog a táborban az volt, hogy láthattam, ahogy a 

kicsik örültek a programoknak és hogy boldogok voltak. (Cz. Gerg� 14)
Mit tanultál a táborban Bella?
Nagyon jól éreztem magam, sok szép program volt. Megtanultam, 

hogy az igazi kincset nem vehetjük meg a boltban, hanem bennünk 
van és a szeretetben, amit érzünk a családunk és a barátaink iránt.
(T. Annabella 11)

Dorka, ajánlanád ezt a tábort másoknak is, ha igen, miért?
Igen, ajánlanám kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mert nagyon jó a 

közösség, és szuperek a programok. (K. Dorina 14)
Köszönöm a válaszaitokat! Ezek és a személyes tapasztalataim alapján 

is mondhatom, hogy a Hittanos napközis tábor továbbra is sikeres és 
töretlen. Úgy gondolom, ez nem véletlen, hiszen megmutatja, hogy 
mi is az igazi érték a világban. Diáktársaim és jómagam nevében is 
további sikereket kívánunk a továbbiakban!

Berze Anett Lili · Fotó: Vass Edit

Hittanos tábor gyerekszemmel,
avagy gyerekszáj
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Játékosan emlékeztünk szeptember 14�én Sándorné Tóth Éva hitok�
tató jóvoltából. Az iskolarádióban ismertette a Szent Kereszt kápolna 
történetét, a szent kereszt jelentését, majd Kiss Vivien tolmácsolásá�
ban hallhattunk egy verset, végül imával zárult a megemlékezés, ami 
után osztályonként indult a játék: a termekben három piros kartonból 
kivágott keresztdarabot kellett megkeresni, amit Éva nénihez kellett 
elvinni szünetekben az osztály képvisel�inek, és a rádióban elhangzott 
ismeretekb�l feltett kérdések megválaszolása után kit�zhették a dara�
bokat az el�térben kiállított kereszten. Nap végére közös összefogással 
kitelt a kereszt, a megváltás szimbóluma, s az osztályok egy kis cukor�
kát kaptak Éva nénit�l jutalomból. Kotánné Kovács Tímea

Szent kereszt ünnepe

„A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban ke�
vesek számára rezg� délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része. 
A kultúra többek között nem egyéb, mint azok a sárgafedel�, silány 
papírból készült, vacak kis könyvek, amelyek nagy m�veket közvetíte�
nek, és amelyeket bárki bármikor megvehet.” (Spiró György)

A kultúra nem specialistákra tartozik, hanem mindannyiunkra. Az 
olvasás nem a bölcsészekre, a festészet nem a m�ért�kre, a borkultúra 
nem sommelier�re, a jó modor nem a protokolltanácsadókra, hanem 
ránk is, személyesen.

Kornis Gyula piarista szerzetes és filozófus szerint a kultúrát nem 
lehet passzív módon örökölni, hanem mindenkinek magának aktívan 
kell meghódítania. Ne csak fogyasszuk a kultúrát, hanem váljunk hor�
dozóivá, m�vel�ivé.

Vajon új id�k jönnek most, vagy a régiek térnek vissza? Nehéz jósol�
ni bármit is. Egy biztos, a kultúra mindig segíteni fog nekünk abban, 
hogy másképp szemléljük a dolgokat, hogy feljebb emelkedjünk a 
mindennapok nehézségeib�l.

A könyvtár a kultúra egyik, ha nem legfontosabb intézménye. Eddig 
id�tállónak bizonyult, az alapfeladatot megtartva megújulásokkal teli 
története izgalmas és el�remutató.

Az egyik leghíresebb könyvtár az alexandriai könyvtár volt, I. Pto�
lemaiosz alapította i. e. 300 körül. Virágkorában állítólag több mint 
700 000 könyvet (tekercset) tartottak itt, és itt készült az Ószövetség 
görög fordítása, a Septuaginta is (kés�bb egészen az újkori filológia ko�
ráig ebb�l dolgoztak a bibliafordítók). Err�l a könyvtárról és szolgál�
tatásairól a mai napig beszélünk, pedig több mint 2000 évvel ezel�tt 
m�ködött. Micsoda id�k és micsoda feladatok voltak azok! Vajon a 
most következend� id�kben milyen kihívások elé nézünk majd?

Egyszer egy kedves olvasónk úgy fogalmazott, hogy � azért szeret a 
könyvtárba járni, mert ez a nyugalom szigete. Nagyon szép gondolat�
nak gondoltuk már akkor is. Vajon ez a nyugalom és ez a sziget meg�
marad�e? Sok olvasónk és mi is érzünk mostanság egyfajta csüggedt�
séget, bizonytalanságot és egy kis reménytelenséget is. Pedig épp most 
kellene meger�síteni magunkat lelkiekben, gondolatban, kultúrában, 
keresnünk kell a nyugalmunk szigeteit.

Az olvasás, már sok helyen leírtuk, leírták, nemcsak szórakoztatá�
sunkat szolgálja, egyéb élettani funkciókat is támogat, segít. Serkenti 
az agym�ködést, fejleszti a verbális képességeket, stresszoldó tevé�
kenység, javítja a koncentrációs készséget, vigasztal és támaszt nyújt a 
nehéz id�kben, fejleszti az érzelmi intelligenciát. Sok mindenr�l kell 
lemondanunk a közeljöv�ben, legalábbis ezt sugalmazzák a hírek, a 
változó világ történései. Els� körben a „luxus” dolgokról, ilyen lehet 
a kultúra is. Ez rövid távon megoldást jelenthet ugyan, de már kö�
zéptávon is éreztetni fogja a drámai hatását. Mi lesz velünk kultúra 
nélkül? Mi lesz velünk szépség nélkül? Mi lesz velünk empátia nélkül? 
Mi lesz velünk szellemiség nélkül? És még sorolhatnánk száz számra 
azokat a dolgokat, amit a kultúra jelent láthatatlanul a mindennapi 
életünkben.

Valószín�, hogy a könyv, dvd, társasjáték, diafilm, folyóirat is lassan 
nehezen megfizethet�vé válhatnak az emelked� árak miatt. Azonban 
a könyvtár(ak)nak hála, nem kell ezekr�l lemondanunk. Ha nem is 
tudjuk megvenni a közeljöv�ben, amiket szeretnénk, vagy éppen nem 
is akarjuk, épp elég, ha a kölcsönzési szolgáltatást vesszük igénybe. 
Bátran keressük fel a könyvtárat, nagy a választék, ingyenes az összes 
szolgáltatásunk, jó társaságra is lelhet az ember, ha éppen nem csak 
kölcsönözni akar. A kultúra ezen szigete tehát próbál a nehéz id�kben 
is kitartani, egyszerre marad tradicionalista és újító. Egyszerre közös�
ségi tér és az elmélyülés terepe. Válasszanak minket, szeretettel várjuk 
új és régi olvasóinkat, az érdekl�d�ket a jöv�ben is!

Nagy Ildikó könyvtáros

A jászfényszarui 
önkormányzat tá�
mogatásával idén is 
megrendezésre ke�
rült a jászfényszarui 

kyokushin karate edz�tábor. A tábor helyszíne a régi óvoda épülete 
és a hozzá tartozó hatalmas park volt, aminél nehezen tudnánk jobb 
helyet elképzelni. A helyi focipálya közelsége remek alkalmat bizto�
sított a reggeli futóedzések lebonyolításához. A gyerekek összesen tíz 
edzésen vettek részt, és 
gyakorolták a karaté�
hoz szükséges alapo�
kat: pajzs�pontkeszty�, 
er�nlét, küzdelem, 
állóképesség. Az edzé�
sek közti id�t pedig 
szabadprogrammal és 
zárásként egy nagy tú�
rával töltötték.

Osu!
Senpai Fülöp Roland

Jövőbeli nyugalmunk szigete:
a kultúra

VII.
Keleti
Fény

edzőtábor

Ké
p:

 S
án

do
rn

é T
ót

h 
Év

a



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2022/9 9

Jászfényszaru Város Önkormányzata, a IV. Béla Katolikus Álta�
lános Iskola és Alapfokú m�vészeti Iskola, a Napfény Óvoda, a 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a „Jászfényszaruért” Alapítvány 
meghívását a szeptember 3�án délután 14 órakor kezd�dött ben�
s�séges ünnepségre mintegy kett�száz f� fogadta el. A programra 
sok volt fényszarui és az utóbbi 10 évben elhunytak hozzátartozói 
is eljöttek. A Himnusz elhangzásával vette kezdettét a több mint 
kétórás program.

Tóth Tibor a rendez� szervek nevében a megjelentek köszöntése 
után így folytatta: „…Már harmadik alkalommal emlékezni jöttünk 
össze. Akire emlékeznek, mondja a mondás, az nem halt meg igazán, 
az itt van közöttünk, a szívünkben. A Tanítók emlékm¤ve ezt szolgálja, 
nem csak 10 évenként rendezett emlékünnepségünk ad alkalmat az em�
lékezésre. Maga az alkotás a mindennapok során is lehet�séget biztosít, 
hogy lapozgatva a halhatatlanok könyvét, osztálytalálkozók alkalmával is 
emlékezzünk a tanítókra, tanárokra, óvodapedagógusokra.

Húsz évvel ezel�tt május 1�jén a Fényszaruiak Baráti Egyesülete kez�
deményezésére, a FÉBE és alapítványa támogatásából és a jó szándékú 
adakozók adományából hoztuk létre és avattuk fel a Szabó Imrefia Béla 
szobrászm¤vész által tervezett és Tóásó Tibor k�szobrásszal közösen kivi�
telezett Tanítók emlékm¤vét.

Az id� múlását nemcsak �szhajszálaink számának gyarapodása és a 
Tanítók fájának, a piramistölgynek növekedése jelzi, hanem az elmúlt 
tíz évben Jászfényszarun tanítók közül is többen már csak szívünkben 
vannak jelen és odafentr�l tekintenek most le ránk. A halhatatlanok olva�
sókönyvébe az avatáskor bekerült 104 névhez, 2012�ben 29 név csatlako�
zott, most 27 név került bevésésre, összesen 160 személy az, akik a nevelés 
és oktatás területén múlhatatlan érdemeket szereztek Jászfényszaru elmúlt 
270 évében, rájuk emlékezünk ezen az ünnepségen.”

Ezt követ�en Gy�riné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru város pol�
gármestere, a FÉBE Örökös Egyesületi Tag cím birtokosa az ünnep�
séget ünnepélyesen megnyitotta.

Beszédében hangsúlyozta, hogy 
mennyire fontos volt saját, de 
mások életében is az otthonról 
hozott ismeret, az óvodában, 
az iskolában megszerzett tudás, 
a pedagógus példaképek, amik 
együttesen hozzájárultak szemé�
lyiségünk kialakulásához, élet�
utunk alakulásához.

(folytatás a 10. oldalon)

1. osztályosok Húszéves a Tanítók emlékműve és
ötvenéves a Nagyiskola
megemlékező ünnepség,

Márkus Mária Jászfényszaru
első okleveles óvónőjének

emléktábla avatása

1. a osztályf�nök: Jáger Jánosné,
napközis pedagógus: Jáger Imréné

1.b osztályf�nök: Kovács Lászlóné,
napközis pedagógus: Lajkóné Tanczikó Tünde

Gy�riné dr. Czeglédi Márta és Tóth Tibor az emlékezés rózsáit helyezik el

A „halhatatlanok olvasókönyvének”
új lapjai
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(folytatás a 9. oldalról)
Az ünnepségen most Jász�

fényszarun tanított nagy�
szer� tanítókra, tanárokra, 
óvoda pedagógusokra em�
lékezünk.

A 2002 és 2012�es ünnep�
ségek levezetését Cserháti 
Ágnes televíziós m�sor�
vezet�, szerkeszt�, oktató, 
a „Jászfényszaruért” Ala�
pítvány kurátora végezte.

A felkérést most is öröm�
mel vállalta. A rendezvény 
napján délel�tt pozitív 
tesztje miatt le kellett mon�
dania részvételét.

A rendezvény háziasszonyi teend�it Lovászné Török Magdolna,
a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola 
Igazgatója, önkormányzati képvisel�, bizottsági elnök a FÉBE titkára 
látta el.

A jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú M��
vészeti Iskolában már tegnapel�tt csütörtökön megszólalt a cseng�, 
jelezve a tanévnyitót, a tanévkezdést. Tíz éve Zsámboki László ny. 
általános iskolai tanár, a FÉBE tagja a saját tanévkezdésére az Évfor�
dulóra cím� versével emlékezett vissza. Ma már égi mez�kr�l hallgatta 
versét, Kotánné Kovács Tímea általános iskola tanár, a „Jászfénysza�
ruért” Alapítvány kurátora tolmácsolásában.

Ezt követ�en elkezd�dött az emlékezés azon tanítókra, tanárokra, 
óvodapedagógusra, akik az elmúlt 10 évben hagytak itt bennünket, és 
most került nevük bevésésre a katedrán lev� „halhatatlanok” olvasó�
könyv bronzlapjaira, azzal a két évszámmal mett�l meddig tanított te�
lepülésünk valamelyik iskolájába. A vésés és az emlékezés sorendjénél 
az intézményhez érkezés éve került figyelembe véve.

Els�ként Tóth Tibor helytörténész, a FÉBE elnöke emlékezett Nagy 
Márta, dr. Bitter Istvánné, Zsámboki Bertalanné, Görbe Emánu�
elné és Lakatos Marcella pedagógusokra.

Basa Éva nyugalmazott nevel�szül�i tanácsadó, a Jászfényszaruért 
Alapítvány kurátora, mint tanítvány szólt Kohári András tanítóról, 
aki négy évtizeden át végzett nevel�, oktató munkát Jászfényszarun.

Pet� Istvánné Borbély Magdolna egykori osztályf�kre Czeglé�
di Lászlóné helyi postahivatal nyugalmazott vezet�je, FÉBE�tag írt 
emlékez� gondolatokat. Váratlan betegsége a személyes jelenlétet nem 
tette lehet�vé. Így az írásban elküldött sorait Botkáné Sárközi Ildi�

kó, a IV. Béla Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola 
igazgatóhelyettese olvasta fel.

Nagy Károlyné Rékasi Erzsé�
bet, Jászfényszaru szülötte, a volt 
Winkler�Homok�tanyai iskola di�
ákja, nyugalmazott újhatvani álta�
lános iskolai igazgató, aki 1956 és 
1964 között tanított településün�
kön egykori kollégájára, Kovacsik 
Évára emlékezett.

Tóth Tibor kutatásai és az anya�
könyvi adatok alapján idézte fel 
Sándor Gyula, Oláh Piroska és 
Pataki Margit pedagógusok helyi 
tevékenységét.

Harmath József versmondó, 
többkötetes helyi költ�, a For�
tuna együttes alapító tagja Pablo 
Neruda: Az élethez cím� versének 

el�adásával színesítette az esemény menetét.
Dr. Földesné dr. Rékasi Éva adjunktus, belgyógyász, nefrológus 

szakorvos, a FÉBE tagja, Lantos Péterné Gönczöl Teréz biológia�
tanárával kapcsolatos emlékképeit osztotta meg a jelenlév�kkel, aki 
Jászfényszarun 1957. évben kezdte pályáját, és 1995�ben innen ment 
nyugdíjba.

Lovászné Török Magdolna emlékezett Mészáros Tivadarra, mint 
tanítvány, és mint kolléga.

Herbich Ilona osztályf�nökre Berze Lászlóné Vityuka írt kedves 
gondolatokat, jelenlegi egészségi állapota nem tette lehet�vé, hogy kö�
rünkben legyen. Botkáné Sárközi Ildikó olvasta fel írását.

Dr. Kocsisné Horti Monika idézte fel Keresztesi Józsefné Seb�k 
Gizella emlékét, aki 31 tanéven át tanította a helyi kisdiákokat.

Bordásné Kovács Katalint, a Pet�fi Sándor M�vel�dési Ház és 
Könyvtár igazgatója, az egykori diák emlékezett Keresztesi József volt 
igazgatóra, tanárra, az ének�zene kultúra helyi megteremt�jére és ha�
láláig m�vel�jére.

Az óvodások képviseletében Kocsis Tamarától hallgattunk meg egy 
versikét, betanította Mezei Zsoltné óvón�.

Berényi Ferencné nyugalmazott általános iskolai tanár, igazgatóhe�
lyettes a kollégára, az igazgatóra Zsámboki Lászlóné Dajkó Idára 
Ducikára emlékezett.

Tóth Gábort, volt négy ciklusos országgy�lési képvisel�, Bag volt 
polgármestere, Jászfényszaru szülötte a sportsikerei kapcsán mondta 
el, milyen életre szóló útravalót kapott Zsámboki László tanártól.

Dr. Földesné dr. Rékasi Éva szólt alsós tanítójáról, Valyó Margit�
ról, aki 1962�t�l nyugdíjba vonulásáig, 1995�ig írni, számolni, olvasni 
tanította diákjait.

Berzéné Magyar Krisztina, a Fortuna Együttes tagja Váci Mihály: 
Jegenye fényben cím� versét adja el�.

Berényi Ferenc Jászfényszaru szülötte, nyugalmazott általános isko�
lai tanár, önkormányzati képvisel�, bizottsági elnök, Kurunczi Sán�
dor kolléga, barát emlékét idézi fel.

Kiss Szidónia tanítóra, zászlóanyára, kedvenc kis tanítványa, dr. 
Tóth Lajos gasztroenterológus, osztályvezet� f�orvos, FÉBE�tag Mo�
sonmagyaróvárról írt visszaemlékezést. Családi elfoglaltsága miatt 
nem tudott az ünnepségre eljönni. Czeglédi Dóra, a IV. Béla Katoli�
kus Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola igazgatóhelyettese 
olvassa fel gondolatait.

A bronzlapokon eddig két óvón� szerepelt, nevük most eggyel b��
vült. Szakaliné Hesz Katalin óvón� Juhász Sándorné Margó óvó 
nénire mint kolléga emlékezett.

Szabó Krisztina énekm�vész, operaénekes, FÉBE�tag, – akinek 
édesanyja a Vasúttanyai Iskola diákja volt, majd több mint 35 évet 
tanított Hatvanban – Demjén Ferenc szerzeményét, a Honfoglalás 
betétdalát, a Kell még egy szó cím� dalt énekelte.

Tóth Tibor Móczó Jánosné Ménk� Klára, Rabóczi Lászlóné és 
Seb�k Józsefné pedagógusokra emlékezett.

Erdei Gábor, a tanítvány, a vers� és prózamondó, a volt napsugaras és 
fortunás színjátszó idézte fel Kovács Andrásné Rozika néni emlékét.

Az emlékez�k sorát Bognár Zita, a IV. Béla Katolikus Általános Is�
kola és Alapfokú M�vészeti Iskola gazdasági vezet�je zárja. Volt kollé�
gájával, Tarnai Lászlónéval kapcsolatos gondolatait összegezte.

A következ� néhány percben nem személyekre, hanem egy esemény�
re emlékeztünk. Fél évszázaddal el�tt pirosbet�s ünnep volt 1972. au�
gusztus 31. A nagyközség apraja�nagyja ünnepelte az új iskola ünne�
pélyes átadását.

Lovászné Török Magdolna a korabeli megyei lapban írtak alapján a 
Nagyiskola átadásáról készült tudósítást ismertette.

A résztvev�k egy csoportja Az általános iskola és óvoda vezet�i helyezték el
koszorújukat az emlékm¤nél

Berényi Ferencné
Zsámboki Lászlónéra emlékezett
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A beszédéb�l idézve, a következ� gondolatokkal nyitotta meg a Kis�
iskola homlokzatán ANNO Jászfényszarun nevelés – oktatás képek�
ben szabadtéri tárlatot.

„Jó szívvel ajánlom figyelmükbe a jubileum kapcsán a Kisiskola falán 
elhelyezett kiállítást, amely az elmúlt id�szak, közel 100 év történetét me�
séli el, egykorvolt, ill. még ma is él� pedagógusok, diákok archívumának 
köszönhet�en. Az iskolával, óvodával kapcsolatos régi fotókkal kívánunk 
kedveskedni a haza látogatóknak és helyben lakóknak egyaránt. Már a 
válogatás közben is szívet melenget� volt az emlékek felidézése, az egykori 
kedves arcok, a régen volt épületek nézegetése. Biztos vagyok abban, hogy 
Önök, akik itt most megjelentek és a városunk lakói is szívesen id�znek 
majd el e képek el�tt, és számtalan történet fog megelevenedni beszélge�

téseik alkalmával. Emlékezzünk 
azokra a pedagógusokra, akik 
valahol, valamikor jegyekkel ír�
ták tele az anyakönyvet, akikt�l 
tanultunk, akik által formálód�
tunk, és most is figyelnek ránk 
odafönn. Emlékezzünk azokra 
az osztálytársakra, kollégákra, 
akikkel valamikor közös úton 
haladtunk, merüljünk el i®ú ko�
runk örömeiben, élményeiben!...”

Megköszönte Bordásné Ko�
vács Katalinnak, a Pet�fi Sán�
dor M�vel�dési Ház és Könyv�
tár igazgatójának a szervezést és 
Tóth Tibornak a Városi Érték�
tár gondozójának a régi fotók 
biztosítását.

A következ� percekben a 
„Halhatatlanok olvasókönyvé�
be” bevésett 160 f�re emlékezve 
a köztéri alkotás megkoszorúzá�

sára került sor. Az esemény alatt a Sz�cs Mihály Huszárbandérium 
tagjai Ézsiás Vencel h�. huszár �rnagy felvezetésével két fiatal huszár�
tiszt, Ézsiás Barnabás és Ézsiás Levente tisztelegett a k�katedránál, a 
koszorúkat Mezei Lili diákpolgármester helyezte el.

Az emlékm�vet megkoszorúzta: Jászfényszaru Város Önkormányza�
ta, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola, 
Napfény Óvoda, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért” 
Alapítvány, valamint Jászfényszarun az Oktatásért Alapítvány képvi�
sel�i.

Az ünnepség befejez� részeként Tóth Tibor emlékezett születésének 
125. évében Márkus Máriára a település els� okleveles óvón�jére.

Márkus János és Simon Szidónia gyermekeként 1887. szeptember 
16�án látta meg a napvilágot. Óvón�i oklevelét 1919. október 16�án 
a budapesti VII. kerületi Magyar Királyi Állami Óvón�képz� Intézet�
ben szerezte. Szolnok vármegye tanfelügyel�je engedélyezte Márkus 

Mária óvón�nek magán�
óvoda létesítését Jászfény�
szaruban. A magánóvoda 
ténylegesen 1934. ápri�
lis 23�án nyílt meg. Az 
óvoda állami kezelésbe 
való vétele 1948. évben 
történt, az óvón� számá�
ra ez kedvez� volt, mert 
a fenntartási költségek 
ezentúl nem �t terhelték. 
1956�ban nyugállomány�
ba vonult. Márkus Mária
(aki családot nem alapí�
tott) hivatalosan 22 évig 
foglalkozott iskolára váró 
kis gyermekek el�készíté�
sével. 1979�ben 82 évesen 
hunyt el.

A Fényszaruiak Baráti 
Egyesületének Elnöksége 

kezdeményezte, hogy a település els� óvón�jének és óvodalétesít��
jének emlékét az óvoda falán elhelyezett táblával örökítsük meg az 
utókor számára.

Szüleink, nagyszüleink egy részét magán, majd az állami óvodájában 
nevelte. Az emléktábla közadakozásból valósult meg. A következ� sze�
mélyek ABC sorrendben különböz� összegekkel támogatták a nemes 
cél megvalósulását, melyet ezúton is köszönünk. Ahol a településnév 
nem szerepel, azon személyek helyben laknak. Dr. Ballagó Katalin
Hatvan, Barna Lajosné Kiss Éva Budapest, Berényi Ferenc, Berze 
Lászlóné Budapest, dr. Both Béla Budaörs, Cserháti Ágnes Buda�
pest, Cserháti Vencelné, Dobos Istvánné, Fekete Imre (Szabadság 
út 67.), Gömzsik Csabáné Nagy Anna Érd, Gy�ri János (Lehel út 
17.), Gy�riné dr. Czeglédi Márta, Gy�riné dr. Szabó Gabriella, 
Hangosiné Réz Mária, dr. Harangozó Imre Budapest, dr. Jakus 
Zoltán Jászberény, Kis (B) Gábor, dr. Kiss Dávid Sándor Budapest, 
Kolozs Sándor, Kónyáné Kolozs Katalin, K�vágó Jánosné, Németh 
András Jászberény, dr. Lakatos Béla, Lovászné Török Magdolna, 
Pásztor Zsuzsanna, Peth� Ferenc, Sándor Csilla Budaörs, Somlai 
Ferencné Ballagó Rózsa Budakeszi, Szabó Krisztina Hatvan, Szeder 
László Sárospatak, Sz�cs Mihály Huszárbandérium, Tóth Gulyás 
Zoltán Szeged, dr. Tóth Katalin Abony, dr. Tóth Lajos Mosonma�
gyaróvár, Tóth Tibor, Varga Gábor, Varga Gáborné Kis�Pál Terézia.

Ezt követ�en a Napfény Óvoda bejáratának jobb oldalán elhelyezett 
emléktáblánál két óvodás, Baranyi Réka, Hamar Benedek verssel 
köszöntötték az avatáson megjelenteket. Felkészítették �ket: Csuzzné 
Lovász Mária, Jarábikné Sinkovics Andrea óvón�k.

A verset követ�en az emléktáblát leleplezte Gy�riné Dr. Czeglédi 
Márta polgármester, Klippánné Jáger Melinda óvodaigazgató, Tóth 
Tibor, a FÉBE elnöke.

Majd Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Napfény Óvoda és a 
FÉBE képvisel�i helyezték el a táblánál a koszorúikat, ahol szintén a 
huszárok és a diákpolgármester közrem�ködött.

Lovászné Török Magdolna megköszönte Tóth Tibornak és segít��
inek az ünnepséget el�készít� több hetes munkát. Az emlékm� kiegé�
szítésében, felújításában közrem�köd� Szabó Imrefia Béla szobrász�
m�vész és Tóásó Tibor k�szobrász tevékenységét, valamint Nagyné 
Kiss Mária és családjának e célra adott adományát. Az emlékez�k, 
a versmondók, az énekes, az óvodások, óvón�k közrem�ködését. A 
helyi Rend�r�rs, a Jászfényszaru Városi Polgár�rség tagjainak, a 
GAMESZ dolgozóinak a rendezvény területének el�készítését, bizto�
sítását, valamint Fekete Károlynak a hangosítást.

Köszönetet mondott mindenkinek, akik a megemlékezést megtisz�
telték jelenlétükkel. Kérte, akinek ideje engedi, tegyen eleget az ön�
kormányzat meghívásának a szomszédos Royal Kaszinó étteremben, 
ahová egy frissít�re, kávéra, közös találkozásra és beszélgetésre invitált.

Bejelentette, hogy 17 órakor a rk. templomban szentmise lesz az 
elhunyt pedagógusok tiszteletére. A misét Kiss Gábor plébános, ér�
seki tanácsos celebrálta, kérte, aki teheti, részvételével tisztelje meg a 
szertartást. Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.

Az ünnepségen az emlékez�k beszédeit szerkesztett formában lapunk 
következ� számaiban folyamatosan közzétesszük.

Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

Márkus Mária emléktáblája, az óvoda falán
Fotó: Tóth Tibor

Kocsis Tamara verssel köszöntötte
a jelenlév�ket, felkészítette

a mögötte álló Mezei Zsoltné

Dr. Földesné dr. Rékasi Éva
Lantos Péterné emlékére helyezi a rózsát

a vázába
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Idén nyáron is diákmunkások 
segítették a Pet�fi Sándor M�ve�
l�dési Ház és Könyvtár feladatait.

A könyvtárban elkészítették az 
idei év leselejtezett könyveinek 
jegyzékét, a könyvekb�l eltávolí�
tott katalóguscédulákon szerepl� 
adatok felhasználásával. A köny�
vek gerincén cutter számokat 
cseréltek és pótoltak. Az intézmény el�tti parkban lebonyolították a 
könyvvásárt, amit az olvasóink által felajánlott dokumentumokból 
gy�jtöttünk össze. A könyvvásár sikeresnek bizonyult, a befolyó be�
vételb�l könyvtárunk gyermekrészlegére vásároltunk játékokat, kis 
olvasóink örömére.

Az augusztusban megrendezésre kerül� Fény tábor minden el�ké�
születében részt vettek, s�t némelyikük csoportvezet�ként is közrem��
ködött a tábor ideje alatt, ami elmondásuk szerint a legemlékezetesebb 
élmény maradt számukra.

A fiatalok lelkesen és szorgalmasan végezték el a rájuk bízott munká�
kat, az itt töltött id� mindannyiunk számára igazi segítséget jelentett.

Amennyiben lehet�ség nyílik rá, jöv�re is szívesen látjuk �ket vi�
szont! Kép és szöveg: Bujdosó Katalin könyvtáros

A városi könyvtárban m�köd� olvasóklub foglakozásain szívesen 
beszélgetünk a szépirodalom tükrében a mindennapok problémáiról, 
örömeir�l. Az elmúlt félévben több író és költ� sorain keresztül vitat�
tunk meg bennünket érdekl� témákat, tettünk fel egymásnak kérdése�
ket, és hallgattuk meg egymás válaszait.

Szabó Magda írón� könyvei sokunk kedvencei közé tartoznak, törté�
netei elgondolkodtatóak, n�i szerepl�inek sorsával, lelki történéseivel 

könnyen tudunk azonosulni. Az írón� élete ezer szállal köt�dött Deb�
recen városához. Ott született, tanult, tanított, töltött be tisztségeket, 
és bár elkerült Budapestre, mindannyiszor szívesen tért haza, az � sze�
retett városába.

Az olvasóklub tagjaival vonattal érkeztünk Debrecenbe, és elláto�
gattunk az írón� életének f�bb állomásaira. A vasútállomás, a Szent 
Anna utca, Nagytemplom, Debreceni Református Kollégium Dóczy 
gimnáziuma, valamint a Szabó Magda Emlékház megtekintése fért 
bele a napunkba.

A Szabó Magda Emlékház 
kapujában Abigél szobra áll a 
„beteljesíthet� emberi vágyak 
szimbóluma”, házon belül pe�
dig az írón� debreceni tárgyi és 
szellemi hagyatékai láthatóak. 
Belépve bejártuk az írón� gyer�
mekkorának helyszíneit, az � 
gyerekszobáját, szülei szobáit, 
a szalont, ahol a családi beszél�
getések zajlottak. Megnéztük a 
falakon lév� számtalan családi 
fényképet, a Jablonczay és Szabó 
família személyes tárgyait, az író�
n� életének megannyi eseményé�
r�l megmaradt relikviáit.

Szabó Magda emlékeinek há�
zában egyfajta varázslat lakik, ami egy gyökereit tisztel�, szeretettel�
jes család fantáziával és szabadsággal megáldott légköréb�l született. 
„Anyám tenyerében forgatta a mindenséget, és a színek ezerszeresre 
gazdagodtak szavai nyomán.”

Szabó Magda életm�ve gazdag, regényei több nemzetközi díjban és 
elismerésben részesültek, több m�ve megfilmesítésre is került.

Az olvasóklub tagjaival az írón� Az �z cím� kisregényét fogjuk olvas�
ni, és közösen beszélgetünk majd róla. Bujdosó Katalin

könyvtáros

Nyári diákmunka intézményünkben

Az Olvasóklub
Debrecenbe kirándult

Az 1Úton zarándoklat sok ember számára nyújt zarándokélményt, 
melyen keresztül életre kel egy csoda: a különféle világnézet� emberek 
egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai szét�
húzó világban átélik az egységet, ami hatalmas lelki jelent�séggel bír. A 
zarándoklás olyan életforma, ami közelebb visz önmagunk, embertár�
saink és Isten felé, miközben kinyitja el�ttünk a világot. Az esemény 
minden év augusztusában megrendezésre kerül. Az ideit augusztus 
13�án tartottuk, melyen a hagyományokhoz h�en mi is részt veszünk.
Ez most sem történt másként.

A gyalogos zarándok�
szakaszon egy imával 
indítunk, és átsétálunk a 
mellettünk lev� telepü�
lésre, Boldogra, ahol egy 
közös ima keretében egy 
szeret� közösség fogad 
minket, és utána pedig 
indulunk haza. Itt iga�
zából mi vagyunk és a 
természet, és ez hihetet�
lenül jó.

A kerékpáros szaka�
szon szintén egy közös 
imádsággal kezdünk, és 
kerékpárjainkra ülve át�

tekerünk Jászfels�szentgyörgyre, majd az érkezést követ�en imádko�
zunk egy közös célért, a békéért, majd ezt követ�en indulunk vissza 
városunkba, Jászfényszarura. A zarándoklatunk célja a régi hagyo�
mányok meg�rzése, hogy az id�sebb generáció lelkiségét átadhassa a 
fiatalabbaknak. Jöv�re ugyanitt, ugyanekkor! Gyere és csatlakozz hoz�
zánk! Várunk Téged is! Berze Anett Lili · Fotó: Pet� Petra

1ÚTON – A BÉKÉÉRT
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Zsámboki Sándor köszöntése
Jászfényszaru Min�

denszentek templomá�
ban közel 400�an vettek 
részt azon a hálaadó 
szentmisén, amelyet 
Kiss Gábor atya muta�
tott be az egyházközség 
sekrestyése, harangozó�
ja, Zsámboki Sándor 
tiszteletére 80. születés�
napja és 35 éves egyházi 
szolgálata alkalmából 
szeptember 10�én. A 
templomba feleségével, 
Tóth Erzsébettel érke�
z� Zsámboki Sándort 
Kollár Csaba, az egy�
házi képvisel��testület 
vezet�je köszöntötte az 
egyházközség nevében, 
majd Czibolya Gábor 
egyházközségi képvise�
l� mondott verset. Az 
egyházi szertartásban 
részt vettek még Jászfényszaru két papja, Kovács Tamás és Dobák Gá�
bor, valamint Zsolt atya Budapestr�l. A szentmise után bens�séges 
ünnep keretében gratuláltak a hívek az ünnepelteknek. Az eseményre 
meghívást kaptak (az elérhet�ség ismeretében) azok a fiatalok is, akik 
egykor közel álltak az egyházközséghez, az oltárnál, mint ministráns, 
szolgálatot láttak el. Szeptember els� napjaiban a hívek Szent Kilen�
ced imádkozásával kezdték a mindenki által ismert, köztiszteletnek 

örvend� polgárunk, 
Zsámboki Sándor kö�
szöntésére való készü�
l�dést. Az ünnepség 
szervezésében, el�ké�
szítésében többen segí�
tettek szívvel�lélekkel. 
Köszönet érte minden�
kinek. A templom de�
korálását Rézné Ilonka 
és a virágüzlet dolgozói, 
a takarítást a Gamesz 
dolgozói végezték. A 
hívek ajándékát, a kis 
harangot, Ézsiás Vencel 
hozta el Örbottyánból, 
a harangönt� mestert�l. 
A hívek adományából 
– kiegészítve az egyház�
község támogatásával 
– valósult meg továbbá 
az alkalmi díszítés vala�
mint az agape a temp�
lomban.

Érsek f�apátunk jóvoltából az egyházmegyei kitüntetés bronz foko�
zatát Kiss Gábor atya, az ajándékokat dr. Kocsis András és Hornyák 
Péter adták át az ünnepeltnek. Zsámboki Sándor családi eseményeir�l 
és az elmúlt 35 évér�l Pet� István szerkesztett diaképeket, melyet kive�
tít�n láthattak a jelenlév�k. Az ünnepelt életútját Sándorné Tóth Éva 
szerkesztette és olvasta fel. Zsámboki Sándor megható köszön� szavait 
menye tolmácsolta.

Zsámboki Sándor, oly sokunk Sanyi bácsija, 1942. 09. 12�én lát�
ta meg e csodás napvilágot településünkön szülei, Zsámboki Imre és 
Bagi Anna szerelméb�l. A dolgos, szorgalmas szül�k öt gyermeket 
kaptak Istent�l, Imriskét (aki pici babaként visszatért az Egek Urá�
hoz), Annust, Imrét, Sándort és Ferencet.

Sándor a negyedik gyermekként érkezett a családba. Gyermekkora 
óta nyilvánvaló volt Istenhez való ragaszkodása. Ebben meghatározó 
szerepe volt Bagi nagymamának, aki különös szeretettel irányította 
unokáit Istenhez az imádság által.

A kis gyermekb�l lassan i½ú lett. Megtalálta élete párját, Erzsikét, 
akivel 1965. november 20�án házasságot kötött. A kölcsönös szere�
tetük és tiszteletük egymás iránt 57 éve tart. Házasságukból két fiú 
született, Sándor és Zoltán. »k is megtalálták párjaikat, Krisztinát és 
Csillát, akiket saját lányaikként fogadtak a családba. Sanyi bácsi nagy 
örömére megszületett els� unokája Ricsi, majd Anna is, Sándor fiánál. 
Hamarosan Zoltánéknál is megérkeztek a gyerekek, Dóri, pár évvel 
kés�bb Zolika. Ezekben az években tudta legjobban kivenni a részét a 
nagyszül�i örömökb�l.

Focizott, rengeteget sétált a legkisebb unokával, akármilyen fáradt 
is volt az � kérése els� volt a számára. Ilyenkor megtelt az udvar mó�
kával, kacagással. Nagyapa és unoka kapcsolata er�s kötelékké vált. 
Mára már els� unokája egy gyönyör� kis dédunokával, Dorkával aján�
dékozta meg, akit óriási örömmel fogadott, és várja mindig a vele való 
találkozást.

Magánélete után a munkájáról is szólunk. Kezdetben Ózdon, majd 
a helyi iparcikk boltan dolgozott hosszú éveken keresztül. Határozott, 
gyors beszédére már akkor is sokan felfigyeltek. Ha segítséget kértek 
t�le, � mindig készségesen, szívesen és jókedv�en segített.

Az Isten és ember iránti szeretet mindig ott volt egész életében. 35 
évvel ezel�tt feladta a kereskedelemben végzett munkáját, és végleg 
elkötelezte magát Isten és az Egyház szolgálatára. Sekrestyés és haran�
gozó lett. Ebben a döntésében meghatározó személy volt az akkori plé�
bános, Litkei Antal atya. Kis csapat vette körül: Jánosi Antal, Fózer Jó�

zsef, Pál Béla, Basa Sándor, Zsámboki János, közöttük a legfiatalabbal, 
Sándor Sándorral. Egymást segítve egyházközségünkért dolgoztak.

Sajnos a rossz dolgokból is kijutott a mindennapi életben. 2011�ben 
édesapja hirtelen elhunyt, az özvegyen maradt édesanya gyermekei se�
gítségét igényelte. Heti váltásban aludtak nála és gondoskodtak róla 
négy és fél éven keresztül a testvérek egészen haláláig. A testvérek gon�
doskodása mellett Sanyi bácsi minden nap meglátogatta az édesanyját, 
és ügyelt arra, hogy minden rendben legyen.

Tragikus hirtelenséggel lánytestvére, Annus is megözvegyült, aki pár 
év múlva fiát is eltemette. A bajban lév� testvér mellett azonnal ott 
volt, és jelen van mind a mai napig. Talán a legnehezebb volt, amikor a 
szomszédban lakó Imre testvérét is el kellett engednie. Nagyon szoros 
volt a testvéri kötelék közöttük, hiszen Imre volt a jobb keze. Ezt a 
mérhetetlen �rt, hogy betöltse, virágkertészkedésbe fogott, több száz 
virágot nevelt.

Litkei Antal plébános ápolásában is lelkiismeretesen segített hóna�
pokon keresztül. Prépost úr halála után egy évet Ivánkai József mellett 
szolgált. Majd jött az új plébános, Cs�ke György, aki 15 évig vezette 
egyházközségünket. Ez id� alatt került sor a templom küls� és bels� 
tatarozására, a bels� felújításra, kripta megnyitására, a temet� kápol�
nájának festésére, tatarozására, a Jézus Szíve kápolna felújítására. Tehát 
volt b�ven feladat, ahol helyt kellett álljon a mindennapi munkája 
mellett.

Lelkesen szervezte a búcsúkat, a zarándokutakat, a nagy egyházi ün�
nepeket (templomdíszítést, húsvétot, karácsonyt, karácsonyfa�állítást 
stb.) Mind�mind óriási el�készületet igényelt, de Sanyi bácsi szó nél�
kül tette mindig a dolgát, szervezett, irányított, takarított. Minden 
nap � az els�, aki nyitja a templomot, várja a híveket, és � az utolsó, 
aki bezár, miután már mindenki elment.

Felesége, Erzsike néni a hosszú évek alatt midig mellette állt és segí�
tette ebben a munkában. Jelenleg már 11 éve Kiss Gábor atyát szol�
gálják.

Sándorné Tóth Éva, Sugár Istvánné

ZSÁMBOKI SÁNDOR ÉLETÚTJA

Zsámboki Sándor és felesége érkeznek a templomba szeptember 10�én
Fotó: Pet� István
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Az 50 éves Fortuna Együttes történetéből
ÓZ, A MI VARÁZSLÓNK

Emlékfák táblával történő megjelölése

1987. március 8�án mutattuk be 
el�ször az Óz, a mi varázslónk cím� 
mesejátékot a Fortuna Együttes hu�
szonéves i½abb tagjaival. Az alkotás 
improvizációs módszerrel zajlott, s az 
eredeti mesét kicsit át is alakítottuk a 
saját mondanivalónknak megfelel��
en. Akkoriban el�ször volt lehet�sé�
günk modernebb hang� és fénytech�
nikát használni, amely sokat segített 
a színpadi varázslat megteremtésében. 
Ezzel az el�adással több fesztiválon 
(külföldin is) díjakat szereztünk, s 
néhány évig jártunk vele turnézni 
(pl. Kárpátalján is). Az id�k során 
több szereposztásra is szükség volt, 
így nagyon sokan magunkénak érez�
zük a darabot. A legmélyebb nyomot az hagyott bennem, 
mennyire együtt kellett m�ködnünk a gyors színváltások�
nál, s milyen precízen követte a hangbejátszás és a fény a 
játékunkat.

A Tóalmási Titánok színjátszóival azóta két generációval 
is megrendeztem, mindkett� variációt imádtuk, s minden�
hol hálás gyerekközönségünk volt. Az alapelgondolás lényegében 
ugyanaz volt, a megoldás részleteiben (zene, jelmez, díszlet) külön�
bözött.

S most elérkezett az a pillanat, amikor hosszú id� után itt, Jászfény�
szarun is feln�tt az az i½úsági tagozatunk, amely megérett a feladatra.

Nemcsak színészileg kell megfe�
lelniük, hanem komplex tudást és 
felel�ségteljes magatartást igényel ez 
a feldolgozás. Ugyanis a szerepl�knek 
nemcsak a színpadon, hanem a szín�
falak mögött is rengeteg dolguk van, 
hangeffekteket ütnek, mozgatják a 
paravánokat, s természetesen minden 
alkalommal saját maguk rendezik be 
és szedik le a díszleteket.

Az el�adás eredeti szövegét nem 
szolgai módon másoltuk le, hanem 
alakítottunk rajta a mostani szerepl�k 
gondolatai alapján. Különbség az is, 
hogy a jelenlegi variációban a gonoszt 
nem n� alakítja, s a Jótündér figurá�
ja sokkal aktívabb, s�t � maga Óz… 

Sok mindenen változtattunk, de a lényeges üzenetek meg�
maradtak:

„Az ész, a szív, a bátorság és a tiszta lélek együtt nagyobb 
hatalom, mint a gonoszság.”
„A gonoszt csak az ember tudja elpusztítani.”

A premiert szeptember 24�re, az 50 éves színjátszó talál�
kozóra t�ztük ki. Olyan fiatal is szerepel most, akinek régen az 

anyukája játszotta ugyanazt a szerepet. Így ível át generációkon a ha�
gyomány.

Kovács Tímea drámapedagógus,
a jászfényszarui színjátszók m�vészeti vezet�je

A korábban elültetett két emlékfa táblával történ� megjelölésével 
gazdagodott városunk f�tere.

Az els� emlékfa a Tanítók fája a piramistölgy 2002. május 1�jén; az 
újkori várossá nyilvánításunk 10 éves város emlékfája az ezüsthársfa 
2003. április 1�jén; a 15 éves város emlékfája a török mogyoró 2008. 
október 25�én; a 20 éves város emlékfája a perzsa varázsfa, a jászok 
fája 2013. április 2�án; a 25 éves város emlékfája a korai juharfa

2018. április 2�án került elültetésre. A Rimóczi�kastély hátsó részé�
ben a páfrányfeny�t 2022. március 27�én a tsz�találkozó résztvev�i 
ültették mindazok emlékére, akik 1949 és 2000 között a tsz. tagjai, 
dolgozói voltak.

A két utóbbi tábla augusztus végén készült el, az el�bbi költségét a 
Jászfényszaruért Alapítvány, az utóbbit Cserháti Vencel volt mez��
gazdasági vállalkozó biztosította. Kép és szöveg: Tóth Tibor
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A Szelektív Kft. tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy Jász�
fényszaru településen 2022. november 5�én, reggel 6 óra 30 perc�
t�l lomtalanítást végez.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerint a 
feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 6 óra 30 percig he�
lyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy:

· azzal a közlekedés biztonságát ne zavarja,
· a begy�jt� szállítóeszköz által jól megközelíthet� legyen,
· ne járjon baleset� vagy károkozás veszélyének el�idézésével.
A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézmé�

nyekt�l, közületekt�l és gazdálkodó szervezetekt�l a hulladékot nem 
szállítja el a cég.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az id�ben ki nem kihelyezett hulla�
dékért nem megy vissza a szállító gépjárm�!

Mit visznek el és mit nem?
LOMNAK tekinthet� a feleslegessé vált nagyobb méret� berendezé�

si tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok 
esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt 
mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett 
kockázatot jelent.

El nem szállítható hulladékok:
· akkumulátor, szárazelem,
· festékes göngyölegek,
· növényvéd� szerek és azok csomagolása,
· használt h�t�berendezések,
· veszélyes összetev�j� tisztítószerek és göngyölegeik,
· elektronikai cikkek,
· használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj,
· fénycs�,
· gyógyszer,
· leselejtezett számítógép,
· pala,
· autógumi,
· autóalkatrészek
· egyéb veszélyes összetev�j� hulladékok.

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, ál�
lati tetemek, zöldhulladék.

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat 
– kommunális és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellené�
ben szállítja el megrendelés alapján. Urbán Csaba

JKÖH Projektiroda munkatársa

Lomtalanítás

A Vörösrózsa utca házai közül az 
egyikben különösen nagy az öröm, hisz 
itthon van a fiú Angliából! Mikor be�
lépek, ugyanaz a kedves, szerény kisfiú 
jön felém, akit emlékeimben �rzök. 
Sok éve nem láttam �t, akib�l azóta 
Andor Farkas közgazdász lett Angliá�
ban.

Visszatekintve, hogyan teltek az isko�
lás éveid itthon?

Ha visszaemlékezem az iskolás éve�
imre, pozitív emlékeim vannak. Az 
osztályf�nökeim támogattak és buz�
dítottak kisiskolás korom óta. Az alsó 
tagozatban Pencznerné Meleg Mária 
volt, akit�l sok támogatást kaptam, fel�

s� tagozatban pedig Bakóné Koczka Katalin volt, aki mindig ösztön�
zött a tanulásra, hogy vihetem valamire.

Mi motivált, hogy 21 évesen nekivágj a nagyvilágnak?
Több minden volt, ami miatt úgy döntöttem, hogy elhagyom Ma�

gyarországot. El�ször is, mivel nem születtem tehet�s családba, a le�
het�ségeim korlátozva voltak. Tudtam, hogy egyetlen kiút számomra, 
ha tanulok, ami sok lemondást, kitartást fog igényelni. Másodszor, a 
szakközépiskolás éveim után Budapestre költöztem, ahol elvégeztem 
egy fels�fokú, kétéves képzést, ami vám�, jövedék� és termékdíj ügyin�
téz�i szakmát adott, és azt hittem, ezekkel a szakmákkal érvényesülni 
fogok. 2014�15�ben ezek jónak számítottak, és a vizsgám után kaptam 
is állásajánlatot, de nagy csalódás volt számomra a felkínált 300000 
ft�os fizetés. Elkezdtem számolgatni, Budapesten mire lenne elég a sok 
kiadás mellett, albérlet, rezsi, utazás stb. Aztán, a kérdésemre elmond�
ta a munkáltatóm, hogy kb 6 év alatt ez a fizetés 600�700000 ft lehet. 
Itt mérlegelni kellett, hogy ez megadná nekem azt az életszínvonalat, 
amit én elképzeltem. Akkor úgy döntöttem, hogy nekiindulok a világ�
nak, eléggé csalódottan, de annál nagyobb vággyal és motivációval. Ez 
egy nagy döntés volt, hiszen a családtagjaimnak, az összes barátomnak 
búcsút kellett mondani, de tudtam, hogy sikert csak nagy lemondások 
árán fogok elérni.

Milyenek voltak a londoni éveid? Tanulás, munka?
Az elején úgy gondoltam, középszinten beszélek angolul, és ez addig 

tartott, amíg az els� angol ember meg nem szólalt az anyanyelvén… 
Mondanom sem kell, ez teljesen más, mint a „magyar” angol, és a 

Londonban él� nációk is 
mind különböz� akcentus�
sal beszélnek. Úgy éreztem, 
nagy hibát követtem el, 
hogy elköltöztem otthon�
ról, még csak nem is értem, 
mit beszélnek, és itt sincs 
kolbászból a kerítés. Tuda�
tosult bennem, hogy itt is 
csak tanulással fogom el�
érni a céljaimat, és elkezd�
tem keményen angolozni. 
Közben lett munkám is 
egy hotelben, ahol „linen 
porter”�ként dolgoztam, 
ágynem�ket csomagoltam 
és raktároztam. A munka�
helyen kedvesek és segít��
készek voltak velem és hat 
hónap múlva már el kezd�
tem beszélni rendesen angolul. Mivel még otthon elvégeztem egy Bols 
Mixer Akadémiát, a vendéglátásban helyezkedtem el. Egy év múlva 
éreztem úgy, hogy jelentkezhetek egyetemre. A londoni Coventry 
University, Business Management and Leadership szakára jelentkez�
tem, ami Üzleti Menedzsment és Vezet� szakot jelent. Az egyetemet 
egy alapozó évvel kezdtem, ahol az angol és az általános tudásra fóku�
száltak. Ezt követ�en, kemény három év el�tt álltam, mivel az egyetem 
mellett teljes munkaid�ben, heti 60 órát a vendéglátásban dolgoztam, 
de tudtam, hogy végig kell csináljam!

Óriásplakátokról mosolyogtál a londoni emberekre! Hogy kerültél oda?
Mi voltunk az els� csoport az akkor megnyíló egyetemen és az igaz�

gató úr megkért a második év végén egy fotózásra, amivel az egyetemet 
fogom képviselni. Nagyon hálás voltam, de kértem, a csoporttársaim�
mal együtt fotózkodhassak. Aztán a londoni metrón szólt egy hölgy: 
Ez nem te vagy ott a falon? Én voltam, és elképeszt�en jó érzés volt, 
hogy két éve még beszélni sem tudtam angolul, most meg én vagyok 
az egyetem arca. Gondoltam, valamit biztos jól csinálok, úgyhogy 
folytatom tovább, tanulok.

Jelenleg mivel foglalkozol és mik a terveid?
Az egyetemet summa cum laudéval végeztem és ebben az évben már 

hét éve, hogy kint élek. (folytatás a 16. oldalon)

Az igazi hősök köztünk élnek
– avagy a jászfényszarui Vörösrózsa utcából, a londoni Coventry Universityre

Farkas Andor
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(folytatás a 15. oldalról)
Jelenleg egy privát klubot menedzselek Manchesterben, ami a helyi 

focicsapatok legkedveltebb kikapcsolódási központja. Sajnos pontos 
csapatokat nem említhetek, viszont aki ismeri Manchestert és a fut�
ballcsapatait, azt ezen a helyen megtalálja. A munkám mellett építem 
a saját üzletemet, ingatlanban tevékenykedem, és célom, hogy passzív 
jövedelmem legyen, és a jelenlegi állásomat hátra hagyva, csak a saját 
üzletemre koncentrálhassak. Rövid távú célom, hogy jöv� év elején 
megvásároljam az els� ingatlanomat Londonban, ami csak annak kö�
szönhet�, hogy keményen dolgoztam az évek alatt, és sosem adtam fel. 
Motivált, hogy vissza tudjak adni azoknak az embereknek, akik végig 
támogattak, mellettem voltak, legf�képpen anyukámnak és másod 
nagynénémnek, Eminek. A rengeteg hosszú távú célom és tervem kö�
zött szerepel többek között az is, hogy tudjak segíteni hozzám hasonló, 
nehéz helyzetben lév� fiataloknak, akikben megvan a t�z, az alázat és 
kitartás, hogy kitörjenek a nehéz körülményeik közül.

Édesanyádat angolul tanítod. Mi ezzel a célod?
Igen, benne megvan az a vágy és akarat, ami bennem is megvolt, 

amikor nekiindultam a nagyvilágnak. Úgy gondolom, hogy itt az ideje 
annak, hogy anyukám el�tt is nyíljon meg a világ. Jöv� év elején anyu�
kám kiköltözik hozzám, remélhet�leg a saját házamba, és csak akkor 
fogom azt érezni, hogy elértem valamit az életben. Nagyon büszke 
vagyok rá, hogy szorgalmasan tanul, és már alig várom, hogy lássam 
�t beszélgetni az angol barátaimmal, kollégáimmal!

Mi pedig rád vagyunk büszkék, és kívánjuk, hogy valósítsd meg az 
álmaidat!

Szakaliné Hesz Katalin

2022. 09. 17. Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
sportnapot tartott a Szent József Szabadid�parkban. A gyermekek 
több ügyességi játékon mérették meg magukat. A nap végén a verse�
nyekben elért helyezésükhöz mérten mindenki kapott ajándékot.

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata megköszöni 
mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a gyermekek jól érezék ma�
gukat a sportnapon.

Glonczi Rudolf · Fotó: Rácz Bence

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata hírei

A 2022�23 �as nevelési évben új dolgozók segítik a munkánkat.

NAGY ENIKµ pszichológus
Enik� gyermekkora óta váro�

sunkban él. 2019 júniusában vég�
zett a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen mint pszichológus, 
és az év szeptembere óta a kör�
nyéken négy általános iskolában 
dolgozik. 2022 szeptemberét�l 
pedig óvodánkban is segíti a gye�
rekeket, szül�ket, és támogatja az 
óvodapedagógusok munkáját.

Miért ezt a pályát választottad?
Mindig is szerettem a gyereke�

ket, és mikor pályaválasztásra ke�
rült a sor, egy olyan hivatást sze�
rettem volna magamnak, amely 
által tudom a gyermekek életét 
segíteni. Pszichológusként úgy érzem, mindezt meg tudom valósítani. 
Próbálok a gyerk�cöknek olyan keretet és lehet�séget biztosítani akár 
az iskolában, akár az óvodában, ahol érzik azt, hogy a pedagógusokon 
kívül van még egy olyan személy is, aki azért munkálkodik, hogy a le�
het� legtöbbet ki tudják hozni magukból, élvezzék az intézményekben 
és természetesen az otthon töltött idejüket is.

Mi a legkedvesebb része a munkádnak?
Látni a sok boldog, kedves és magáért tényleg tenni akaró és kiálló 

gyermeket. A legtöbb esetben csak egy héten egyszer tudok találkozni 
a gyerekekkel, mert sok helyen dolgozom. Azonban látni azt rajtuk, 
hogy szeretettel és lelkesedéssel várják, hogy beszélgessünk, együtt 
játsszunk, az nemcsak �ket, hanem engem is feltölt. Nem mellesleg 
pedig néha nagyon tréfás szituációkba, párbeszédekbe keveredek a 
gyerekekkel, hiszen kötetlenül tudunk együtt lenni, így sokat szok�
tunk nevetni, mókázni, és jó néhány vicces elszólással leszek gazda�
gabb általuk.

Milyen nehézségeket tapasztalsz munkád során?
Sok olyan gyermek van, akik nagyon nehéz helyzetbe kényszerülnek, 

küzdelmes életük van. Azonban próbálok én is és kollégáim is – úgy 
mint a családsegít�k, iskolai szociális segít�k, pedagógusok – mindent 
megtenni annak érdekében, hogy ki tudjuk a gyermekeket ezekb�l 
a körülményekb�l billenteni. Ellenben van pár olyan eset, ahol any�
nyira válságosak a körülmények, hogy kevesek vagyunk. Bármennyire 
is megfeszülünk, nem tudunk többet tenni egy�egy ügy érdekében. 
Ilyenkor szeretném, hogyha lenne egy varázspálcám, és teljesíteni tud�
nám a gyerekek kívánságait, ami által a helyzetükön is tudnék változ�
tatni.

Milyen problémákkal, gondokkal fordulhatnak hozzád a szül�k?
Igazából bármilyen problémával, ami nehézséget okoz számukra 

vagy gyermekük számára. Legyen szó az iskolai, óvodai beilleszke�
désr�l vagy adott esetben családi problémáról (egy kistesó születése 
is néhány esetben rosszuleshet a nagyobb testvér számára). Sokszor 
gyermekük alvásproblémájával is fordulnak hozzám szül�k. De foglal�
kozom speciális nevelési igény� gyermekekkel, mint például autizmus 
spektrumzavarral él�kkel és ADHD�s gyerekekkel is. Segítek abban, 
ha esetleg más szakemberre vagy speciális terápiára van szükségük a 
családoknak.

Remélem, sikeresen tudok majd a szül�kkel együttm�ködni annak 
érdekében, hogy gyermekeik a lehet� legjobb segítséget kapják.

URBÁN·IZMÁN ERIKA pedagógiai asszisztens
Erika pedagógiai asszisztensként érkezett hozzánk. Monori születé�

s�, hét éve költözött Jászfényszarura, ide jött férjhez.
Négy gyermekem van, akik közük kett� már nem velem él. Id�m 

nagy részét a gyermekeim töltötték ki, otthon voltam velük. Nem kis 
logisztikát igényelt a koordinálásuk.

Mivel a gyermekek mindig közel álltak hozzám, így remélem, ebben 
az új munkakörben a legjobb helyen vagyok.

Földvári Edit

Új munkatársak az óvodában
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A FÉBE�tagok és érdekl�d� helyi lakosoknak 1994. július 16�án 
az els� egyesületi kirándulás a kirajzott településekre, Jászkaraje�
n�, Kiskunfélegyháza, majd Lakitelek érintésével Ópusztaszerre 
vezetett. Huszonnyolc év elteltével szervezetten ismét kirándulást 
hirdettünk �seink nyomába.

Augusztus 27�én kora reggel fél hétkor indultunk útnak, és 122 km 
megtétele után érkeztünk meg Kiskunfélegyházára a Kiskun Mú�
zeumhoz. Kiskunfélegyházát 1743�ban újratelepítették, a 286 család 
közül 73 család Jászfényszaruról érkezett. A két város 2018�ben test�
vérvárosi együttm�ködési szerz�dést kötött.

Az igazgató asszony Mészáros Márta fogadott bennünket, és közös 
csoportkép készült a múzeum udvarán. A városházához sétáltunk, 
a délutáni esküv� miatt a több mint 110 éves lépcs�ket vörös bár�
sonysz�nyeg díszítette. A régi városháza helyére 1909 és 1911 kö�
zött toronnyal is díszített szecessziós stílusban épített új városháza 
került, melynek 200 f�s díszterme nagyságánál fogva alkalmas volt a 
nagylétszámú városatyák ülésezésére. Ma is itt üléseznek a képvisel�k, 
de házasságkötéshez, konferenciák megtartásához, kulturális esemé�
nyekhez is használják a termet.

A díszteremben látható Kossuth Lajos és Holló Lajos nagyméret�, 
álló alakos portréja. Dr. Holló Lajos (1859–1918) Kiskunfélegyháza 
szülötte, magyar újságíró, politikus – parlamenti képvisel�, 1906�tól 
a város díszpolgára.

A városházától séta kere�
tében a Kiskun Múzeum 
Pet�fi Sándor Emlékház�
hoz érve idegenvezet�nk, 
Mészáros Márta több 
köztéri alkotás és épület 
történetét mesélte el. Pe�
t�fi Sándor (1823–1849) 
apja, Petrovics István,
megyeszerte bérelt házat, 
mészárszéket, 1824–30 
között. A mai Pet�fi Sán�

dor u. 7. szám alatti telken álló vályogfalú, nádtet�s ház adott otthont 
a családnak. Pet�fi Sándor itt töltötte kora gyermekéveit, melyet az 
egykori Petrovics�portán álló k�épület falán ma emléktábla hirdet. A 
költ� gyermekkori lakásául szolgáló házat 1840�ben lebontották, he�
lyén a múzeumi célokat szolgáló épületben az állandó kiállítás Pet�fi 
Sándor és korának helyi vonatkozású emlékeit mutatja be.

A Pet�fit és korát bemutató szobák után a félegyházi Pet�fi�kutató, 
Fekete János helytörténész emlékszobáját, Bodor Miklós, Dulity 
Tibor és Szántó Piroska fest�� és grafikusm�vészek, Morell Mihály
fest�, szobrászm�vész és Faragó József fafaragó m�vész kiállított al�
kotásait is megnéztük.

12 órára már utunk 
következ� állomására, 
Mórahalomra érkez�
tünk, a Platán Panzió 
és 4�es Vendégl�be.
Itt er�t gy�jtve a to�
vábbi programokhoz 
elfogyasztottuk a há�
romfogásos ebédet.

Fodor István múzeumpedagógus, történész már várt bennünket az 
Ezer év parkja bejáratánál, és 90 perc alatt végigvezetett bennünket 
a szabadtéri kiállítóhely kéthektáros területén. A történelmi Magyar�
ország építészeti szimbólumait, történeti emlékeit foglalja magába a 
park. Templomok, várak, paloták, valamint kastélyok és m�emlékek 
kerültek él� közelségbe, a régi id�k emlékeivel ismerkedtünk meg 
1:25�ös méretarányú makettek formájában. A szabadtéri tárlatveze�
t�t�l az építményekhez kapcsolódó személyekr�l sok új és érdekes 
információt hallhattunk.

Kirándulásunk harmadik állomása a Szegedhez tartozó Kiskundo�
rozsma volt. A törökök ki�zése után 1719�ben Dorozsmát 23 jász csa�
lád Jászapátiból és Jászfényszaruból telepítette be. Mint legkedvesebb 
rokont, úgy várt már bennünket Deli Julianna, a tájház vezet�je, és 
Komáromi Csaba helytörténész és csapata a Kiskundorozsmai Táj�
háznál.

A f�téri séta során a helytörténész idegenvezet�nk köztéri alkotások 
történetét mondta el. Esküv� miatt a 200 éves a Keresztel� Szent 
János�templomba, amely neoklasszicista stílusban épült, bemenni 
nem tudtunk, viszont láthattunk egy dorozsmai esküv�i menetet. A 
II. világháborús emlékm�nél sok azonos családnevet olvashatunk, 
mint amilyenek a jászfényszarui emlékm�vön is szerepel.

Kirándulásunk utolsó óráit Dorozsma központjában, az �si dorozs�
mai domb mellett egy közel 300 éves kultúrának emléket állító Do�
rozsmai Tájház és nagygazdaházban töltöttük. A helyben gy�jtött 
ritka tárgyi és szellemi értékek a XVII�–XX. század paraszti és nagy�
polgári életébe vezettek vissza bennünket. A magángy�jteményb�l 
2017 júniusától Dorozsmai Tájház és Helytörténeti Gy�jtemény 
lett, a gy�jt� és tulajdonos Deli Albinnak köszönhet�en. A családf�t 
felesége, Deli Julianna és két fiuk, Alex és Alen segítette. Az elmúlt 
év novemberében Deli Albin váratlanul, erejének teljében elhunyt. 
Az özvegy és fiai próbálják pótolni a pótolhatatlant, és fáradhatatlanul 
viszik tovább a gy�jtemény gyarapítását, gondozását. Ennyi mindent 
és ennyifélét egy helyen úgy gondolom, még nem láttunk kirándulá�
saink során. A nagypolgári ház él� múzeum, a mindennapi életnek 
nyoma nem látható, minden odaillik és muzeális érték, pedig a házi�
ak ott töltik mindennapjaikat, ott élnek. Csoportunkat a Deli család
vendégül látta, pogácsa és italok kerültek az asztalra, melyet ezúton 
is köszönünk. Kikísértek bennünket az autóbuszhoz, és viszontlátás 
Jászfényszarun köszönéssel búcsúztunk t�lük. Megjegyzem 2018�ban 
a Jászok Világtalálkozóján a dorozsmaiak is itt voltak Jászfényszarun.

Este 21 órára feltölt�dve, új ismeretekkel gyarapodva érkeztünk 
haza. Kép és szöveg: Tóth Tibor

FÉBE-kirándulás – őseink nyomában

Csoportkép a Kiskun Múzeum udvarán

Dorozsmai Helytörténeti Gy¤jtemény – konyhai részlet

2022. 08. 13�án Mátrakeresztesen, falunapon lépett fel
a Fehér Akác Népdalkör. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

A Pet�fi Sándor Emlékházban
egy terem részlete

Ezer év parkjában – a Temesvári
Barokk Palota
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A hímz�kör intézményünkben hosszú múltra tekint vissza. A könyv�
tár keretein belül kezdett el m�ködni a kézimunka szakkör, majd ab�
ból alakult a hímz� asszonyok köre.

El�z� kiállításuk 2018�ban, a Jász Világtalálkozó alkalmából volt, 
melyre a munkák egy része szintén az NMI által meghirdetett, Újra 
öltünk és örökítünk program keretében készült el. Akkor jász hímzé�
seket készítettek a hölgyek.

Azonban most az egész magyarság mintakincse terítékre került a 
Szakkör – TUDÁSUNKKAL KÉZEN FOGVA A KÖZÖSSÉGE�
KÉRT program keretében. A pro�
jekt els�dleges célja az volt, hogy a 
világjárvány közösségi életet érint� 
hátrányos hatásait enyhítse. Az in�
tézményben m�köd� hímz�kör így 
újabb „feladatot” kapott, melynek 
során ezúttal is sok�sok szépség szü�
letett. A szakköri csomagot a kisol�
lótól kezdve a t�párnán át a hím�
z�fonalig a program biztosította. A 
minták és technikák sokféleségének 
elsajátítását Vassné Sass Katalin népi 
iparm�vész koordinálta. A kiállítás darabjai azt hivatottak bemutatni, 
hogy a mindennapi életben jelen lév� modern használati tárgyainkkal 
is kapcsolódhatunk az ezeréves hagyományainkhoz.

A csoport tagjai: Dobák Józsefné Rózsa, Görbe Józsefné Irénke, Gu�
lyás Lenke, Sárközi Jánosné Kati.

A kiállítás október végéig a m�vel�dési ház emeleti folyosóján te�
kinthet� meg. Nagy Ildikó könyvtáros

A szokott helyen és id�pontban rendezte meg a XI. Kemence ün�
nepét, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és alapítványa.

Diósdról 18�án kés� délután már megérkezett Németh Ákos pék�
mester és elkészítette a kovászt. Víg Antal f�t�mester már 19�én dél�
el�tt elkezdte a f�tést és pénteken már hat kenyér sült meg. Néhány 
órás pihenés után szombaton reggel folytatódott a munka. Az ünnep�
ség kezdetére újabb hat kenyér sült szép barnára az udvari kemencében.

Huszadikán délután 3 órakor a Kiss József Helytörténeti Gy�jte�
mény udvarán kellemes kenyérillatok fogadták az érkez�ket. Gyorsan 
megtelt a közösségi szín és környéke.

A FÉBE elnöke köszöntötte az ünnepségen megjelenteket, majd kez�
detét vette az énekesek 70 perces m�sora. Czibolya Éva helyi énekes, 
a táncdalfesztivál anno felfedezettje és különdíjasa, Ballasa Levente 
énekes�színész, mindketten Szabó Krisztina tanár, énekm�vész jelen�
legi, illetve volt tanítványai egymást váltva énekeltek. Éva többségében 
örökzöld slágereket, Cserháti Zsuzsa, Konc Zsuzsa, Kovács Kati, Máté 
Péter és Zalatnai Sarolta dalait énekelte. Balassa Levente ismert musi�
calekb�l betétdalokat nagy átéléssel 
adott el�. Mindkét énekes produk�
cióit a hálás közönség nagy tapssal 
jutalmazta.

A n�sort követ�en a jelenlév�k 
örömmel kóstolták meg a közössé�
gi térben megterített asztaloknál a 
hagyományosan kovásszal készült 
kenyeret. A friss, meleg kenyér 
gyorsan beszívta a házi zsírt, mar�
garint, vajkrémet, melyre lilahagy�
ma, paradicsom, ízlés szerint paprika került. Az ínyencek különböz� 
lekvárokat is kóstolhattak az új kenyérrel.

A FÉBE elnöke a rendezvény életben tartóinak a péknek, a f�t�nek, 
Hornyák Péter hangosítást végz�nek, az énekeseknek megköszönte 
a munkájukat, szereplésüket. Köszönetünk képpen a hölgy virágot, a 
férfiak egy üveg italt kaptak.

A közös baráti beszélgetésnek kedvezett a kellemes id�, így jó hangu�
latban 18 óra el�tt zárult a XI. Kemence ünnepe.

A FÉBE és alapítványának közös rendezvénye most is sikeres volt. 
Úgy búcsúztunk, hogy jöv�re ugyanitt találkozunk.

Köszönjük Török Péternek a finom házi zsírt, Telek Sándornak, 
Berényi Ferenc képvisel�nek a zöldségek felajánlását, és másoknak 
is, akik tovább szélesítették az asztali választékot.

Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

Új kiállítás a hímzők munkáiból

XI. Kemence ünnepe

A pék a kisleányával és a f¤t�. Még nem elégé sült a kenyér,
visszakerül a kemencébe

A szín alatt a résztvev�k egy csoportja

A két fellép� énekes

2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan–Szolnok 
vasútvonalat. A közelg� jubileum kapcsán korabeli közlönyökb�l, új�
sághírekb�l ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.

A vasútvonal korszer�sítése, felújítása 1920 után a kor színvonalához 
igazítva folyamatosan történt. A két világháború között egyes állomás�
közökben a síneket cserélték ki. A második világháború után 1963 és 
1968 között a felépítményt 48�as sínekkel, betonaljzatokkal (a koráb�
bi faaljzatot kicserélve) újították fel, és hézag nélküli vágányrendszert 
képeztek ki. Jászfényszarun 1965�ben a 3. kitér�vágányt kialakították, 
melynek Szlávik Mihályék tanyája áldozatul esett. A 3. vágányhoz való 
közelsége miatt kisajátították. Így Jászfényszaru is háromvágányos, a 
vonatok találkozására alkalmas szolgálati hely lett. 1973�ban elkezd��
dött a Hatvan–Újszász vasútvonal villamosítása.

ANNO
Hatvan–Szolnok vasútvonal
kiépítésének jászfényszarui

eseményei IV. (befejező) rész
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A Szolnok megyei Néplap 1976. január 16�i szombati számából tud�
juk: „Az Újszászi vasútállomáson tegnap (január 15.) ünnepélyesen 
átadták a forgalomnak az Újszász�Hatvan között épült villamosított 
vasútvonalat…. Kivitelezésre 81 millió forintot költöttek. Ezzel a fej�
lesztéssel lehet�vé vált, hogy ezen a vasúti vonalon a korábbi 50�60 
kilométer helyett óránként 100 kilométeres sebességgel közlekedjenek 
a vonatok…”

Jászfényszaru állomást is ellátták egyközpontos korszer� biztosítóbe�
rendezéssel. A forgalom irányításához csak egy személy szükséges. A 
kézzel tekert sorompót a 32�es f�út Jászfényszaru állomás útátjáróján 
1978 októberét�l felváltotta a fénysorompó.

A fejlesztések mellett az él�állat vasúti szállítása Jászfényszaruról 
megsz�nt, így a kiépített felhajtót, majd a vasúti hídmérleget lebontot�
ták, illetve felszámolták. A zöldáru vasúti szállítása belföldre, külföldre 
egyaránt folyamatosan csökkent, majd megsz�nt, így a zöldségraktár, 
kés�bb a nagy raktárt is lebontották, mára már csak az alap látható.

A Magyar Államvasutak Részvénytársaság 2000�ben megjelent Ma�
gyar vasúttörténet cím� könyvében Jászfényszarut a Hatvan–Szolnok 
vasútvonal négy nagyobb forgalmú állomása között említi. Az utóbbi 
évtizedben a vonal állomásainak helyi személy� és áruforgalma csök�
ken� jelleg�, míg a tranzitforgalma megmaradt. Jászfényszarun vasúti 
tengelyen érkez� és feladásra kerül� áru mára teljesen elt�nt.

Egyedül a személyszállítás maradt meg, de a helyi jegykiadás is meg�
sz�nt. Jelenleg hétköznap 4 óra 22 perckor indul Szolnok felé az els� 
és 22 óra 35 perckor az utolsó vonat, közben 15 személyvonat köz�
lekedik az 57 km szakaszon, 1 óra 5 perc menetid�vel. Szolnokról 
vissza az els� 3 óra 23 perckor, az utolsó 21 óra 33 perckor, közben 15 
személyvonat közeledik. Szombat és vasárnap a reggeli és esti indulá�
sok azonosak, csak napközben nyolc járat közlekedik oda és vissza is.

Az állomáson a felszállást megkönnyít� peron kiépítésére nagy szük�
ség lenne, az id�sebb korosztály fel és leszállását a peronhiány nagyban 
nehezíti.

Állomásf�nökök: Erdei Zsigmond után Rozgonyi Tibor, Vidovich 
László 1958 és 1971 között teljesített 
itt szolgálatot. A település közéletébe 
tanácstagként vett részt. »t fia, i½. 
Vidovich László váltotta, akit 1976�
ban Jászberénybe helyeztek. i½. Pa�
tyi Lajos lett az új állomásf�nök, �t 
Nagykátára helyezték. Kovács Sán�
dor után … Horti Katalin, aki ké�
s�bb Pusztamonostorral két állomást 
felügyelt. Jelenleg a jászfényszarui ál�
lomás is a Siket Csabáné vezette jász�
berényi állomásf�nökséghez tartozik.

A személyszállítás mellett a köz�
utak teherforgalmának, valamit a károsanyag�kibocsátás csökkentése 
miatt véleményem szerint a vasúti teherszállításra nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a jöv�ben. Tóth Tibor

A vonalkorszer¤sítés: a fatalpcsere betontalpakra. 1965�ben a vágányzár 
miatt Jászfényszarun az utasok vonatpótló autóbuszokra szállnak át,

és Pusztamonostortól vonattal folytatják az utazást.
A képeket i®. Vidovich László adományozta a Városi Értéktárnak

Vidovich László állomásf�nök 
a forgalmi iroda bejárata el�tt 

1970�ben

Tóth Anna (1936�) a Jászberényi 
Tanítóképz�ben 1957. július 2�án 
kapta meg tanítói oklevelét. Sza�
jolba helyezték, 1959. augusztus 
1�t�l szül�helyén, a jászfényszarui 
általános iskolában folytatta neve�
l� oktató munkáját. Negyven tan�
év után vonult nyugdíjba.

2022. szeptember 9�én került 
megrendezésre az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem Jász�
berényi Campus tanévnyitó dísz�
ünnepsége, amelynek helyszíne a 
jászberényi ferences templom volt.

A szentmisét követte a tanévnyitó nyilvános ünnepi szenátusülése, 
amelyet dr. Varró Bernadett f�igazgató asszony köszönt� beszédével 
nyitott meg. A hagyománynak megfelel�en ünnepélyes keretek között 
került sor a díszoklevelek átadására. Idén hat f� vehette át személye�
sen az arany�, illetve vasdiplomáját, dr. Novák István f�székesegyházi 
kanonok, plébános, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált 
általános rektorhelyettest�l és a f�igazgató asszonytól.

Nagy Lajosné Tóth Anna is itt kapta meg a 65 év után járó vas dísz�
oklevelét. Az olvasók, a volt tanítványok nevében szívb�l gratulálunk, 
és további jó egészséget kívánunk!

Tóth Tibor · Fotó: Dr. Nagy Zsuzsanna

Nagy Lajosné Tóth Anna
65 év után vas díszoklevelet kapott

A f�igazgató asszonnyal,
volt kollégával, a vas díszoklevél 

átadása utáni percekben

A Városi Értéktárba Berze Lászlóné Vityuka adományaként került 
az engedély, mely tartalmazza, hogy édesapja, Tusor István napszá�
mos (Bacsó Béla út 16. szám alatti lakos) jogosult rádióm�sorvev� be�
rendezést létesíteni és üzemben tartani. Az engedély 1955. évi június 
havi 10 Ft el�fizetési díj megfizetését is igazolja. Jfényszaru, 1955. VI. 
8. aláírás és a Jászfényszaru postabélyegz�je.

Az engedély hátlapján olvasható: „A készülék használatáért havi el��
fizetési díjat kell fizetni, amely díj minden hó elsején esedékes, s azt a 
posta nyugtára, a hó els� munkanapján kézbesít� útján szedi be. Az 
els� hónapra járó el�fizetési díjat az engedély kiadásakor kell megfi�
zetni…”

A fentiekb�l adódik, hogy Tusor Istvánéknál 1955 júniusától m��
ködött rádió.

Egy kis történeti visszatekintés: az els� m�sorvev� engedélyek ki�
adása a hivatalos adás megindulásával 1925. december 1�jével kez�
d�dtek. A hivatalos adatok szerint 1925�
ben – egy hónap alatt – 17072 engedélyt 
adtak ki.

A televízióra 1957. május 1�jét�l 50 Ft/
hó el�fizetési díjat állapítottak meg, amely 
jóval kés�bb duplájára emelkedett, s rádió�
készülékkel együtt 120 Ft/hó volt.

A havi fizetést kéthavi fizetés váltotta fel. 
Kés�bb a rádió el�fizetési díját beépítik a 
tv el�fizetési díjába.

A havi 736 forintos havidíjból befolyó 
összeg negyven százaléka a Magyar Televí�
ziót, 28 százaléka a Magyar Rádiót, 24 pedig a Duna Tv�t illeti meg. 
A maradék részt a médiakuratóriumok, a médiahatóság kapja meg, 
illetve pályázatokon osztják szét filmek készít�i között.

2002. július 1�t�l már nem hozta a postás a kéthavi, 1472 forintos 
tv el�fizetési díjról szóló kis csekket, ugyanis a kormány megszüntette 
a közmédiumok finanszírozásának ezt a formáját. A közmédiumok 
finanszírozását az Országgy�lés jóváhagyásával új alapokra helyezték.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Rádióműsorvevő engedély

Hivatalos nyugta
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MADÁRLESEN A JÁSZSÁGBAN
Újabb állomásra érkezett a Bedekovich L�rinc Népf�iskolai Tár�

saság fotókiállítása, szeptember 5�ét�l szeptember végéig a Szan�
dasz�l�si M�vel�dési Házban tekinthették meg az érdekl�d�k a 
Jászság madarait.

A m�vel�dési ház a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közm�vel�dési In�
tézmény tagintézménye, Szandasz�l�s kulturális, m�vel�dési, szabad�
id�s és szórakozási központja. A térségben, s�t a megyében is ismert 
és elismert a gazdag programjairól. A jelenléti kiállítást virtuálisan is 
bemutatták az intézmény közösségi oldalán – https://www.facebook.
com/szandamuvhaz/ –, ahol már olvasható a hír: a kiállítás nem megy 
messzire, ugyanis a Verseghy Ferenc Könyvtár Verseghy termében 
2022. október 5�t�l tekinthet� meg az Országos Könyvtári Napok 
keretében.

CIVIL INFO – NEA 2023
Meghívást kaptunk Szolnokon a CIVIL INFO – NEA 2023 el�

nevezés� országos tájékoztató rendezvényre, amelyet a Jász�Nagy�
kun�Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szerve�
zett szeptember 13�án. A megyeházán a terem zsúfolásig megtelt, 
az érdekl�dés is jól mutatta, hogy a megye civil szervezeteinek 
aktivitása töretlen, keresik a pályázati lehet�ségeket.

A program célja, hogy a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kap�
csolatokért Felel�s Helyettes Államtitkárságának munkatársai tájé�
koztatást adjanak az idei év tapasztalatairól és a 2023�as év pályázati 
kiírásairól. A Nemzeti Együttm�ködési Alap (NEA) 2023. évi ösz�
szevont és egyszer�sített pályázati kiírásainak megjelentetése október 
3�án várható, s ezt követ�en egy hónap áll rendelkezésre a pályázatok 
benyújtására.

A rendezvényen köszönt�t mondott Hubai Imre, a megyei közgy�lés 
elnöke, valamint dr. Kállai Mária országgy�lési képvisel�, aki méltatta 
a civilek aktivitását, elismer�en szólt az értékteremt� rendezvényekr�l. 
Hangsúlyozta, hogy a megye civil szervezetei igen jól szerepelnek a 
NEA, valamint a városi és falusi civil alap pályázatain; évr�l évre n� a 
nyertes pályázatot beadó civil szervezetek száma.

A köszönt�ket követ�en Szalay�Bobrovniczky Vince, a Miniszter�
elnökség Civil és társadalmi kapcsolatokért felel�s helyettes állam�
titkára a civil területet érint� aktualitásokról adott tájékoztatást. A 
2023. év pályázatainak tudnivalóiról, a korábbi pályázatok tapaszta�
latairól a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzul�
táció F�osztályának munkatársai tartottak értékes el�adásokat. Dr. 
Kecskés Péter f�osztályvezet�, dr. Kisida Tamás jogi referens és La�
katosné Kiss Edit referens el�adásai elérhet�k a http://contactmksz.
hu/?s=nea+2023 oldalon.

LEVÉLTÁRI NAP
A múlt meghökkent� titkait tárták fel a szakemberek Szolno�

kon. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász�Nagykun�Szolnok Megyei 
Levéltára szeptember 13�án, kedden délel�tt tíz órától rendezte 
hagyományos levéltári napját a szolnoki Megyeháza dísztermében, 
amelyen a népf�iskolánk is képviseltette magát.

A helytörténeti kutatások legújabb eredményeib�l rendezett kon�
ferenciát dr. Csönge Attila, az MNL Jász�Nagykun�Szolnoki Levél�

tárának igazgatója nyitotta meg, aki köszöntötte a vendégeket, a ta�
nácskozáson megjelent levéltárosokat, történészeket, könyvtárosokat, 
helytörténeti kutatókat, érdekl�d�ket. Borbás Zoltán, a megyei köz�
gy�lés alelnöke, dr. Katona Károly a Jász�Nagykun�Szolnok Megyei 
Kormányhivatal f�igazgatója és dr. Germuska Pál a Magyar Nemzeti 
Levéltár f�igazgató�helyettese rövid hozzászólásban méltatta a megyei 
levéltár érték�rz� és értékteremt� szellemi m�helymunkáját.

Az üdvözlések után Szabóné Maslowski Madlen levéltáros jelentette 
be, hogy a hivatalos program kezdetén nyújtják át értékment� tevé�
kenysége elismeréseként a Pro Archivo Díjat annak a levéltári mun�
kát segít� polgárnak, aki kiemelked�en sokat tett a megyei levéltárügy 
támogatásáért. Idén Polyák Kálmán, a Szolnok TV nyugállományú 
munkatársa kapta a megtisztel� elismerést.

A díjátadást követ�en hat, különböz� témájú el�adást hallhattak a 
jelenlév�k. Horváth Gerg� levéltáros a Jász kerületi törvényszékház 
1848�ig terjed� történetér�l, dr. Peth� László nyugalmazott egyete�
mi docens Bojtos Gábor f�levéltárossal közös el�adásában Csontvári 
Kosztka Tivadar fest�m�vész édesapjának, dr. Kosztka László köror�
vosnak és rokonságának a szélesebb közönség el�tt jórészt ismeretlen 
jászapáti köt�déseir�l tartott el�adást. Vincze János Farkas levéltáros 
Augiász istállója Héraklész megérkezése el�tt címmel Szolnok 1876, a 
megyeszékhellyé válás el�tti köztisztasági helyzetér�l, majd dr. Csön�
ge Attila levéltár�igazgató pedig A politikai küzdelem különös terepe 
és eszköze: az államrend�rség 1945�1946�ban, címmel ismertette ta�
nulmányát.

Béres Mária tiszaföldvári múzeumigazgató megrendít� történettel a 
„Bekényszerítettek” – Asszonysorsok Tiszaföldváron 1944–1957 kö�
zött címmel a kitelepítések, kuláklisták nyomasztó világáról beszélt a 
hallgatóságnak. Dr. Csikós Gábor egyetemi adjunktus Egészségügy 
és kollektivizálás Szolnok megye példáján, illetve dr. Seb�k Balázs
f�iskolai docens „Taníttatom a gyerekem, hogy különb ember legyen, 
mint az apja, ne kelljen neki fizikai munkát végezni” címmel – a szo�
cialista társadalomépítés egyes jellegzetességei Szolnok megyében – 
cím� el�adásával zárta a változatos el�adássort.

SZOMSZÉDOLÁS – TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS
Id�s Bedekovich L�rinc munkásságát bemutató kiállítás szintén 

az Országos Könyvtári Napok keretében kerül bemutatásra Pusz�
tamonostoron, a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér könyvtá�
rában október 4�ét�l.

Ebben az évben már tizenhetedik alkalommal kerül sor az Országos 
Könyvtári Napok eseményeire. Az Informatikai és Könyvtári Szövet�
ség koordinálásával a hazai könyvtári rendszer különleges, rendhagyó 
tartalommal tölti meg az október eleji napokat. Ennek köszönhet�, 
hogy a Bedekovich L�rinc Népf�iskolai Társaság dr. Farkas Kristóf 
Vince történész el�adásával a tárlat bemutatásra kerül.

Ezt követ�en a térképész és tárlata tovább utazik a Kunságba. Októ�
ber 16�ától Túrkevén a Magyar Nemzeti Levéltár Jász�Nagykun�Szol�
nok Megyei Levéltára munkatársai közrem�ködésével a Református 
Templomgalériában kerül bemutatásra a Jászság és Kunság geodétá�
jának munkássága. Kovács Béla

Népfőiskolai hírek

Vendégek, azaz zs�ritagok voltunk a Pusztamonostori Falunap 
lecsóf�z� versenyén.

Kardos Veronika polgármester asszony megkeresésére, felkérésére a 
Bedekovich L�rinc Népf�iskolai Társaság, mint együttm�köd� part�
ner vett részt a Falunapon, ahol „súlyos feladatot” kaptunk, a közös�
ségépít� gasztronómiai rendezvény f�z�versenyén közrem�ködtünk 
az alkotások elbírálásában. Huszonnyolc nevezés érkezett, tudtuk 
meg reggel, s bizony jó kis feladat volt a Balázsovich Oszkár Közös�
ségi Színtér kertjében körbe járni, megismerni a csapatokat. Nagyon 
jólesett a szíves fogadtatás a jó hangulatú beszélgetés – ma is örömmel 
folytatnánk. A programturizmus országos internetes oldal nem téve�
dett, amikor azt hirdette, hogy jól fog szórakozni az, aki ellátogat a 
Pusztamonostori Falunapra.

A zs�ritagok voltak Kardos Veronika polgármester, Kovács Béláné 
Pet� Magdolna és Kovács Béla a népf�iskola részér�l, dr. Palla Gá�
bor a FÉBE képviseletében és Sipos Andrea a Puszta Színkör amat�r 

AHÁNY HÁZ, ANNYI LECSÓ…
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színjátszó csoport tagja. Nehéz feladat volt dönteni az ízletesebbnél 
ízletesebb alkotások közül, melyik is a legszebb szín�, csábító illatú, 
a legjobb íz�, a különlegesen finom és egyedi értékeket is magában 
hordozó mennyei lecsó. Végül 3�3 díjazott született a hagyományos és 
az újítók kategóriában, mindenki elismer�, köszön� oklevelet kapott 
– mindannyian nyertesei voltunk az eseménynek. 

A LECSÓ
Minden alkalommal, amikor közös lecsóf�zés történik baráti kör�

ben, családi rendezvényeken – vagy egyszer�en csak szóba kerül a lecsó 
téma –, jó nagy beszélgetés kerekedik bel�le. Az élet nagy dolgai közé 
tartozik bizony egy�egy családi recept is. Természetesen mindenki a 
saját receptúráját tartja a leghitelesebbnek.

A lecsó vita sarkalatos kérdése, hogy lecsókolbásszal vagy a nélkül ké�
szüljön. Még el sem kezdünk f�zni, de már a zöldségeknél elakadunk, 
a java pedig csak ezután jön. A hagymát szeleteljük, karikázzuk, koc�
kázzuk vagy egészen apróra reszeljük? Hogyan vágjuk a paprikát? Ka�
rikára, csumájával, hosszában vagy negyedelve, talán tépkedve? Aztán 
jön a paradicsom és a „héjastul én meg nem eszem” vagy a „hagyjuk 
már rajta a héját, ne forrázgassunk” és a fajta milyen legyen? Jó lédús 
Kecskeméti, vagy a rostos szilva alakú paradicsom? Persze nagyon fon�
tos, hogy a kertemb�l szedem frissen, mert ez az igazi, vagy a boltból, 
vagy a helyi termel�kt�l vásároljuk. Mert a helyi gazdák kertjében te�
rem az igazi paprika és paradicsom, hallottuk nem egy helyen.

Miben készül? Vannak, akik a bográcsos változatra esküsznek, akár 
nagy vagy kis üstházra vagy állványra helyezve, de a jó nagy családi 
lábosban a legízletesebb, míg mások a tárcsán sütik.

Zsír vagy olaj? Vagy szalonnát süssünk ki el�bb, és annak a zsírjában 
dinszteljük, f�zzük a továbbiakat? Külön is f�szerezzünk? Rozmaring 
és kakukkf�? Oregánó, majoranna? Vagy csak só és pirospaprika? 
Csíp�s legyen? Ha igen, Pista, pirospaprika, friss csíp�s zöldpaprika, 
esetleg csili vagy csak bors? Megy�e bele fokhagyma vagy sem? Van, 
aki tojással készíti. Virslit, kolbászt, szalonnát füstölt sonkát tegyünk�e 
bele? Esetleg májat? Rizs, nokedli vagy tarhonya legyen mellé tálalva? 
Kapor, tejföl legyen�e rá? Számtalan kérdés és lehet�ség, csak vigyáz�
zunk a nyári lecsó eredeti ízét, zamatát tartsuk meg, ahogyan „a nagy�
mamám f�ztje” volt.

Ami biztos: van benne hagyma, paradicsom és paprika. Az arányok 
változhatnak, de az egy rész hagyma, két rész paradicsom, négy rész 
paprika a legáltalánosabb vélekedés (én is e szerint készítem). A többi 
hozzávaló rutin, éhségszint, lelkiállapot, család vagy barátok igénye és 
persze diplomáciai érzék kérdése.

Annyi szent, gyors és energiaszegény vacsorát tudhatunk magunké�
nak, ha nem zsíron f�zzük, kihagyjuk bel�le a kolbászkarikákat, és 
nem eszünk meg hozzá fél kiló friss, ropogós fehér kenyeret, aminek a 
héjával majd kitunkoljuk a szaftot.

Fantasztikus ízeket kóstoltunk, felejthetetlen szomszédolásban volt 
részünk. Köszönjük a megtisztel� felkérést a sok jó ötletet! Gratulá�
lunk a résztvev�knek, szervez�knek egyaránt.

Fotó: Kovács Béla · Kovács Béláné Pet� Magdolna

A zs¤ri: Sipos Andrea, dr. Palla Gábor, Kardos Veronika,
Kovács Béláné Pet� Magdolna, Kovács Béla

Id. Bedekovich L�rinc térképei és munkássága tavasszal került 
bemutatásra a Gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtárban. 
Közösségépít� Kultúránk Nemzeti M�vel�dési Intézet prog�
ramsorozatának keretében augusztus 30�án ismét Gyulán járt a 
Bedekovich L�rinc Népf�iskolai Társaság 42 f�s csoportja. A szak�
mai tanulmányúton a népf�iskola tagjai, rendszeres résztvev�i, 
együttm�köd� partnerei vettek részt.

2022�ben négy helyszínen várták kulturális intézmények bemuta�
tásával és el�adó�m�vészeti produkcióval a közm�vel�dési intézmé�
nyek, színterek és fenntartóik munkatársait, a m�vel�d� közösségek 
és amat�r m�vészeti csoportok vezet�it és tagjait: Gyula, Kápolnás�
nyék, Kiscs�sz és Lakitelek településeken. Korábban már lehet�séget 
kaptunk, részt vettünk Lakitelken egy ilyen programon, ezért most 
Gyulára esett a társaság választása.

A gyulai program keretében 10 napon keresztül napi 8 busznyi ven�
dég érkezett az ország minden pontjáról. A Nemzeti M�vel�dési In�
tézet társszervez� partnere itt az Erkel Ferenc Kulturális Központ és 
Múzeum Nonprofit Kft. Tíz alkalommal összesen 3.200 közm�vel��
dési szakember és aktív közösségi tag ismerhette meg a gyulai várat, az 
Almásy�kastélyt és Gyula egyéb nevezetességeit. Az aktív sétaprogram 
mellett megtekinthették a Viharsarok Táncszínház rendhagyó történe�
lemóráját, amelyben az 1100 éves magyarság történetén keresztül íve�
l� fergeteges táncbemutatóval a középkori körtáncoktól az ügyességi 
táncokon át a csárdásig elevenedett meg a múlt népviselete, néptánca 
és életmódja.

A kultúra közösséget épít! – ez megmutatkozott a gyulai helyszínen 
is. Az ország tíz megyéjének településeir�l (közte Jászfényszaruról) 
érkeztek olyan közösségek – m�vel�dési házakból, közösségi színte�
rekb�l – akik aktívan részt vesznek a település közm�vel�dési életé�
ben. A csoport kísér�je Szöll�si Sándor, a Nemzeti M�vel�dési Intézet 
JNSZM Igazgatóságának módszertani referense volt, aki nem melles�
leg a regnáló jászkapitány.

SORSSZER» VOLT EZ AZ ÚT
A gyulai Almásy�kastély Látogatóközpontban egyik kiváló mun�

katárstól a tárlatvezetésen tudtuk meg, hogy az általunk is régen kere�
sett, elt�ntnek hitt emléktáblát egy raktár mélyén megtalálták, és a 
közelmúltban kihelyezték a Stefánia szárny bejárata mellé, vélhet�en 
azon a helyen, ahol 1849�ben a kettétört fegyver került átadásra.

Marzsó Imre és felesége, Jozefa Colonna Di Stiligna (az olasz alkirály 
lánya) – akik egykor Jászfényszarun vagy közelében is élhettek –, nyo�
mán kutatva „évek óta kerestük” ezt az emléktáblát.

„Nem hagyhatom el jó honvédelmet. Mindig hívek voltak, én, vezérük 
is halálig hívük leszek hát.” Dönthetett volna másként a 34. sorgyalog�
ezred III. zászlóaljának, majd az ezred egészének, a 3. fehér tollas, a 9. 
vörös sipkás, a 65. jász�kun, a 26. egri honvédzászlóaljak és a 60. egri 
sorezred egykori parancsnoka, dandár�, osztály� és hadtestparancsnoka?! 
Feledhette�e, hogy ezek a katonák tudtak a haza függetlenségéért, parancs�
nokuk s a maguk jó híréért és nevéért vitézül verekedni?!

1849. augusztus 22�én itt fegyverezték le a honvédsereg tisztjeit és tábor�
nokait. A történet szerint Knezic Károly a gyulai Almásy�kastély borospin�
céjének lejárójában állt, amikor egy orosz �rnagy kérte, adja át kardját. A 
tábornok éppen indulni kész, hordókkal megrakott nehéz szekér kereke alá 
tette kardját, s ráparancsolt a kocsisra: „Indíts!”. (folytatás a 22. oldalon)

Ismét Gyulán
a Bedekovich Népfőiskola
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2014�ben Bugyi István József grafikus keltette életre a Jászfényszarui 
M�vésztelepet. Az alkotótábor a tavalyi évben a koronavírus helyzet 
miatt sajnos elmaradt. Az idén azonban nem akadályozta küls� körül�
mény, így a tábort az idén immár nyolcadik alkalommal sikerült újra 
megrendezni, július 19�25�ig. A kezdetekt�l támogató Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, a Pet�fi Sándor M�vel�dési Ház és Könyvtár 
munkatársai és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú M��
vészeti Iskola vezet�sége egyöntet� döntése, hogy anyagilag, szakma�
ilag, erkölcsileg támogatja a már hagyományosnak mondható alkotó�
tábort. Az idei tábor szakmai vezetésével Maldrik Gábort bízták meg.

Az elmúlt évekhez hasonlóan els�sorban Jászfényszaruhoz köt�d�, 
környékbeli m�vészek, de az ország különböz� pontjain él� és alkotó 
m�vészek is meg lettek szólítva. A felkérést mindenki örömmel fogad�
ta, és 16 m�vész, alkotó tudott részt venni a táborban. A M�vésztelep 
idei témája a Jászság, kifejezetten Jászfényszaru természeti, épített és 
szellemi, kulturális értékei voltak. Az alkotótábor résztvev�i: Bosnyák 
Zsuzsa, Bugyi István József, Farkas Rita, Fejes Adrienn, Füleki Krisz�
tina, Ghyczy Csongor, Herczeg István, Koncz Gábor, Maldrik Gábor, 
Maldrik Laura, Mátyássy Gábor, Nagy Dénes, Nagy Katalin Matild, 
Szilágyi Dezs�, Szpisják Pál, Vincze Dániel voltak. A m�vészek sok�
szorosító és egyedi grafikákat, festményeket, szobrokat, zománcképe�
ket, varrott, hímzett textilképeket, vegyes technikákkal készített al�
kotásokat hoztak létre a hét során, inspirálódva a helyi értékekb�l, 
a tábor szellemiségéb�l. Az alkotói hét sokszín�ségét Lisányi Endre 
esztéta, m�vészettörténész szakmai el�adása, valamint a nyílt nap biz�
tosította, színesítette. Lisányi Endre „Képr�l képre III.” cím� vetítés�
sel egybekötött izgalmas m�vészeti el�adását hallhatták, valamint a 
m�vészek az érdekl�d�k számára bemutató, m�vészeti foglalkozásokat 
tartottak. A foglalkozás keretében a résztvev�k monotípiákat készítet�
tek, batikoltak pólókat, zománcékszereket, egyedi tusképeket készí�
tettek, amelyeket természetesen mindenki hazavihetett. A város és a 

m�vészek közötti kapcsolódást, köteléket tovább er�sítette, hogy több 
helyi család vacsorára, kötetlen beszélgetésre invitálta a m�vészeket! 
Az alkotókat a hét során vendégül látta Lajkó Sándor és családja, Szi�
lágyi Dezs� és családja, valamint Koncz Gábor és családja. Az alkotói 
együttlét hamar eltelt, azonban minden résztvev�, segít�, támogató 
gazdagodott, örömmel gondol vissza a táborra. A m�vészek az elké�
szített alkotásaik közül választottak ki m�veket, melyek Jászfényszaru 
város tulajdonába, illetve a helyi intézményekbe kerülnek.

A tábor ideje alatt készült és a gy�jteményi alkotásokból nyílt 
zárókiállítás a Pet�fi Sándor M�vel�dési Ház és Könyvtár kiállítóter�
meiben. A kiállítás az augusztus 20�i városi rendezvényhez köt�d�en 
nyílt meg. Köszönt�t mondott Gy�riné dr. Czeglédi Márta polgár�
mester, a szakmai megnyitót pedig Bordásné Kovács Katalin, Lisányi 
Endre és Maldrik Gábor tartotta az ünnepl� közönségnek.

Hála és köszönet a szponzoroknak, támogatóknak, segít�knek, hogy 
ilyen magas színvonalon került megrendezésre a VIII. Jászfényszarui 
M�vésztelep. Jöv�re találkozunk!

Maldrik Gábor

VIII. Jászfényszarui Művésztelep

(folytatás a 21. oldalról)
A kard markolata is kettétört. A hasznavehetetlen vitézi eszköz így nem 

került a zsákmányolt fegyverek közé. E szomorú sorsra jutott relikviát so�
káig �rizte a kastély gazdája, mígnem 
a történelem viharai nyomtalanul el�
sodorták. Knezié Károly egyéniségét 
oly’ annyira jellemz� esetet örökítette 
meg Almásy Denise grófn� által állít�
tatott márványtábla, amelynek rímes 
szövegét is maga költötte:

Itt éltek át nagy lelkek,
Egykor egy nagy tusát,
Hol Knezic tiszti kardját,
Csak törve adta át.
E táblát is elhányódni késztette történelmünk. Volt létének bizonysá�

gát fényképmás �rzi a gyulai Erkel Ferenc Múzeumban. (Forrás: Bodó 
László: Knezić Károly honvéd tábornok – Studia Agriensia 19. Eger, 
1998.)

Véletlenek pedig nincsenek!
Kovács Béláné Pet� Magdolna

Csaba János és felesége augusztus 31�én ünnepelte
60. házassági évfordulóját kis családja körében.
További szép és boldog éveket kívánnak nekik

gyermekei és unokái

60. házassági évforduló
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Szomszédoló (4. rész) – Tura
Városunk egyik nyugati szomszédja a Pest megyében talál�

ható Tura városa. A régmúltban a két településnek komoly 
területi vitái voltak egymással. Turát a legrövidebb úton 
Boldogon keresztül lehet elérni, és így 11,5 km�re talál�
ható Jászfényszarutól. Irányítószáma: 2194. Területe 55,92 
km2, és több mint 7700 ember él itt. A város mellett a 
Galga folyó halad el. Polgármestere 2006 óta Szendrei Fe�
renc. Tura címerében a 17. századtól használt pecsételem: 
a kétfarkú zászlót viv� húsvéti bárány, illetve a Turai Le�
gel� Természetvédelmi Terület védett értéke, az egyhajúvirág 
(ismertebb nevén: tavaszi kikerics) is megjelenik.

Tura els� ismert írásos említése 
1394�b�l származik. (A még ma 
is emlegetett 1220�as dátum Nyír�
tura településre vonatkozik.) A 
település neve szláv gyöker�, és �s�
tulkot jelent. A középkorban Turát 
az Ákos�nemzetségbeli Rozgonyi 
család birtokolta, és egy fejlett falu 
alakult ki, amire a k�fallal meg�
er�sített gótikus stílusú temploma 
is utal. A török kor elején a falu 
továbbra is lakott maradt. 1594. 
április 21�én a Habsburg császári 
hadsereg Tieffenbach Kristóf gene�
rális és Forgách Simon vezetésével 
Tura határában gy�zedelmeskedett 

a török felett. Viszont a csata hatására 1594 és 1620 között Tura is el�
néptelenedett. A 17. század els� felében az Esterházy család vált a falu 
birtokosává. A település ekkor vált palóc lakosúvá. 1849. július 20�án 
a település határában került sor a magyar és az orosz cári csapatok 
csatájára, ami az ellenséges túler� miatt magyar vereséggel végz�dött. 
A csata emlékét �rzik a temet� és az erd� honvédsírjai, valamint az 
1888�ban a községben felavatott h�si emlékm�.

1867�ben a Pest–Hatvan vasútvonal kiépítésével Turára is megérke�
zett a vonat, és ennek köszönhet�en a falu jelent�s vasutas településsé 
vált, a környez� lakossághoz hasonlóan pedig a megtermelt mez�gaz�
dasági termékeiket Pestre már vonattal szállították el. 1873�ban az 
Esterházy család itteni birtokait a bárói rangot szerzett Schossberger 
Zsigmond terménykeresked� vásárolta meg. 1902�ben új, emeletes 
községházát építettek a faluban. 1911�ben a többször javított és át�
épített templomot a torony kivételével a plébános vezetésével a köz�
ség lebontotta, és a régi tornyot megmagasítva a középkori templom 
helyére új, nagyobb és meglehet�sen jellegtelen templomot építettek.

A 20. század elején a gazdag népi hagyományokkal rendelkez� köz�
ségben több népdalt gy�jtött Bartók Béla. 1935�ben Turán is létrejött 
a Gyöngyösbokréta csoport, ami jelent�sen hozzájárult a helyi nép�
szokások és hagyományok további meg�rzéséhez.

Tura 2001�ben városi rangot nyert, ami az akkoriban még úttör�nek 
számító és igen fejlett szelektív hulladékgy�jtés bevezetésének is kö�
szönhet�. Tura már több mint egy évszázad óta jelent�s kereskedelmi 
központ, és számos üzlet is várja a vásárlókat. Figyelemre méltóak a 
heti piacok, valamint Tura nagybani piaca, melyre városunkból is szá�
mosan járnak eladni és vásárolni egyaránt. A város viszont jelentékeny 
iparral nem rendelkezik.

Látnivalók:
A város legszebb és legérdekesebb látnivalója a Schossberger�kastély 

és a hozzá tartozó park. Az épületet Bukovics Gyula tervezte és 1883�
ban készült el. A kastély eklektikus neoreneszánsz és neobarokk stílus�
ban épült fel, és a Nagy�Britanniában található Buckinghamshire�ben 
a Rothchild család részére ekkor felépített Halton House rezidencia 
mintáját követte. A kívül is látványos és belül is gazdagon díszített 
turai kastély pálmaházzal, a korában modernnek számító f�téssel, vil�
lanyárammal, étellifttel és vízellátással is rendelkezett. A kastély fény�
kora egészen a II. világháborúig tartott. 1944�ben német, majd szovjet 
katonai f�hadiszállás lett, az államosítás után pedig 1973�ig iskolaként 
használták, majd pedig sorsára hagyták. A 2000�es évek elején az elva�
dult kastélypark és a romladozó épület világhírre tett szert, hiszen álla�

pota miatt „Csipkerózsika kastélyához” hasonlították. Ennek 
köszönhet�en számos videoklipet, illetve filmet forgattak itt. 
(Kiemelked� a Csupó Gábor által rendezett Holdhercegn� és 

az Angelina Jolie rendezte Vér és méz földje.) A meglehe�
t�sen lepusztult kastélyt viszont sajnálatos módon a helyi 
önkormányzat nem tudta felújítani, és így magánszemély 
kezébe került. Az évekig tartó, és igen alapos restaurálás so�
rán a kastély 2020�ra újraszületett. Napjainkban Botaniq 
Turai Kastély néven várja az itt megszállni vágyókat, de a 

kastély parkjának és némely termének megtekintése is lehet�
séges. A felújítással, bár a mesebeli hangulat megsz�nt, de úgy t�nik, 
hogy a filmes világ továbbra is érdekl�dik az épület iránt.

A kastélyhoz közel az Esterházy�uradalom barokk stílusú emeletes 
magtára látható. Sajnos a m�emlék épület alapos felújításra szorul.

Turán 1989�ben jött létre a Tájház. Az épület és a kiállítás jelenleg 
nem látogatható, mert kívül és belül 
egyaránt alapos renováláson esik át. 
Feltehet�en jöv� tavasszal fog ismét 
kinyitni.

Jeles személyek:
Kovács László (1908‒1962) 

Magyarszentivánon született. Tanul�
mányait helyben, Pécsett és Kalocsán 
végezte, és tanítói végzettséget szer�
zett. Selyén kezdett el dolgozni, de 
1935�ben Turára került át, ahol meg�
alapította a Gyöngyösbokréta csopor�
tot, gazdatanfolyamot szervezett, és 
segített a helyi hímzések értékesítésé�
ben is. A II. világháború után politi�
kai okokból elhelyezték. 1952�ben a 
turai M�vel�dési Otthon vezetésével bízták meg, és létrehozta a Turai 
Népi Együttest. 1954�ben munkásságát Kossuth�díjjal jutalmazták.

Fekete László (1916‒2003) Pásztón született. Kántorként szolgált 
Jászárokszálláson, majd Tiszafüreden. 1965�t�l Turán m�ködött, ahol 
zeneiskolát hozott létre. Énekkarával és zenekarával számos helyen ér�
tek el sikereket. Jászárokszálláson a színháztermet, Turán pedig a zene�
pavilont róla nevezték el.

Sára Sándor (1933‒2019) Turán született, de anyai oldalról jászbe�
rényi felmen�kkel is rendelkezik. Iskoláit többek között Aszódon és 
Budapesten végezte. A Filmm�vészeti F�iskolán operat�rként végzett. 
Els� nagyjátékfilmje a Feldobott k�. Jászsági vonatkozással is rendel�
kezik a Nyolcvan huszár és A vád cím� filmje. Kiemelked� doku�
mentumfilmjei a Perg�t�z és a Magyar n�k a Gulágon cím� mun�
kák. 1993�tól 2000�ig a Duna Televízió elnöke volt. 2020�ban róla 
elnevezett díjat alapítottak. Emlékét �rzi többek között a jászberényi 
mozi kisterme.
Képek címei és forrásai

Tura címere: https://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzati�ci
mer/tura�nagykozseg

A turai templom (fotó: FKV)
Az 1849�es turai csata h�si emlékm�ve (fotó: FKV)
A turai Schossberger�kastély részlete (fotó: FKV)

Dr. Farkas Kristóf Vince
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Idei els� tornájára utazott augusztus 27�én, szombaton délel�tt U7�
es csapatunk, akik az AQUA Youth Talent Cup Felkészít� Tornáján 
szerepeltek Kiskunlacházán!

A YTC tornáin mindig nagyon nívós mez�ny jön össze – most sem 
volt ez másként. A kupa U7�es mez�nyében szerepelt több akadémia; 
a Budapest Honvéd; a MOL Fehérvár; partneregyesületünk, az MTK; 
az FTC; a Vasas, valamint olyan tehetségközpontok csapatai, mint a 
Gödöll�, az Eger vagy éppen a Monor.

A délel�tt folyamán kis focistáink nagy elánnal és nagy küzdésr�l 
tanúbizonyságot téve játszottak, és igyekeztek sorra venni az akadá�
lyokat.

A csoportunkban egy elvesztett találkozóval, gólarányban csúsztak 
a második helyre, így az el�dönt�ben partneregyesületünk, az MTK 
Budapest fiataljai ellen kellett játszaniuk, ahol nem jártak sikerrel, így 
készülhettek a bronz csatára. A 12 csapatos torna 3. helyéért folytatott 
utolsó találkozón srácaink a Budapest Honvéddal kerültek szembe, 
akik ellen egy igazán izgalmas és fordulatos találkozót sikerült játsza�
ni. Többször vezettek több góllal a budapestiek, akikkel folyamatosan 
tartottuk a lépést, majd pedig a vége el�tt nem sokkal sikerült a saját 
oldalunkra billenteni a bronzcsata végkimenetelét.

Nagyszer� tornán vehettünk részt, ahol nagyon jó ellenfelek ellen, 
nagyszer� mérk�zéseket tudtak játszani legényeink. Minden dicséret 
megilleti �ket a szuper teljesítményért, na meg a szenzációs hozzáállá�
sért! – összegezte röviden a torna történéseit Tarr Gergely, utánpótlás 
szakmai vezet�nk.

Csoportmérk�zések:
JVSE – KKLSE fehér 8:2
JVSE – FTC 5:2
MOL Fehérvár FC – JVSE 2:4
JVSE – Eger SE 14:0
Gödöll�i SK – JVSE 7:4
A csoport második helyén végeztünk a Fehérvár mögött gólarány�
ban lemaradva.

Az U7�es lurkóinkhoz hasonlóan az AQUA Youth Talent Cup Fel�
készít� Tornáján szerepeltek Kiskunlacházán 2015�ös játékosaink is 
augusztus 27�én.

Ebben a korcsoportban is igen nívós mez�ny ver�dött össze, így az 
ország legjobb csapataival találkozhattunk.

A kupa 20 csapatos mez�nyében szerepelt több akadémia, valamint 
tehetségközpont is, illetve Szlovákiából a DAC együttese is csatlako�
zott a megmérettetéshez.

Álmoskás kezdés után szép fokozatosan kezdte felvenni a ritmust 
csapatunk, amely a korosztály versengésének vége felé izgalmasabbnál 
izgalmasabb találkozókat játszhatott.

A csoportunkban rögtön pikáns mérk�zéssel kezdhettünk partner�
egyesületünk, az MTK Budapest csapata ellen, ahol b�ven akadt hely�
zet mindkét kapu el�tt. Végül mi nem tudtunk élni a lehet�ségekkel, 
míg ellenfelünknek sikerült egyszer betalálnia.

Az ötf�s csoportunk többi találkozóján az Egerrel, a BVSC�vel és a 
Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával csaptunk össze, ahol 
végül a második helyen végeztünk az MTK�tól elszenvedett vereség 
okán, így az Aranyágon folytatódtak számunkra a küzdelmek.

A negyeddönt�ben az UTE Labdarúgó akadémiával találkoztunk, 
akik ellen az addigi legjobb teljesítményt nyújtva hoztuk a mérk�zést. 
Az el�dönt�ben a Pécsi MFC gárdáját kaptuk, akik nagyon energikus 
játékkal rukkoltak el�. Kétszer is vezettünk a találkozón, majd kétszer 
is szinte a félpályáról kaptunk találatokat, mely után a büntet�kkel 
való szétlövésben mi bizonyultunk pontatlanabbnak, így U8�as brigá�
dunknak a bronzmérk�zésre kellett készülnie.

Csoportmérk�zések:
MTK Budapest – JVSE 1:0
Bene Ferenc LA – JVSE 0:7
JVSE – Eger SE 4:1

El�dönt�:
MTK Budapest – JVSE 6:2

Bronzmérk�zés:
JVSE – Budapest Honvéd 8:6
A versengés külön pikantériája, hogy a végs� gy�ztes MOL Fehér�
vár csapatát csak mi tudtuk legy�zni a torna alatt.

Végeredmény:
1. MOL Fehérvár FC / 2. MTK Budapest / 3. JÁSZFÉNYSZA�
RU VSE / 4. Budapest Honvéd / 5. Monori SE / 6. FTC / 7. 
Hírös�ÉP Kecskemét / 8. Gödöll�i SK / 9. Vasas / 10. KKLSE 
fehér / 11. KKLSE kék / 12. Eger SE

U7: 3. hely a Youth Talent Cup-on!

U8: Újabb JVSE-s bronz
a Youth Talent Cup-on!
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BVSC�Zugló – JVSE 1:6
A csoport második helyén végeztünk, és az Aranyágon folytattuk 
a küzdelmeket.

Negyeddönt�:
UTE LA – JVSE 0:3

El�dönt�:
JVSE – Pécsi MFC 2:2 – büntet�k után a Pécs jutott a dönt�be.
A bronzcsatában sokáig kiélezett találkozót játszottunk a Vasassal, 
de a mérk�zés hajrájában sikerült eldönteni a párharcot, és meg�
szerezni a 3. helyért járó kupát.

Bronzmérk�zés:
JVSE – Vasas Kubala Akadémia 2:0

Kit�n� tornán, nagyon jó mérk�zéseket játszhatott csapatunk, 
a srácok megmutatták, hogy nem félve senkit�l bárkivel felveszik a 
keszty�t, és méltó ellenfelei az ország legjobb csapatainak is. Nagy 
gratuláció a fiúknak, akik a pechesen elbukott el�dönt� után gyor�
san fel tudtak állni és a bronzcsatába összeszedetten teljesíteni. Újabb 
nagyszer� eredményt sikerült elérni egyesületünk életében – összegzett 
Tarr Gergely utánpótlás szakmai vezet�.

Végeredmény:
1. MTK Budapest / 2. Pécsi MFC / 3. JÁSZFÉNYSZARU VSE / 
4. Vasas / 5. FC DAC / 6. KTE LA / 7. UTE LA / 8. F�nix Gold 
/ 9. Budapest Honvéd / 10. FTC / 11. Bene Ferenc LA / 12. Eger 
SE / 13. Hírös�ÉP Kecskemét / 14. Gödöll�i SK / 15. Mészöly 
Focisuli / 16. KKLSE / 17. BVSC�Zugló / 18. Tehetség SE Jász�
berény / 19. Gloriett SE / 20. Monori SE

A bronzérem megszerzése mellett külön öröm számunkra, hogy a 
torna legjobb játékosának csapatunk vezérét, Vitányi Dávidot válasz�
tották meg!

U8�as korosztályunk szeptember 3�án, szombaton a XXVI. SC 
Hírös�ÉP kupán szerepelt.

És ha már kecskeméti szervez�k meghívásának eleget téve ott jártak 
srácaink, 100%�os teljesítményüknek köszönhet�en haza is hozták az 
els� helyért járó trófeát!

Az augusztus végi kiskunlacházi kiruccanás után nem sokat pihen�
tek utánpótlás csapataink. Nagyszer�en megszervezett és lebonyolí�
tott tornán 12 csapat versengett az U8�as korosztályban két csoportra 
osztva, ahonnan végül a két csoportgy�ztes játszhatta a dönt�t egy�
más ellen, így minden találkozónak nagy tétje volt a végs� helyezések 
szempontjából.

Csapatunk nagyon álmosan kezdett, és a délel�tt folyamán elég las�
san melegedett bele a játékba, s�t a Youth Talent Cup�on látott telje�
sítményt�l most messze elmaradt a srácok produktuma. Hiányzott a 
dinamika, a lendület és az extra teljesítmény. A mutatott játék képével 
sem voltunk elégedettek az egész nap folyamán. Viszont nagy elisme�
rés a srácoknak, hogy most haloványabb produkcióval is, de szépen 
szerepeltek és megszerezték idei els� tornagy�zelmüket is! Az akarat�
ból nem volt hiány – bár a játékunk gépezete akadozott kicsit, ugyan�
akkor ezt tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen napok – értékelt 
Tarr Gergely utánpótlás szakmai vezet� a torna után.

Gratulálunk minden i½ú kis focistának, aki részese volt a napnak! 
Csak így tovább!

Csoportmérk�zések:
JVSE – Mészöly Focisuli SE 5:1
JVSE – FTC 3:0
Méhecskék SE – JVSE 1:5
Pécsi MFC – JVSE 0:5
SC�Hírös ÉP kék – JVSE 0:4
A csoport els� helyén végeztünk 100%�os teljesítménnyel, így a 
dönt�ben léphettünk pályára.

Dönt�:
JVSE – Budapest Honvéd 3:1

Végeredmény:
1. JÁSZFÉNYSZARU VSE / 2. Budapest Honvéd / 3. FTC / 4. 
Kecskeméti LC / 5. Pécsi MFC / 6. SC Hírös�ÉP sárga / 7. Békés�
csaba 1912 El�re / 8. Méhecskék SE / 9. MTK / 10. SC Hírös�ÉP 
kék / 11. Félegyházi TSI / 12. Mészöly Focisuli SE
A torna gólkirálya ezúttal csapatunk játékosa, Vitányi Dávid lett!

Augusztus harmadik hetében az U7�U11 közötti korosztályos labda�
rúgóink (kiegészülve U13�as játékosokkal) edz�táborban vettek részt 
a Városi Sporttelepen.

Izzasztó és kemény felkészülésen vannak túl játékosaink, akik a me�
leg ellenére is nagyszer� elánnal és odaadással végezték feladataikat 
Tarr Gergely utánpótlás szakmai vezet�nk és segít�i iránymutatásai 
mentén. A hét folyamán napi három edzés várt a jelentkez�kre. Emel�
lett hétf�t�l csütörtökig ebéd után az uszodában is volt jelenésük kis 
focistáinknak, ahol egy kis vizes mozgás várt rájuk.

A reggelek állóképesség�fejleszt� és törzsizomer�sít� gyakorlatokkal 
teltek, majd a délel�tt második edzésén labdaérzék fejlesztésen, illetve 
1 v 1, 2 v 1, 2 v 2 elleni kisjátékokon volt a hangsúly, különféle for�
mákban és feladatokban. Az ebéd végeztével – és az uszodai látogatás 
után – délutánonként ismét a kisjátékoké volt a f�szerep, immáron 
emelt létszámokban, ahol a hét végére a gyerk�cök a 3 v 1 elleni játék�
tól egészen az 5 v 5 elleni mérk�zésjátékig jutottak el. Végezetül pedig 
pénteken egy rögtönzött minibajnoksággal zárták a táboros hetet.

Intenzív hét volt ez lurkóink számára, hiszen a f� gyakorlatokat kis 
létszámú csoportokban, minimális pihen�id�kkel kellett teljesíteniük.

Bízunk benne, hogy a hét végére elfáradt kis focisták hasznos hetet 
tudhattak maguk mögött, és sokat tanulva, felkészültebben tudtak ne�
kifutni a szezon kezdetének.

U8: A YTC bronz után
aranyosan tértek haza legényeink

Kecskemétről

Izzasztó és kemény hét – Ilyen volt 
az augusztusi JVSE edzőtábor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Anyakönyvi hírek – AUGUSZTUS
SZÜLETTEK: Balogh Dániel (Bratkovics Melinda), Cseszkó Cson�

gor (Sándor Emese), Pozsár Zétény (Pintér Boglárka), Tüd�s Léna 
(Durucz Petra).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dósa Szimonetta és Cserháti Atti�
la, Szajkó Éva és Kátai Géza.

ELHUNYTAK: Kis Istvánné Johancsik Erzsébet (88), Kónya Sán�
dor (69), Palócz Jánosné Radics Margit (63), Palócz Miklósné Juhász 
Margit (94).

Az adatok tájékoztató jelleg�ek.

Segélyhívó szám: ........................................................................ 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: .......................................................................................  104
Tűzoltóság: .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ...............  (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés: .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász: ......................................................  (+36)-30/996-4205
Vízmű – hibabejelentés: ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvízügyelet: ..............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: .....................................  (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ............  950-191, vagy
.............................................................................  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ..........................  522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ..................................  (+36)-30/346-0366
Polgárőrség: ........................................................ (+36)-30/272-0611
Közterület-felügyelő:............................................. (+36)-30/611-3479
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Emlékezés

JÁVORCSIK IMRÉNÉ
SµREGI PIROSKA

halálának 5. évfordulójára.
„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”

Szeret� családja

Emlékezés

MELEGH PÁL
halálának 19. évfordulójára.

„Megpihen a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi a sírt.

Szeret� férj voltál, drága édesapa, nagypapa,
Bánatos családodnak most �rangyala.”

Szeret� családja

Emlékezés

JÁNOSI LÁSZLÓ
1940¼2021

JÁNOSI LÁSZLÓNÉ
SZABÓ ERZSÉBET

1938¼2021

JÁNOSI ERZSÉBET
1965¼1991

JÁNOSI JÓZSEF
1963¼2012

FEHÉR LÁSZLÓ
1951¼2009

„Mint csepp a tengerben, vagy mint egy homokszem,
Csak annyit érnek az évek az örökléthez mérten.”

Szeret� családjuk

Emlékezés

KÓNYA ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára.

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen csillagként az égen ragyogok.

Ha szép id� van, és kék az ég,
Jusson eszetekbe a sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.”

Szeret� családja

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismer�söknek,

akik szeretett férjem, édesapám, nagyapánk,

KÓNYA SÁNDOR
temetésére eljöttek, sírjára virágot és koszorút 

helyeztek, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

A Pet�fi Emlékévet megnyitó kiállításról
a következ� lapszámban tudósítunk.

A tárlat, el�re egyeztetett id�pontban látogatható.
Kovács Béla – Bedekovich L�rinc Népf�iskolai Társaság

Tel.: +36 30 579 0164

Petőfi 200

Fotó: Pet� István
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Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ...........  40.000 Ft

Féloldalas ................  20.000 Ft
Negyedoldalas .........  15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés ............  30 Ft/szó
Keretes ....................  szöveg ............ 30 Ft/szó

   illusztráció ..... 500 Ft/db
Családi esemény ......  szöveg ............ 30 Ft/szó

 fotó ................ 1.000 Ft/db

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
Keretek : -30% -40% -50% · Lencsék -20%

Multifokális lencsék -30%
Fényre sötétedô lencsék -20%

Napszemüvegek -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

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

Starlite

Egyesületünket az az óriási megtiszteltetés érte, hogy mi kaphattuk 
meg, és Kemecsi László személyében mi vehettük át a 2021/22�es sze�
zon feln�tt megyei I. osztályának legsportszer�bb csapatának járó Fair 
Play díjat az augusztus 18�i évadnyitó ligaértekezleten!

Eme fantasztikus 
elismerést ezel�tt 
még soha sem ítél�
ték oda klubunknak, 
melyet az a csapat 
kaphat meg az évad 
végén, amely a leg�
kevesebb sárga és 
piros lapot gy�jtötte 
össze a szezon során, 
továbbá ahol egyéb 
küls� atrocitás sem 
volt tapasztalható a 
mérk�zések folya�
mán. Varga Zsolt megyei igazgató a rendezvényen elismer� szavakkal 
illette klubunk elmúlt néhány éves nagyon pozitív fejl�dését, valamint 
kiemelte, hogy ma már igazi mintaklubként lehet ránk tekinteni a me�
gyében. A csapat és a néz�tér magatartásával nagyon meg van eléged�
ve, illetve az utánpótlás és egyben a klubstruktúra jelent�s fejl�désér�l 
pedig szuperlatívuszokban beszélt!

Köszönjük a nagyszer� elismerést, mely ismét jó visszacsatolása a 
nálunk folyó munkának minden szinten. Mérhetetlenül büszkék va�
gyunk az elmúlt szezonban elért eredményeinkre.

Fair Play díj
a Sportegyesületnek

A Kutyaszív Alapítvány azoknak a kutyabarátoknak a segítségét kéri, 
akik segítenének a kutyusok ideiglenes elhelyezésében.

Az Állatotthonban óriási zsúfoltság alakult ki az év elejét�l kezdve, 
s ezzel egy id�ben visszaesett az örökbeadás. A 35 fér�helyen 62 db 
kutya szorong, így kérjük, aki helyet tud adni 1�1 kutyusnak, hívja az 
alábbi számot: 06�20�248�0208

A kutyák 2 db oltással, chippezve, ivartalanítva érkeznének, élel�
mükr�l az alapítvány gondoskodna. Csak annyi id�t lennének az ide�
iglenes befogadónál, amíg gazda jelentkezik, illetve ha csökkenne a 
telepen lév� kutyák száma.

Segítségüket köszönjük!
Rudas Aranka, az alapítvány vezet�je

Felhívás

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

ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

Barry 2 éves
terrier jelleg� kan

Dóra 1.5 éves
keverék szuka

Police 3 éves
tigriscsíkos staff kan
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Programajánló
Október
Rózsafüzér ájtatosság naponta a templomban
3–7.  Országos Könyvtári Napok 2022
  Iskolai olvasási kihívás meghirdetése – könyvtár
3–7.  Online könyvvásár a könyvtár Facebook�oldalán
3. 14:30 Házunk tája klub dr. Balla Zoltán agrármérnök el�adása 

a vet�magokról a m�vel�dési házban
4–5–6.  A magyar népmese napja alkalmából a Napfény Óvoda 

csoportjainak látogatása a könyvtárban, papírszínházi 
el�adások az OKN keretében

6. 17:00 Aradi vértanúk megemlékezés a Városháza el�tt
  Ézsiás Vencel hagyomány�rz� huszár�rnagy,
  a Magyar Huszár és Katonai Hagyomány�rz�
  Szövetség alelnökével
  A megemlékezésen lengyel testvérvárosunk
  delegációja is részt vesz
7. 13:00 IV. Fényszarui Futófesztivál in memoriam Maróti István 

a Pagodánál
7. 17:40 G.w.M és ValMar koncertek a Pagodánál
8.  Fehér Akác Népdalkör kirándulása
8. 15:00 Kisvárosi séták – F�út: A Lányiskolától a Nagyiskoláig
8–9.  II. Lumina Cornu Országos Terepasztalos Stratégiai 

Verseny a m�vel�dési házban
12. 9:00 Sehol – TIE el�adás a m�vel�dési házban az iskolások�

nak
14–15.  Hulladékgy�jtés – iskola
15. 17:00 A vigéc – a budapesti Térszínház el�adása a Pet�fi bérlet 

keretében a m�vel�dési házban
21. 15:00 1956�os megemlékezés, koszorúzás a Papkastély udvarán
23. 8:00 Ünnepi szentmise nemzeti ünnepünk alkalmából
  a templomban
23. 9:00 Tisztelet a bátraknak! – Labdarúgás utánpótlás torna
  a Sporttelepen
28. 16:00 Csetresz workshop a m�vel�dési házban
29–30.  Fortuna Együttes vendégszereplései A rátóti legényanya 

el�adással
30 – nov. 4.  »szi szünet az iskolában
Holló Együttes gyermekkoncertje a m�vel�dési házban
I½úsági hangverseny a m�vel�dési házban

Id�szaki kiállítások:
· Színjátszók 50 – jubileumi kiállítás a m¤vel�dési házban
· Pet�fi 200 a Nagyváradi Tibor Ern� Galéria kiállítása

a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Nevelés és oktatás Jászfényszarun anno – szabadtéri fotótárlat

a Kisiskola falán
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gy¤jtés¤ tárgyak a Tájházban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéb�l a Városházán

Állandó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gy�jtemény (Tájház)
· Penczner Pál képz�m�vész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Id�szalag – Sisa József t¤zzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich�térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pet� István fotókiállítása

a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián

A kiállítások nyitvatartásáról és a programokról b�vebb információ
a m¤vel�dési házban az 57/422�137�es telefonon!
A szervez�k a programváltoztatás jogát fenntartják!

Az aktuális járványügyi szabályok betartásával és
függvényében tartjuk meg rendezvényeinket!

B�vebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. Katinka
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