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2019. július

Ára: 200 Ft

MEGHÍVÓ
50 éves kalapgyári találkozóra
Jászfényszaru Város Önkormányzata tisztelettel meghív
minden volt kalapgyári dolgozót
a Fény Napok és Fesztivál keretében megrendezendő
50 éves jubileumi kalapgyári találkozóra.
Időpont: 2019. augusztus 18. vasárnap 16 óra
Helyszín: Jászfényszaru, főtér,
Szent Erzsébet Közösségi Ház és a Régi Kaszinó étterem
Program:
16 óra Szent Erzsébet Közösségi Házban:
Turú István: A jászfényszarui Kalapgyár története
című kiadvány bemutatója
A vendégeket köszönti:
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
A kiadványt bemutatja:
Turú István szerző, ny. gyáregységvezető
és Sugár Istvánné szerkesztő
Kalapgyár retró – ipartörténeti kiállításmegnyitó
A kiállítást bemutatja: Nagy Ildikó könyvtáros,
a kiállítás egyik rendezője
A kiállítást megnyitja: dr. Nagy László ny. igazgató
17 óra

Estebéd a Régi Kaszinó étteremben

19 óra

Apostol együttes koncertje a FÉBE-színpadon

Kapcsolódó program: Veterán járművek találkozója, felvonulás,
Retró városnéző busz, versenyautó show, gyermekkuckó, kirakodóvásár a Bedekovich sétányon.
Részvételi szándékát augusztus 12-ig létszám, név és elérhetőség
megadásával kérjük, jelezze a Városháza titkárságán Péter Zsuzsannának (peter.zsuzsanna@jaszfenyszaru.hu, 0657/520-109).
Emlékezzünk közösen, és töltsünk el együtt egy kellemes délutánt!
Várjuk jelentkezését.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző
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30. évfolyam VII. szám

MEGHÍVÓ
Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2019. évi Szent István-napi,
augusztus 19-20-i ünnepségére és
az azt követő műsorokra.
Augusztus 19. hétfő
16:00 VI. Jászfényszarui Művésztelep kiállításának megnyitója
a Régi Kaszinó étteremben
Zilahy szabadtéri tárlat – szeptember végéig a főtéren
17:00 Kalapgyár retró kiállítás nyitvatartása
– Szent Erzsébet Közösségi Ház (20:00-ig)
17:30 Városi díszünnepség, kitüntetések átadása
a főtéri Pagodánál felállított szabadtéri színpadon
Köszöntőt mond: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Az új kenyeret megáldja: Kiss Gábor érdemes esperes,
érseki tanácsos, plébános.
Az új kenyér átadásában, megszegésében közreműködnek:
Ézsiás István és Ézsiás Barnabás emeritus jászkapitányok
és jász hagyományőrzők.
Ünnepi szónok: Pócs János országgyűlési képviselő
A díszünnepség műsorában fellép: Berze Anna
és Kotán Eszter versmondók, az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes, Városi Gyermekkórus, Zagyva Banda
Élő koncertek a főtéren:
19:00 Zagyva Banda koncertje a FÉBE-színpadon
20:00 Ezeregyév – ExperiDance táncműsora 2 felvonásban
– a Pagodánál felállított szabadtéri színpadon
22:00 Tűzijáték a Bedekovich sétány végén
22:10 Retrozóna együttes koncert – FÉBE-színpad
Kísérőprogram: Vásárosok utcája
Augusztus 20. kedd
8:00
Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
A misét celebrálja: Kiss Gábor esperesplébános, érseki tanácsos
Kalapgyár retró kiállítás nyitvatartása
9:00
– Szent Erzsébet Közösségi Ház (11:00-ig)
15:00 Kemence ünnepe a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

IV. Keleti Fény edzőtábor
Ezúttal a régi óvoda épületében rendeztük meg táborunkat július
első hétvégéjén.
Ismét sok edzés jellemezte hétvégénket, napi háromszori foglalkozás
volt.
Reggel futás, délben technikai edzés, délután küzdelem.
Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy megkaptuk az óvoda épületét.
OSU!
senpai Fülöp Roland
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testülete 2019.
június hónapban megtartott ülésén hozott határozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

A képviselő-testület értékelte az intézményvezetők munkáját.
Jászfényszaru Város Önkormányzata
értékelte Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester 2019. év első félévében
végzett munkáját, és elismeréséről
döntött.

2019. június 19.
Jászfényszaru Város Önkormányzata jóváhagyta a Vállalkozói Műhely kivitelezőjének kiválasztására lebonyolított versenyeztetési
eljárás eredményét:
1. Bau-Trade Kft. ..................................... nettó 193.400.000 Ft
2. NGS-Union Kft. ................................. nettó 193.500.000 Ft
3. Build IT Kft. ....................................... nettó 196.000.000 Ft
A képviselő-testület felhatalmazta a Jászfényszarui Ipari Centrum
Kft. ügyvezetőjét, Versegi Lászlót a kivitelezésre vonatkozó szerződés
megkötésére, és megbízta a projekt Jászfényszarui Ipari Centrum
Kft. által történő finanszírozással a megvalósításra.
A közbeszerzési napirendek keretében:
· a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4. (hrsz. 478.) szám alatti tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges bútorok, eszközök beszerzésére nyertes ajánlattevőként az Aquadit Hungary Kft. vállalkozást jelölte ki az ajánlatában szereplő bruttó 11.140.440 Ft
figyelembe vételével, mely összeget a város 2019. évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a beszerzésre vonatkozó szerződés
megkötésére.
· A 018/46. helyrajzi számú ingatlanon földkábelfektetés kivitelezésére felkérte a vállalkozásokat, és felhatalmazta a polgármestert,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a tervezési szerződést kösse
meg.
· Kijelölte a Jászfényszaru, Szabadság út 57. szám alatti 1524. hrsz.
alatti Felső temető gépkocsi bejárat és parkoló készítés beszerzéséhez az ajánlattevőket.
· Kijelölte a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával
II. ütem” című projekt keretében „Közbeszerzés lebonyolítása”
tárgyú beszerzéshez az ajánlattevőket. A képviselő-testület felkérte
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve jelölje ki a nyertes
ajánlattevőt, gondoskodjék a szerződéskötésről és a képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról.
· Kijelölte a 2019. évi szúnyogirtás elvégzésére az ajánlattevő
vállalkozásokat, és felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a képviselő-testület utólagos
tájékoztatásával jelölje ki.
Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a
Jászfényszaru Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászfényszaru város területére vonatkozó víz- és
szennyvízszolgáltatás 2018. évi beszámolóját.
A testület a Jászfényszarui Napfény Óvoda gyógytestnevelői álláshelyének és az álláshelyek átcsoportosítása miatt a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 3 fő létszám bevonásáról és
előirányzat csökkentéséről döntött.
A képviselő-testület jóváhagyta a TSMT torna további működtetésének érdekében – a Szociális Egészségügyi Oktatási Idős- és
Vallásügyi Bizottság felügyelete mellett – az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében az ezen álláshelyre előirányzott összeg terhére a
maradvány 2.655.000 Ft támogatást, melyet 2019. évi költségvetésében biztosít.
Módosították a Mi Újság Fényszarun? című helyi lap főszerkesztőjének díjazására vonatkozó korábban hozott határozatot. Felhatalmazták a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
A testület megtárgyalta a bizottsági ülések tartására vonatkozó
törvényességi felhívást. A képviselő-testület az abban foglaltakat tudomásul véve a szükséges intézkedést megtette.

Dr. Voller Erika jegyző

Elfogadták a Jászfényszaru Szabadság u. 34. és 36. szám alatti ingatlanon lévő épületek bontását. Nyertes
ajánlattevőnek a TRNASZ-KER 2000
Kft. vállalkozást jelölték ki az ajánlatában szereplő 3.900.000 Ft + áfa
figyelembe vételével, amely összeget a
képviselő-testület a város 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

Elfogadták a Jászfényszaru Szabadság u. 32. szám alatti ingatlanra
tervezett Tornacsarnok kiviteli terv elkészítésének 2019. július 31re történő határidő hosszabbítását.
Zárt ülésen ingatlanügyekben döntöttek, és felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégeztetésére, majd az abban foglalt összegnél nem magasabb áron az áralku lefolytatására.
Dr. Voller Erika jegyző

Megkezdődtek a munkálatok
2019. július 1. napjától (hétfő) megkezdődtek a 32. számú Hatvan–Szolnok másodrendű főút 10+550 – 24+857 km szelvények
közötti szakaszának (Jászfényszaru és Jászberény települések között) burkolatfelújítási munkálatai.

A kivitelezési munkálatok részeként a teljes szakaszon az aszfalt kopóréteg, valamint a pályaszerkezet lokális cseréjére kerül sor.
A projekt keretében Pusztamonostor főúti átkelési szakaszának felújítása, valamint Jászfényszaru külterületi szakaszán található Sóstó
dűlőút meglévő közúti csatlakozásának átépítése is megvalósul.
A korszerűsítési munkálatok volumene miatt az érintett szakaszon a
közlekedőknek forgalomkorlátozásokra kell számítani.
A munkavégzés időtartama alatt – a munkafolyamatok függvényében – szakaszosan félpályás lezárás lesz érvényben, a váltakozó irányú
forgalmat jelzőőrök, illetve forgalomirányító fényjelző berendezések
irányítják.
A megváltozott forgalmi rendre veszélyjelző és tilalmi táblák mellett
korlátozó jelzőtáblák fogják felhívni a közlekedők figyelmét.
A kivitelezést közbeszerzési eljárás alapján a STRABEL Konzorcium
végzi, konzorciumvezető: Strabag Általános Építő Kft.
Az útépítési munkálatok tervezett befejezése:
2019. december hónap.
Baranyi Anita
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Jászfényszaru Városi Bölcsőde bemutatása 2019. július
Jászfényszaru Városi Bölcsődéje 2019. május 2-án hivatalosan megnyitotta kapuit, amit már a szülők, a bölcsődei dolgozók és a gyermekek is nagy izgalommal vártak. 24 kisgyermek kezdte meg a bölcsődés
életét. A következő, azaz 2019/2020-as nevelési évre további 6 gyermeknek igényeltek bölcsődei elhelyezést.
A szabad férőhelyekre várjuk a jelentkezéseket a bölcsőde jelentkezési lapjának kitöltésével és intézményünkbe történő eljuttatásával.
A jelentkezési lap a város honlapjáról letölthető, vagy a bölcsődében kérhető. A bölcsőde elérhetőségei: tel: 57/950-935, bolcsode@
jaszfenyszaru.hu.
A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei,
törvényes képviselői munkavállalás miatt gyermekük számára nem
tudják biztosítani a napközbeni felügyeletet. Elsősorban Jászfényszaru
város közigazgatási területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok gyermekeinek nyújt napközbeni ellátást intézményünk.
Mivel jelentős számú a helyi cégeknél történő munkavállalás, ezért a
Jászfényszarun munkát vállaló szülők gyermekeit is fogadjuk. Férőhely
függvényében a környékbeli, bölcsődével nem rendelkező településeken élő családok gyermekei is felvehetők.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, ahol a kisgyermekek
napközbeni ellátása történik. A napközbeni ellátás a szakszerű gondozást-nevelést jelenti, amit szakképzett, felsőfokú és főiskolai végzettségű kisgyermeknevelők végeznek. Célja, hogy biztosítsa a három éven
aluli gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő gondozását, nevelését. Intézményünk reggel 7 órától délután 17 óra 30 percig tart
nyitva.
A bölcsődénkben 3 csoport van, melyek a színeikkel és a tavaszi nyitással összhangban kapták az elnevezésüket: sárga – Tulipán, kék –
Ibolya, zöld – Hóvirág. Minden csoportban 12 gyermek elhelyezését
tudjuk biztosítani, 2 kisgyereknevelő és 1 dajka látja el a gyermekkel
kapcsolatos teendőket, gondozást-nevelést.

Minden gyermeknek saját kisgyermeknevelője van (1 kisgyermeknevelőhöz 6 gyermek tartozik), ezt nevezik saját kisgyermeknevelő rendszernek. A saját kisgyermeknevelő rendszer a személyi állandóság elvén
nyugszik, a gondozás-nevelés mellett a gyermek kisgyermeknevelője
követi figyelemmel a hozzá tartozó („saját”) gyermek fejlődését, vezeti
a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat, elsősorban a saját kisgyermeknevelő segíti át a gyermeket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. A közös játszóudvar
lehetőséget teremt arra, hogy minden gyermek megismerkedjen minden bölcsődei dolgozóval, így igazi kis családi közösségé formálódunk.
Bölcsődénk önálló konyhával rendelkezik, amely a bölcsődébe járó
gyermekek étkeztetését látja el. A gyermekek élelmezésében különös
figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozási szokások kialakítására.
Lényeges a jó minőségű alapanyagokból összeállított, korszerű konyhatechnológiai eljárásokkal elkészített minőségi étrend összeállítása,
mely a bölcsődeorvos jóváhagyásával kerül véglegesítésre. A konyha
működését az élelmezésvezető koordinálja, és 1 szakács és 1 konyhalány kivitelezi az ételek előállítását.
A bölcsőde megnyitását megelőzte egy szülői értekezlet, ahol a felvételre kerülő gyermekek szülei megismerkedhettek az intézménnyel,
a bölcsőde dolgozóival. Mostanra a 24 gyermek formai beszoktatása
befejeződött, de a teljes adaptáció, a bölcsődés élet teljes megismerése még folyamatban van. Nagy öröm számunkra, hogy Jászfényszaru
történelmének első modern, minden igényt kielégítő bölcsődéjében
fogadhatjuk a legkisebbeket. A bölcsődei élet sokszínű és kalandos.
Az intézmény iránt érdeklődők a nevelési év során több alkalommal
is betekintést kaphatnak közös, nyitott programjainkon keresztül a
bölcsőde életébe (ezekről folyamatosan tájékoztatást adunk). A családi
élethez és a szülők elvárásaihoz nagymértékben alkalmazkodva bízunk
abban, hogy a munkába való visszatérést megkönnyítjük számukra.
Mester Ágota bölcsődevezető

Augusztusi programajánló
5–9.
5–10.
7–11.
10–11.
12–17
15–18.
17.
17.
18.

Hittanos napközis tábor a Szent Erzsébet Közösségi Házban
Bibliatábor a Vadászháznál
Napsugár Gyermekszínpad alkotótábora Rózsaszentmártonon
Országos éjszakai horgászverseny a Kalapgyári tavaknál
Fény tábor a művelődési házban
Bibliatábor tiniknek a Rácz tanyán
The Biebers – ifjúsági koncert a Kisszínpadon
Fehér Akác Népdalkör vendégszereplése Jászszentandráson
Kalapgyári találkozó, Veteránjármű-találkozó,
Apostol koncert a főtéren
19.
Városi díszünnepség, ünnepi programok,
ExperiDance műsor, koncertek
19–23. Focitábor 4–8 éveseknek a Sportpályán
20.
VIII. Kemence Ünnepe
23–25. Lumina Larp tábor a Vadászháznál
23–28. FÉBE külföldi kirándulás
26–30. Focitábor 9–13 éveseknek a Sportpályán
1 Úton Mária-úti zarándoklat
Időszaki kiállítások
· Kalapgyár retró ipartörténeti kiállítás
a Szent Erzsébet Közösségi Házban augusztus 18-tól

· Zilahy szabadtéri tárlat a főtéren augusztus 18-tól
· Naprendszerektől a távoli galaxisokig
– Tóth Gábor asztrofotói a művelődési házban
· Családom című rajzpályázat zárókiállítása és a IV. Béla Katolikus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évzáró kiállítása
a művelődési házban
· Madárlesen a Jászságban
– Pető István fotókiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
· Jászok-Hagyományok-Huszárok
– válogatás Pető István fotóiból a művelődési házban
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
Bővebb információ a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Katinka
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ÓVODAI HÍREK
Tavaszi csoportkirándulások a Napfény Óvodában

A május beköszöntött, és újra elérkezett a jászfényszarui óvodás gyermekek által várva várt tavaszi óvodai csoportkirándulások ideje. Jászfényszaru
Város Önkormányzatának rendszeres segítségével – amit ez úton is nagyon
szépen köszönünk – újra megvalósulhatott nyolc gyermekcsoport álma,
autóbusszal elutazhattunk tágabb külső környezetüket is felfedezni.
A csoportkirándulás egy különleges társasági élmény, mert a gyermekek
nem a megszokott helyen – az óvodában –, hanem egy új szituációban
találkozhatnak egymással, ami többek között fejleszti alkalmazkodási képességüket és az önismeretüket.
A kisebb csoportok természetesen közelebbi célpontot tűztek ki maguk
elé, a nagyobbak pedig már egyre távolodva lakóhelyünktől fedezték fel a
szép programok kapcsán a választott vidéket.
A kirándulások közösségépítő programok a kísérő felnőttek számára is,
mert lehetőségük van megismerkedni a többi szülővel, együtt pihenni, ját-

szani a gyermekekkel, illetve a kicsikkel együtt megélni a mesés programokat, s egy kicsit kizökkenni a megszokott hétköznapokból.
Az óvodapedagógusok szuper érdekes, izgalmas kirándulástippek után
kutattak, azok közül is szelektálva azokat, amelyek a legnagyobb örömet
okoznák gyermekcsoportjuknak, majd kiválasztották a legtesthezállóbb, a
gyermekek érdeklődéséhez, életkori sajátosságához pontosan alkalmazkodó programot, s azt alaposan megszervezve tették lehetővé annak megvalósulását. Szerencsére ma már sok szép kikapcsolódási lehetőség közül
választhatunk, hiszen a klasszikus programlehetőségek mellett az utóbbi
időben sorra nyíltak új játszóházak, állatkertek, arborétumok, tanösvények. Egyre több a gyermekközönséget célzó színházi előadás, kiállítás is,
melyek a kisgyermekek – és egyben a felnőttek – tartalmas szórakozását,
játszva tanulását hivatottak szolgálni.
Mindezeket tervezetten a programba építve a legkisebbek – a Süni és
a Méhecske csoport – az immár 40 éve alapított, az utóbbi időben nagy
fejlődésen végbemenő Jászberényi Állat- és Növénykertet, majd a Mimóza
játszóházat látogatta meg. A Pillangó csoport Szolnokon járt, a Szín- MűHelyt fedezte fel, s a Spenót Panna mesedarabot tekintette meg. A kulturális programot Reptárlátogatás követte. A Mazsola csoport a gyöngyösi
Mátrai Móka Játszóház és Szabadidőközpontot vette célba, majd a Mátra
Múzeum megtekintése után a kisvasúton tett egy hangulatos nosztalgia
utazást a Mátra panorámáját csodálva. A Csiga csoport bábszínházban
járt, ahol a Boribon és Annipanni című darabot tekintette meg, majd a
Kölyökvadonban folytatta a kikapcsolódást. A Maci csoport a városligeti Fővárosi Állat- és Növénykert meglátogatását tűzte ki célul, majd a
Holnemvolt Várat és a Hetedhét Palotát fedezték föl közösen. A Katica
csoport a budapesti Újszínházban a Nagy Ho-ho-ho-horgász télen, nyáron című előadására váltott jegyet, s a különleges napot a MiniPoliszban
zárták. A Ficánka csoport is a fővárosba látogatott, a Természettudományi
Múzeumba, ahol az időszaki – LEGO– kiállítást is megtekinthette. Majd
az Új Buda Centerben lévő Elevenparkba vették útjukat, ahol egy fergeteges játszadozásra került sor.
Az élménydús programok során kicsik és nagyok kellemesen kikapcsolódtak, minden csoport felszabadultan és kipihenten érkezett vissza
városunkba. A szülők, nagyszülők visszajelzései örömmel buzdítják az
óvodapedagógusokat arra, hogy lehetőség szerint jövőre is szervezzék meg
a felejthetetlen csoportkirándulásokat, mert a résztvevők szeretnék újra átélni az izgalmas, gyermekeikkel, unokáikkal közös programokat. Bízunk
benne, hogy jövő tavasszal újra egy életre szóló ovis kalandban lehet részünk! Vár ránk a világ!
Kovácsné Papp Andrea

Óvodai beíratás
A GAMESZ értesíti a szülőket, hogy az óvodai gyermekétkezésre a beíratás augusztus 26-tól kezdődik. Automatikus átvezetés nincs!
Kedvezményre jogosító határozat bemutatása a beíratásnál szükséges.

Köszönet
Az Alsó temetőben dédszüleim
állíttatták ezt a
keresztet, amelyet
a Pál család 1996ban és 2002-ben
felújíttatott.
Ezúton köszönjük
Jászfényszaru Város Önkormányzatának, hogy 2019
tavaszán felvállalta
ezt a nemes feladatot, és ezzel ismét
megszépült az Isten
dicsőségét hirdető
kereszt.
Pál Károly

ISKOLAI HÍREK
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola
és AMI 2018/2019. tanévben elért
eredményei humán tantárgyakból
XXII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
megyei fordulója:
• Kotán Eszter: 9. hely
• Nagy Levente: 14. hely
Felkészítőjük: Nagy Józsefné
• Ézsiás Réka Napsugár: 14. hely
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea
Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulója:
• Pető Hanna Boglárka: 4. hely
Felkészítő: Botkáné Sárközi Ildikó
• Majzik Petra: 8. hely
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea
A Bajza József Gimnázium által rendezett „NYELV-ÉSZ”
anyanyelvi verseny:
• Kotán Eszter, Mészáros Réka, Nagy Levente: I. helyezés
Felkészítő: Nagy Józsefné
(folytatás az 5. oldalon)
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ISKOLAI HÍREK
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola
és AMI 2018/2019. tanévben elért
eredményei humán tantárgyakból
(folytatás a 4. oldalról)
Megavers tehetségkutató verseny:
• Kotán Eszter a középdöntőbe jutott be.
Felkészítő: Bordásné Kovács Katalin
A Magyar Költészet Napja tiszteletére rendezett
iskolai szavalóversenyen:
ARANY minősítést érdemeltek:
• 4. évfolyam: Nagy Jázmin Abigél
• 6. évfolyam: Rácz Ádám
• 7. évfolyam: Nagy Bálint, Majzik Petra és Tanczikó Hanna Zsuzsanna
• 8. évfolyam: Kotán Eszter
EZÜST minősítést kapott:
• 5. évfolyam: Zámbó Ramóna
• 7. évfolyam: Donnert Flávió
• 8. évfolyam: Mészáros Réka, Kui Lili Leona és Szécsényi Viktória
BRONZ minősítést szerzett:
• 5. évfolyam: Polatschek Dominik
• 6. évfolyam: Vincze Veronika
• 7. évfolyam: Klippán Richárd, Vad Nándor
• 8. évfolyam: Balázs Léna és Polatschek Péter
KÜLÖNDÍJBAN részesült: Karpuk Ludmilla 8. évfolyam
Regösök húrján országos vers- és prózamondó találkozó
elődöntő résztvevői:
• Tanczikó Hanna Zsuzsanna 7. a és Rácz Ádám 6. a osztályos tanulók.
• Rácz Ádám I. helyezést ért el, így továbbjutott a döntőbe, ahol
ARANY minősítést kapott.
TITOK országos történelem levelezős verseny:
• Nagy Bálint, Klippán Richárd, Pethő Máté, Vad Nándor 7. osztályos
tanulók 13. hely.
• Majzik Petra, Tanczikó Hanna Zsuzsanna, Ézsiás Réka Napsugár,
Donnert Karolina 22. hely. Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea
Képzőművészeti eredmények:
Felkészítő: Kerekné Mihalik Judit, Vincze Dániel
Az egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont
„Betlehemkészítő” pályázat:
• Rácz Ádám és Rácz Áron: Különdíj
Egri Csillagok Országos Rajzverseny:
• Mészáros Réka: Különdíj
A kecskeméti Hírös Agora „ELLENTÉTEK” című rajzpályázat:
• Mészáros Réka: Különdíj
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság „ÉLETTÉR-KÉP” pályázat:
Gyermekrajz kategória:
• Bója-Kovács Kincső: 1. hely
• Mészáros Réka: 2. hely
Fotó kategória:
• Mészáros Réka:1. hely
• Rafael Linda Ramóna: 2. hely
• Dudás Dóra Fanni: 3. hely
• Klippán Richárd, Dósa Kira, Kollár Júlia: Különdíj
„CSALÁDOM” című helyi rajzpályázat:
• Dudás Dóra Fanni: 2. hely
• Rafael Rodrigó: 3. hely
• Kui Lili Leona: 2. hely
• Rusai Anikó: Különdíj
Vágfalvi Ottó Országos Képzőművészeti Emlékverseny, Balatonfűzfő:
• Bója-Kovács Kincső: Ezüstecset
• Kui Lili Leona: Bronzecset
• Mészáros Réka: Bronzecset
Botkáné Sárközi Ildikó, a humán munkaközösség vezetője

2018/2019. tanév
felsős reál tantárgyak tanulmányi
versenyeinek összefoglalója
• Szeptemberben a Jászsági Diáksport napon Jászberényben a IV.
korcsoportos lányok kézilabdában a 2. helyezést, a IV. korcsoportos fiúk kispályás focin pedig a 3. helyezést érték el.
Felkészítő tanáruk: Matécsa László Csaba
• Októberben zajlott a Bolyai Matematika Csapatverseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulója, melyen a 8. osztályos általános iskolai kategóriában iskolánk csapata a 6. helyezést érte el.
A csapat tagjai:
Kotán Eszter (8. b), Mészáros Réka (8. b),
Víg Hanna Klaudia (8. c), Nagy Levente ( 8. c)
Felkészítő tanár: Szakali János
• A hónap végén ünnepélyes díjátadóra meghívták Szolnokra a csapatot
és a felkészítőjüket is. A hetedik évfolyam csapata a 14. helyen végzett. (42 csapat közül.)
A csapat tagjai:
Majzik Petra (7. a), Tanczikó Hanna Zsuzsanna (7. a),
Vad Nándor (7. a).
Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
• Ebben a hónapban volt a Jászsági Kézilabda-Torna Jászszentandráson. A IV. korcsoportos lányok az 1. helyezést érték el.
Felkészítő tanár: Matécsa László Csaba
• Novemberben az e-Hód informatikai versenyen részt vettek iskolánk tanulói is.
Felkészítő tanár: Polatschekné Rimóczi Melinda
• A Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium matematika
versenyt hirdetett meg általános iskolás diákoknak. A verseny első fordulóját ebben a hónapban tartották meg 170 diák részvételével.
Iskolánkat képviselték: Nagy Levente (8. c), Víg Hanna Klaudia
(8. c), Kotán Eszter (8. b), Mészáros Réka (8. b), Balázs Léna
(8. b), Szécsényi Viktória (8. a), Dombai Alex (8. b), Novodomszky
Tibor Vajk (8. a), Borbély Gréta (8. a), Polatschek Péter (8. a)
Felkészítő tanáruk: Szakali János
A második fordulóra a legjobb 40 tanulót hívták be. A fent említett
tanulók közül bejutottak, s a decemberben lévő versenyen részt vettek:
Nagy Levente( 8. c) 13. helyen
Víg Hanna Klaudia (8. c) 17. helyen
Kotán Eszter (8. b) 40. helyen végeztek.
• A Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium januárban játékos Scratch programozási versenyt hirdetett felső tagozatos általános
iskolás diákok számára. A verseny első fordulója egy beküldendő feladatból állt.
A versenyre következő tanulók jutottak be:
Mészáros Réka 8. b Nagy Levente 8. c
Kovács Márk 8. a
Kotán Eszter 8. b
Dombai Alex 8. b Novodomszky Tibor 8. a
Víg Hanna 8. c
Polatschek Péter 8. a
Nagy Dominik 8. c
A döntő színhelye a Bajza József Gimnázium informatika szaktanterme,
időpontja február 14-én volt.
Felkészítő tanár: Polatschekné Rimóczi Melinda
• Január 19-én a nyolcadik osztályosak megírták a központi felvételit
matematikából és magyarból.
Matematikából a 8/1. csoportnak a matematikát tanító tanára
Szakali János, a 8/2. csoportnak pedig Gulyás Imre volt. A felvételi előkészítőt ők tartották.
Köszönjük a sikeres felkészítést!
• Januárban rendezték meg a Jászsági Kézilabda-Tornát Jászalsószentgyörgyön, a IV. korcsoportos lányok az 1. helyezést érték el.
Felkészítő tanáruk: Matécsa László Csaba
• Zrínyi Ilona Matematika Verseny az általános iskolai kategóriában a
2018/2019. tanévben a megyei fordulót 2019. február 15-én tartották, ahol iskolánk hatodikos tanulója, Rácz Áron (6. a) a megyei 9.
helyet érte el. Ünnepélyes díjátadóra mehetett Mezőtúrra, ahol a
díját adták át.
Az 5. évfolyamos Tanczikó Bence Levente (5. a) középmezőnyben
végzett.
A hetedik évfolyamos Pásztor Nóra (7. a) a 38. helyen, Ézsiás Réka
(7. a) a 41. helyen, Tanczikó Hanna Zsuzsanna (7. a) a 44. helyen
végzett a 150 versenyző közül.
Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna
(folytatás a 6. oldalon)
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ISKOLAI HÍREK
2018/2019. tanév felsős reál tantárgyak tanulmányi versenyeinek
összefoglalója
(folytatás az 5. oldalról)
A 8. osztályosok közül Nagy Levente (8. c) a 19. helyen végzett.
Felkészítő tanára: Szakali János
• A Curie Kémia Emlékversenyt március 2-án rendezték meg Szolnokon, ahová előzetes levelező fordulók alapján iskolánkból 8 tanuló
jutott be a területi döntőbe.
7. évfolyam:
Nagy Bálint Attila (7. a) – 1. hely
Tanczikó Hanna Zsuzsanna (7. a) – 7. hely
Majzik Petra (7. a) – 10. hely
Ézsiás Réka (7. a) – 13. hely
Csizmarik Zoé (7. a) – 15. hely
8. évfolyam:
Víg Hanna Klaudia (8. c) – 7. hely
Kotán Eszter (8. b) – 10. hely
Mészáros Réka (8. b) – 11. hely
Felkészítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó
• Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny megyei döntőjét
Szolnokon rendezték meg 2019. 03. 29.
Eredmények:
7. évfolyamosok
Majzik Petra (7. a) – 1. hely
Tanczikó Hanna Zsuzsanna (7. a) – 2. hely
Nagy Bálint Attila (7. a) – 4. hely
Vad Nándor (7. a) – 6. hely
8. évfolyam
Víg Hanna Klaudia (8. c) – 7. hely
Mészáros Réka (8. b) – 9. hely
Kotán Eszter (8. b) – 10. hely
Felkészítő tanár: Mészárosné Dobák Ildikó

• Április 26-án Jászberényben jártunk Logischool és A Digitális Tudásért Alapítvány szervezésében meghirdetett versenyen, ahol 54
csapat indult két korosztályba sorolva. A verseny országszerte több
helyszínen, egy időpontban indult. A 3 fős, 3–4. és 5–6. osztályos
diákokból álló csapatoknak egy órájuk volt, hogy a digitális világgal, a
logikus, algoritmikus gondolkodással és az internetbiztonsággal kapcsolatos izgalmas, játékos küldetést online teljesítsék.
Az 5. helyezést érte el Jászfényszarusuli01 nevű csapatunk. Tagjai három hatodikos diákunk: Dudás Hanna (6. a), Kovács Lívia (6. b) és Matányi Levente (6. c).
Felkészítő tanár: Polatschekné Rimóczi Melinda
• 2019. 05. 19-én került megrendezésre a Diák I. Szabadfogású
Országos Bajnokság Gyomaendrődön. Baráth Konor (6. c) a 63
kg-ban remek birkózással minden ellenfelét technikai tussal verve
magyar bajnoki címet szerzett.
• Kézilabdacsapataink: Az U-13 és U-14 korosztály a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett korosztályos bajnokság Heves, Nógrád
és Jász–Nagykun–Szolnok megyét felölelő Sterbinszky-csoportjában
szerepelt. A bajnokságban mindkét korcsoport a középmezőnyben végzett, holott a miénk a legkisebb település a nevezett csapatok
között.
Az U-14-esek a diákolimpia körzeti döntőjén a 4. helyezést érték
el. A jászsági települések kézilabda tornáján, melyen a jászberényi
csapatok kivételével mindenki részt vett, az összes fordulóban az
1. helyen végeztek. Két tanulónk magasabb osztályba, erősebb csapatokhoz igazolt Donnert Karolina (7. a) Gyöngyös, Fekete Andrea
(7. c) Vámosgyörk-TFSE,-ahol nagyon szépen megállják a helyüket.
Felkészítő tanár: Matécsa László Csaba
• Suli kupa kispályás labdarúgó-bajnokság:
5-6. évfolyamban a 6. b osztály a bajnok
7-8. évfolyamban a 8. c osztály a bajnok
Felkészítő tanár: Matécsa László Csaba és Palásthy Pál

• Kalmár László megyei matematika versenyt 2019. március 23-án
tartották Szolnokon.
Az ötödik évfolyamon Tanczikó Bence Levente (5. a) az 1.helyen
végzett.
Hetedik évfolyamon Majzik Petra (7. a) az 1.helyen, Pásztor Nóra
(7. a) és Tanczikó Hanna Zsuzsanna (7. a) ugyanannyi pontszámmal a 2. helyen végeztek.
Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna

• Kárpát-medencei Herman Ottó Biológia Verseny Országos
Döntő május 31. – június 1–2. Kisújszálláson volt. Penczner Tamás Bence képviselte Jász–Nagykun–Szolnok megyét. Versenyzők voltak még Magyarországon kívül Kárpátaljáról, Vajdaságról,
Felvidékről és Erdélyből. Az 1. nap természetvédelmi kiselőadásokat tartottak a versenyzők. A 2. nap volt a terepi, a 3. napon pedig
az írásbeli forduló. A nehéz versenyen Tamás a 22. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Tóth Sándorné

• 2019. 04. 13-án, Szolnokon rendezték meg a Herman Ottó Kárpátmedencei Biológia Verseny megyei döntőjét, ahol két 8. osztályos
tanítványom képviselte az iskolánkat, előzetes válogatás alapján.
Az egyik tanuló Mészáros Hanna Zorka (8. c). Ő a versenyen az 5.
helyen végzett.
A másik tanuló Penczner Tamás Bence (8. c). Ő a versenyen az 1.
helyen végzett, így Tamás képviselte az országos biológia versenyen Jász–Nagykun–Szolnok megyét.
Felkészítő tanár: Tóth Sándorné

• 20 nyolcadik osztályos tanuló sikeres ecdl start vizsgát tett az év
folyamán. A tanulók a következők: Polatschek Péter (8. a), Kovács
Márk (8. a), Nagy Levente (8. c), Kovács Márton (8. c), Kóródi Olivér (8. c), Novodomszky Tibor (8. a), Balázs Léna (8. b), Rimóczi
Patrik (8. b), Agócs Alexandra (8. a), Kakas Bálint (8. c), Kárpuk
Ludmilla (8. a), KollárJúlia (8. c), Langó Beáta (8. a), Mészáros
Hanna Zorka (8. c), Bakó Bernadett (8. a), Borbély Gréta (8. a),
Dombai Alex (8. b), Nagy Dominik (8. c), Víg Hanna Klaudia (8. c),
Penczner Tamás Bence (8. c)

• 2019. 04. 26-án, Szolnokon rendezték meg a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntőjét, ahol
szintén előzetes válogatás alapján a következő tanulók képviselték iskolánkat:
Mészáros Lili (5. a) az 5. helyen végzett.
Dósa Kira (5. b) a 7. helyen végzett.
Nagy Tímea Zsóka (6. a) az 5. helyen végzett.
Rácz Áron (6. a) a 4 . helyen végzett.
Az elméleti forduló után terepgyakorlaton vettek részt a gyerekek. Itt
a megye legjobbjai kedvezményes táborozást nyertek. Az 5. osztályosoknál Dósa Kira 5. b a megye legjobbja lett, s így megnyerte ezt a
lehetőséget.
Felkészítő tanár: Tóth Sándorné

Maximális pontszámot értek el a négy modul közül valamelyikben:
Víg Hanna Klaudia – Számítógépes alapismeretek
Nagy Levente – Számítógépes alapismeretek,
		
Szövegszerkesztés, Prezentáció
Penczner Tamás Bence – Számítógépes alapismeretek
Kollár Júlia – Prezentáció
Mészáros Hanna Zorka – Szövegszerkesztés
Polatschek Péter – Szövegszerkesztés
Novodomszky Tibor – Prezentáció
Kovács Márk – Prezentáció
Felkészítő tanár: Polatschekné Rimóczi Melinda
Tóth Sándorné,
a reál munkaközösség vezetője
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ISKOLAI HÍREK
A 2018/19-es tanév díjazottjai
Érseki kitüntetett: Vígh Hanna Klaudia 8. c
Dr. Ternyák Csaba egri érsek Egerben, a 2018/19-es tanév hálaadó szentmiséjén kitüntetésben részesítette iskolánk 8. c osztályos tanulóját, Víg
Hanna Klaudiát. Hannának 8 éven át példás volt a magatartása, szorgalma, kitűnő a bizonyítványa.
Tiszta szívű, egyenes jellemű, megbízható, felelősséggel bíró, társai iránt
empatikus, segítőkész, alázatos tanulója iskolánknak. Kiemelkedő szintű
ismeretekkel rendelkezik vallásáról, amelyet rendszeresen gyakorol. Pici
kora óta ügyel a szentségek megélésére, hitélete példamutató. Méltó az
elismerésre.
IV. Béla-díj: Kotán Eszter 8. b
A díjat a ballagáson Lovászné Török Magdolna igazgató asszony adta át.
Eszter az általános iskola nyolc évében példás magatartású és szorgalmú
diák volt; kiemelkedően teljesített a tanulmányi munkában. Sokoldalú,
színes érdeklődésű tanuló.
Az iskola és a város jó hírnevét számos területi, megyei és országos szinten
megrendezett biológiai, matematikai, kémiai, anyanyelvi és irodalmi versenyeken elért szép eredményeivel öregbítette.
Nyolcadikban diáktársai is elismerték, diákpolgármesterré választották.
Az iskola közösségi életének is meghatározó alakja volt, sok vidám, ötletes tanórán kívüli programot szervezett tanulótársainak. Versmondóként,
néptáncosként számos iskolai és városi rendezvényen szerepelt.
Év Diákja kitüntető cím,
Samsung Electronics Magyar Zrt.:
Kotán Eszter 8. b
Károly Péter, a Samsung Electronics Magyar Zrt. jászfényszarui gyárának termelési igazgatója adta át a ballagáson a kitüntető oklevelet és a 82 cm átmérőjű full
HD televíziót.
Eszter példás magatartása, kiemelkedő tanulmányi eredménye, versenyeredményei,
iskolai és városi szinten tanúsított kimagasló közösségi munkája eredményeképpen méltó a 2018/19-es tanév Év Diákja
kitüntetésre.

Kazinczy-díj Kotán Eszter 8. b
A magyar irodalom és nyelv területén nyújtott kimagasló munkája, versenyeredményei, nyelvi kifejezőkészségének igényessége alapján méltó az
alapítvány díjára.
Bajza József Gimnázium NYELV-ÉSZ- Anyanyelvi csapatverseny: 1. hely
Megavers tehetségkutató verseny, középdöntő
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei forduló:
9. hely
Kazinczy-pályázat: 1. hely
Arany János magyar verseny: országos forduló
Regösök Húrján Országos Vers-és Prózamondó Találkozó: arany minősítés
Nagy Levente 8. c
A magyar irodalom és nyelv területén nyújtott kimagasló munkája, versenyeredményei, nyelvi kifejezőkészségének igényessége alapján méltó az
alapítvány díjára.
Bajza József Gimnázium NYELV-ÉSZ- Anyanyelvi csapatverseny 1. hely
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei forduló
14. hely
Könyvjutalom:
Kimagasló versenyeredménye alapján könyvjutalomban részesült:
Kotán Eszter 8. b
8 éven át kitűnő tanulmányi eredmény, példás magatartás, közösségi munka.
Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny: 10. hely
Bolyai Matematika Csapatverseny: 6. hely
Curie Kémia Emlékverseny Szolnok területi forduló: 10. hely
Mészáros Réka 8. b
8 éven át kitűnő tanulmányi eredmény, példás magatartás, közösségi munka.
Bolyai Matematika Csapatverseny: 6. hely
Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny: 9. hely
Curie Kémia Emlékverseny Szolnok területi forduló: 11. hely
Bajza József Gimnázium NYELV-ÉSZ- Anyanyelvi csapatverseny: 1. hely
Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny megyei döntő: 7. hely
Nagy Levente 8.c
8 éven át kitűnő tanulmányi eredmény, példás magatartás, közösségi munka.
Bolyai Matematika Csapatverseny: 6. hely
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei döntőjén: 20. hely
Víg Hanna Klaudia 8. c
8 éven át kitűnő tanulmányi eredmény, példás magatartás, közösségi munka.
Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny: 7. hely
Bolyai Matematika Csapatverseny: 6. hely
Curie Kémia Emlékverseny Szolnok területi forduló: 7. hely
Penczner Tamás 8. c
8 éven át kitűnő tanulmányi eredmény, példás magatartás, közösségi munka.
Jász-Nagykun-Szolnok megyét képviselte a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Országos Versenyen: 22. hely
Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny: megyei 1. hely
Mészáros Hanna Zorka 8. c
8 éven át kimagasló tanulmányi eredmény, példás magatartás, közösségi
munka.
Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny: megyei 5. hely.

Kotán Eszter, az Év Diákja átveszi a Samsung tévét
Károly Péter termelési igazgatótól
Fair Play-díj: Mészáros Hanna Zorka 8. c
Az önkormányzat könyvjutalmát a Jó tanulók fogadásán Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester asszony adta át.
Fair Play: a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben
tanúsított sportszerű magatartás eszméje. A 2018/19-es tanévben segítőkészsége, sportszerűsége, tisztasága miatt Mészáros Hanna Zorkának ítélte
a díjat a tantestület.
Jászfényszaruért Alapítvány:
A díjakat és jutalmakat Basa Éva, az alapítvány kuratóriumának tagja adta
át a ballagáson.

Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány
A jutalmakat Tamus Mária, az alapítvány elnöke adta át a ballagáson.
Tanczikó Hanna Zsuzsanna 7. a
Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny: 2. hely
Kalmár László Megyei Matematika Verseny: 2. hely
Curie Kémia Emlékverseny Szolnok területi forduló: 7 .hely
Bolyai Matematika Csapatverseny: 14. hely
Nagy Bálint Attila 7. a
Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny: 4. hely
Curie Kémia Emlékverseny Szolnok területi forduló: 1. hely
(folytatás a 8. oldalon)
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ISKOLAI HÍREK
A 2018/19-es tanév díjazottjai
(folytatás a 7. oldalról)
Majzik Petra 7. a
Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny: 1. hely
Kalmár László Megyei Matematika Verseny: 2. hely
Curie Kémia Emlékverseny Szolnok területi forduló: 10. hely
Bolyai Matematika Csapatverseny: 14. hely
Nagy Tímea Zsóka 6. a
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei
döntő: 5. hely
Rácz Áron 6. a
Zrínyi Ilona Matematika Verseny: megyei 9. hely
Kaán Károly Országos Természet –és Környezetismereti Verseny megyei
forduló: 4. hely
Betlehemkészítő-pályázat: különdíj
Rácz Ádám 6. a
Regösök Húrján Országos vers-és Prózamondó Találkozó: arany minősítés
Betlehemkészítő-pályázat: különdíj
Dósa Kira 5. b
Kaán Károly Országos Természet –és Környezetismereti Verseny megyei
forduló: 4. hely
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ÉLETTÉR-KÉP természetfotó
és gyermekrajz pályázat, Fotó kategória: különdíj
Borbély Gréta 8. a
Nyolc éven át tanúsított kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, versenyeredményéért.
Penczner Pál Alapítvány
A díjakat és jutalmakat az alapítvány képviseletében Czeglédi Dóra igazgató-helyettes adta át a ballagáson.
Penczner Pál-érem Mészáros Réka 8. b
8 éven át kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása, közösségi
munkája, kimagasló versenyeredményei mellett művészeti területen több
éven át tanúsított kimagasló eredményeiért és tevékenységéért:
Egri csillagok országos tehetségkutató verseny, Eger: különdíj
Hírös Agóra Ifjúsági Otthon rajzverseny, Kecskemét: különdíj
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ÉLETTÉR-KÉP természetfotó
és gyermekrajz pályázat, Rajz kategória: 2. hely; Fotó kategória: 1. hely
IV. Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlékverseny Balatonfűzfő: Bronzecset
díjazás
Penczner Tamás Bence 8. c
8 éven át kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása, közösségi
munkája mellett négy éven át tanúsított kimagasló versenyeredményeiért
biológia tantárgyból:
A Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny megyei fordulóján 1.
helyezést ért el, így iskolánk diákjaként képviselhette Jász-Nagykun-Szolnok megyét a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Országos Versenyen, ahol nemcsak Magyarország területéről voltak diákok, de Kárpátaljáról, Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből is voltak tanulók. Itt a 22.
helyen végzett.
Könyvjutalom:
Balázs Léna 8. b
Sakk területén át tanúsított lelkiismeretes munkájáért, kimagasló versenyeredményeiért: több éven át képviselte az országos Diákolimpián Jász–
Nagykun–Szolnok megyét.
Kui Lili Leona 8. c
Rajz területén elért eredményéért:
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
„Családom” című rajzpályázat, 2. hely
IV. Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlékverseny Balatonfűzfő
Bronzecset díjazás

Baráth Konor 6. c
Diák I. Szabadfogású Országos Bajnokság: I. helyezés
Diák I. Szabadfogású Országos Diákolimpia: III. helyezés
Maróti István Emlékverseny:1. helyezés
Az Iglice Gyermeknéptánc Együttesben folytatott többéves, eredményes
munkájáért könyvjutalomban részesültek a végzős néptáncosok: Agócs
Alexandra, Polatschek Péter, Horváth Áron, Kotán Eszter, Víg Hanna
Klaudia.
Városi Sportegyesület
A könyvjutalmakat az egyesület elnöke, Vitányi Szabolcs adta át a ballagáson.
Langó Bea 8. a
Példás magatartásával és szorgalmával kiemelkedő eredményeket ért el a
kézilabdasportban. A Diákolimpián tanúsított folyamatos jó teljesítményével mindig az első helyre állhatott fel. A gyermekbajnokságból kilépve a felnőtt bajnokságban kiválóan helytállt és beilleszkedett. A felnőtt
edzéseken kívül az U14-es edzéseket is sűrűn látogatta, ezzel együtt plusz
edzőmérkőzéseket is bevállalt. Példaértékű teljesítménye elismeréseként.
Farkas Dávid 8. a
Példamutató, alázatos, kitartó edzésmunkájáért, labdarúgó sportszakmai
fejlődésének elismeréseképpen.
FIROSZ
A Fiatal Romák Országos Szövetségének jutalmait Mezei Zsoltné adta át.
Szécsényi Viktória 8. a
8 éven át tartó kiemelkedő tanulmányi eredménye és példás magatartása
miatt könyvjutalomban részesült.
Radics Mária 8. b
8 éven át tartó kiemelkedő tanulmányi eredménye és példás magatartása
miatt könyvjutalomban részesült.
Egyházközség
Kimagasló hitéleti tevékenységért Sándorné Tóth Éva hitoktató adta át az
Egyházközség könyvjutalmait:
Dobák Laura, Kollár Júlia, Mészáros Hanna Zorka, Kóródi Olivér
8. c osztályos tanulók számára.
Diákönkormányzat
Kimagasló közösségi tevékenységért könyvjutalmat és liliomos medált
adományozott a Diákönkormányzat. A jutalmakat Kotánné Kovács Tímea
adta át a ballagáson:
Kotán Eszter diákpolgármester, Agócs Alexandra helyettes, Mészáros
Hanna Zorka titkár, Bakó Bernadett, Ciobanu Cintia, Szécsényi Viktória, Mészáros Réka, Balázs Léna, Radics Mária, Dobák Laura, Víg
Hanna, Farkas Dávid és Palotai Renátó számára.

A jó tanulók
fogadásán
találkoztunk
A jó tanulók fogadásán Farkas Franciska tiszteletre méltó
volt diákpolgármester tartotta
ünnepi beszédét, akit hat évvel
ezelőtt diáktársai választottak
meg maguk közül.
Tartalmas beszédében hangsúlyos elem volt az idegen
nyelv elsajátításának fontosságára, és az élethosszig tartó
tanulásra való felhívás.
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ISKOLAI HÍREK
Irány a Vadnyugat!
Ez volt a jelszava a 73 alsó tagozatos tanulónak és az őket kísérő pedagógusoknak, amikor június 20-án buszra szálltak és elindultak CsongrádBokrosra, a Vadnyugati Városba. Javíts, hogy jutalmazhassanak! című Jászfényszaru Város Önkormányzata által támogatott pályázat keretein belül
egynapos kiránduláson vettek részt a kitűnő tanulók és azok, akik félévhez
képest három tantárgyból javítani tudtak. A város kapujában a sheriff és
segítői fogadták a gyerekeket. Három csapatban, forgószínpadszerűen váltották egymást a nap folyamán. Volt büdöscsizma-hajítás (Szagold meg, és
hajítsd bele a hordóba! – szólt az utasítás) tomahawkdobás, indiánfejdísz-

készítés, távolugrás, labirintus, aranymosás, megnézték a korhűen berendezett bankot, börtönt, a Salonban pedig rövid ismertetőt hallgattak meg
az indiánok életéről. A rodeóbikától sem rettentek meg, bátran és ügyesen
ülték meg. Ebéd után vicces westernbemutatót tartott a seriff és a felesége,
a végén pedig közös táncra hívták a közönséget.
A nap zárásaként, már hazafelé, Kecskeméten a McDonald’s-ban uzsonnáztak meg a jutalomkiránduláson résztvevők.
Szöveg: Ézsiásné Róka Mária
Fotók: Alsós tanító nénik
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Napközis táborok
Az EFOP-3.3.5-17-2017-00057 – Korszerű pedagógiai módszerek
alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása
című pályázat keretein belül a Nemzeti és kulturális identitás témamodul került megvalósításra Jászfényszarun az alsó tagozatos gyerekek bevonásával 2019. június 24–28. között a Kisiskolában. Párhuzamosan valósult meg a két tábor, több mint 100 gyermek részvételével.

„Kicsi nékem ez a ház...” címmel rendeztük meg kiemelten az alsó tagozat 2. évfolyamos diákjai számára napközis táborunkat. Programjaink
ezen tematika mentén valósultak meg, a régi családi élet témáját dolgoztuk
fel. Több mint 50 gyermekkel töltötték az alsós pedagógusaink ezt a vidám
hetet. A kézműveskedés mellett mesét dolgoztunk fel drámapedagógiai
módszerekkel, ellátogattunk a helyi tájházba, megismerkedtünk elődeink
ételeivel, játékaival, izgalmas kincskeresésre indultunk városunk utcáin,
ahol megfigyelhettük a régi és új lakóépületeinket, ezen kívül pedig lovas
kocsira pattantak, és megtapasztalhattuk, hogyan közlekedtek elődeink. A
hét vége felé ellátogattunk a Szentendrei Skanzenbe, ahol múzeumpedagógusok vezetésével felfedezhettük egy régi ház minden zugát, valamint
felszállhattunk az 1930-as éveket idéző Skanzen vonatra, ahol korhű öltözékben teljesít szolgálatot kalauz és masiniszta. Az Európában egyedülálló
hosszúságú, normál nyomtávú múzeumi vasút 2,2 km-es pályáján bejártuk a különböző tájegységeket, majd egy jászkunsági vendéglőben fogyasztottuk el a finom ebédünket.

A tábor zárásaként táncházat szerveztünk, Hogyan szórakoztak elődeink? címmel kicsik és nagyok legnagyobb örömére. A 2. évfolyamos tanulók táborának vezetője, Erdősné Dudás Krisztina nevében köszönjük ezt a
csodás hetet minden résztvevőnek és támogatónak.
„Jászkunsági gyerek vagyok” volt a címe annak a napközis tábornak,
amit 2019. június 24-28. között rendeztünk meg iskolánk 4. évfolyamos
diákjainak, kiegészülve néhány 3. osztályos tanulóval.
Az EFOP-3.3.5-17-2017-00057 pályázat keretében megrendezésre kerülő tábor a gyermekek számára teljesen ingyenesen, egy héten keresztül,
8-16 óráig, napi négyszeri étkezéssel biztosított tartalmas és szórakoztató
elfoglaltságot.
A programok helytörténeti jelleggel a Jászság köré szerveződtek: megtekintettük Jászberényben a Jász Múzeum kiállításait dr. Farkas Kristóf
Vince történész tárlatvezetésével, a kézműves foglalkozásokon a gyerekek
jász motívumokkal díszítették a névtáblát, a vászon tornazsákot, a fajojót,
a papírtányérokat.
Lelkesen batikoltak, nemezeltek, gyöngyöt fűztek, karkötőt fontak,
paripát készítettek. A csapatok zászlót terveztek maguknak, amit aztán
a számháborúban rejthettek el, vagy a vetélkedőn büszkén emelhettek a
magasba. A virtusvetélkedőben megmutatkozott az erő, az ügyesség, és
bizony a nagy melegben a fáradtság is.
Nem maradhatott el az egész napos kirándulás sem: a hét közepén Szentendrére, a Skanzenbe látogattunk el. Megismerkedhettünk Magyarország
más tájegységeinek néprajzi értékeivel, foglalkozásokon vettünk részt, ahol
igazi cipót dagasztottunk és sütöttünk, a régiek ház körüli munkáiba nyertünk betekintést, korabeli gyermekjátékokat játszottunk, és kellemesen
elfáradva, szó szerint megizzadva tértünk haza.
A tábor zárásaként közösen a velünk párhuzamosan futó „Kicsi nékem
ez a ház” tábor tagjaival táncházban mulathattuk ki magunkat, ahol az
élő zenét a Zagyva Banda szolgáltatta, valamint néptáncot oktató pedagógusaink, Havrán Bettina és Péter Szilárd mozgatta meg fáradhatatlan,
örökmozgó táborosainkat.
Köszönet minden segítő pedagógusnak, felnőttnek, önkéntesnek és persze az aktív táborozóknak, akik hozzájárultak a tábor sikeres lebonyolításához.
Szöveg: Erdősné Dudás Krisztina és Pálné Pádár Anikó

KÁRPÁT-MEDENCEI HERMAN OTTÓ BIOLÓGIA VERSENY DÖNTŐ
2019. MÁJUS 31. – JÚNIUS 1-2.
2019. 04. 13-án, Szolnokon rendezték meg a Herman Ottó Kárpátmedencei Biológia Verseny megyei
döntőjét, ahol iskolánkból Penczner
Tamás Bence (8. c) az 1. helyen végzett, így Tamás képviselte az országos biológia versenyen Jász–Nagy–
kun–Szolnok megyét. Nagyon sokat
készültünk rá, s végre elérkeztek a várt
napok. A megmérettetésre Kisújszálláson került sor. Versenyzők voltak még
Magyarországon kívül Kárpátaljáról,
Vajdaságról, Felvidékről és Erdélyből.
A Kárpát-medencei döntő első napján
az ünnepélyes megnyitó után, amely a
Városháza dísztermében volt, természetvédelmi kiselőadásokat tartottak
a versenyzők. Tamás a jászfényszarui
Öregerdőről tartott beszámolót. A 2.
fordulóra a következő nap került sor.
„Herman Ottó nyomán” címmel egész napos (7-19 óráig ) terepgyakorlat volt a Nagykunság és a Tiszazug területén a felkészítő tanároknak és
a gyermekeknek egyaránt. Voltunk Kisújszálláson az Erzsébet Ligetben,
Kenderesen megtekintettük Horthy Miklós sírját és családi kriptáját,
Fegyverneken a kunhalmokat, voltunk Gyomaendrődön, Tiszaföldváron
a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban és a Tiszakürti Arborétumban. A verseny
és a terepgyakorlat szakmai vezetője dr. Tóth Albert, professor emeritus,
a Magyar Természettudományi Társulat alelnöke volt, őt segítette
még Magyar András tájgazdálkodási mérnök. A 2. nap nehézsége volt,
hogy az ott hallottakból kellett 75 kérdésre válaszolni, valamint a Kis nö-

vényhatározó segítségével tíz növényt
felismerni. A 3. napon, vasárnap volt
az írásbeli forduló. Ennek része volt a
Kisújszálláson lévő gimnázium Jermy
Gusztáv Természetrajzi Szertárának
és Múzeumának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról,
Herman Ottó élete és munkássága, a
Természet Búvár megjelölt cikkei, a
tananyag és hazánk nemzeti parkjai,
ökológiai jellegű képek, preparátumok
felismerése. Az írásbelivel párhuzamosan a tanároknak továbbképzés volt
a gimnázium szaktermében. Előadó:
Monoki Ákos biológus, a Hortobágyi Nemzeti Park tájegységvezetője,
előadásának címe: Közös értékeink a Hortobágy-Berettyó mentén.
Szenzációsan érdekes előadást tartott.
A megmérettetések után következett
az ünnepélyes eredményhirdetés a Városháza dísztermében. A szakmai
értékelést a díjak kiosztása követte. Tamás a 22. helyen végzett 33 versenyzőből, különdíjas, Kisújszállás Város Önkormányzatának ajándékát kapta. Fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk vissza vasárnap este
Jászfényszarura.
Tamás már 5. osztályos korától teljesen 8. osztályig versenyzett biológiából megyei versenyeken és általában dobogós helyen végzett. Jó hírnevet
szerzett iskolánknak és városunknak. A kiváló eredmények mellett kitűnően tanult 8 éven át és példamutató volt a magatartása.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
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A Jászfényszarui Kalapgyár 50 éves jubileumára készülve
emlékek felidézése a volt dolgozókkal
Dobák Zoltánné Juhász Éva (1956-) általános iskolai tanulmányait
befejezve 14 évesen Budapesten munkát válllalt. Munka mellett gyorsés gépíró végzettséget szerzett, 1978-ban a hatvani Bajza József Gimnázium levelező tagozatán érettségizett. Öt év után hazavágyódott, 1973
augusztusában a Kalapgyár Dózsa György úti telepén irodai munkakörben alkalmazták. Egy év után kikerült a kinti üzemhez. Ekkor épült az
irodasor, egyike volt azon személyeknek, akik elsők között foglalhatták
el a helyüket, még a többi szoba belső kialakítása folyt. Az 1975. október
29-én átadott telephelyen elkészült az irodasor, az ebédlő, büfé (melyet
az ÁFÉSZ üzemeltetett), az orvosi rendelő. Az irodasoron kapott helyet a
személyzeti, a munkaügyi osztály, a bérszámfejtés, a pénztár, a titkárság, a
telepvezető és a tárgyalóhelyiség. Turú István telepvezető titkárságán először egyedül, később Dobák Kornéliával dolgozott együtt.
A minap a kalapgyári jubileumi találkozó előkészítése kapcsán egy egyeztetésen voltunk, amikor feltűnt, hogy a több száz korabeli képen mindenkit
felismertél. Egy volt irodai dolgozó hogyan ismerhet mindenkit?

tanulás után a jászfényszarui telephelyre helyezték középvezetőnek.1971
nyarán a május 1-jén átadott üzemrész nyúlszőrvágó részlegéhez került
művezetőnek. 1976-tól a karbonizálóban, a fonodában, a nemezelőben
irányította az ott folyó munkát a Kalapgyár megszűnéséig.

Kalapgyár – a gyúró dolgozói

Kalapgyár – a fonoda dolgozói
A mai viszonyokat nem lehet alapul venni. Negyvenöt évvel ezelőtt, mikor a titkárságra helyeztek, egy kurblis telefon volt az irodában, illetve az
egész gyárban. A központtól kapott megrendeléseket, változtatásokat napi
szinten intézni kellett. Így munkám egy része abból ált, hogy lementem a
részlegek, műhelyek vezetőihez, vittem, hoztam a termelési információkat,
egyúttal találkoztam az ott dolgozókkal. Sokan megkerestek egyéni, munkahelyi problémával, a hozzám fordulóknak igyekeztem segíteni, vagy észrevételeiket eljuttatni az illetékesek felé.
A közösségi megmozdulások, események is összehozták az embereket. A
szakszervezeti programokat Dugonics Sándorné Annuska néni szervezte,
a fiataloknak a KISZ összejöveteleit Bali Szabolcs intézte. Vállalati szinten
szerveztük a Sportnapokat Jászfényszarun, a budapestiek közül is sokan
eljöttek ezen eseményekre. A Kalapgyár megszűnése után még két évet a
Béke Tsz kalap melléküzemágánál alkalmaztak. Két év után 1986 és 2012
között rövid ideig a Polgármesteri Hivatalban, majd a GAMESZ-nál dolgoztam. Munkakörömből adódóan sok emberrel, köztük volt kalapgyári
dolgozóval volt továbbiakban is kapcsolatom. Nyugdíjasként segítettem
volt főnökömnek, Turú Istvánnak, aki a gyár történetét írta, és régi fotókat gyűjtött, én meg a gépelésben segítettem, így a képek egy részét már
korábban is láttam.

Mire emlékszel vissza szívesen a Kalapgyárban eltöltött több mint egy
évtizedből?
A munkámhoz jó alapot adott a szakirányú képzettségem. A Kalapgyár
budapesti részlegénél a munka minden fázisát, a fizikait, az adminisztrációst, a közösségben való dolgozást megismertem. Jászfényszarura kerülésemkor bedobtak a mély vízbe művezetőnek, de Kiss András telepvezető kezdetben sokat segített. Így a hozzám tartozó, mintegy 55 fővel
a munkafeladatokat jó színvonalon oldottuk meg. Gyorsan jó közösségé
kovácsolódott a kollektíva, pedig sok dolgozónak ez volt az első munkahelye. A fiatalok, de az idősebb korosztály is elfogadott, hallgattak rám. Ha
találkozunk a volt munkatársakkal, felidézzük a régi emlékeket, örülünk
egymásnak, persze beszélgetünk a gyerekeinkről, az unokáinkról is. Várom, hogy augusztus 18-án ismét együtt legyünk ezen a szép évfordulón.
Riegg Jánosné Kiss Mária Gabriella (1947-) a Dunántúlon lévő Vanyolán, egy kisfaluban született, itt járt általános iskolába. Gimnáziumi
érettségit a Pápai Leánygimnáziumban tett. A környéken munkalehetőség
nem volt, így 18 évesen a Budapesten élő anyai nagybátyja befogadta. Ő
ismerte Magyar Sándort, a Kalapgyár igazgatóját, és a Gizella úti telephelyen a felszerelő műhelyben 1965. november 29-től adminisztrációs
munkakörben alkalmazták. Egy év elteltével lehetőség nyílott, hogy a
kereskedelmi osztályra helyezzék számlázónak. Itt ismerkedett meg a tervosztályon dolgozó Riegg Jánossal, későbbi férjével. 1969-ben házasságot
kötöttek, 1976-ban megszületett Gábor nevű fiuk.

Kalapgyár – a gyúró dolgozói munka közben

Kis B. Zsuzsanna Mészáros Lászlóné gyári belépője – 1971
Mészáros Lászlóné Kis B. Zsuzsanna (1951-) az általános iskola után
tanulmányait Budapesten a Bolyai János Textilipari Technikumban folytatta. 1970-ben érettségizett, és technikusi oklevelet kapott. A Budapesten
működő Hungária Jacquard Szövőgyárban helyezkedett el, ahol a tervezők
mellett mint rajzoló dolgozott. Fél év után 1971 januárjában a Budapesti
Kalapgyár Óbudai Egységében gyakornokként alkalmazták azzal, hogy be-

Dr. Nagy László megkereste őket, hogy a jászfényszarui nagyarányú
fejlesztés szükségessé teszi Budapestről a központból több szakember
leköltözését a nagyközségbe. A férje végül igent mondott, 1972. július
28-án albérletbe leköltöztek. A Jászfényszaruhoz kapcsolódó adminisztrációs munkát addig Budapesten végezték, ami az egyre bővülő létszám
és termelés miatt nehézkessé vált. A Dózsa György úti telepen irodákat
alakítottak ki.
A férjét az adminisztrációs munka irányításával, Riegg Jánosnét a munkaügyi feladatok végzésével bízták meg. Később alap- közép- és felsőfokú
munkaügyi szakképesítést szerzett, és 1975-ben munkaügyi osztályvezetővé nevezték ki.
(folytatás a 12. oldalon)
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A Jászfényszarui Kalapgyár
50 éves jubileumára készülve
emlékek felidézése
a volt dolgozókkal
(folytatás a 11. oldalról)
Az albérlőből hogyan lettek lakástulajdonosok Jászfényszarun, így közel
50 év távlatából sikerült-e a „gyüttment”-ből fényszaruivá válni.
A jászfényszarui Kalapgyár történetében a Budapestről ideiglenesen (ingázók) vagy a véglegesen letelepedett szakembereknek meghatározó szerepük volt. A 8 családból 14 dolgozó töltött be a vezetés, termelés és adminisztráció területén fontos pozíciót. Mindenki albérletben kezdte. Ide
kerülésünkkor már építették a Fürst Sándor (Szent István) út 3-5. alatt a
2X8 lakásos szövetkezeti háztömböket. Ígéret kaptunk, hogy adott a hely a
következő nyolc lakásnak, melyet a letelepült szakemberek kaphatják meg.
A lakásokat egyénileg, OTP-kölcsönnel építettük, a Kalapgyár az önerőhöz adott kölcsönt. A beruházás a kivitelező hibájából az ígérthez képest
elhúzódott, végül 1976 augusztusában adták át. Szeptemberben költözöt-

Nagyközségi vetélkedőn a Kalapgyár egyik csapata
Kár, hogy sokan már nem élhették meg az 50 éves jubileumi ünnepséget.
Köszönöm a visszaemlékezéseket, és további egészségben gazdag, boldog
nyugdíjas éveket kívánok.
Tóth Tibor · Fotók: A gyári belépő Kis B. Zsuzsanna tulajdona,
a többi kép Turú István gyűjteményéből való.

Új helytörténeti kiadvány
jelenik meg

Kalapgyár – kellékgyártás
tek be Nagy Józsefék, Gábor Ferencné, Girtler István, Turú Istvánék,
Tűzkő Lászlóék, Fazekas Lászlóék, Túróczy Jánosék és mi.
A munkahelyi kollektívához való beilleszkedés nem jelentett gondot,
mint vezetőt a beosztottak elfogadtak, és a dolgozóknak a kollégákkal
együtt mindenben segítségükre voltam. A lakóközösségben, mivel korábbról többségében már ismertük egymást, közösen szépítettük a környezetet, segítettük egymást. A férjem 10 évig, haláláig volt a Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, és a település közéletében is tevékenyen részt
vett. Asztalitenisz területén tanította a fiatalokat, illetve szervezett bajnokságokat vállalati és települési szinten egyaránt. A Kalapgyár megszűnése
után az Orion gyáregységében alkalmaztak, annak megszűnését követően
szakmámban nyugdíjazásomig Jászberényben dolgoztam. Kapcsolatom a
régiekkel megmaradt, ugyan a szövetkezeti lakásból családi házba költöz-

Kalapgyár – a konfekcióüzem dolgozói
tem, jól érzem magam, úgy gondolom igazi városlakóvá lettem a közel öt
évtized alatt. Én igazán meg tudom ítélni, hogy milyen volt a település,
amikor 1972-ben idejöttünk, és végigéltem milyen sokat fejlődött az elmúlt 47 év alatt. A városban közben jelentősen bővült a munkalehetőség
is. A fiamék Budapestre költöztek, gyakran meglátogatnak, az unokám a
szünetekben sokat van nálam, vannak fényszarui barátaim is.

Támogatókat várunk a kiadáshoz…
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1994. március 13-ai ülésén megvitatta és elfogadta a Jászfényszaruért Alapítvány Alapító Okiratát, százezer forintban meghatározta alaptőkéjét, és döntött a kuratóriumi
tagok személyről. A hét kurátor elnöke Mészáros László. A Jász–Nagykun–
Szolnok Megyei Bíróság 439. nyilvántartási számon negyedszázada, 1994.
szeptember 2-án jegyezte be. Az alapítvány jubileuma alkalmából – Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával – marandó értékként egy
új helytörténeti kiadványt jelentet meg az évfordulókhoz méltóan – A/5ös nagyságban, 200 oldalon, melyből 16 oldal a könyv végén színes lesz.
A könyv címe: A Jászság kapuja, Jászfényszaru. Régészeti leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruról.
A könyv alapjául a 2018. június 28-án a Jász Múzeumban megnyílt régészeti kiállítás szolgál. A könyvben régészek, történész szaktekintélyek írásai
jelennek meg. Az írások: Paleolitikumtól a neolitikumon át a vaskorig, a
Szarmaták és germánok, az Avarok, a Honfoglalás és a fejedelmek kora,
az Árpád-kor és a Jászok bejövetele mind szerepel a könyvben, melynek
régészeti maradványait feltárták Jászfényszaru bel- és külterületén. A következő szerzők írásai jelennek meg, gazdag fotóanyaggal: dr. Langó Péter,
Gutay Mónika, Gulyás András Zoltán, F. Kovács Péter, Mali Péter, dr.
Masek Zsófia, Skriba Péter, dr. Farkas Kristóf Vince, dr. Madaras László,
Schilling László, Búr Luca, Bíró Gyöngyvér, dr. Selmeczi László, Polgár
Zoltán, Hoppál Krisztina. A szerzők írásaikat térítés nélkül adják át a kiadónak.
A koordinációs feladatokat Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum régésze végzi, a kiadásban közreműködik Tóth Tibor, anyanyelvi lektor
Kotánné Kovács Tímea.
A nyomdai előkészítést Bagi László, a nyomdai munkát a Prime Rate
Kft. Budapest végzi. A könyv felelős kiadója Mészáros László kuratóriumi
elnök.
Támogatást várunk a kiadáshoz, a könyvbemutatóhoz magán- és jogi
személyektől a költségek csökkentése érdekében, és előfizetőket gyűjtünk
a kiadáshoz. A jogi személyek adományaikat az adóalapjukból leírhatják.
Az adományozók nevét a könyvben közzétesszük.
Kérjük, adományozási szándékukat 2019. augusztus 31-ig jelezzék személyesen, írásban toth_tibor@freemail.hu vagy mobilon +36/30-3373336 Tóth Tibornak. Az összeget a Jászfényszaruért Alapítvány 6950014910141892 számlaszámára lehet utalni, vagy személyesen kézpénzben a
3A-Takarékszövetkezet Jászfényszarui kirendeltségén lehet befizetni.
Egy kötet kedvezményes előfizetési díja előfizetőknek 1.500,- Ft. A
könyv az ősz folyamán jelenik meg, és ünnepi keretek között a szerzők
és előfizetők jelenlétében, a Városháza dísztermében kerül bemutatásra.
Az előfizetők gyűjtésében a FÉBE tagjai is közreműködnek. Gyűjtőív
található a 3A Takarékszövetkezetnél Hangosiné Réz Máriánál, Baranyi
Józsefné Nellinél, Görbe Jánosné Amálkánál, a Városi Könyvtárban Nagy
Ildikónál és a Városi Értéktárban Tóth Tibornál. Szeptember 15-ig a
Tóth Tibor
könyv előfizethető, megrendelhető.
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IN MEMORIAM ZSÁMBOKI LÁSZLÓ
Nyugalmazott általános iskolai tanár, a FÉBE alapító tagja
Szegény kisiparoscsaládban, Palócz
Anna és Zsámboki János szülők hatodik, legfiatalabb gyermekeként született.
Testvérei: János, Ilona, Irén, Kornélia és
Miklós. Édesapja külhonban is tanulta
a kovácsmesterséget, családalapítás után
saját műhelyt nyitott Jászfényszarun.
Általános iskolai tanulmányait helyben végezte. A középiskolát Pécsett,
a Nagy Lajos Gimnáziumban kezdte,
majd 1954-ben Hatvanban, a Bajza József Gimnáziumban érettségizett. A középiskolai évek alatt iskolája és
lakóhelye labdarúgócsapataiban játszott. A Selypi Cukorgyár megyei
első osztályban játszó labdarúgócsapatába játékosokat kerestek.
Állásajánlattal keresték meg, a bérosztályon alkalmazták. Munka
mellett edzésekre, hétvégeken meccsekre járt. 1955 őszétől két és fél
évig tényleges katonai szolgálatát töltötte. Budapesten 1958 tavaszán
18 hónap alatt autószerelői szakmunkás végzettséget szerzett. A Pest
Megyei Tanács műhelyében szakmájában helyezkedett el. Itt keresték
meg a jászfényszarui tanács és iskola akkori vezetői, hogy jöjjön haza
tanítani, és játsszon a labdarúgócsapatban. Képesítés nélküli tanítóként döntően testnevelést tanított.
1961-ben házasságot kötött Dajkó Ida tanítónővel. Egy fiuk született, Zsolt, aki Budapesten az Egészségügyi Főiskola közegészségügyi
szakát végezte el, majd pályaelhagyóként a Magyar Rádió által meghirdetett kétéves médiakommunikációs képzésre jelentkezett, mely képzés során már a Duna TV hírszerkesztőnek alkalmazta, majd a Magyar
Rádió bemondója lett. Jelenleg az Infó Rádió műsorvezető szerkesztője. Két unokája, András és Dávid egyetemi diplomát szereztek.
1962-ben felvették a szegedi Juhász Gyula Pedagógiai Főiskola levelező tagozatára. Itt két tanári diplomát szerzett, először a gyakorlati
ismeretek, majd a testnevelés szakot végezte el.
Kezdetben több tantárgyat tanított, majd később, 1995. évi nyugdíjazásáig testnevelést. Öt évig volt a Jászberény járási körzeti testnevelési munkaközösség vezetője.

Az iskola nyári táborai közül tizennyolc táborban vett részt, és többségét vezette. A sport területén végzett tevékenysége kitöltötte egész
életét. Az iskolai sportban elért eredményekkel sikerült eljutni néhányszor az országos versenyekig. Kivette részét a község sportéletéből,
a labdarúgócsapatban 12 évig játszott. Néhány évig volt sportköri elnök, szervezte a felnőtt női és férfi kézilabdacsapatokat is, akik megyei
szinten játszottak.
Az 1993. október 30-án megalakult Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapító tagja lett. Munkásságát a Jászfényszaru diáksportjának
története című könyvben összegezte, melyet a FÉBE 2008-ban jelentetett meg.
Régóta ír verseket, főleg a településhez, az itt élőkhöz és róluk szólnak. A FÉBE által 2003-ban kiadott gyűjteményes kötetben több
mint száz verse olvasható.
Életében ezernél is több verset írt, jegyzett le. A FÉBE több mint
negyedszázados történetének sok eseményét, valamint személyeket
verseiben örökített meg az utókor számára.
Haláláig aktívan sportolt, hetente 300 km-t is megtett kerékpáron.
A Magyar Úttörők Szövetségének Országos Tanácsa által adományozott két legmagasabb kitüntetés birtokosa: 1992-ben Magyar Diáksport Tanács elismerésében, 1995-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült. Jászfényszaru Város Önkormányzata 1997. évben
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” díjban részesítette.
Tisztelőinek sokasága 2019. július 5-én a jászfényszarui Szent Kereszt temetőben katolikus szertartás keretében vett tőle végső búcsút.
Volt kollégái, iskolája nevében Lovászné Török Magdolna, a IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,
mint tanítvány, később kollégája összegezte életútját. Megható beszédében tolmácsolta Ézsiás László költő, előadóművész által erre az alkalomra írt Búcsú Zsámboki Lászlótól című versét. Búcsúbeszédét Emil
Isac román költő verséből szóló idézettel fejezte be.
A város lakossága nevében, és mint volt tanítványként is Győriné
dr. Czeglédi Márta polgármester búcsúzott a város elismert és megbecsült tanárától, a sportra nevelés egyik meghatározó személyiségétől.
A megemlékezések sorát prof. dr. Dobák Miklós, Jászfényszaru város
díszpolgára Németh László író gondolataival zárta.
Sírját a koszorúk, virágok sokasága borította el, köztük volt a város
Tóth Tibor
és FÉBE koszorúja is.

Isten Önnel!

Ézsiás László: Búcsú

Jászfényszaru, 1935. szeptember 10.
– Jászberény, 2019. július 1.

„Drága Tanár Úr! Búcsúzom, mint egyik volt tanítványa és nagy tisztelője. Köszönjük a verseket, köszönjük, hogy nyugdíjba vonulását követően is aktívan részt vett a közéletben, és testnevelő tanárhoz méltón
mutatta be, hogy hogyan kell vigyázni egészségünkre.
Mindig őszinte nagyrabecsüléssel figyeltem a lerótt kilométereket,
amellyel saját egészsége megőrzésén túl másoknak is példát mutatott.
Ön a családjával olyan életet és értelmiségi létet mutatott be, amely az
Ön iránt érzett tiszteletemet fokozta!
Az Ön elmenetelével egy színfolt fog majd hiányozni Jászfényszaruból, de őszintén bízom benne, hogy pedagógiai munkája és versei örök
emléket állítanak Önnek.
ISTEN ÖNNEL…”
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
„Itt állunk kedves tanárunk, kollégánk, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete nagy családjának tagja, Zsámboki László tanár úr koporsója
mellett, hogy megköszönjük a közöttünk töltött éveit és utolsó útjára
elkísérjük. Ki tudja, talán az égi iskolában lett szükség egy kiváló pedagógusra? Tiszta szívvel állhat új munkaadója elé, mert itt a Földön
mind nagyszerű férjként, családapaként, mind a mindenki által tisztelt
tanárként magas szinten teljesítette a rá osztott feladatokat. …Felnőttként, szülőként, táboroztató pedagógusként visszatérve az általa megmutatott szép helyekre mindig kedves emlékeket, vidám pillanatokat
idéznek fel bennem, bennünk. Köszönjük az életre szóló élményeket!”
Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató

Kedves Költőtárs,
Zsámboki László!...
Petőfi azt írta...
elhull a virág,
eliramlik az élet...
én azt írom:
nem foglak feledni téged...
verseidben mosolyog
a jóság és a szeretet...
mert amikor írtál,
Isten fogta a kezedet...
lelkivilágunk
összeért egy kötetben,
hol verseink
egymásnak integetnek...
mikor 15-ben
átfogtad a vállam...
jólesett, hogy
így vezettél oda,
hol elmondtam egy verset...
most pedig angyalok
vezetnek téged Istenhez...
s kórusban éneklik: Uram...
áldd meg e szép lelket!...
Budapest, 2019. július 3.
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Osztálytalálkozó
2019. június 1-jén az 1966-ban végzett 8. b és 8. c osztály osztálytalálkozót
tartott a jászfényszarui művelődési házban, amit 2020. június első szombatján
szeretnénk megismételni. Erre szeretettel várjuk a 8. a osztályban végzetteket is.

Zsámboki László: ISMÉT TALÁLKOZTUNK! *
Hogy elszállt ez az év!
Ismét találkoztunk,
hogy egymást láthassuk.
És mint a gyerekek,
örültünk egymásnak.
Emlékeinkből idéztünk,
a régen történtekből,
mert köztük volt sok jó,
de néha szomorú is.

Nem győztünk mesélni
a régen történtekről,
mik eszünkbe jutottak.
Élmények, esetek,
vidámak, szomorúk,
ki-ki mire emlékezett.

De olyan az ember,
hogy a jókat megőrzi,
a szomorúakat,
igyekszik feledni.

De eltelt az idő,
sok minden szóba jött,
örültünk egymásnak,
mert sok „diák” eljött.

Örömmel jöttünk mi
erre az ünnepre,
hogy rátaláljunk
a régi ismerősökre.

Köszönet mindenért
a két szervezőnek,
Marikának és Tibornak,
és a segítőknek.

Jászfényszaru, 2019. 05. 31.
* Zsámboki László utolsó verse
az 1966-ban végzett diákok osztálytalálkozójára.

Tanáraink közül Zsámboki László, Zsámboki Lászlóné és
Ézsiás Istvánné vettek részt a találkozón

A kemence ünnepe

Bagi Zoltán éneklés közben
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére és rendezésében, a Jászfényszaruért Alapítvány és a Színjátszók Baráti Köre
Egyesület csatlakozásával 2019. augusztus
20-án (kedd) délután 15.00 órakor a Kiss
József Helytörténeti Gyűjteménynél (Somogyi Béla u. 24.) kilencedik alkalommal
rendezzük meg a kemence ünnepét.
Az elmúlt évhez hasonlóan Németh Ákos
pékmester és Víg Antal fűtőmester, valamint segítőik közreműködésével bemutatjuk
a hagyományos kenyérdagasztást és sütést. Az
udvari kemencében sült új kenyeret mindenki megkóstolhatja.
A szellemi táplálékról 15 óra 15 perctől a
felnőtt helyi Fortunás színjátszók, a Tóalmási Titánok és Alattyánról Bagi Zoltán
énekes – aki a 2018 Táncdalfesztivál harmadik helyezettje volt – gondoskodnak. A
hangosítást Fekete Károly végzi.
A rendezvényt anyagilag a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány támogatja.
Egy kellemes délutánra szeretettel váTóth Tibor
runk minden érdeklődőt.

Mert ünnep ez nekünk,
kedves évfolyamtársak,
kik az iskolában
sokszor együtt voltak.

Egyedülálló táncshow
augusztus 19-én este Jászfényszarun!
ExperiDance Produkció: 1001 év
című előadása 2 felvonásban fantasztikus színpadi showelemekkel.
A 2000 óta sikeres társulat ereje,
hogy a tüzes magyar táncokat népszerű nemzetközi és modern irányzatokkal szelídíti meg, vagy épp a végletekig fokozza. Az ExperiDance által így
teljesen új, összetéveszthetetlen táncstílus született.
Az ExperiDance Production előadása 21 táncképben mutatja be a
magyar történelem fontos állomásait.
Az egyedi történelemértelmezésben
népünk sorsát az angyali és démoni
erők küzdelme mellett a férfiak és nők
örök ellentéte formálja, de minden
jelenet valódi főszereplője a remény
és az élni akarás. A magyar, cigány és
erdélyi néptáncok mellett távolabbi
szomszédjaink, a törökök, németek és
oroszok táncát is eltáncolják.
Éljen a lehetőséggel! Jászfényszarun
ingyen megtekintheti az elsöprő lendületű táncprodukciót! Róbel Gábor

Hirdetési díjaink
Egész oldalas
Féloldalas
Negyedoldalas
Lakossági
Apróhirdetés
Keretes
szöveg
		
illusztráció
Családi esemény
szöveg
		
fotó
Vállalkozói

40.000 Ft
20.000 Ft
15.000 Ft
30 Ft/szó
30 Ft/szó
500 Ft/db
30 Ft/szó
1.000 Ft/db

Jön! Jön! Jön!
Hooligans
2019. október 4-én 19 órakor
Hooligans koncert lesz
Jászfényszaru főterén!
Róbel Gábor
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A legendák nyomában – a térkép előttünk!
Egy tábori hét krónikája

„Ha egy igazán izgalmas nyári kalandra vágysz, a múlt, a legendák és a valóság nyomába erednél, bekukucskálnál a falusi élet
rejtelmeibe, megnéznéd, hogy mit rejt a ládafia, hová vezet a gyalogösvény, milyenek a Jászság vagy a RepTár madarai, s kipróbálnád egy kalandpark állomásait, kíváncsi vagy, milyen is az, ahol a
„Titkok társasága révén, ahol egymást váltva jön az árnyék, meg a
fény, Időkapuk várnak a város szélén” akkor a Legendák Táborában a helyed!” – Így hirdette meg 2019-ben a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság a XXI. komplex művészeti nyári táborát.
Volt itt minden kérem! Alapos előkészület – programterv, étrend
összeállítása, lebonyolítók és segítők felkérése, helyszínek egyeztetése,
szolgáltatók (étkeztetés, utazás) megkeresése és helyszíni bejárás előzte meg a tábor megvalósítását. Minden megvalósult a tervek szerint
– hétfőn és pénteken Jászfényszarun, kedden Szolnokon, szerdán Tápiószelén, csütörtökön Jászberényben eredtünk a legendák nyomába.
A 2019. június 24-én kezdődő tábor „főhadiszállása” Jászfényszarun, a Rimóczi-kastélyban volt – ezt a helyszínt a népfőiskolai
társaság az európai uniós pályázata keretében tudta birtokba venni.
Hétfőn reggel nagy izgalommal (s úgy láttuk várakozással) érkeztek a
gyermekek és az őket kísérő szülők vagy nagyszülők. S most is, mint
az előzetes szülői értekezleten, láttuk az elköszönő felnőtteken az elégedettséget, amelyet a szép, jól felszerelt helyszín váltott ki, s többen el
is mondták a pozitív véleményüket. Mint ahogyan azt is megtudtuk,
milyen sok szülőnek nagy segítség az, hogy nyáron egy-egy táborban
biztonságban tudhatják gyermeküket. Több szülő vidékről Jászfényszarura munkába jövet hozta gyermekét, s természetesen csak a munkahely elhagyását követően (17.00 óra után) érkezett a gyermekekért.
A tábor résztvevői (egy-egy napon 27-31 fő volt jelen) kilenc településről érkeztek, egyrészt a nagyszülőkhöz jöttek Jászfényszarura, s napközben velünk táboroztak, s jócskán voltak vidékiek és helybéliek is.
Az adatok egyeztetését követően kezdődött a játék, ismerkedés,
csoportalakítás, hiszen a hétfői nap a várostörténeti kutatásé volt.
A nagy forróságban a városközpontban az árnyas lombok alatt hely-

történeti sétával folytattuk a programot. A csoportok egy-egy „sétálófüzettel” indultak útnak, amelyben kérdések, feladatok, s természetesen képek, ismertetők voltak. Bejárva a központ nevezetességeit,
elbeszélgetve a templom harangozójával, Sanyi bácsival, meghallgatva
a tárlatvezetéseket (Szent Erzsébet Közösségi Ház, Régi Plébánia adott
helyet a népfőiskola kiállítási anyagainak), s nem csak nézve, hanem
(rácsodálkozva) látva is, a kérdéseket átbeszélve bizony sokan rádöbbentek, mennyi kis érték rejtőzik itt, csak a központban csupán néhány 10 méteren belül! A városi sétát követően a smart school termeiben hűsölhettünk, de nem ám csak a lábunkat lógatva! Polatschekné
Rimóczi Melinda tanárnő digitális helytörténeti kutatásra szólította
a csapatot – volt nagy meglepetés, amikor minden gyermek egy-egy
tablettel a kezében játékos feladatokon dolgozhatott. Nekünk, felnőtteknek pedig szemünk, szánk tátva maradt, hogy mennyi mindent
tudnak a gyerkőcök egy kis technika segítségével! S volt ám ámulat,
amikor a Sárkánygödör legendáját meghallgattuk – Melinda néni persze a sárkánybábjával mesélt, s a kis sárkányt természetesen mindenki
meg akarta simogatni. Utána mindenki színezhetett sárkányt, madarat – s lássunk csodát – a tabletek segítségével a kis sárkányok életre
keltek! Fociztak, táncoltak…
S álljon itt, hogy mi mindenről szólt a digitális helytörténet:
· Lehel kürtje: Lehel mondáját egy YouTube videón nézték meg a
gyerekek, majd a kürt és Jászfényszaru kapcsolatát emelték ki.
· Learning apps alkalmazással két feladatot készítettek el: A „Képmagyarázat” feladatban a monda jellegzetes pillanatát megörökítő
képen keresték meg a szereplőket. A „Képkirakó” feladatban pedig
Lehelre és Konrádra utaló mozaikdarabkákat kellet azonosítani,
amiben a jó megoldás jutalmakén a Lehel kürtje kép jelent meg.
· Csörsz árka: Tompa Mihály: Csörsz árka verset és dr. Farkas Kristóf Vince történész (népfőiskolánk tagja) magyarázatát hallgatták
meg YouTube videón. Learning apps-es feladattal keresték a kapcsolatot Jászfényszaru és a Csörsz-árok között.
(folytatás a 16. oldalon)
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A legendák nyomában – a térkép előttünk!
Egy tábori hét krónikája
(folytatás a 15. oldalról)
· Sárkánygödör legendája: programvezető sárkánybáb segítségével
elmesélte a helyi legendát a sárkányról.
· Kahoot online alkalmazás segítségével a megszerzett ismeretekről
játékos vetélkedő formájában adtak számot a gyermekek.
· Péntekre való előkészületként a különböző geolokációs játékokról
(geocaching, sighter, munzee) kaptak ismertetőt.
· Pihenésként a Quiver alkalmazással a gyerekek által kiszínezett
lapok és azok szereplői „életre keltek”.
Az élménygazdag kutatásban jól elfáradt csapatot bőséges és nagyon
finom ebéddel várták a Régi Kaszinó étteremben Vágó Tibor és munkatársai. S még nem volt vége a napnak! Ismét sétára indultunk – bár
továbbra is tikkasztó hőség volt – az Idősek Napközi Otthonában, a
Teaházban vártak bennünket, ahol Folyóné Rimóczi Mártika irányításával levendulababákat készítettünk, és uzsonnára Dávid Ildikó közreműködésével az idősek óriási mennyiségű palacsintával láttak vendégül – amit nagyon köszönünk! Nem kis megpróbáltatás volt ezen
a forró délutánon még egy jó kis sétával visszajutni a főhadiszállásra,
ahol megbeszélve (és lerajzolva )a napi eseményeket és a következő
napi programot, már a szülők is vártak.
A keddi napon Szolnokon a Bedekovich-térképek nyomába
eredtünk. Azokról a kéziratos térképekről tudtunk meg többet, amelyek másolatát Jászfényszarun, a Régi Plébánián elhelyezett kiállításon
már látta a csoport. A levéltár munkatársai – többek között Horváth
Gergő igazgatóhelyettes, Szabóné Maslowski Madlen levéltáros – fogadták a csoportot. Megismertettek bennünket a levéltár működésével, a helyben őrzött iratokkal – a levéltár raktárában sok-sok érdekes
(már-már titkos) anyag lelhető fel mind a közelmúltból, s több száz év
távlatából is. Szabóné Maslowski Madlen törekedett arra, hogy kifejezetten jászfényszarui vonatkozású kiadványokat, dokumentumokat
(anyakönyvek, jegyzőkönyvek) mutasson be – ezzel alaposan felcsigázta az érdeklődést. Majd betekintést kaptunk a térképgyűjteményekbe – id. Bedekovich Lőrinc eredeti kéziratos térképei elvarázsolták a
csoportot, megismerkedtek Bedekovich sajátos kézjegyeivel – méret,
égtájak jelzése, angyalos ábrák, a faerezetű díszítések. A Homann-féle
atlasz rejtélyes története ellenére látható épsége, gazdag tartalma is
mindenki csodálatát kivívta.
Homann-féle atlasz: a levéltár szakkönyvtárának legértékesebb darabja 1770 körül Nürnbergben készült, eredetileg a kenderesi Horthykúria könyvtárát gazdagította. A rendkívül díszes kivitelezésű, kézzel
színezett, rézmetszetes térképekből összeállított kötet csupán a szerencsés véletlennek köszönhetően menekült meg a pusztulástól. 1944
végén, amikor a Horthy-kastélyt feldúlták, mint értéktelen kacatot,
bőrkötésétől megfosztva szemétdombra vetették. Ám egy lelkiismeretes kenderesi lakos megtalálta, és bevitte a községházára, majd az
1960-as években innen adták át a levéltárnak. Beszennyeződött lapjait
később restaurálták, és új borítóval látták el.

Az atlasz értéke szinte felbecsülhetetlen, mindenesetre jellemző adat,
hogy az 1980-as évek elején Budapesten őrzött hasonmását az akkori
árviszonyok szerint 1 millió forintra taksálták.
A keddi nap másik fénypontja a RepTár volt – itt egy bőséges háromfogásos ebéddel kezdtük a programot. A RepTár, Szolnok város
repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Európában. A kiállított repülő szerkezeteken túl – melyek közül többnek a
botkormánya mögé is beültünk – megannyi érdekesség várja a látogatót – interaktív és elektronikai eszközök és az idegenvezetés tették élvezetessé a múzeumi sétát. A gyerekeket játszótér, a kalandorszívűeket
pedig akadálypálya várta. Az idő elrohant, s fájó szívvel búcsúztunk
Szolnoktól.
A szerdai napot Tápiószelén töltöttük. S hogy miért is esett erre
a helyszínre a választás? A várostörténeti kutatás során a táborozók
többször találkoztak fotón, Bedekovich-térképen a Gosztonyi család
Kerekudvar birtokának jelölésével. A Gosztonyiak a Jászberény és
Jászfelsőszentgyörgy közötti Kerekudvar birtokosai voltak. A család
(Árpádok óta számon tartott család) nemesi kúriája sajnálatos módon
elpusztult. JNSZM pusztulásra jutott kastélya – Kerekudvar – mellett
szűkebb pátriánk egykori nemesi hajléka a tápiószelei Blaskovich Kúria.
Ez az ország egyetlen, a II. világháborút sértetlenül átvészelő köznemesi kúriamúzeuma, és persze a berendezése is eredeti. A múzeumot hivatalosan 1952-ben alapították a Blaskovich fivérek, György és János.
Blaskovich Kúria – Kincsem kapcsolat. A fivérek nagyapjának unokaöc�cse (testvérének fia) Blaskovich Ernő tenyésztette ki tápiószentmártoni
birtokán a híres Kincsem lovat. A tápiószentmártoni kastélyt a háború
végén kifosztották, s nyomtalanul eltűnt a föld felszínéről. Itt 22 szobás kúria, Pesten palota volt Blaskovich birtokában, aki szorgos gazdaként, jó üzletemberként gyarapította vagyonát. Tudatos tenyésztés
eredménye volt Kincsem, s a szentmártoni mén is.
A múzeum munkatársai – többek között Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógus – fogadták a csoportot. Megismerkedtünk a múzeum
létrejöttével, működésével, a helyben őrzött családi relikviákkal, kreatív programon vettünk részt, beltéri és kültéri játékokkal játszottak.
Óriási sikert arattak a mobil játékok: óriás puzzle kúriaépület, óriás
kockakirakók, varázskockák (6 portré, 6 tájkép, 6 életkép rakható ki
egyszerre síkban egy, 3 db térben), tilitolik (épület, nappali szoba,
festmény), puzzle A3-as: szalon, ebédlő, nappali szoba kirakó, bútorforgató (kapott sablonból maguk készítik el a látogatók), Lóverseny
társasjáték (kicsi, óriás). Betekintést kaptunk a gyűjtemény kialakulásába, s különleges műtárgyait is megismertük. A szkíta szarvason túl
láthattunk a múzeumban pipagyűjteményt, díszmagyar ékszereket,
vadásztrófeákat, fegyvergyűjteményt, agár tiszteletdíjakat, festményeket, szép bútorokat. Ez utóbbiak közül különösen érdekes a ládaszekrény és az 1840-es évekből a glóbusz formájú varródoboz titkos fiókkal. Megtaláljuk itt Kincsem emlékeit is. Ez a csodakanca – magyar
tenyésztésű angol telivér – négy évig versenyzett, ötvennégyszer állt
rajthoz, és mindannyiszor győzött. Máig nem tudták túlszárnyalni ezt
(folytatás a 17. oldalon)
az eredményt.
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A legendák nyomában – a térkép előttünk!
Egy tábori hét krónikája

(folytatás a 16. oldalról)
A nemrégiben nagy sikert aratott Kincsem című film (bár a valósághoz nem sok köze volt) szinte megelevenedni látszott a kúria környezetében. Itt, a kúria parkjában, a kerti pagodában fogyasztottuk
el az ebédet. Ezt követően a tápiószelei Biodiverzitás Központban
vártak bennünket, ahol két csoportra bontva tudhattuk meg, hogy a
korábbi Agrobotanikai Intézet feladata, felismerése, hogy a hagyományos és tájfajták gyűjtését sürgősen el kell végezni, mert a nagyüzemi
gazdálkodás terjedésével ezek rövid idő alatt eltűnnek a köztermesztésből. Jelenleg a Növényi Diverzitás Központ a vad- és kultúrnövény
génforrásvédelem hazai bázisintézménye.
Csütörtökön Jászberényben délelőtt kézműves programon vettünk
részt a Jász Fazekas műhelyben, ahol Jakusné Farkas Ildikó avatta be
az agyagozás rejtelmeibe a csoportot. Mert agyagozni jó! S mert Jakusné Farkas Ildikó népfőiskolánk megalakulása óta velünk tart a kézműves kiállításokon, foglalkozásokon. A magyar parasztháztartásokban
a legutóbbi időkig nélkülözhetetlen terméknek számított a cserépedény. Elsősorban folyadék tárolására, főzésre használták. Ezeket az
edényeket agyagból, égetéssel a fazekasok készítették. A fazekasmester
a falu közösségében élt, de csak a maga mesterségét űzte. Olyan sokféle munkát kellett elvégeznie, hogy nem művelt földet. A családtagok
segítettek a munkában, vásárra szállították, árusították az edényeket.
Az, hogy a cserép törékeny, biztosította az áru kelendőségét, a kereslet
folyamatosságát. Ezt az ősi mesterséget tanulták a gyermekek. A dél
a jászberényi Pipacs éteremben ért bennünket, ahol ízletes, bőséges
ebédet kaptunk.
A nap második felében a csoport a Hamza Múzeum FÉNY ÉS ÁRNYÉK című tematikus programján vett részt. Elsőként Farkas Edit
igazgató mutatta be a múzeumot, a Hamza házaspár (már-már kalandos) életútját s a gyűjtemény egy-egy különleges darabját. A gyerekek
játszva tanulhattak – régről ismerős eszközökkel, új technikával. Közelségben van még a forró nyár – a hosszú ragyogó napsütéses nappal
és a rövid éjszaka. Ezt a vezérfonalat megragadva Hamza Dezső Ákos
fény-árnyék játékát alapul véve készült alkotásokat némi papír, kar-

ton, akvarell felhasználásával a gyermeki kreativitás tett kézzel fogható
eredménnyé. Az alkotást követte a játék – a gyermekek kreatív kirakók
segítségével ismerték meg a házaspár alkotásait.
Péntek – Hagyományőrzés egészségre hangolva – egy aktív napot
töltöttünk Jászfényszarun. Délelőtt íjászat! A gyereksereggel a város
külterületén lévő Lehel-tóhoz mentünk. A forróság miatt a gyermekek
szállításában kértünk és kaptunk segítséget a GAMESZ munkatársaitól. Itt a hagyományőrző Polatschek család, autentikus öltözetben
várt bennünket, íjászatot mutatott be, majd mindenkinek lehetőséget is adva íjászatot oktattak gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Hihetetlen sikerrel, véget nem érő sorral várta mindenki, hogy újra
„fegyverhez” jusson.
Miért is érdemes íjászattal foglalkozni:
· az alapokat nagyon könnyű megtanulni, nem igényel különösebb
előképzettséget;
· a legtöbb íjászcsapat teli van „jófej” emberekkel,
ezért jó ismerkedési lehetőség;
· fegyelemre, koncentrációra nevel;
· ha inkább elvonulnánk a világtól, a magányos íjászat
tökéletes meditációs tevékenység;
· ha az őserdő közepén találjuk magunkat étlen-szomjan, jól jön,
ha tudunk íjat használni (és készíteni is);
· nagyon jót tesz a hátizmoknak, ráadásul
pont azokat az izmainkat erősíti, amelyek hajlamosak az ülésben
és hátitáska cipelésében elsatnyulni, ezért
az íjászat tökéletes kiegészítője (vagy akár helyettesítője) lehet
az ülő életmódnak, illetve ülve végzett munkának.
Az íjászatot követte a digitális kincskeresés. Újabb gyalogtúra tette
próbára a gyerekek és felnőttek fizikai erejét – nem a távolság, hanem
az óriási hőség miatt – digitális kincskeresésre indultak. Digitális helytörténeti kutatás részeként a gyermekek az elmúlt napokban megismerkedtek a geocaching játékkal, amely természetjárásra ösztönzi a
digitális eszközök szerelmeseit.
(folytatás a 18. oldalon)
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A legendák nyomában – a térkép
előttünk! Egy tábori hét krónikája
(folytatás a 17. oldalról)
Így tudtuk meg, hogy a Lehel-tó környékén már 10 éve elhelyezésre
került egy kis ládika, amelyben a helyet felkereső természetjáró egyegy kis emléket helyez el, és beírja feljegyzését a naplóba – ezt tette a
csoport is. A szúnyoginvázió ellenére a jelzett helyen mindenki lázasan
kutatott, míg végül egy faodú mélyéről előkerült a kincsesláda, s benne a geolokációs eszközök. Ennek tartalmát kiegészítette a csoport is,
majd újra elrejtette az újabb digitális kincskeresők számára.
Az ízletes, bőséges ebéd után egy huszáros délután következett. A
korábban fotókon látott hagyományőrző huszár, Ézsiás Vencel fogadta
a csoportot. Az élő történelmi foglalkozáson beszélt a katonai hagyományőrzésről, korabeli életmódról, viseletről, fegyverekről, a huszár
lováról, lótartásról. Bemutatásra került a gyermekek nagy örömére
jó néhány „huszáros próbatétel”, ügyességi játék, s vetélkedőre is sor
került. A vállalkozó személyek még lóra is ülhettek, persze előtte a lóápolás, gondozás, etetés mesterségével is megismerkedtek. A huszáros
délutánon élvezetes, bőséges információt kaptunk, így biztosan lesz
a hagyományőrzőknél utánpótlás. Visszasétálva - némi vers és ének
kíséretében, amit a kicsikkel gyakoroltunk, hátha hűsítőbb lenne a
délután – a főhadiszálláson elkészültek a napi eseményekről a rajzos
beszámolók, mindenki megrajzolta a maga vászonzsákját, átvette a
várostörténeti füzetet, a Kozma-part emlékei kiadványt, a múzeumok ismertetőit, kiadványait, bútorforgató játékot, agyagedénykéjét,
Egy tisztább jövőért és Egy zöldebb jövőért füzeteket, nyakpántot, a
magyaros láthatósági mellényt. A forró délutánt egy fagylaltozással
zártuk. A helyszín rendezése közben – búcsúzóul néhányaknál – sor
került még egy kis arcfestésre is.

Sarlós Boldogasszony búcsúja

MÁTRASZENTIMRE – FALLÓSKÚT 2019. JÚLIUS 2.
Egy kedves házaspár tanúságtétele, lélekemelő szentmise, szentségimádás a Forrás zenekarral, agapé, Fábry Kornél atya tájékoztatása az
Eucharisztikus Kongresszusról, Sasvári Sándor és Léna zenés műsora.
Testileg, lelkileg feltöltődve, hitben megerősödve tértünk haza. Istennek legyen hála! Köszönjük Dobák Gábor atyának a lehetőséget és
Sándorné Tóth Évának a szervezést!
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna

Szentkúti zarándoklat

Akik nélkül nem valósulhatott volna meg az idei tábor – akiknek
köszönjük a közreműködést: Polatschekné Rimóczi Melinda (digitális programok, íjászat); Ritter Szilvia (gyermekfelügyelet, foglalkozás, geocaching/geoláda keresés); id. Zsámboki Sándor (a templom,
oratórium megtekintése); Folyóné Rimóczi Márta, Dávid Ildikó
(Teaházban kézművesség, palacsintasütés); Horváth Gergő igh. és
Szabóné Maslowski Madlen (MNL JNSZM Levéltára, Szolnok,
levéltárpedagógiai programok); Tóth Kitti és a RepTár munkatársai;
Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógia, Blaskovich Múzeum; Soltészné Gál Anikó NÖDIK; Jakusné Farkas Ildikó Jász Fazekas; Farkas Edit ig. (múzeumpedagógia, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria);
Zsámboki Sándor (GAMESZ, szállítás); Ézsiás Vencel (hagyományőrző huszár bemutató), Vágó Tibor (Vágó Bt. étkeztetés). A tábor
lebonyolítói és rendszeres segítői: Bobályné Bányai Mária, Mitter Ferencné, Koós Sándorné, Kovács Béla, Kovács Béláné Pető Magdolna.
A tábor megvalósítását Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatta. Mindenkinek köszönjük a segítő közreműködést!
A szülőknek köszönjük a bizalmat, hogy ránk bízták gyermekeiket!
Kovács Béláné Pető Magdolna

Régiség kerestetik
A FÉNY NAPOK ÉS FESZTIVÁLRA
MEGÚJUL A KISS JÓZSEF
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
A festési és állományvédelmi munkák elvégzése után a Jász Múzeum
szakértői segítségével új kiállítási koncepcióval rendezzük be a tájházat. E folyamat során kiderült, hogy szükségünk lenne a régi paraszti
kultúrában használt lepedőre, párnahuzatra, dunnahuzatra. Ha valahol még megbújik ilyen a hagyatékokban, örömmel fogadjuk, hogy
hitelesen lehessen visszaállítani a tiszta szobát.
Természetesen továbbra is gyűjtünk minden egyéb, profilba illő, a
hagyományokat bemutató értékes tárgyat. Őrizzük együtt, és örökítsük a jövő nemzedéknek városunk ősi kultúráját!
Várjuk jelzéseiket a művelődési házba (57/422-137, 70/431-6113)!
Katinka

2019. május 31. és június 2. között zarándoklaton vettünk részt 30
gyalogos és 15 kerékpáros Mátraverebély–Szentkúton. Vasárnap reggel örömmel vártuk a busszal érkezőket. Imádságainkat felajánlottuk
Egyházközségünk tagjaiért, élő és elhunyt családtagjainkért, iskolánk
diákjaiért és dolgozóiért. Lelkileg és testileg feltöltődve tértünk haza.
Istennek legyen hála, hogy részt vehettünk!
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna
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Hírek az Idősek Otthonából
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idős Otthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak XXI. Kulturális és Sportrendezvényén jártunk Jászárokszálláson, ahol időseink megszerezték a második helyezést! A csapat tagja volt: Jarábik Dezsőné, Török Imréné, Nagy Istvánné, Kovács
Imre, Ocskó Sós Antal, Csontos István. Az időseket kísérte Kővágóné Bódis Anikó, Földvári Elíz, Reichenbergerné Anita. Köszönjük a
GAMESZ és a Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány támogatását!
A rendezvény előtt hetekkel már az előadásunkat gyakoroltuk. Nagyon izgultunk, hiszen öregotthonunk még sosem vett rész ezen az
eseményen, nem tudtuk, hogy mire vállalkoztunk. Az indulás reggelén várakozással telve szálltunk fel az önkormányzat által biztosított
kisbuszra. Vendéglátóink már vártak bennünket, a helyi polgárőrség
segítségével elfoglaltuk a sportcsarnokban a helyünket. A megnyitó a
vándorzászló átadásával kezdődött, majd a polgármester és a Gondozási Központ vezetőjének köszöntője után helyi közösségek kulturális
bemutatójával vette kezdetét.

A délelőtt folyamán a sportrendezvényen vettünk részt. Megméret
tettünk labdaterelésben, célbadobásban, babválogatásban, zoknipá
rosításban, puzzle kirakásban, vakon történő tárgyfelismerésben.
A játékok után nagyon finom ebédet kaptunk vendéglátóinktól, ami
mindenkinek nagyon ízlett. Délután két órakor került sor kulturális
műsorunk előadására, nagyon lámpalázasak voltak az időseink, hiszen
240 ember előtt kellett előadni a műsorunkat. A műsor nagy sikert
aratott, a közönség vette a poénjainkat.
Az eredményhirdetés előtt felejthetetlen órát töltöttünk Bokor János
társaságában, népszerű magyar nótátákkal szórakoztatta a közönséget.
Az eredményhirdetést az esélytelenek nyugalmával vártuk. A meglepetés erejével hatott időseinkre, hogy második helyezést értek el a produkciójukkal. A zsűri méltatta az idősek teljesítményét, lelkesedését, a
frappánsan összeválogatott nótákat.
Köszönjük a támogatásokat, lelkesítő gratulációkat!

FÉBE-kirándulás – Pannonhalma és Tihany
A FÉBE évente szervez belföldi kirándulást tagjainak és az érdeklődő lakosságnak. Az idén a szokásosnál is nagyobb volt az
érdeklődés, valószínűleg a helyszínek is csábítóan hatottak. Sokan
találkozni akartak földinkkel, Kovács Tamás leendő bencés szerzetessel is. A nagy létszámú, 77 fő érdeklődő miatt június 22-én
két autóbuszt indítottunk. Mivel Pannonhalmán mindkét csoport
idegenvezetője Kovács Tamás atya volt, így az indulás külön időpontban történt. A csoportok a Főapátság után Tihanyba is ellátogattak.
Az első csoport 56 fő, már 9 óra előtt megérkezett a több mint ezeréves múlttal rendelkező, a Bakony és a Kisalföld találkozásánál 300
méteres magas dombon álló Főapátság épületéhez. A Pannonhalmi
Bencés Főapátságot és környezetét az UNESCO 1996-ban a Világörökség részévé nyilvánította.
Kovács Tamás röviden szólt az ezer év történetéről. Néhány fontos
eseményt kiemelve: Géza fejedelem 996-ban Csehországból érkezett

szerzeteseket telepített itt le, Szent István király 1001-ben kiváltságlevelében jogokat biztosít a monostornak. 1514-től Pannonhalma lett
a magyarországi bencés kongregáció főapátsága. A törökök 53 évig
uralták – szerzetesek nélkül – a monostort. II. József 1786-ban megszünteti a rend működését, utódja I. Ferenc 1802-ben visszaállítja és
az oktatást adja fő feladatul. 1945 után a birtokaikat államosítják, a
bencés iskolákat bezárják. 1950-től újból engedélyezik a győri és pannonhalmi gimnázium működését. 2003-tól elindult a négy szakaszból
álló turisztikai fejlesztés, amelyek az épületek felújítását, a birtok gazdasági fejlesztését szolgálták. Ma mintegy 40 szerzetes él Szent Benedek 6. század elején írt szabályzata szerint „Ora et labora et lege!
– Imádkozzál, dolgozzál és olvass!”. Régen birtokaik és tevékenységeik
bevételéből tartották fel magukat, távlati célként ezt szeretnék elérni.
A szőlészet, a pincészet, a levendulaolaj-előállítás, a vendéglátás, a turizmus jelentős bevételt jelent.
(folytatás a 20. oldalon)
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FÉBE-kirándulás – Pannonhalma és Tihany
(folytatás a 19. oldalról)
A szerzetesek vezetnek egy-egy termelőágazatot, az oktatásban közreműködnek, de tevékenységüket 600 világi alkalmazott is segíti. A
Főapátság éves költségvetése meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. Az országban 2500 bencés diákot tanítanak. Pannonhalmán több mint 300
diák – mind kollégista – a hat, illetve négy évfolyamos osztályokban
tanul. A pannonhalmi bencések közvetlenül a Vatikán és a pápa fennhatósága alá tartoznak. A bazilika bejárata előtt, az 55 méter magas
torony tövében csoportkép készült. Idegenvezetőnk elmondta, a
2012-es belső felújítás során a díszes belsőt a bencések szellemiségéhez
illőbb, a régi, egyszerűbb, puritán stílus váltotta fel, így jobban kiemelkedik a néhány nagyszerű alkotás. Utunk az altemplomba vezetett. A
bazilika főhajójából jobb és bal oldalt nyíló, a 18. század elején épült,
román stílust utánzó vörösmárvány kapukon át jutottunk a hat oszlopon és konzolokon nyugvó, keresztboltozatokkal fedett négyszögű
térbe. A vörösmárvány trónusszerű ülőfülkét Szent István székének
tartják. Itt került elhelyezésre Habsburg Ottó szívurnája. Végigjártuk az 1486-ban, Mátyás király uralkodása alatt újjáépített gótikus
stílusú kerengőt, amely a négyszögletes udvart körülvevő folyosó, s
amelyhez felhasználták a korábbi, román stílusban épített kerengő
anyagait. A fennmaradt köveken látható emberi arcok a fő bűnöket
jelképezik: felismerhetők a harag, a lustaság, a bujaság, a torkosság
alakjai. Megcsodáltuk a 13. században kialakított ékes kaput a (Porta
Speciosa), amely Magyarországon egyedülálló épségben maradt fenn.
Elhaladtunk a monostori díszes ebédlőterem mellett, de mivel a szerzetesek ezt ma is használják, így nem turistalátványosság. Utunk utolsó állomásához értünk, a könyvtárterembe, ahol a látvány mindenkit
lenyűgözött. A könyvár klasszicista épülete két részletben készült el.
Az alapkövet 1825-ben tették le, 1832-ben ovális teret építettek elé, és
oldaltermekkel bővítették. Az oklevél tanúsága szerint már 1090-ben
80 kódexet tartottak nyilván. Ma tucatnyi kódex, 300 ősnyomtatvány
és 400 ezer könyv található itt. Itt a levéltárban őrzik a tihanyi apátság
1005-ös alapítólevelét, amely a latin szövegbe illesztett magyar szavak
révén a legrégebbi magyar nyelvű írásos nyelvemlék. Kifelé menet az
ajándékboltban pannonhalmai emlékeket vásároltunk.
A másfél órás programot követően gyógynövénykerti látogatásra
sétáltunk, ekkor találkoztunk a 21 fős másik csoportunkkal, akiket
Tamás atya már várt az Főapátság udvarán. A virágba borult levendula
látványa mesébe illő volt. Idegenvezetőnktől megtudtuk a termesztés és kezelés módját. A gyógynövénykertben legalább húsz hasznos
gyógynövénnyel, gyógyító hatásukkal ismerkedtünk meg. A levendulaolaj-készítő üzemet is megnéztük, működése hasonló a szeszfőző
párlatok előállításához. Jóízűen elfogyasztottuk a háromféle bencés
csokoládét, és szomjunkat oltotta a Vis Vitalis bencés ásványvíz.
Utunkat a kirándulás következő helyszínére, Tihanyba folytattuk.
Közben a 82-es főút mentén lévő Ravazd Jegenye éttermében jó ízűen
elfogyasztottuk a háromfogásos bőséges ebédet.
Tihanyban ekkor háromnapos Levendula fesztivált tartottak. Tihany
előtt a főút mentén a hatalmas virágzó levendulaföldeken az odaérkező látogatók sokasága gyűjtötte a szálas levendulát, melyért a kijárati
kapunál kellett fizetni.
A látogatóközpontban már várt ránk az igenvezetőnk, egy volt bencés diák. Először a Tihanyi Bencés Apátság életéről szóló 13 perces
filmet néztünk meg a vetítőteremben. Átsétáltunk az I. András király
által 1055-ben alapított monostor helyén álló Szent Ányos és Szűz
Mária tiszteletére felszentelt barokk stílusban épített 46 méter hosszú
és 16 méter széles 35 méter magas kéttornyú templomba. Idegenvezetőnk részletesen bemutatta a templom pompás barokk szószékét,
az oltárokat, falképeket, az orgonakarzatot, a padokat, melyek míves
fafaragások. Az altemplomi rész I. András korabeli, itt nyugszik alapító királyunk is. Néhány emléket láttunk az utolsó magyar király, IV.
Károly és felesége, Zita királyné itt töltött időszakából. A pincelabirintusban most állandó és időszakos kiállítások tárgyai láthatók. Jelenleg
az önálló monostor a Veszprémi főegyházmegye része, a 10 fős bencés
közösséget a perjel vezeti.
A tihanyi hivatalos program 17 órára véget ért, így egy óra szabadprogram következett. A magaslatról szép látványt nyújtott a kékes taréjos hullámú Balaton. Nyugatról egyre tornyosultak a vihar előjelét

hozó felhők. A 18 órakor az egyre szaporább esőcseppek siettették a
mielőbbi indulást. Háromórás szakadó esőben róttuk a kilométereket,
Budapest után már csendesedett a vihar, és Gödöllő magasságában
már nyoma sem volt az esőnek.
Köszönet a kisbusz 21 fő utasát összefogó segítőnek, Berzéné Magyar Krisztinának és a fotósoknak, hogy a sok látottat megörökítették. A tartalmas program szép emlékként marad meg bennünk.
Tóth Tibor

Az első csoport (57 fő) csoportképe a bazilika főbejárata előtt készült
Fotó: Agócs Ferencné

Pannonhalmán a Porta Speciosa, a 13. századi ékes kapu részlete
Fotó: Both Béla

Tihanyi barokk szószék
Fotó: Both Béla

A bazilika könyvtártermének
mennyezeti freskója
Fotó: Both Béla
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VI. Jászfényszarui Művésztelep 2019. július 9–17.

A VI. Jászfényszarui Művésztelepet Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár szervezte, melyben a IV. Béla Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola és a GAMESZ is jelentős segítséget
nyújtott.
Idén hatodik alkalommal került megrendezésre a településen a kultúra, valamint a kortárs képzőművészet támogatására szolgáló művésztelep. Felváltva és párhuzamosan összesen 25 művész dolgozott és élt
együtt hét napon keresztül a Kisiskolában, ahol a munkához, az alváshoz és a tisztálkodáshoz szükséges minden feltételt biztosítottunk.
A táborba az ország számos pontjáról érkeztek művészek, többek
közt Budapestről, Szegedről, Debrecenből, Hódmezővásárhelyről,
Hatvanból, Salgótarjánból, Füzesabonyból, Szolnokról, Boldogról,
Székesfehérvárról és természetesen Jászfényszaruról. Egy részük már
régi művésztelepi vendég, más részük először járt Jászfényszarun.
A tábor eseményei, élete:
Hosszas előkészületek után július 9-én este, illetve 10-én reggel érkeztek meg a művészek. Szerdán a Városházán Nyers Lili zongorajátékával egy ünnepélyes és jó hangulatú megnyitón fogadta a résztvevőket
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. Itt is informálódhattak a település fejlődéséről, terveiről, nevezetességeiről, történetéről, valamint
az óvoda és a bölcsőde meglátogatásával alkalmat kaptak a vizuális
anyaggyűjtésre is. Ebéd után négy műteremnek átalakított tanteremben kezdődött meg az ismerkedés és az érdemi munka. Természetesen
volt, aki a város egyes részeit választotta alkotótérnek.
Az étkezések a Régi Kaszinó étteremben és a táborhelyen folytak, de
három különös hangulatú vacsora is várta vendégeinket. Július 11-én
az immáron már hagyományossá vált Szilágyi Dezső-féle „tócsni bulival”, 13-án pedig Lajkó Sándor és családja egy kemencés vacsorával
fogadta a tábor tagjait, míg 14-én Csaba János és Johancsik István
jóvoltából a Béke Horgászegyesület látta vendégül művészeinket. Ezúton is köszönjük önzetlen felajánlásaikat, amellyel még emlékezetesebbé, „ízesebbé” tették a tábort.
Július 13-án, szombaton Lisányi Endre művészettörténész Képről
képre című előadását hallgathatták meg a vendégeink. Fontos, hogy a
város lakossága képzőművészeti élményei is gazdagodjanak, ezért július 15-én megrendeztük a művészeti tábor nyílt napját, ahol az érdek-

lődők több képzőművészeti technikát is kipróbálhattak (linómetszés,
tűzzománcozás, monotípia, festés, textilszobrászat), bekukkanthattak
a nyitott műtermekbe, meghallgathatták Képiró Ágnes művészettörténész Kass János képzőművész, az első digitális animációs film megalkotójának munkásságát bemutató előadását.
A fiatalos lendületű tábor aktivitását, termékenységét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az augusztus 19-ei zárókiállításon több, mint
hatvan itt készült alkotás kerül majd bemutatásra. Minden művész
minimum egy munkát Jászfényszaru Város Önkormányzatának adományozott (összesen 31-et), ezen alkotások – amelyek a város valamely
középületében kapnak majd helyet – becsült összértéke: 2 602 000 Ft.
Örültünk a művészek pozitív visszajelzéseinek, amelyben dicsérték a
tábor jó színvonalát és szervezettségét, és köszönték a szíves vendéglátást. Jó érzéssel gondolnak vissza az itt töltött hét napra, és örömmel
jönnének vissza Jászfényszarura.
Tervezzük a kiállítási anyag, illetve eszenciája külső helyszíneken
történő bemutatását, Egerben, Budapesten, valamint lehetőség szerint
nemzetközi szintű bővítését is.
A VI. Jászfényszarui Művésztelep tagjai és az általuk felajánlott alkotások listája:
Aros Éva festő: „Ingovány”, Bugyi István grafikus: „Egyszer volt”,
Boruzs Ádám festő: „Personal Frequency II.”, „Personal Frequency
III.”, Danka Attila grafikus: „Korall”, „Honvágy sosemvoltba”, „Termik”, „Csoport:)k”, „Liliom 1”, „Liliom 2”, dr. Vígh Annamária festő:
„Ménes 1”, Füleki Krisztina festő: cím nélkül, Ghyczy Csongor festő:
cím nélkül, Gresa Márton festő: cím nélkül, Ivanics Kitti festő: „Szalmabálák 1”, Képiró Ágnes művészettörténész: „Alakzatok”, Kun Péter
grafikus: „Átfedés”, Lőrincz Róbert grafikus: „Fésűsfonó”, Maldrik
Gábor tűzzománcos: „Hazai motívumok”, Maldrik Laura festő grafikus: „Mesevilág I”, „Mesevilág II”, Mátyássy Gábor festő: „Felületi
anomália”, Mihalik Judit festő: „Korall”, Nagy Dénes festő: „Jászfényszarui nyár”, Nagy Katalin Matild festő: „cím nélkül”, „Hazafelé”,
Németh László festő: cím nélkül, Sinka Péter grafikus: „Fossilium I”,
„Fossilium III”, „Fossilium IV”, Szilágyi Dezső fafaragó: „Jászfényszaru triptichon”, Szpisják Pál szobrász: „Napfény óvoda”, „Bölcsőde”,
Vincze Dániel festő: cím nélkül.
Szöveg és fotó: Róbel Gábor
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A HÓNAP
ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE

FÉBE eszközbeszerzése

Mezőgazdasági Termelőszövetkezeti Tagkönyv
Az iparban dolgozóknak a munkakönyv 1950-től a munkaviszony igazolására szolgált. A munkakönyv intézményét 1992-ben megszüntették.
A mezőgazdasági szövetkezetek
szervezését 60 évvel ezelőtt kezdték
el, településünkön 1959. október
1-jével több szövetkezet is alakult. A
mezőgazdaságban dolgozó tagok esetében – a nyugdíj-megállapításnál – a
szolgálati idő elismerésére szolgáltak a
tagkönyvbe bejegyzett adatok. A szövetkezeti tagoknak is 1979. július 12.
után a jogviszony igazolásaként a tagkönyvet felváltotta a munkakönyv.
Az értéktárnak adományozott tagkönyvet a „Lehelkürt” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet állította ki Zsámboki Nándorné részére, a
tagsági viszony kezdete 1960. május 14-én kezdődött, és Koczka Pál

tsz-elnök írta alá. A szövetkezet 1959. október 1-től 1974. december
31-ig működött, 1975. január 1-jével egyesült a Béke Mgtsz-szel.
A tagkönyvben Kiss Piroska jegyezte be évente a munkával töltött
napok számát és az éves keresetet. 1967. évben Zsámboki Nándorné
219 napot dolgozott, az éves keresete 9.610 Ft volt.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,
...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................ (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés: ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/943-6708
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: .............. 950-191, vagy
..... (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területére meghirdetett LEADER
Helyi Felhívás, „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása” című, VP6-19.2.1.-48-5-17 kódszámú, „FÉBE
eszközbeszerzése” című Fényszaruiak Baráti Egyesülete pályázatát
997.381 Ft-tal támogatták (MVH regisztrációs szám: 1005350234,
1935539393 iratazonosító számú támogatási kérelem, 1971471929
iratazonosító számú Támogató Okirat).
A FÉBE 1993-ban alakult, több közösségi csoportot fog össze és
működtet. Így a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport, a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a Színházba járók baráti köre. Az egyesületnek
és csoportjainak évenként közel 100 a rendezvényeinek száma. A kiadványok, kapott elismerések, relikviák, huszárjaink elismeréseinek nagy
részét zárt szekrényben tároljuk, ezeket a reprezentáló értékeinket szeretnénk a nagy nyilvánosságnak bemutatni. A FÉBE által működtetett
Városi Értéktárban helyeztünk el 2 db nyíló ajtós, keret nélküli, 2 ajtós
üvegvitrint a pályázati támogatásból.
Az egyesület működtetése céljából szükségünk volt 1 db korszerű
notebookra tartozékokkal, programokkal együtt és 1 db lézernyomtatóra. A notebookon az évek alatt felgyülemlett adatokat, fotókat,
videókat fogjuk tárolni és a mindennapi szervezési, adat-nyilvántartási
feladatokhoz szükségeseket. A lézernyomtató is az egyesület céljait hivatott szolgálni. Ezen eszközök megvásárlása az egyesület egészének
célját, a 230 fős közösség, de azon túlmenően a Jászfényszarun élők és
a jászságiak érdekeit szolgálja. Beszerzésre került egy projekttábla (A3),
és a projekt része volt a projektelőkészítés, azaz a szakmai terv elkészítése és a projektmenedzsment tevékenység. A FÉBE eszközbeszerzése
Kép és szöveg: Tóth Tibor
című projekt sikeres volt.
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XIII. NN Ultrabalaton futóverseny
2019. május 10-12-ig került megrendezésre a XIII. NN Ultrabalaton futás,
melyen a városunkban működő Fussunk FényszaRun Club lelkes csapata is
részt vett a közel 14000 induló között.
Az NN Ultrabalaton egy 221 kilométeres ultramaratoni futóverseny a
Balaton körül. Az alapítók 2007-ben
egy 200 kilométer feletti ultrafutó
versenyt álmodtak meg. A résztvevők
létszáma akkor összesen 200 fő volt.
Ehhez a maroknyi csapathoz évről évre
egyre többen csatlakoztak, így 2018-ra
az indulók száma már meghaladta a
11 ezret. Az első években a tihanyi Belső-tó partjáról rajtolt a mezőny, 2013ban a versenyközpont átköltözött Balatonaligára. 2019-ben pedig már
Balatonfüredről rajtol az UB. A teljesítésre csapatban (váltóverseny)
vagy egyéniben egyaránt 32 óra áll rendelkezésre. (Forrás: Wikipédia)
Az idei versenyen több mint 14000 futó vett részt, ki egyéniben, ki
csapatban.
A 221 km-es táv igen nagy kihívás elé állította a kis csapatot. A
felkészülésbe sok időt és energiát fektettek. A regisztrációt követően
elkezdődött a szervezés, felkészülés. Felkészítő futások, edzések következtek, a csoporttagok egy alkalommal még az UB távját is lefutották
próbaként itthon Jászfényszarun. Minden csapattagra 30 km feletti
össztáv jutott, három részre osztva. Gondosan meg kellett tervezni a
váltópontokat, a résztávok hosszát. Nagy köszönet illeti ezért Kakas
Gábort, a csapat kapitányát. Mindenkire jutott nappali és éjszakai
futás is. Az időjárás ezúttal igen kegyes volt a futókhoz, hiszen jó időben, majdnem eső nélkül teljesíthették a távot. A rajt a balatonfüredi Annagora Aquaparkból történt, majd számos váltópontot érintve
ugyanoda érkeztek vissza. A verseny közben egy emberként követték
az éppen futó csapatársat, biztatva, bátorítva egymást.

Az UB csapat tagjai: Bója-Kovács Andrea (37, 1 km), Kovács
Erika (38, 1 km), Kakas Gábor (32,6 km), Fáy Dániel 42,3 km),
Dobák Dániel (33,3 km) és Börcsök Gábor 37,7 km). A csapat
22:01.15 h alatt teljesítette a 221 km-es távot. A kilométerekből is
látszik, hogy a résztávok is igen embert próbáló távolságok. A Fussunk
FényszaRun Club csapata a hatfős férfi csapatversenyben a 95 induló
csapatból az 50. helyen végzett, amihez szívből gratulálunk nekik!
UB-s csapat! Ti nagyot álmodtatok! És megcsináltátok! Nem akárhogy! Azok a tempók! Mindent leküzdöttetek! Akaratból, kitartásból,
összetartásból csillagos ötös fölé! Mi meg itthonról izgultunk értetek!
Számomra most is bebizonyosodott, hogy a A csapat ereje az összefogásban rejlik! Mindenki hozzátett valamit! Hatalmas elismerés mindenkinek!
Köszönet Kovács Jánosnak, hogy kitartóan szállította a versenyzőket
a verseny alatt. Köszönet a GAMESZ-nak a csapat szállításához biztosított autóbuszért.
„A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt”
/Dan Millman/
Dné Kati
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Utcaneveink nyomában (2. rész)

Id. komori Bedekovich Lőrinc: Jászfényszaru határa 1781-ben. /részlet/
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
A bevezető cikkből kiderült, hogy meglepő módon az 1700-as évektől 1920-ig szinte alig növekedett Jászfényszaru belterülete.
Legkorábban 1788-ból találtam utalást a helyi utcák elnevezéseire.
Hiszen Jászfényszaru jegyzőkönyvében a Külső sor (ma: Bethlen Gábor út), Derék sor (ma: Bajcsy-Zsilinszky út), Víz sor (ma: Madách
Imre út), Kurta sor és Földvári sor elnevezéseit említették. Itt érdemes
röviden szólni a hazánk viharos történetére, az egyes politikai rendszerekre is jellemző utcanév átnevezésekről. Mint az első cikkben írtam,
valódi utcanevek Jászfényszaru esetében csak 1855-ben ismertek, de
ezek a nevek valójában nem honosodtak meg, hanem a régi népi neveket használták a helyiek. Jelentős változás csak a Horthy-korban,
az 1920-as években történt. Ekkor egyértelműen politikai okokból,
jórészt nemzeti költőkről (például: Petőfi Sándor), a korban jelentős
tiszteletnek örvendő, de már elhunyt jobboldali politikusokról (gróf
Tisza István) neveztek el utcákat. Ma már szokatlannak és furcsának
tűnik, de a korszakban bevett gyakorlat volt, hogy élő személyekről
is elneveztek közterületeket. Erre kiváló példa, hogy több jobboldali magyar politikusról, így Apponyi Albertről és Horthy Miklósról is
utcát neveztek el 1927 körül. Ebbe a tendenciába sorolható talán a
legfurcsább példa, miszerint a brit sajtómágnásról, Lord Rothermereről is utcát nevezetek el. (A mai József Attila és Szent István utakat.)
Rothermere 1927-ben ugyanis több cikkében az 1920-as trianoni békediktátum elhibázottságáról írt, ami miatt Magyarországon hatalmas
népszerűségre tett szert. Politikai okokból pedig országszerte közterületeket neveztek el róla. Az idők változását jelzi, hogy ezek az új
utcanevek már meggyökeresedtek, sőt néhány esetben utcanévtáblák
is készültek.
1944-45-ben viszont a szovjet hadsereg megszállta Magyarországot.
A II. világháborút követő politikai erőviszonyok a Horthy-rendszert
elsöpörték, és a hatalom gyorsuló ütemben a kommunista párthoz került. Ez pedig gyökeres, máig ható társadalmi átalakuláshoz vezetett.
Ennek helyi tanúja, hogy 1947-ben jelentős számmal nevezték át a korábbi utcákat baloldali (Somogyi Béla), vagy kommunista személyekről (Sztálin szovjet diktátor, Rózsa Ferenc). Ugyanakkor a folyamat
ekkor nem zárult le, hiszen 1989-ig Jászfényszarun több alkalommal
is átneveztek utcákat, jórészt kommunista szimbólumokról (például
Vörös Hadsereg), illetve az új utcák nyitásakor is jórészt kommunista
személyek neveit adták az utcáknak (Korvin Ottó, Mező Imre). Újabb
fordulatot jelentett az 1989-90-es rendszerváltozás, melynek hatására
1992-ben a leginkább vitatott kommunista utcanevek (például: Szamuely Tibor, Vorosilov) átnevezésre kerültek. 2013-ban újabb vitatott
megítélésű kommunista vagy szocialista utcanevek kerültek átnevezésre (például: Rosenberg házaspár, Rajk László).
Egy ma már nem létező utcáról is meg kell emlékezni, ugyanis a XX.
század elejétől 1947-ig létezett egy Bercsényi utca a volt csendőrség
(ma a Napfény Óvoda területe) valamint a fiúiskola (ma: Kisiskola)
irányában. Ez a kis utca a Kossuth Lajos útba torkollott. 1947-től
kommunista hatásra Vörös tér lett a neve, és 1949-től itt volt a piactér.
1963-ban viszont az utcát lezárták, az elnevezés pedig megszűnt. A
megmaradt zsákutcát a Dózsa György úthoz csatolták.
Dr. Farkas Kristóf Vince
(folytatjuk…)
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Csipkés gyöngyvessző: egy védett növényritkaság az Alsó temetőben

Nemrégiben olvastam egy könyvet [Molnár V.A. (szerk., 2018): Élet a
halál után. A temetők élővilága. – Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék, Debrecen. 216 pp.], mely a
temetők természetvédelmi értékek megőrzésében betöltött szerepét mutatja
be, és – nem kis meglepetésemre – az egyik fejezetben hangsúlyos módon
említették Pusztamonostort és Jászfényszarut. Szinte azonnal azon kezdtem el törni a fejemet, hogy ezt milyen módon osszam meg Fényszaru
lakosságával, és ennek eredményeképpen született meg az alábbi írás.
Az „Élet a halál után” c. könyv szerzői 17 országban több mint 2800
temetőt (köztük Magyarországon 990 temetőt) kerestek fel, és mérték
fel a temetők növényzetét. A vizsgált temetők 47%-ában találtak legalább egy védett növényfajt (például törpe mandula, apró nőszirom,
tavaszi hérics, orchideák), és a temetők történetét vizsgálva azt találták, hogy azok a temetők, melyek területe már a XIX. században is
temetőként/erdőként/gyepként funkcionált (tehát nem vonták művelés alá), gazdagabbak védett fajokban, mint azok, melyeket korábban
szántóföldként műveltek. Mindez arra hívja fel figyelmünket, hogy
bár az elmúlt évszázadban egyre intenzívebben művelés alá vonjuk
és beépítjük a minket körülvevő táj nagy részét, a temetők menedékhelyként szolgálhatnak az eredeti természetes növénytakaró
fajai számára.
A könyv 6. fejezete a csipkés gyöngyvesszőről (1. ábra), egy Magyarországról korábban kipusztultnak hitt cserjefajról szól, melyet 2000ben dr. Udvardy László kertészmérnök talált meg újra Pusztamonostor
temetőjében. A könyv szerzői a hazai temetők felmérése során további 13 temetőben is megtalálták a csipkés gyöngyvesszőt (Abádszalók,
Csákvár, Dabas, Hajdúszoboszló, Jászfényszaru, Nagykálló, Nyírbéltek,
Nyírmada, Tetétlen, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszentimre-Újszentgyörgy, Újfehértó).

Feltételezik, hogy ez a faj egy letűnt korszak utolsó hírmondójaként
maradt fenn Magyarországon: ugyanis az Alföld területe a honfoglalás
korában még nem megművelt pusztaság volt, hanem ún. erdőssztyepp
vegetáció borította, azaz erdős és fátlan területek váltották egymást
mozaikszerűen, és ennek a tájnak egyik jellegzetes növényfaja volt a
csipkés gyöngyvessző, mely mára Magyarországon már csak alig néhány élőhelyen maradt fenn. Maga a növény kb. 1 m magas, felálló
szárú cserje, a levelek lemezén 3 határozott, többé-kevésbé párhuzamos ér fut (2. ábra). Apró fehér virágai kb. 2 cm széles félgömbökbe
tömörülnek. A csipkés gyöngyvessző (kertekben gyakran ültetett rokonához hasonlóan) májusban virágzik, és akár több négyzetméteres sarjtelepeket is alkothat: a Jászfényszarun található egyik telep a második
legnagyobb az országban! A cserje fennmaradásához kulcsfontosságú,
hogy ne bolygassák: a legtöbb lelőhelyen a temetők „elhanyagolt”,
akác és orgona által sűrűn benőtt részein találták meg, ahol nem zavarja fejlődését a rendszeres kaszálás.
Érdemes lenne a csipkés gyöngyvessző élőhelyét a Hortobágyi
Nemzeti Park munkatársaival együttműködve megjelölni, a környezetében az orgona kiirtásával teret biztosítani a telep növekedéséhez, és a jövőben ezen a helyen korlátozni a fűkaszálást. Erre
követendő példákat látunk Pusztamonostoron, Nagykállón és Újfehértón is, ahol már tájékoztató táblával és körülkerítéssel óvják ezt a
különleges növényt, sőt korábban Pusztamonostoron Gyöngyvessző
fesztivált is rendeztek.
Ahogy a csipkés gyöngyvessző, úgy más védett és ritka növényfajok
temetői megmaradását is több tényező veszélyezteti: a temetők beépítése, a vegyszeres gyomirtás, a túlságosan gyakori és alacsony magasságú kaszálás, a cserjeirtás és az idegenhonos fajok túlzott elszaporodása.
Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy temetőnk minél több
különleges növényfajnak adhasson otthont?
· Érdemes gyepes sírhantokat hagyni, ne betonozzuk le a sírok tetejét.
· Ne alkalmazzunk vegyszeres gyomirtást!
· Ritkábban kaszálni, magasabb tarlóval.
· Őshonos, hagyományos dísznövények telepítése (liliom, tulipán,
rózsa, rozmaring, borostyán, muskátli, citromfű, menta, levendula).
Hatalmas értékkel bír az, hogy Jászfényszaru temetőjében menedéket talált egy védett és különleges növényritkaság. Úgy érzem,
kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy még évtizedek-évszázadok múltán is gyönyörködhessenek leszármazottaink eme
ritka növény és a környező táj szépségében.
Dr. Ouanphanivanh-Kiss Noémi Kensy

Október 4-én futófesztivál ismét
Új kihívás az ¼ maratoni táv!
Maróti Pista bácsi 2017. május 20-a óta már nincs közöttünk. Nem
rója a kilométereket sem futva, sem kerékpárral, és nem pattogtatja a
focilabdát. (A futás mellett a focit is nagyra tartotta.)
Rá emlékeztünk, amikor 2018-ban megszerveztük az első Jászfényszarui Futófesztivált, ahol félezren álltak rajthoz.
Az Ő emlékére rendezzük meg újra, 2019. október 4-én a második
futófesztivált, melynek új, méltóbb központi helyszínt találtunk!
A futamokat a Szent Család térről a IV. Béla-szobor mellől rajtoltatjuk, és ugyanide várjuk a célba érkezőket. Újdonság az is, hogy az idei
évtől ¼ maratoni távon, 10.548 m-en is lehet versenyezni!
A különböző korcsoportok különböző versenytávokon fognak futni.
Óvodások: 320 m; 1-2. osztályosok: 720 m; 3-4. osztályosok: 900 m;
5-6. osztályosok: 1.500 m; 7-8. osztályosok: 2080 m; középiskolások
és felnőttek: 4.160 m.
Több táv a tavalyihoz képest az új helyszín új adottságai miatt módosult. Az ¼ maratoni távon, 10.548 m-en szintén középiskolások és
felnőttek állhatnak rajthoz. A 320 m-es távtól a 4.160 m-es távokig a
verseny a következő utakat fogja érinteni:
Szent Család tér – Ady Endre út – Vörösmarty út – Csaba út – Bajcsy-Zsilinszky út. Ezeken az utakon, valamint az Ady Endre út és a
Bajcsy-Zsilinszky út által közrevett utakon 14.15 ó. és 18.30 ó. között
teljes útlezárásokra kell számítani. Az Ady Endre és a Bajcsy-Zsilinszky

útról a forgalmat a Széchenyi útra terelik át a rendőrök és a polgárőrök.
Az ¼ maratoni táv, mielőtt eléri a Zagyva-gáti kerékpárutat, a következő utakon halad végig oda-vissza: Dózsa György út – Kiss Ernő
út – Kossuth Lajos út – Bethlen Gábor út – régi boldogi földút.
A futam 17.00 óra és 18.30
óra között zajlik.
Gyermekeink és a magunk
egészsége érdekében minden
érintett közlekedőtől megértést
és türelmet kérünk.
Itt az idő, hogy végre elhatározzuk magunkat, és elkezdjük
a versenyre való felkészülésünket, vagy edzésünket egy újabb
fokozatra kapcsoljuk! Várunk
minden korosztályt szeretettel!
Sportoljanak velünk Maróti
Pista bácsi emlékéért, a gyermekeinknek mutatott jó példáért
és a testi-lelki egészségükért!
Palásthy Pál programfelelős
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Az ipari park megközelítését szolgáló
Jászfényszaru 2553 hrsz.-ú úton 705 méter
hosszban új út építése.

Mini körforgalom kialakítása Jászfényszaru
központjában a 3106 és 3126 jelű összekötő
út csatlakozásában.
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Az ipari park megközelítését szolgáló
Jászfényszaru 06 hrsz.-ú úton 207,33m,
08 hrsz.-ú úton 1984,37m hosszban útépítés
költsége.
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Ipari park közelekedés fejlesztés
útkapcsolatai.

ÚT

I. ÜTEM

ÚJ

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008
Jászfényszaru ipari park fejlesztés és
megközelíthetőségének javításával, I. ütem
című projekt keretében megépült útszakasz.
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fejlesztések összértéke: 2.025 milliárd forint
támogatás: 1.358 milliárd forint
saját forrás: 0.667 milliárd forint

TOP 1.1.1 II. ÜTEM

MŰFÜVES PÁLYA
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INKUBÁTORHÁZAK

FELSŐ TEMETŐ JÁRDA ÉS PARKOLÓK
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TANUSZODA

TORNACSARNOK I. ÜTEM

UK

BÖLCSŐDE ÉS PARKOLÓK

KERÉKPÁRÚT

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 2019
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
„Addig vagy igazán boldog,
míg van, aki szeret,
a bajban megfogja kezed.
De, ha már ő nem lesz neked,
akkor tudod meg, hogy ki volt ő neked.”

Emlékezés

FÓZER ISTVÁN

ID.

halálának fél éves évfordulójára,
és

FÓZER ISTVÁNNÉ
PALÓCZ ETELKA
halálának 1. évfordulójára.
Szerető családjuk

Emlékezés

1935–2019

DOBÁK FERENC

A gyászoló család ezúton mond köszönetet mindazoknak,
akik kifejezték együttérzésüket, illetve elkísérték utolsó útjára

halálának 10. évfordulójára.
„Az emléked szívünkben él, míg élünk.
Téged soha el nem feledünk.”
Szerető felesége és fiai

ZSÁMBOKI LÁSZLÓT.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesapánk, nagyapánk, dédink,

Emlékezés

CSÚZ LAJOSNÉ
BÁLINT
MAGDOLNA

CSÚZ LAJOS

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
„Elfáradt a szív,
megszűnt dobogni,
de a szeretet lángja
érted örökké fog lobogni.”
Köszönjük a Gondozási Központ minden dolgozójának,
dr. Palencsár Csaba háziorvosnak odaadó gondoskodását, munkáját.
Szerető családja

Folytatódik a temetők felújítása

halálának 5. évfordulójára.
„Csak az idő múlik,
feledni nem lehet.
Szívünkben örök
a fájdalom és a szeretet.”
Szerető családja

Anyakönyvi hírek – JÚNIUS
SZÜLETTEK: Ambrus Alex (Kasza Nikolett), Kasza Noel (Kovács
Renáta), Menczel Zsombor (Kovács Andrea).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tóth Mercédesz és Varga Márk,
Lisányi Angelika és Czibolya Zoltán, Kiss Beatrix és Halász Tamás.
ELHUNYTAK: Csépány Lászlóné Lénárt Erzsébet (75), Csúz Lajos
(96), Dobák Sándorné Kurunczi Gizella (74), Győri Joachimné Dobák Ilona (93), Réz László (82), Veres Bertalan (57).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Fotó: Glonczi Rudolf

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK
KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány

Az önkormányzat a temetők állapot- és környezetjavítása érdekében
megfogalmazott tervének megfelelően a Felső temetőben a stációkat
felújították, új járdát építettek.
A júliusban befejezett munkálatokat a Bédaré Hungary Kft. Balogh
Béla irányításával végezte el. A stációkat 40 év eltelte után ismét renoválták, és 200 méter hosszban új járda épült. A mostani beruházás
közel 14,6 millió forintos fedezetét az önkormányzat biztosította.
A temetőket érintő további fejlesztések között az önkormányzat
hulladékgyűjtő konténereket vásárol, a Felső temetőhöz a Szabadság
út 57. szám alatti ingatlanon 25 db parkolót alakíttat ki, az Alsó Temetőben 413 méter hosszú utat és 50 m hosszú beállót építtet az ősz
folyamán.

Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu
COSMO

2 év körüli
keverék kan,
ivartalanított

GEDEON

5 éves csaucsau
keverék kan,
egyik
szemére vak

MÁGUS

JAKE

1 éves beagle
keverék kan,
ivartalanított

2 év körüli
gyönyörű
keverék kan,
farka hiányzik,
ivartalanított
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Fedó Optika

Jászfényszaru, Szent István út 10. · Tel.: 70/224-4179
Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite

AUGUSZTUSI AKCIÓNK
Keretek: –40% kedv.
Napszemüvegek: –30% kedv.
Multifokális lencsék: –30% kedv.
Gyerekeknek –30% kedv.
komplett szemüvegre
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

FELHÍVÁS
Jászfényszaru Város Önkormányzata
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről,
a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján
bérleti ajánlatot tett közzé.
A lakás főbb adatai: Dózsa György út 26. (hasznos alapterülete 120 m2,
komfortfokozata: összkomfortos,
szobák száma: 3, bérbeadás módja: piaci).
A lakbér mértéke az eredmény kihirdetésének idején:
összkomfortos lakás 709 Ft/m2/hó.
A pályázat teljes terjedelemben megismerhető
az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon,
valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.
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Fény Napok és Fesztivál 2019
Augusztus 12–16.

Fény tábor – művelődési ház

Ifjúsági nap
Augusztus 17. szombat
17:00 Szentmise – templom
19:00 The Biebers (Puskás Peti) koncert – FÉBE-színpad
Augusztus 18. vasárnap
Retró nap
8:00 Szentmise – templom
12:00 Veterán járművek találkozója – Bedekovich sétány
Berényi László versenyautó kiállítása
14:00 Retró városnéző busz
– indulás félóránként az autóbusz-állomástól
(17:30-ig)
15:00 Veterán járművek felvonulása
16:00 Kalapgyár retró – kiadványbemutató és ipartörténeti
kiállítás megnyitója – Szent Erzsébet Közösségi Ház
16:00 50 éves kalapgyári találkozó
16:30 Gyermekkuckó – Jászfényszaru Városi Bölcsőde foglalkoztatója
– Régi Parókia terasza
18:00 Versenyautó show – Bedekovich sétány
19:00 Apostol Együttes koncert – FÉBE-színpad
Kísérő program:
Vásárosok utcája
Augusztus 19. hétfő
Művészetek napja
13:00 Gazdaebéd – Régi Kaszinó étterem
16:00 VI. Jászfényszarui Művésztelep záró kiállítása
– Kaszinó Galéria
Zilahy szabadtéri tárlat – szeptember végéig a főtéren
17:00 Kalapgyár retró kiállítás nyitvatartása
– Szent Erzsébet Közösségi Ház (20:00-ig)
17:30 Díszünnepség – Pagoda
19:00 Zagyva Banda koncert – FÉBE-színpad
20:00 Ezeregyév – ExperiDance táncműsora 2 felvonásban – Pagoda
22:00 Tűzijáték – Bedekovich sétány

22:10 Retrozóna együttes koncert – FÉBE-színpad
Vásárosok utcája
Kísérőprogram:
Augusztus 20. kedd
Hagyományok napja
8:00 Ünnepi szentmise – templom
9:00 Kalapgyár retró kiállítás nyitvatartása
– Szent Erzsébet Közösségi Ház (11:00-ig)
15:00 Kemence ünnepe – Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény
Mindenkit szeretettel vár
Jászfényszaru Város Önkormányzata!

Orvosi ügyelet:
06/703-703-104
Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
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