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Az új kenyér ünnepe
A Szent István-napi 

ünnepség ez évben is 
a város mezőgazdasági 
vállalkozóinak és ős-
termelőinek tiszteletére 
rendezett konferenciá-
val kezdődött, majd a 
VI. Művésztelep záró 
kiállításán és a Zilahy 
szabadtéri tárlat meg-
nyitóján vehettek részt 
az érdeklődők.

A Pagoda mellett 
felállított színpadon a 
díszünnepséggel foly-
tatódott a rendezvény. A Himnusz közös eléneklését követően Szent 
István intelmeit Berze Anna és Kotán Eszter tolmácsolásában hallgat-
hatta meg a közönség.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony nemcsak köszön-
tötte a város lakóit e jeles ünnep kapcsán, hanem meg is köszönte az 
elmúlt öt évben tanúsított segítő együttműködésüket.

Az ünnepi köszöntő után Ézsiás István és Ézsiás Barnabás emeritus 

jászkapitányok közre-
működésével a polgár-
mester asszony átvette 
az új kenyeret.

A Kiss Gábor esperes 
atya által megáldott 
kenyeret Pócs János 
országgyűlési képviselő 
szegte meg, s ezt kö-
vetően megosztotta az 
egybegyűltekkel ünne-
pi gondolatait.

A huszonötödik év-
fordulóját ünneplő Ig-
lice Gyermeknéptánc 

Együttes a Zagyva Banda kíséretében lépett színpadra. Műsorukat 
követte a városi kitüntetések átadása.

A díszünnepség zárásaként viseletbe öltözött lányok és asszonyok 
kínálták a megszentelt kenyeret a közönségnek. Az est folytatásaként 
koncertet adott a Zagyva Banda, és színpadra lépett a magyar tánckul-
túra nagyköveteként is emlegetett ExperiDance Tánctársulat. A tűzijá-
ték után a RetroZóna szórakoztatta az ünneplőket. (bzs)

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte 

ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 
választását. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókról szeret-
ném tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat.

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt 2019. 
augusztus 23-ig kell megküldeni.

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt, és adja át vagy küldi 
meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően 
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör 
pontos címét. Az önkormányzati választáson a választópolgár szemé-
lyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben, a mozgá-
sukban korlátozottak mozgóurnát kérhetnek.

Aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és annak 
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, október 9-ig átje-
lentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

Szavazni kizárólag személyesen lehet, szavazáskor a választópolgár-
nak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét 

vagy személyi azonosítóját (lakcímkártyával). A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint más 
rendszerben szavaznak azok, akik tízezer vagy annál kevesebb lakosú 
településen élnek, mint a tízezernél több lakosú településen élők.

A tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormány-
zati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási 
rendszerben választják meg, amelyben a település egy válasz-
tókerületet alkot. A választónak annyi szavazata van, ahány tagú a 
képviselő-testület. A törvény értelmében a települési önkormányzati 
képviselő-testület tagjainak száma a január 1-jei lakosságszám alapján 
került meghatározásra. Jászfényszarun továbbra is 8 képviselőt kell 
megválasztani. A polgármester választása továbbra is közvetlenül, kü-
lön szavazólapon történik.

Jelölt- és listaállítás

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választóke-
rület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak lega lább 
3%-a jelöltnek ajánlott.

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges aján-
lások számát a helyi választási iroda vezetőjének a központi névjegy-
zék 2019. augusztus 7-i adatai alapján kellett megállapítania 2019. 
augusztus 8-án. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a 
választópolgárok számát (4704 fő) kellett megállapítani, mely alapján 
Jászfényszarun egyéni képviselőjelöltnek 48 fő, polgármesterje-
löltnek 142 fő ajánlását kell összegyűjtenie. (folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

július hónapban megtartott ülésein hozott rendeleteiről és hatá-
rozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő ol-
vasóknak.

2019. július 2.
Rendkívüli zárt ülésen döntöttek felajánlott ingatlan vételéről az 

értékbecslésben meghatározott értéket is figyelemben véve.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szer-

ződés megkötésére.

2019. július 17.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:
· a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari 

Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című 
projekt keretében a „Sóstó dűlő” és a „TK feltáró út meghosz-
szabbítása” útépítés közbeszerzés ajánlati felhívásának elfoga-
dásáról, és az ajánlattevők kijelöléséről;

· a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című 
projekt keretében „Műszaki ellenőri feladatok ellátása„ tárgyú 
beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről;

· a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című 
projekt keretében „Kötelező nyilvánosság biztosítása” tárgyú 
beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről;

· a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 számú, „Jászfényszaru Ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című 
projekt keretében környezeti hatásvizsgálat, nyomon követés és 
jelentés elkészítéséhez ajánlattevők kijelöléséről;

· a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 számú, „Jászfényszaru Ipari 
Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című 
projekt keretében közúti közlekedésbiztonsági audit elkészíté-
séhez ajánlattevők kijelöléséről;

· a „Jászfényszaru Alsó temetőben (hrsz. 2497.) járdaépítés” 
tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről;

· 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 beszer-
zés nyertes ajánlattevőjének kijelöléséről szóló tájékoztatás elfo-
gadásáról, mely szerint nyertes ajánlattevő a Köz-Pálya Kft. az 
ajánlatában megjelölt bruttó 5.080.000 Ft ajánlati ár figyelembe 
vételével;

· a „Jászfényszaru 018/46. hrsz. és a 316/3. hrsz. között léte-
sítendő 4x95 NAYY-J földkábel fektetési munkálatai és véte-
lezési pont kialakítása” beszerzés nyertes ajánlattevőjének kije-
löléséről, mely szerint nyertes ajánlattevő a Villámszer Kft. az 
ajánlatában megjelölt bruttó 2.451.100 Ft-os összeggel;

· a Felső temetőbe hulladékgyűjtő konténer vásárláshoz ajánlat-
tevők kijelöléséről, és egyben a képviselő-testület felhatalmazta 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy az árban 
legkedvezőbb ajánlatot adótól megrendelje a konténereket.

A képviselő-testület határozatot hozott a Jászfényszarui Napfény 
Óvoda 2019/2020. nevelési évben induló óvodai, napközis cso-
portok számáról, az azzal összefüggő intézkedések meghatározásáról.

Módosították a Gondozási Központ 2019. évi költségvetési elő-
irányzatát, a személyi juttatás előirányzat 3.486.560 Ft-os, és a já-
rulék 676.240 Ft-os összegű növelésével, egyidejűleg augusztus 1-től 
engedélyeztek egy adminisztrátori álláshelyet.

A Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem mű-
ködtetéssel összefüggő 2019. január 1. – 2019. június 30. közötti 
kiadásai fedezetére 1.321.413 Ft támogatást biztosítottak az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetésében.

Módosították az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
helyi rendeletét.

Elfogadták az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről ké-
szített tájékoztatót.

Megtárgyalták és elfogadták a Zagyvakörnyéki Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, illetve a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Tár-
sulás Szelektív Kft. 2018. évi beszámolóját.

Támogatták, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhul-
ladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke keresse meg a Hat-
van és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 
a hatvani 054/14. hrsz.-ú hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs 
terv megküldése iránt.

Támogatták a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdál-
kodás Fejlesztése Társulás 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési 
Tervének elfogadását.

Támogatták a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gaz-
dálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 
jóváhagyását.

Az önkormányzat a 2019. évi nyári diákmunka keretében 15 fő 
foglalkoztatásához keretjelleggel 550.000 Ft-ot biztosított a 2019. 
évi költségvetésének terhére. Továbbá 29.056 Ft forrást biztosított 
szakmai gyakorlat során felmerülő, tanulónak járó juttatásra.

A képviselő-testület határozatot hozott közérdekű adatok közzé-
tételi kötelezettségének teljesítéséről.

Döntöttek az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati la-
kások bérletéről, az Arany János út 20. szám alatti lakóingatlan 
bérleti szerződésének felülvizsgálatáról és meghosszabbításáról.

Módosították a közterületek elnevezéséről és a házszámozás sza-
bályairól szóló 15/2013 (V. 30.) önkormányzati rendeletet.

Támogatták az IST-DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társasággal fogászati ügyelet ellátása tárgyában kötött szer-
ződés módosítását.

Engedélyezték a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola részére az Önkormányzat 2019. évi költségve-
tésében jóváhagyott 19 245 000 Ft összegű 2019. évi céltartalék 
felhasználását. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére. Továbbá a korábban biztosított 
4.500.000 Ft támogatásból még el nem számolt 1 300 000 Ft-ot is-
kolai bútorok beszerzésére engedélyezte felhasználni.

A képviselők elfogadták a GAMESZ karbantartásában történt 
2019. évi felújítások bemutatásáról, valamint a további projektek 
ismertetéséről szóló tájékoztatót.

Döntöttek a Jászfényszaru, Csokonai út 43. (911/12. hrsz.) szám 
alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elide-
genítési és terhelési tilalom törléséről.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyban 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határozatot hoztak korábban jóváhagyott bérleti jogviszony meg-
hosszabbításáról.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Jászfényszarui ÖKO Szo-
ciális Szövetkezet jogutód nélküli megszűnése során felmerülő 
költségek megfizetésére keretösszeget hagyott jóvá. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a megszűnéssel kapcsolatosan 
a keretösszeg felhasználására.

Bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem elutasításáról, valamint 
üzlethelyiség bérlete tárgyában hoztak döntéseket.

Jóváhagyták bérlakáspályázat közzétételére vonatkozó felhívást, 
valamint megbízták a polgármestert, hogy a nyertes pályázóra tegyen 
javaslatot.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította 
szolgálati lakás bővítésére vonatkozó kérelmet.

Zárt ülésen ipari terület vételi jogával kapcsolatosan adtak fel-
hatalmazást Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek, hogy az 
ilyen jellegű kérelmeket vizsgálják meg, és tegyenek javaslatot a vonat-
kozó jogszabályok figyelembe vételével kölcsönösen előnyös eljárás és 
részletfeltételek kidolgozására.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy-
ta a HIPA részére továbbítandó „Éltető és élhető Jászfénysza-
ru2019-2022” vezetői összefoglaló küldését.

Dr. Voller Erika
jegyző
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
(folytatás az 1. oldalról)
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független je-

löltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet 
a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett 
működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.

A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkoráb-
ban 2019. augusztus 24-től (szombaton 8.00 órától 16.00 óráig 
a városháza anyakönyvi irodájában) átadja az igénylő részére az 
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi 
ajánlóívet egyedi azonosítóval látja el.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a 
polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 órá-
ig kell bejelenteni.

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legké-
sőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a 
jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott 
összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt beje-
lentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasz-
tása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság 
hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem 
nyújtott ajánlóív után ezer forint.

Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelöl-
ti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szept-
ember 10-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív 
után.

A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptem-
ber 17-én dönt.

az aJánlás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a településen 
választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, sze-
mélyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. 
Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a 

további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője 

vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak kép-
viselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén, munkaidejében vagy 

munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogvi-
szonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben;

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél 
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szol-
gálati feladatának teljesítése közben;

c) tömegközlekedési eszközön;
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyi-

ségében;
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben;
f ) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy 
ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet 
előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével 
gyűjtöttek.

Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet a he-
lyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Választási bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok (SzSzB) tagjai még az országgyűlési 
képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási 

bizottság (HVB) három tagját és két póttagját a képviselő-testület 
2019. augusztus 7-én megválasztotta. Tagjai: Varga Ferencné, Rusai 
László Gábor, Czeglédi Gabriella, póttagjai: Dobák Jánosné, Szűcsné 
André Mária Magdolna.

A választási bizottságok (HVB és SzSzB) megbízott tagjait legké-
sőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi vá-
lasztási irodánál.

átJelentkezés

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja 
be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérel-
me elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és 
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig 
tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 
9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azo-
nosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 
9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig 
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás 
napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlá-
tok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti 
képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az 
országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átje-
lentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhe-
lye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna

Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár 
kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési köte-
lezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A 
választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához 
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legké-
sőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen vagy elektroni-
kus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig, 
vagy 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig az illetékes szavazat-
számláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án 
legkésőbb 12 óráig nyújthat be.

neMzetiségi önkorMányzati képViselő Választás

A jogszabály szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vá-
lasztásának napján kell megtartani. A választást a Nemzeti Választási 
Bizottság (NVB) ugyancsak október 13-ra tűzte ki.

A törvény szerint azonban nem minden településen lesz minden 
nemzetiségnek választása: azt ott lehet kiírni, ahol a legfrissebb (2011-
es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 
25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat.

A voksolásra a választópolgárok szeptember 27-éig vetethetik 
magukat fel a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem teszi meg, 
nem szavazhat, és nem is indulhat jelöltként.

Csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol (településnagy-
ságtól függően) legalább három vagy öt jelölt indul, és mindegyikükre 
legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár 
nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja.

A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon 
találhat választ, vagy a Városházán működő Helyi Választási Irodától 
kérhet részletes felvilágosítást.

Dr. Voller Erika
Helyi Választási Iroda

vezető
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KITÜNTETÉSEK
DÍSZPOLGÁRI CÍM KITÜNTETÉS
Mészáros László

Mészáros László tősgyökeres jászfényszarui 
család tagja, itt él, itt alapított családot. Az 
önkormányzat megalakulásakor, 1990-ben 
jegyzőnek nevezte ki. 

1994-ben kapta a Belügyminisztérium 
Aranygyűrűjét, 1999-ben a Megyei Önkor-
mányzati és Közigazgatási díjjal ismerték el 
munkáját, 2002-ben kapta meg a Címzetes 
Főjegyzői címet. Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata 2011-ben a Jászfényszaruért 
kitüntető díjat adományozta részére. Pél-
damutató munkája és családi élete mellett 

mindig tudott teremteni időt a közösségépítésre is. A Jászfényszaruért 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Mindig fontos volt számára a zene, 
melyet ő a Golf Együttes szóló gitárosaként nyújt valamennyiünknek, 
és másoknak is örömet ad. Tudjuk, hogy a közösségért élni egyben az 
önmegvalósítás egy olyan foka, amely méltóvá teszi őt arra, hogy Jász-
fényszaru díszpolgáraként példaként tekintsünk rá. Mészáros László 
kiemelkedően jelentős munkájával és egész életművével mind a vá-
roson belül, mind pedig országosan elismerést szerzett. Hozzájárult a 
város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartása 
miatt köztiszteletben áll, méltó a Díszpolgári cím viselésére.

JÁSZFÉNYSZARUÉRT KITÜNTETÉS
Dr. Palencsár Csaba

Dr. Palencsár Csaba címzetes házi főorvos 
több mint két évtizede gyógyítja Jászfény-
szarun a hozzá fordulókat. Az egészségügyi 
ellátáson túl sok esetben lelki támaszt is 
nyújt betegeinek. A Gondozási Központ-
ban is ő látja el az idős lakókat, a helyi civil 
élet aktív támogatója. Klasszikusan sokré-
tű műveltsége példaadó, felelősségtudata, 
lelkiismerte a helyi közösség iránt elkötele-
zett korrekt magatartása okán méltó a Jász-
fényszaruért kitüntető díjra.

Jáger János
„Miénk itt a tér, mert mi itt nőttünk 

fel…” énekelte Jáger János és énekeltük 
vele oly sokszor. Érzékeny lelkét dalaiban és 
előadásában ismerjük fel. Nem önmagáért 
játszik, legnagyobb öröme a mások öröme, 
különös tekintettel, ha gyermekek veszik 
körül, mert így adhatja át a zene kiváltotta 
érzést, a szeretetet. Több évtizedes közös-
ségépítő magatartása, az igényes közműve-
lődés érdekében végzett munkája túlmutat 
Jászfényszaru határain, méltó a Jászfénysza-
ruért kitüntető díjra.

JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT
KITÜNTETŐ DÍJ
Ézsiásné Róka Mária

Ézsiásné Róka Mária tanítónő munká-
jának alapvető jellemzői a hivatástudat, a 
gyermek- és szakmaszeretet, a következe-
tesség, igényesség, valamint a közösségért 
érzett felelősség. Tanítványainak szakmailag 
és emberileg is sokat nyújt. Munkaközös-
ség-vezető, szervezi a tanórán kívüli prog-
ramokat, melyek által a gyerekek még több 
élményhez, tudáshoz juthatnak. 

Kiemelkedő, lelkiismeretes, példaértékű 
szakmai munkájáért méltó a Jászfényszarun 
a köz szolgálatáért kitüntetésre.

Kovács Lászlóné Hulyák Éva
Kovács Lászlóné Hulyák Éva lelkiismere-

tes munkával, gazdag módszertárral neveli, 
tanítja, fejleszti a gyermekeket. Dolgozott 
tanítóként, nyelv- és beszédfejlesztőként, 
négy éve igazgatóhelyettesként magas 
színvonalon szervezi és vezeti az intézmé-
nyi munkát. 5 éven keresztül kiemelkedő 
szervezőkészséggel irányította a Diákön-
kormányzat kulturális, sport és szabadidős 
programjait. Munkabírása, segítőkészsége, 
szakmai tudása példaértékű. Hivatástudata 
és elhivatott pedagógiai tevékenysége elis-
merésre érdemes, méltó a Jászfényszarun a 
köz szolgálatáért kitüntetésre.

Tanczikó Ruis Beatrix
Tanczikó Attila

Tanczikó Ruis Beatrix a pénzügyi 
osztály, férje, Tanczikó Attila a pro-
jektiroda munkatársa. A közösség 
szolgálatáért elismerést a köztisztvise-
lői beosztásukon túl is végzett munká-
jukkal érdemelték ki. Büszkék lehet-
nek gyermekeik kiváló eredményeire, 
akik lelkesen követik őket a közösségi 
élet továbbvitelében.

Tanczikó Attila a Színjátszók Baráti 
Egyesületének elnöke. Több évtizedes 
színjátszó múltját ismerték el megvá-
lasztásával az egyesület tagjai.

A házaspár részt vett a jászfényszarui kórus megalapításában, mely-
nek azóta is tagjai, valamint a hagyományőrző tánccsoportnak, to-
vábbá közreműködnek a kerékpározás, futás sportág Jászfényszarun 
történő meghonosításában.

A színjátszásban, a hagyományőrzésben, a sportban és a közösségépí-
tésben végzett kimagasló teljesítményükért méltók a Jászfényszarun a 
köz szolgálatáért kitüntető díjra.

KÖSZÖNET AZ ÉVEKÉRT ELISMERÉS
Ézsiásné Szécsi Éva

Ézsiásné Szécsi Éva a főiskola elvégzését 
követően angol szakkollégiumi végzett-
séget szerzett. Szakmailag jól felkészült 
nevelő. Munkáját a lendület, a humor és 
az igényes pedagógiai munka jellemezte. 
Legendásan jó osztály- és szülői közös-
ségek kialakításáért kivívta a környezete 
elismerését, amelyet magas szinten vég-
zett angoltanári munkája alapozott meg. 
Munkatársaival jó kapcsolatot ápolt, 
mindig készen állt az együttműködésre. 

Kimagasló szakmai színvonalon végzett 
tevékenységéért méltó az elismerésre.

Sándorné Tóth Éva
Sándorné Tóth Éva hitoktató. 1998-tól a 

helyi kántori feladatokat is ellátva szolgálja 
az egyházközséget. Magas színvonalon szer-
vez zarándokutakat és egyéb egyházi rendez-
vényeket, részt vesz az állami ünnepségek 
szervezésében és lebonyolításában is.

A helyi Római Katolikus Egyházközösség 
aktív tagja. Hozzáértésével, tapasztalatával 
segítséget nyújt az iskola vezetőségének, se-
gíti a tantestületet az egyházi élet megszer-
vezésében. A Keresztény zenekar és énekkar 
megalapítója. (folytatás az 5. oldalon)
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

KITÜNTETÉSEK
Tárgyjutalomban részesültek(folytatás a 4. oldalról)

Munkájával kivívta a kollégák, a tanítványok és a szülők elismerését.
Aktivitására mind az egyház, mind az iskola vezetősége továbbra is 
számít. Emberi tartása, pedagógiai munkássága miatt méltó az elis-
merésre.

Török Sándorné Turman Olga
Török Sándornét már kisgyermek ko-

rától az egészségügyi pálya vonzotta. 
Az általános iskola befejezését követően 
egészségügyi szakközépiskolát végzett, és 
ápolónői szakképesítést szerzett. Dolgo-
zott szülészeti klinikán, gyermekklinikán 
ápolónőként, fogorvosi klinikán fogorvo-
si asszisztensként. 1979-ben ismerkedett 
meg férjével, miután összeházasodtak, 
Jászfényszarun telepedtek le. Városunk-
ban mintegy 20 éven át dolgozott fogor-
vos mellett asszisztensként. 2006-ban az 

egészségügyi területről került a Gondozási Központba. Török Sándor-
né soha nem múló lelkesedéssel, hivatástudattal és szeretettel ápolta, 
gondozta a fogászatban, majd az idősek otthonában is a jászfényszarui 
beteg embereket, méltó az elismerésre.

Kaszainé Ocskó Györgyi
Kaszainé Ocskó Györgyi védőnő. Közel 30 

éve kezdte munkáját Jászfényszarun. Eredmé-
nyes védőnői szolgálatát miniszteri oklevéllel 
ismerte el az Emberi Erőforrások Minisztere 
ebben az évben. Számára a szakma nem csu-
pán munka, hanem valódi hivatás. Az embe-
rekkel való törődése, együttérzése túlmutat a 
szakmai elvárásokon. A hagyományos védő-
női feladatokon túl részt vett az egészségügyi 
szűrővizsgálat szervezésében, lebonyolításá-
ban. Társadalmi szerepvállalása is jelentős a te-
lepülés közéletében. Mindezek alapján méltó 
a Köszönet az évekért elismerésre.

ELISMERŐ OKLEVÉL ÉS PÉNZJUTALOM
Iglice Gyermeknéptánc Együttes

Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes 25 éves fennállása alkalmából 
szeretettel köszöntjük annak minden tagját, volt és jelenlegi vezető-
jét. A hagyományteremtés és hagyományéltetés lelkes művelői. Ezért 
az önkormányzat ez alakalomból is elismerésben és pénzjutalomban 
részesíti a csoportot.

Jászfényszaruért Alapítvány
A Jászfényszaruért Alapítvány 25 éve fejti ki településünkön szó sze-

rint jótékony munkáját. A település lakossága közérdekének figyelem-
bevételével Önkormányzatunk ez alkalomból is köszöni és elismeri 
tevékenységüket, valamint pénzjutalomban részesíti az Alapítványt.

Jászfényszaru érdekében végzett munkájuk elismeréseként tárgyjuta-
lomban részesültek: Baráth László, Baráth Olga és gyermekeik, Dávid 
Ildikó, Donnert Richárd, Dugonics Sándorné, Farkas Lajos, Fekete 
Imre, Kakas Gáborné, Kaszab József, Kiss Ferencné, Klippánné Jáger 
Melinda, Koncsik Béla, Kóródi András, Kovács Tamás, Lovász Dénes, 
Nagy Attila, Nagy Donát, Pál János, Pál Károly, Péter János, Pető Ist-
ván, Sulyok Flávia, Székely Bertalan, Szénási Sándorné, Szlávik József, 
Szűcs Istvánné, Török Imréné, Tűzoltó Egyesület, Víg János.
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A tárgyjutalmakat a képviselő-testület tagjai adták át

Gyermekeik kimagasló sporteredményei kapcsán
tárgyjutalomban részesült a Baráth-család
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ÓVODAI HÍREK
Képek a Napfény Óvoda életéből

VISSZAPILLANTÓ
„Anyu, ugye most ma van

és én tegnap is fogok menni oviba,
mert ott annyi dolgom van!”

/Palotay Gyöngyvér: Az óvodában/

Fotók: Csuzzné Lovász Mária, Földvári Edit, Földvári Dorottya, Klippánné Jáger Melinda, Dobák Jánosné, Kovácsné Papp Andrea
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ISKOLAI HÍREK

Számunkra a tábor egy élmény. Hisz jó a társaság, és jók a prog-
ramok. A tábori út zökkenőmentesen telt. Mikor odaértünk, ki se 
pakoltunk, de már a strand felé vettük az utunkat, ahol mindenki 
nagyon jól érezte magát. Megvoltak az első csúszások, és megismertük 
a helyet. Másnap egy fantasztikus néprajzi kiállításon vettünk részt 
Balogh Bertalan és felesége, Judit asszony gyűjteményének köszönhe-
tően. A napok végét mise zárta, hisz Istenről nem feledkeztünk meg. 
Este fel lehetett fedezni a települést. A tábori napokat főként fürdéssel 
töltöttük, de jártunk moziban is. Az utolsó este misével és angyal-
kázással zárult. Mindenki nevében mondhatjuk, hogy egy nagyon jó 
tábort zártunk ebben az évben is. Minden gyerek sok új élménnyel, és 
új barátságokkal ment haza.

Köszönjük Magdi néninek, Éva néninek és a többi segítő felnőttnek, 
valamint az önkormányzat támogatásának, hogy újra megrendezésre 
került a Hittanos tábor július 8-12-ig Berekfürdőn. Cserháti Csenge

Az idén ez volt a mottója a hittanos napközis táborunknak, melyet 
negyedik alkalommal rendeztünk meg a Szent Erzsébet Közösségi 
Házban. A tábor 2019. augusztus 5-9-ig tartott 42 gyermek részvé-
telével.

A hetet szentmisével kezdtük, ahol Gábor atya a Szent Család oltal-
mába ajánlotta a táborozókat. Beszélgettünk a család értékeiről, arról, 
hogy mitől boldog egy család. Készítettünk képkeretet a családi fotók-
nak, szent családos kitűző névtáblát, festettünk baseballsapkát.

A kézműves foglalkozások mellett énekeltünk, moziztunk, vetélked-
tünk és sokat játszottunk. Voltunk a jászberényi állatkertben is. Au-
gusztus 8-án Esztergomba és Visegrádra kirándultunk. Esztergomban 
megnéztük az ország legnagyobb bazilikáját, majd kisvonattal átmen-
tünk Párkányba. Visegrádon sétahajóztunk a Dunán. A fellegvárból 
pedig megcsodáltuk a Duna-kanyar szépségét, amilyet csak a jó Isten 
tud alkotni. Este mindenki elfáradva, de élményekkel gazdagon tért 
haza. Akadályversennyel, vizes játékokkal, angyalkázással, grillezéssel 
és sok vidámsággal zárult a tábor. Testi és lelki felüdülést egyaránt biz-
tosított a gyermekeknek, akik így búcsúztak el: „Jövőre is jövünk!”

Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását, a Vágó Bt.-nek a 
finom ebédeket, a GAMESZ, a kisiskolai takarító nénik, a segítő pe-
dagógusok lelkiismeretes munkáját!

Szöveg: Hornyák Péterné hittanár · Kép: Bója-Kovács Andrea

2019. augusztus 7-11-ig másodszor is megnyitotta kapuit a Nap-
sugár Gyermekszínpad „Napkirály” tábora Rózsaszentmártonban, 
Kovács Tímea vezetésével, 20 gyermek és 2 segítő szülő részvételével. 
Az egyéni hozzájárulásokon és szülői felajánlásokon kívül idén az ön-
kormányzat is támogatott minket.

A színjátszó növendékek közül sokan már tavaly is részt vettek, de 
voltak, akik először lépték át a tábor küszöbét. A programok szerve-
zésében és lebonyolításában ifjú színjátszóként Berze Anna és jóma-
gam is részt vettünk. A napjaink sűrűn és tartalmasan teltek. Íjászat, 
szabadulószoba, quiz, bátorságpróba, éjjeli őrség, ügyességi játékok és 
még sok izgalmas dolog várta a gyerekeket a három törzs vetélkedőin 
belül. Sok kreatív feladat elé állítottuk a táborozókat (kézművesség, 
szituációs játékok), melyekben jól megállták a helyüket. Egy nap ere-
jéig elmehettünk Gyöngyösre és Mátrafüredre, ahol sok új élménnyel 
lettünk gazdagabbak. Az apci tengerszemet is megnéztük egy túra ke-
retén belül. Az utolsó nap került megrendezésre a családi nap, ahol 
labdajátékokban és számháborúban mérték össze erejüket a gyerekek 
és a szülők. Nyári csapatépítésünkön mindannyian jól éreztük magun-
kat, nagy reményekkel várjuk a következő Napkirály tábort.

Nagy Bálint Attila · Fotó: Kovács Tímea

Hittanos tábor Berekfürdőn „Családban élni jó!”

Napsugarasok tábora
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Csodálatos három nap
Nem sokkal a ballagás után, június 18-án reggel 6 órakor vette kez-

detét a nagy utazás. Ekkor gördült ki 41 tanulóval és 7 pedagógussal 
az autóbusz, mely kis hazánk viszonylag messzi tájaira repítette a kis 
csapatot.

Kedden délelőtt Fertődön gyönyörködhettünk egy építészeti remek-
műben: az Esterházy-kastélyban. Ezután a Fertő és a Hanság vidékét 
csodálhattuk meg, amely a természet ritka szép szigete Magyarország 
nyugati kapujában. A tó magyar és osztrák területen lévő részeit együt-
tesen a Világörökség részévé nyilvánították. Speciális távcső segítségé-
vel védett és ritka madarakat figyelhettünk meg, majd testközelből ősi 
állatokat: a bivalyt, racka juhot, szürke marhát. Rohant az idő, hiszen 
máris Sopronban találtuk magunkat. A szállás elfoglalása és a bőséges 
vacsora elfogyasztása után a belvárosban sétáltunk, fagyiztunk, kötet-
lenül beszélgettünk.

Szerdán Nagycenkre vezetett az utunk, ahol pazar idegenvezetés 
mellett a korai klasszicista stílusú Széchenyi-kastélyt – Magyarország 
kastélyépítészetének egyik pompás alkotását ismerhettük meg.

Az épületegyüttes a Széchenyi család legkiemelkedőbb és legismer-
tebb emléke. Ezt követően igazi csemegében volt részünk, hiszen ön-
feledten vettük birtokunkba a Bükfürdőn található Thermal & Spa-t, 
mely igazi paradicsom a fürdőzők számára. Felfedezhettük a strand, 
a gyógyfürdő, az élményfürdő és az aquapark medencéit és csúszdáit! 

Este ismét Sopron belvárosában 
kószálhattuk a szabadprogram ré-
szeként.

Az utolsó napon Kőszegre utaz-
tunk, ahol a Szombathely–Kőszeg 
várost összekötő főút mellett talál-
ható gokartpálya biztosított kitűnő 
szórakozási lehetőséget kicsiknek 
és nagyobbaknak egyaránt. Miu-
tán újraépítették a pályát – ugyan-
is néhány nebulónk erőteljesen át-
rendezte azt – kisvasútra ültünk, és 
körbeutaztuk ezt a gyöngyszemnek 
nevezhető városkát. Este még meg-
álltunk vacsorázni egy „mekiben”, 
mely egyben a kirándulás utolsó 
programját jelentette számunkra.

Azt hiszem, felejthetetlen élmé-
nyekben volt részünk ebben a három napban. Köszönjük Jászfénysza-
ru Város Önkormányzatának, a szervező nevelőknek, a kísérő pedagó-
gusoknak, hogy lehetővé tették számunkra a kirándulást.

Ezért (is) érdemes volt „hajtani” a tanévben. Legyen jövőre is a jel-
szó: Javíts, hogy kirándulhass! MEGÉRI!

Gulyás Imre szervező tanár · Fotók: Lovászné Török Magdolna

Strandfoci csapatunk ismét a dobogó legmagasabb fokára állt
Az idei strandlabdarúgó bajnokság új helyszínen, a Lupa Beach-

en került megrendezésre. A háromfordulós alapszakaszban 8 csa-
pat körmérkőzéses rendszerben küzdött egymással. Csapatunk, a 
GoldwinPluss-Jászfényszaru a 4. helyen végzett, ezzel kvalifikálta ma-
gát a rájátszásba, ahol két hármascsoportban Bonyhád és Lupa Beach 
volt az ellenfelünk. Előbbit 8:3-ra, utóbbit 6:4-re múltuk felül. Kö-
vetkezett az elődöntő a Bodon FC ellen. A mérkőzés a torna legjobb 
meccsének bizonyult, ahol a hosszabbításban szerzett góllal 7:6-ra 
nyertünk. Készülhettünk már sokadik alkalommal Gyöngyös ellen-
feleként a döntőre. A finálé egy szoros, kiélezett küzdelemben 3:2-es 
Goldwin-Jászfényszaru győzelmet hozott.

Köszönet a támogatóinknak. Gratulálok az MSMN vezetőségének a 
színvonalas rendezvényhez.

Három különdíjat is elhoztunk: Rutai Balázs a bajnokság legjobb 
játékosa, Szentes-Biró Tomi a rájátszás gólkirálya, Fekete Viktor a rá-
játszás legszebb gólja címet érdemelte ki. Csizmarik Gyula

ISKOLAI HÍREK
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Fény Napok és Fesztivál Jászfényszaru, 2019. augusztus 12–20.

Mintegy hatvan gyermek élvezte a Fény tábor változatos programjait augusztus 12-16-ig, ahol az elszármazottak gyermekei is
szorosabb kötődést alakíthattak ki fényszarui kortársaikkal

Fiatalos, lendületes koncertet adott a The Biebers zenekar 17-én este, az Ifjúsági napon

A muzeális értékű Ikarus busz kalauz kíséretében vitte városnézésre
az érdeklődőket a Retró napon

A Berényiracing háromszoros országos bajnok versenyzője, Berényi László egész technikai arzenálját kivonultatta vasárnap.
A programot egy Lada versenyautó bemutatója és szimulációs vezetés is színesítette

Jászfényszaru Város Önkormányzata immár 3. alkalommal rendezte meg intézményei és lelkes önkéntesek közreműködésével a fesztivált. A te-
matikus napok főbb eseményeiből adunk itt képes ízelítőt olvasóinknak. Az egyes programokról részletesebben külön cikkekben olvashatnak majd.
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Fény Napok és Fesztivál Jászfényszaru, 2019. augusztus 12–20.
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Az 50 éve Jászfényszarura települt Kalapgyár
ipartörténetet írt városunkban.
Az ez alkalomból szervezett népes találkozó
meghitt pillanatoktól sem volt mentes

A kalapgyári találkozóhoz kapcsolódó kiállítás megnyitóján, mely egyben
az újságunk különszámaként megjelent kiadvány bemutatója is volt, Turú István szerző és

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester mellett Nagy László,
a Kalapgyár nyugalmazott igazgatója is köszöntötte a résztvevőket

Nagy tömeget vonzott a vasárnapi Apostol koncert is

Bölcsődénk dolgozóinak hála a picik is megtalálhatták szórakozásukat
a vasárnapi gyermekkuckóban

A Zilahy szabadtéri tárlatot, amelyet szintén a Művészetek napján 
nyitottak meg, október végéig láthatják a Kisiskola falán

(folytatás a 11. oldalon)
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Fény Napok és Fesztivál Jászfényszaru, 2019. augusztus 12–20.
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(folytatás a 12. oldalon)

Hétfőn a kitüntetések átadása előtt ismét megmutatta
nagyszerű tudását az Iglice Gyermeknéptánc Együttes

Hétfőn, 19-én, a VI. Jászfényszarui Művésztelep zárókiállításán a művészek többsége személyesen is bemutatta alkotásait

A díszünnepségen az összevont gyermekkórus és városi énekkar is bemutatkozott Berze Anna és Kotán Eszter
Szent István király intelmeiből idéztek

a díszünnepségen

A kenyérátadási és szentelési ceremónia
hagyományos eleme a díszünnepségnek.
Idén Pócs János országgyűlési képviselő
osztotta meg gondolatait, és
szegte meg az új kenyeret
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Fény Napok és Fesztivál Jászfényszaru, 2019. augusztus 12–20.
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Hétfőn este az ExperiDance Ezeregyév című fergeteges táncszínházi megaprodukcióján magával ragadó élményben volt része
a mintegy hétszáz nézőnek

A fesztivált 20-án a hagyományos
Kemence ünnepe zárta a megújult
Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben

Lengyel testvérvárosunk,
Zakliczyn delegációja is vendégünk volt a fesztiválon

A képes beszám
oló fotóit Bordásné Kovács Katalin, G

yörgyfiné Balogh Zsuzsanna és G
lonczi Rudolf készítette

Az idén is színvonalas tűzijáték szórakoztatta
az érdeklődőket
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JÁSZFÉNYSZARUN 50 ÉVE IPARTÖRTÉNELMET ÍRT A KALAPGYÁR
Kiadványbemutató és kiállításmegnyitó

A Fény Napok és Fesztivál keretében 2019. augusztus 18-án, va-
sárnap a Szent Erzsébet Közösségi Házban került sor a Kalapgyár 
történetét feldolgozó kiadvány bemutatójára és az ehhez kapcsolódó 
tárgytörténeti kiállítás megnyitójára.

A kiadvány nyomdába kerülését sok fáradságos munkaóra előzte 
meg, Turú István nyugalmazott gyáregységvezető évek óta írja, csi-
szolgatja a hajdanvolt gyár történetét, gyűjt minden hozzá kapcsolódó 
képi és szöveges dokumentumot. Ennek a folyamatnak a végeredmé-
nye a megjelent kiadvány, mely a történetiség mellett rengeteg fotóval 
illusztrálja a gyár históriáját.

A megnyitóig az újságot az augusztusi havilappal együtt minden 
jászfényszarui háztartás kézhez kapta.

A kiadványbemutatóhoz kapcsolódó kiállítás egy újságbéli felhívás-
sal indult útjára, ahol mi könyvtárosok kerestük a megmaradt relikvi-
ákat, tárgyakat, termékeket, történeteket, melyek ehhez az időszakhoz 
kötődnek. A könyvtár már 10 éve rendezett egy hasonló kiállítást, 
mely a Múzeumok Éjszakája rendezvényen belül került megrendezés-
re: Volt egyszer egy Sajtüzem, Kalapgyár, Orion címmel.

Így már volt előzetes isme-
retünk arról, hogy milyen 
tárgyakra számíthatunk. Az 
összegyűlt tárgyak mennyi-
sége felülmúlta várakozása-
inkat. Rengeteg, mindenféle 
típusú kalapot, anyagmara-
dékot, bérszámívet, nyúlsző-
röket, törzsgárda kitüntetést 
kaptunk, hogy csak néhányat 
említsünk. A részünkre át-
adott tárgyak mellé történe-
teket is kaptunk, melyek jól 
mutatták, milyen jó közösség 
volt a gyári, és milyen kemény 
fizikai munkát végeztek az ott 
dolgozók, mégis milyen szí-
vesen emlékezik vissza arra az 
időszakra mindenki.

Ez a jubileumi találkozó nem az első volt, időközönként ugyanis 
szoktak találkozni az egykori kollégák. A mostani azonban rekordot 
döntött, igazi nosztalgia rendezvény volt, a Szent Erzsébet Közösségi 
Ház földszinti terme és aulája zsúfolásig megtelt ünnepi hangulattal, 
nevetéssel, rég nem látott ismerősökkel.

A bemutató rendezvényt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
asszony nyitotta meg, aki egykoron szintén a gyár dolgozója volt. Örö-
mét fejezte ki, hogy újra együtt a csapat. Ő hálás szívvel és örömmel 
emlékezik vissza azokra az időkre. Majd Turú István beszélt röviden az 
írás körülményeiről, felidézte a kezdeteket, a kalapgyár főépületének 
az építését, a kalapkészítés munkafolyamait, a termelés bővülését és 
a közösségi életet, amit a gyár teremtett. Sugár Istvánné, a kiadvány 
szerkesztője a dolgozat és a fotók jelentőségéről beszélt megköszönve 
munkatársai segítségét. Az összejövetel dr. Nagy László nyugalmazott 
gyárigazgató visszaemlékezésével folytatódott, melyben szó volt a helyi 
ipar akkori jelentőségéről, mely megállította az elvándorlást, és gyara-
pította Jászfényszarut. Beszélt az exporttevékenységről, mely Európa 
és világszerte öregbítette a Kalapgyár és Magyarország hírnevét, a kala-
pok ugyanis egészen az USA-ig, Nigériáig eljutottak.

A megnyitó után a kiállítás megtekintésére volt lehetőség, ahol jóízű, 
baráti beszélgetések alakultak ki. A kiállítás alapkoncepciója az akkori 
hangulat megidézése, a rendelkezésre bocsájtott összes tárgy bemuta-
tása volt, kerülve a kiadványban már szereplő adatok sokaságát, előtér-
be helyezve a produktumokat. Az anyaggyűjtés során több mint 300 
fotó is bescannelésre került, melyek a kiállítás után a könyvtári archí-
vum részei leszek. Ezeket a képeket a kiállításon folyamatos vetítéssel 
mutatjuk meg az érdeklődőknek.

A jubileumi találkozó hivatalos része egy kellemes estebéddel foly-
tatódott a Régi Kaszinó étteremben. A retró nap zárásaként pedig az 
Apostol zenekar szórakoztatta a nagyérdeműt.

A kiállításhoz nyújtott segítséget köszönjük a hivatali dolgozóknak, 
különösen Péter Zsuzsannának, aki a hozzájuk beérkező tárgyakat át-
vette, dokumentálta.

Köszönjük a tárgyi adományokat, történeteket az alábbi személyek-
nek, szervezeteknek:

Bali Gáborné, Borbély István és Magdolna, Csépány Miklósné, Do-
bák János, Dobák Sándorné, Dobos Istvánné, Fábián Gyuláné, dr. 
Farkas Kristóf Vince, GAMESZ, Görbe Jánosné, Győri János Berta-
lan, Hajcsik Imréné, Jarábik Dezsőné, Kiss Sándorné, Kovács Sándor, 
Kun Józsefné, Liziczai Józsefné, Magyar Lászlóné, Maróti Istvánné, 
Márkus Antalné, Nagy Ildikó, Nagy 
László, Nagyné Faragó Mária, Nagyné 
Kiss Mária, Penczner Lászlóné, Rusainé 
Piliskó Mária, Sárközi Jánosné, Sibak 
Sándorné, Szabó Mónika, Telek Sándor-
né, Tóth Tibor – Városi Értéktár, Tősér 
Mátyásné, Túsor Jánosné, Turú István.

A kiállítás a megnyitó után egy hóna-
pig megtekinthető, a megtekintéshez 
előzetes bejelentkezés szükséges a 422-
137 vagy a 422-265-ös telefonszámon.

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros



14 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/8

Ady Endre út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálha-
tó: D3-D4-E4 között) 

Ez az út minden bizonnyal Jászfényszaru egyik legrégebbi útja. Már 
az 1731-es Mikoviny-térképen is megtalálható. 1854-ben az út neve 
a templomtól a Lehel út térségéig Öreg utca volt. A mai Lehel út-
tól az Alsó temető irányába pedig Szentgyörgyi útnak nevezték. Az 
Öreg utca elnevezés egyértelműen a településrész régiségére utalt. A 
Szentgyörgyi út pedig Jászfelsőszentgyörgyre, hiszen a régi út a tele-
pülésre itt vezetett. Az út népi neve Templomsor, hiszen egyenesen 
vezet a római katolikus templomig. Az 1920-as évektől újra elnevezték 
az utat. A templomtól a Lehel útig Apponyi Albertről, míg tovább 
Árpád vezérről. Apponyi Albert (1846–1933) a korszak kiemelkedő 
államférfija, Jászberény országgyűlési képviselője, jobboldali politikus 
és nem utolsó sorban Jászfényszaru díszpolgára is volt. Az 1920-as pá-
rizsi békekonferencián a magyar fél szónoka volt. Az utcanevet 1947-
ben Apponyi miatt politikai okból lecserélték, és az utat Ady Endréről 
nevezték el. Ady Endre (született: Érmindszent 1877; meghalt: Buda-
pest 1919) a XX. századi magyar irodalom egyik legkitűnőbb költője, 
de újságíróként is maradandót alkotott. Versei ma is megdöbbentő-
ek és időszerűek. Kora egyik jelentős ellenzéki személyisége volt, aki 
igyekezett felhívni a közvélemény figyelmét az ország problémáira is. 
Költészetének egyes vonulatai miatt a II. világháború után igyekeztek 
baloldali költőnek beállítani, ezért aztán jelentős kultuszt alakítottak 
ki köré. Ennek tudható be a közterület-elnevezés is. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy Ady Endre számos istenes verset is írt, ezért nem le-
het egyetlen oldalnak sem kisajátí-
tania. Érmindszenti szülőháza ma 
a költő életét bemutató múzeum. 
Szülőfaluja ma Románia része, 
és a település nevét is átnevezték, 
hiszen ma így hívják: Ady Endre. 
Idén emlékezünk a kiváló költő 
halálának 100. évfordulójára.

Akácfa utca (Jászfényszaru 
2013-ban kiadott térképén meg-
található: E4)

A kis utca szintén városunk ré-
gebbi utcáihoz sorolható. 1854-
ben Szúnyog utca néven jegyezték 
fel. Népi elnevezése nem ismert. 
Mai elnevezését feltehetően az 
1920-as években kaphatta, és 

egyike azon kevés utcáknak, amelyek nevét nem változtatták meg az 
eltérő ideológiájú politikai viszonyok. Az utca neve az akácfa növény-
ről (latin neve: Robinia Pseudoacatia) származik. Az akácfa hazánkban 
nem őshonos faj. Eredetileg Észak-Amerika keleti része és Észak-Me-
xikó az őshazája. Azonban Jean Robin francia botanikus 1601-ben 
behozta Európába. Magyarországon a 18. század második felében kez-
dett meghonosodni az alföldi futóhomok megkötésére. Hazánkban 
az akác fehér és lila virágú változata is elterjedt. (Megjegyzendő, hogy 
népdalkörünk neve is Lila Akác.) Az akácfa kiváló mézelő növény, hi-
szen az egyik legjellegzetesebb magyar mézünk is az akácméz. Fája pe-
dig nemcsak tüzelőanyagként kiváló és elterjedt, hanem szerszámnyél, 
faoszlop, sőt bútor készítésre is alkalmas. Az akácfa és az akácméz ma 
már hungarikum. Azonban ha az ültetvényt elhanyagolják, az akácfa 
sarjai segítségével elburjánzik és dzsungelt képez, ezért mindenképpen 
szorgalmazni kellene a hazai állomány hatékonyabb karbantartását. Ez 
az utcanév nagyon szerencsés, szép elnevezés, hiszen az akácfa telepü-
lésünkön már több mint 200 éve jelen van, hiszen ültetését a Jászkun 
kerületben, így városunkban is már idősebb Bedekovich Lőrinc is 
szorgalmazta részben a homok megkötésére, részben pedig a tüzelő-
anyag biztosítására.

A cikkben hivatkozott városi térkép még megvásárolható a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. Dr. Farkas Kristóf Vince

Képek forrása:
https://www.jegy.hu/program/ady-endre-100-kolteszet-napja-102233

https://pixabay.com/hu/photos/vir%C3%A1gz%C3%B3-ak%C3%A1cfa-feh%C3%A
9r-ak%C3%A1c-tavasz-1381078/

ORVOSAINK VOLTAK
Az Erdélyből származó dr. Hortáver József (1886-1968) 40 évig, az 

első helyi születésű orvos, dr. Sándor Imre (1910-1985) 17 éven át 
dolgozott a településen. Az ő gyógyító tevékenységüknek állít örök 
emléket a Fényszaruiak Baráti Egyesülete által 2001. október 21-én 
az Alfaipari Rt. jászfényszarui üzemének homlokzati falán (Dózsa 
György út 13. szám) az Orvostalálkozó alkalmából felavatott bronz 
arcplasztikával ellátott fekete márványtábla.

2010. évben dr. Sándor Imre születésének centenáriuma, 2011. év-
ben dr. Hortáver József születésének 125. évfordulója alkalmából a 
FÉBE megemlékezést és koszorúzási ünnepséget szervezett.

A Városi Értéktárban található két orvosi recept közzétételével emlé-
kezzünk a két orvosra! Az egyik 1959-ben, a másik 1961-ben íródott. 
A recepten a gyógyszerek ára is szerepel. Köszönjük Kiss Tibornak az 
iratok adományozást. 1963-ig a mai Szabadság utat hívták Sztálin út-
nak. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Utcaneveink nyomában (3. rész) A HÓNAP
ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
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Közintézmények a környezettudatosság szemléletéért!
Az elmúlt 5 év alatt 5 alkalommal nyújtott be pályázatot Jászfény-

szaru Város Önkormányzata különböző léptékű megújuló energiafor-
rások telepítésére. Ezekből 3 eredményes projekt 9 épület villamos 
energia ellátását biztosítja. Az Önkormányzat a közintézményeket ha-
zai, uniós (KEOP, TOP) és saját forrásokból látta el megújuló energia 
termelő berendezésekkel, összesen 775 db napelemet helyezett el az 
intézményein (művelődési ház, iskola, óvoda, idősek napközije, bent-
lakásos idősotthon, Rendőrség, Egészségház és Polgármesteri Hivatal, 
Régi Paróka, valamint a Plébánián is).

A megújuló energiaforrások a jó példa erejével igyekszenek a la-
kosság környezettudatos szemléletét is formálni közintézményeken 
keresztül. Az intézkedéssel az emberek számára testközelbe hoztuk, 
és példát állítottunk arra, hogy a gazdasági befektetés mellett a Föld 
fenntarthatóságához is hozzájárultunk.

Az elmúlt egy évben 235 tonna széndioxid kibocsájtást és 12,5 mil-
lió forintot takarítottunk meg, és járultunk hozzá az élhető környeze-
tünkhöz. Az első beruházás 10 éves, az új technológiák pedig 7 éves 
távlatban termelik meg a befektetett értéket, azonban élettartamukat 
25 évre tervezték. A hosszú távú fejlesztések kezdeményezője Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester asszony volt, aki mögé álltak a helyi 
képviselők és a hivatal munkatársai.

A város vezetése a megújuló energiatermelő fejlesztéseit folyamato-
san méri, és nyomon követjük működésüket. Idén elkészül az intéz-
ményeink energiahatékonysági terve, melyben szakemberek bevoná-
sával meghatározunk további – méréseinkből eredő – lehetőségeket, 
mert a fejlődés nem áll meg. Fontosnak tartjuk, hogy a városi intézmé-
nyekkel együtt a lakosság körében is általánossá váljék a hosszú távú, 
energiatudatos életvitel és gondolkozás. Kérjük, segítse Ön is innova-
tív törekvésünket, a honlapon található kérdőív kitöltésével:

Kérdőív kérdései:
· Tudta-e, hogy az intézményeink villamos energiájának 90%-át 

megújuló energia biztosítja?

· A napelemek telepítésének gazdasági (évi 12,5 millió Ft) vagy 
környezetvédelmi (235 tonna CO2 kibocsájtás csökkenés) hatását 
tartja fontosabbnak?

· Ön megvizsgálta már lakókörnyezetét abból a szemszögből, hogy 
elhelyezhetők-e megújuló energiaforrások a tetőn vagy a kertben?

· Gondolt már arra, hogy Ön is telepítene megújuló energiaforrást, 
ha 10 évnél rövidebb megtérülési idővel számolhatna?

· Érdekelné-e egy épületbejárás valamelyik intézménynél, hogy 
betekintsen egy működő rendszerbe?

Az Egészségház megtermelt villamos energiája
az inverternél mérve 2019. augusztusig

 40 MWh

 30 MWh

 20 MWh

 10 MWh

 0 MWh
2018 2019

Exportált energia Saját fogyasztás
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Merre van a hazánk útja…

Bedekovich 240/200 – négy évtized a Jászkun Kerület mérnöki hivatalában

A XXXIX. Csángó Fesztivál részeként, a fesztivál koronájaként 
nyílt meg augusztus 9-én 17 órakor a Déryné Rendezvényház 
dísztermében „Merre van a hazánk útja… Magyarok – Jászok – 
Csángók Vándorlás a történelemben” című nagyszabású kiállítás.

A kiállítás megnyitójára a zsúfolásig megtelt emeleti folyosón került 
sor. A megjelenteket dr. Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere 
köszöntötte. Örömének adott hangot, hogy az idei fesztivál egyik ki-
emelt programja lett a kiállítás, amely egyaránt fontos a magyaroknak, 
jászoknak, csángóknak. 

A kiállítás szakmai megnyitását dr. Langó Péter, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Régészeti Intézete, egyetemi docens (Jászfényszaru 
Város Díszpolgára)tartotta.

Beszédéből idézve: „Szóla Magyar: hej! ki tudja// Merre van, a hazánk 
útja?” – írta Arany János híres regéjében, melyben a csodaszarvast üldöző 
testvérpár, Hunor és Magyar a Meótisz mocsarai közt bolyongva keresik 
a szarvasgímet. Amint az Kézai Simon középkori krónikájából, s Arany 
gyönyörű soraiból is kiderül, a testvérek és a velük tartó 50-50 „jó levente” 
a nemes vadat ugyan nem fogta el, azonban feleséget és hazát találnak 
maguknak, vadászatuk, vándorlásuk végén. A feleségnek elrabolt „tün-
dérlyányok” közül az alán „Dúl királyé legszebb kettő” A korai magyarság 
szarvasüldözéséről már esett szó, s ennek kései krónikás elbeszélését Kézai 
Simon munkája mellett megőrizte a korábbi névtelen szerző gestája is – 
Bars vezérhez kötve – majd pedig a Képes Krónika is, szerepel a regös éne-
kekben, s megtalálható volt a 10. századi tárgyi hagyatékban, amint arra 
a felvidéki, délvidéki és alföldi szarvasábrázolással díszített aranyozott 
ezüst szíjvégek utalnak. A csodaszarvas tovább élt a csángó népköltészet-
ben is. Tovasuhanó alakja ebben a rohanó világunkban mégis megnyug-
vást kelt, és egy rövid ideig megállásra késztet, hiszen összeköti a múltat 
a jelennel, a korai magyarságot, a jászok őseit a moldvai csángókkal, a 
magyar költészetet a népi hagyományokkal és a korai tárgyi emlékekkel. 
Összeköti mindazt, ami összetartozik, amit ma leírni oly körülményes, de 
amit oly szépen összefonnak Arany csengő-bongó szavai, s e kiállítás sokfelé 
kalauzoló képei.”

A kiállítás gazdag fotóanyaga a Nemzeti Múzeumban és a Jász Mú-
zeumban őrzött becses régészeti leletekről készült. A Csángó Ház né-
hány kerámiautánzata és Vlagyiakavkázból származó fotók is szerepel-
tek a tárlaton. A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület munkáiból 
is jó néhány kiállításra került. 

A kiállítás rendezője: Péterbencze Anikó néprajzkutató, a Csángó 
Ház igazgatója, társrendezők dr. Bathó Edit néprajzkutató, a Jász 
Múzeum igazgatója, Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum régésze, 
Gál-Dobos Beáta néprajzkutató, elnök, Jászsági Népművészeti Mű-
hely, Hornyák István designer, Góg Zoltán kiállításrendező. Szakmai 
tanácsadóként közreműködött: dr. Türk Attila és dr. Langó Péter.

A kiállítás három napig volt látható, sokaknak adott maradandó él-
ményt. Akinek nem sikerült élőben meglátni, azok a FÉBE Facebook-
oldalán a kiállításról közel hatvan fotót nézhetnek meg. 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A jászfényszarusi népfőiskolai társaság névadója idősebb komori 
Bedekovich Lőrinc, akit a Jászkun Kerület 1779. június 2-án vá-
lasztott meg a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös föld-
mérőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven át nyugdíjazásáig, 1819. 
december 31-ig folytatta. Az idei kerek évforduló kiváló alkalmat 
ad arra, hogy a negyven év szakmai hagyatékát összerendezve 2019. 
szeptember 19-én, Jászfényszarun elsőként egy szakmai konferen-
cia keretében emlékezzenek meg a geometráról és munkásságáról.

A szakmai konferencia tervezett témái, felkért előadói: 
Nyitó előadás, Dr. Dobos László Jászok Egyesülete (Budapest);
Idős Bedekovich Lőrinc kéziratos térképei a MNL Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Levéltárában, Horváth Gergő igazgatóhelyettes (Szol-
nok);

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc: A földmérő és a magánember, 
Dr. Farkas Kristóf Vince történész Jász Múzeum (Jászberény);

A MNL Heves Megyei Levéltára, annak térképgyűjteménye, külö-
nös tekintettel az id. Bedekovich Lőrinc által készített négy térképre, 
dr. Kovács Melinda főlevéltáros, MNL Heves Megyei Levéltára (Eger);

A Jászság helytörténetének szolgálatában: Sugárné Koncsek Aranka, 
Hortiné dr. Bathó Edit igazgató Jász Múzeum (Jászberény);

A Bedekovich Népfőiskola, Kovács Béláné Pető Magdolna elnök 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (Jászfényszaru).

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: +36 30 579 0164; 
bedekovich@gmail.com Helyszíne: Rimóczi-kastély Smart School 
Jászfényszaru Szabadság tér 16.

A rendezvény Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászok Egye-
sülete támogatásával, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Levéltára szakmai együttműködésében valósul meg.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság! Kovács Béláné Pető Magdolna

Szkíta aranyszarvas i. e. 7-6. század – Tápió-
szentmárton, Attila-domb (Nemzeti Múzeum)

Honfoglalás kori hajfonatkorong
(Nemzeti Múzeum)

Kereszt bibliai alakokkal,
Petrás Mária munkája

Szent István ábrázolása,
Petrás Mária munkája

Galgóci tarsolylemez – Galgócon
(egykori Nyitra vármegye területén)

1869-ben egy honfoglalás kori sírból került elő
(Nemzeti Múzeum)
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BEDEKOVICH, a geodéta
A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-

tárának térképgyűjteményébe mintegy 300 kéziratos térkép tartozik. 
Noha más levéltárak ennél jóval több kéziratos térképet őriznek, a 
szolnoki anyag számos darabja, elsősorban a Jászkun Kerület rendkí-
vül tehetséges geometrájának, idősebb komori Bedekovich Lőrincnek 
köszönhetően kiemelkedő értéket képvisel.

Az itt található Bedekovich-térképanyag alapját az a 43 rajz képezi, 
amelyet a szerző 1823-ban, nem sokkal halála előtt adott át a Jász-
kun Kerületnek. A gyűjtemény egy része 1878-ban Jászberényből, a 
megszüntetett Jászkun Kerület iratanyagával együtt került Szolnokra, 
az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye levéltárába. Az 
1950-es évek első felében a városi és községi levéltárak felszámolásakor 
jelentős mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény. A levéltárban 
folytatott iratrendezések és kutatások során a Jászkun Kerület, Jászbe-
rény város és a Blaskovits család iratanyagából további kéziratos szel-
vények kerültek elő. Bedekovich több mint félszáz alkotása került be a 
szolnoki levéltárba, és számos munkáját más közgyűjtemények őrzik. 
Tóth János, a Jászberényi Jász Múzeum korábbi igazgatója 1976-ban 
még csupán 41 db, Szolnokon őrzött Bedekovich-térképről tett em-
lítést, ám a később előkerült alkotásokkal és a név nélküli, vélhetően 
idősebb Bedekovich Lőrinc által készített szelvényekkel együtt, szá-
muk meghaladja az ötvenet.

Jelenleg is folyik a feltáró munka. Dr Farkas Kristóf Vince történész, 
muzeológus (Jász Múzeum, Jászberény) és Horváth Gergő igazgató-
helyettes, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltára, Szolnok) kutatási eredményeinek köszönhetően fo-
lyamatosan bővül a Bedekovich ismeretanyagunk.

Idősebb komori BEDEKOVICH Lőrinc Jászapátin született (1751. 
augusztus 8.), 1785-től élete végéig Jászfényszarun élt (1823. novem-
ber 15.), gyermekei is itt születtek. Horvát nemesi családból szárma-
zott. A Budai Királyi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát. 1779-
ben a Jászkun Kerület közgyűlésének határozata szerint, évi 200 rajnai 
forint fizetéssel a Hármas Kerület földmérőjének választották meg. 
Elsősorban vízrajzi térképei, vízszabályozással kapcsolatos munkái is-
mertek. Nemes Gerzson kutatásai szerint több mint 90 nagyméretű 
vízrajzi térképet készített több évtizedes működése során. Szinte va-
lamennyi jászkunsági településről maradt fenn Bedekovich-felmérés. 
Ugyanis a helyi igények és természeti adottságok figyelembe vételével, 
minden jászkun helység vízpanaszával kapcsolatosan tervet dolgozott 
ki. Nemcsak a Jászkun Kerület, hanem a Helytartótanács megbízásá-
ból is dolgozott. A Nagykunságban a Mirhó és a Zádor-ér, a Jászság-
ban a Zagyva és a Tarna szabályozásában voltak kiemelkedő érdemei.

A vízimalmok működtetéséhez szükséges zsilipeket, zúgókat és 
gátakat is tervezett. Térképei nemcsak pontosak, hanem díszesek is, 
sokszor művészien megrajzolt képeket tartalmaznak. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltárban található legismertebb műve, az egész 
Jászkunságot ábrázoló, 1782-ben készült alkotása. A térképen vala-
mennyi jászkun helységet és pusztát, az utakat és a folyókat is feltün-
tette. Ez az egyetlen Bedekovich-térkép, amely még a szerző életében 
nyomtatásban megjelent. Először 1801-ben Horváth Péter jászkunok 
történetéről írt könyvének mellékleteként került kiadásra.

Legjelentősebb alkotásának mégsem ez, hanem a MNL Heves Me-
gyei Levéltárban lévő, 31 lapos Zagyva és Tarna térkép tekinthető, 
amelyen 1791-ben a két folyó futását ábrázolta, Hatvan vidékétől a 
szolnoki várig. Bedekovich mérnöki munkájának magas színvonalát 
jelzi, hogy vízrendezési elgondolásait a Helytartótanács jóváhagyta. 
Munkái mégis ideiglenes jellegűek maradtak, mivel a végleges meg-
oldás, az egész Tisza-völgy szabályozása csak évtizedekkel később kez-
dődhetett meg.

Idős komori Bedekovich Lőrincet 1801-ben érdemei elismeréséül 
József nádor tiszteletbeli táblabírónak nevezte ki. 1819-ben negyven 
évi szolgálat után, fizetése meghagyásával vonult nyugdíjba, hivatalát 
fia, ifjabb Bedekovich Lőrinc vette át.

A BEDEKOVICHOK EMLÉKEZETE
A Jászságban a II. világháború előtt a földmérők emlékét valószí-

nűleg csak Jászberényben a Jásztelki úton átívelő Zagyva-híd őrizhet-
te meg, melyet egykor „Bedekovich hídja” néven ismertek. A két 
Bedekovichra emlékeztettek és emlékeztetnek ma is szemet gyönyör-
ködtető térképeik, a terveik alapján megvalósult új szabályozott folyó-
szakaszok, hidak és más épületek is.

Képmása – eddigi ismeretünk szerint csak saját kezű alkotásán ma-
radt fenn. „Id. Bedekovich két térképére is felrajzolt egy-egy korabeli 
viseletbe öltözött mérnökalakot. A két térképen szereplő mérnökalak 
egymással megegyezik, hiszen mind az öltözet, mind pedig az alak 
azonos. A térképeken egy varkocsba font hosszú hajú, bajuszos térké-
pész látható. Fején háromszögletű kalap, felsőtestén bárányprémmel 
díszített kigombolt zsinóros mentét visel, ami alatt valószínűleg a dol-
mány zsinóros díszítése látszik. Alsótestét egyszerű csizmanadrág és 
csizma borítja.” (Farkas Kristóf Vince)

A földmérők nevét ma még csak három közterület őrzi. Jászberény-
ben talán ifjabb Bedekovich Lőrincről, Kiskunhalason pedig minden 
bizonnyal az idősebb Bedekovich Lőrincről neveztek el utcát. Jász-
fényszarun 2019-től pedig Bedekovich sétány emlékeztet a családra.

Jászfényszarun a Bedekovichok emlékét – névadójaként – az 1993-
ban megalakult Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság őrzi. A 
népfőiskola elkötelezett a Bedekovich szakmai hagyaték feltárása, be-
mutatása mellett, ismeretterjesztő tevékenysége során előadások, kiad-
ványok, a kéziratos térképekről igényes másolatok készülnek.

A társaság kezdeményezésére a jászfényszarusi Templomkertben 
1996-ban a millecentenárium alkalmából Szilágyi Dezső fafaragó, 
népi iparművész alkotta fából faragott emlékoszlopot állíttattak az 
idősebb névadó mérnök tiszteletére.

A Millenniumi díszkút 2001-től a Szabadság tér közepén áll a Vá-
rosházával szemben. 1896-1901 között a település első mélyfúrású 
artézi kútja ezen a helyen létesült. Ennek emlékére és a millennium 
tiszteletére állíttatta Jászfényszaru Város Önkormányzata. Plakettjei-
nek sorában, melyek történelmünk nagyjait ábrázolják, ott található 
idős Bedekovich Lőrinc (tervezett) képmása is.

Jászfényszaru domborművén (2008-tól a városháza belső falazatán, 
a település első írásos említésének 575. évében állíttatta a Jászfénysza-
ruért Alapítvány és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete) a település tör-
ténelmének fontos momentumai között megjelenik idős Bedekovich 
Lőrinc becses térképrészlete Jászfényszaruról a jellegzetes angyallal.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Id. Bedekovich: Jászkunság 1782 . Ez az egyetlen Bedekovich-térkép,
amely még a szerző életében nyomtatásban megjelent
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Újabb BEDEKOVICH ki-
adványokkal állít emléket Jász-
fényszaru híres földmérőjének a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság. 2019-ben megjelent 
kiadványaikat szakmai konferen-
ciákon mutatják be.

Farkas Kristóf Vince A Kozma-
part emlékei című helytörténeti 
kiadvány, amely elsőként vállal-
kozik arra, hogy összegyűjtse azo-
kat az információkat, melyeket a 
Jászfényszaru város északnyugati 
szélén található Kozma-partról 
tudhatunk. Ez az ismeretterjesztő 
jelleggel íródott munka az eddigi 
kutatásokon túl számos újdon-
ságot is tartalmaz, melyek ösz-
szegzik, pontosítják a hely gazdag 
múltját.

A TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁR sorozat 
keretében dr. Farkas Kristóf Vince írásaival, Haraszti Gábor és Kovács 
Béláné Pető Magdolna szerkesztésében az alábbi kiadványok készültek:

· Idősebb komori Bedekovich Lőrinc geodéta nyomában
 TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁR 853,
· Jászfényszaru városközpontjának régi nevezetességei
 TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁR 854,
· Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben
 TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁR 855.

A kiadványok célja, a teljesség igénye nélkül, hogy felkeltsék az ér-
deklődést a gazdag szellemi örökség, a Jászság szülötte, idős komori 
Bedekovich Lőrinc földmérő mérnök kéziratos térképei iránt – utazás-
ra invitálva az olvasót. A hiánypótló kiadványokkal emléket állítanak 
a város híres családjának, geodétájának, és bemutatják a városközpont 
régi nevezetességeit.

Kovács Béláné Pető Magdolna

A XXIX. Csángó Fesztiválra meghívott török tánccsoport, az 
Eskisehir Osmangazi University Folk Dance Ensemble augusztus 
7-én Jászfényszarura látogatott.

A csoport egyik vezetője Adem Koc, aki a török egyetem néprajzi 
tanszékének vezetője. A tanszékvezető 2016-ban Hortiné dr. Bathó 
Edittel, a Jász Múzeum igazgatójával közösen vett részt egy UNESCO 
által szervezett török-magyar kutatási programban. Ankarától Isztam-
bulig gyűjtöttek kis falvakban. A gyűjtés témája a török és magyar 
táplálkozás azonosságai és különbözőségei. A török kutatók 2017-ben 
el is látogattak a Jászságba. Akkor a Jász Múzeum vendégei voltak. A 
múzeum most is támogatta a tánccsoportot, két napra is programot 
szervezett nekik, így augusztus 7-én Jászfényszarura, 8-án pedig Jászal-
sószentgyörgyre látogattak el.

Jászfényszarun a közel 40 fős csoportot a Városháza dísztermében 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester fogadta. A csoportot kí-
sérte Hortiné dr. Bathó Edit, Stefán Ildikó, az Eszterházy Károly 
Egyetem Jászberényi Campusának adjunktusa, dr. Farkas Kristóf 
Vince történész-muzeológus. A település bemutatása után az Időszalag 
ötvöszománc faliképben gyönyörködtek, majd főtéri sétára indultak. 
A Rimóczi-kastély lépcsőjén közös csoportkép készült. A kastélyban a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság kiállítását ismerték meg. A 
főtéren a Tanítók emlékművét és a Tudás kútját nézték meg.

A csoport Ézsiás István emeritus jászkapitány és jászkun főkapitány 
tanyájára látogatott el. A delegációt ebéddel látta vendégül a házigazda. 
A jóízűen elfogyasztott rackapörkölt után a táncosok köszönetképpen 
rögtönzött török táncokat mutattak be a háziaknak és a vendégeknek.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kiadványaival ajándékozta meg a 
csoport tagjait. Tóth Tibor

A hely földmérő mérnöke A Csángó Fesztiválon fellépett
török tánccsoport

látogatott Jászfényszarura

A népfőiskolai társaság
egyik prospektusa

Csoportkép

KÖSZÖNET
Mindenek előtt szeretném megköszönni az ünnepségen megjelent 

valamennyi egykori volt kollégámnak, hogy megtisztelték jelenlé-
tükkel a rendezvényünket. Köszönöm Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester asszonynak és az általa irányított képviselő-testületnek 
a Kalapgyár 50 éves Fényszarura való költözésének ünnepségén való 
részvételüket illetve támogatásukat. 

Az ünnepség és a kiállítás megszervezésében óriási munkát végez-
tek a művelődési ház igazgatója, Bordásné Kovács Katalin és a városi 
könyvtár dolgozói, Bújdosó Katalin és Nagy Ildikó.

Külön köszönet Sugár Istvánnénak és munkatársainak a Mi újság 
Fényszarun? Kalapgyártörténeti különszám megszerkesztéséért. 

Köszönöm Dobák Zoltánnénak és Vágnerné Gábor Andreának az 
előkészítésben végzett munkájukat. Turú István

50 éve költözött
a Kalapgyár Jászfényszarura
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A város- és faluvédők 38. alkalommal, 2019. július 25-27. között 
találkoztak, hogy tapasztalatokat cseréljenek, és meghatározzák legfon-
tosabb feladataikat. A találkozónak Debrecen adott otthont, a helyi 
Városvédő Egyesület tagjai vállalták a szervezési és a házigazda szerepet. 
170 éve Debrecen volt Magyarország fővárosa. A találkozó részvevői a 
Református Kollégium Oratóriumában emlékeztek a 170 évvel koráb-
bi országgyűlésre, a kollégium történelmi szerepére, 1848-49 debrece-
ni helyszíneire. 

A konferencia munkájában a Város- és Faluvédők Szövetségének 
tagszervezeteként a Fényszaruiak Baráti Egyesületének képviselője 
is részt vett. A két nap folyamán plenáris és tagozati ülésekben válta-
kozva folyt a munka. A konferencia kiemelt témáiként a várostervezés 
és örökségvédelem, a népi építészet, kastély- és várprogramok szerepel-
tek. A területek szaktekintélyei tekintették át az elért eredményeket, a 
jövő feladatait. Négy tagozatban – képző- és iparművészeti, népi építé-
szeti, várak, kastélyok, kúriák és ifjúsági – folyt a tanácskozás, összesen 
15 előadás hangzott el. A tagozatvezetők összegezték a felvetéseket, és 
ajánlásokat fogadtak el a jogalkotóknak és a civil szervezeteknek. A 
záró kulturális eseményre a Nagytemplomban került sor egy 60 perces 
orgona hangverseny keretében. Az este folyamán a város polgármestere 
ünnepi fogadást adott a Kölcsey Központ báltermében a konferencia 
résztvevői számára. Ráday Mihály, a szövetség elnöke 15 személynek 
és közösségnek Podmaniczky-díjat adott át. 

A harmadik nap Debrecen és környékének megismerését szolgál-
ta, a rendezők négy kirándulási programot állítottak össze. A Bihar 
programon vettünk részt, Létavértesre és környékére látogattunk el. A 
több mint hétezer lakossal rendelkező Létavértes város nevezetességével 
ismerkedtünk meg. Megnéztük a több mint százéves vízi vágóhidat, 
mely az ország egyetlen vízi vágóhídja, és amely élő vízfolyás felett 
található. A műemléképületben a hentes és mészáros mesterség szer-
számai, eszközei láthatók. Ellátogattunk a reformkorban múlhatatlan 
érdemeket szerzett Irinyi család emlékházába. Az Irinyi Arborétumban 
- 8 hektáron 1200 fa- és cserjefajta található – is tettünk sétát. Rozsnyai 
István Muzeális Gyűjteményében több mint 1000 tételes népművésze-
ti kerámia és fazekas tárgyban gyönyörködtünk. A fellendülőben lévő 
szőlészet és borászat kapcsán a régi szőlőskerti pajták újra életre keltek. 
Az önkormányzat egyik pincéjében borkóstolóval vártak bennünket, a 
helyi néptánccsoport is bemutatkozott.

A 2020-as konferencia és találkozó rendezője a kiskunhalasi 
Városvédő Egyesület lesz. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Az elmúlt év október havi számá-
ban adtunk hírt 100 éves születésnapi 
ünnepségéről. Még láthattuk és szót 
válthattunk vele a jubileumi XXV. 
Jász Világtalálkozón Jászkiséren, ott 
ült az első sorban. A következő cél 
időpontja október 4-e, a Jász Múze-
um 145 éves ünnepségén való részvé-
tel volt.

A sors közbeszólt, és június 28-én 
jött a szomorú hír, távozott közü-
lünk. Nevét örökre beírta a „Jászok 
Nagykönyvébe”, elsősorban Jászbe-
rényt, de a Jászságot is gazdagította 
az elmúlt huszonöt évben folytatott 
helytörténeti kutatásával, az így szer-
zett tudással megírt könyveivel.

A két kiadást is megélt, a második bővített a Jász történelmi arc-
képcsarnok című könyvében több jászfényszarui híres személy, például 
a két Bedekovich és Hebrony Kálmán plébános életútja is bekerült. 
Aranka néni 1996. augusztus 20-án a FÉBE által kiadott Szűcs Mihály 
Életleírása című könyv bemutatóján járt először városunkban. Kutatá-
sai során, ha Jászfényszaruval kapcsolatban talált érdekes, fontos ese-
ményt, azt eljuttatta hozzám. Az évek során jó kapcsolatot ápoltunk, 
ennek vetett véget a megkapott gyászjelentés.

A Fehértói temetőben tisztelői július 22-én a katolikus egyház 
szertartása szerint és református lelkészi megemlékezéssel vettek tőle 
búcsút. Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója méltatta 
Aranka néni elismert és követésre méltó életművét. Hite és kitartása, 
az emberek iránti tisztelete és szeretete az életben minden nehézségen 
átsegítette, talán ezért élt meg több mint egy évszázadot. A beszédből 
idézve: „Az elmúlt évtizedek alatt Aranka néni neve fogalommá vált a 
jászok között. Ő volt az, akinek mindenről azonnal eszébe jutott egy 
régi történet. Az említett személy mikor és hol született, hol dolgo-
zott, azonnal tudta, hogy ki, kivel áll szűkebb és tágabb rokonságban. 
Aranka néninek tartalmas és hosszú életet adott a Jóisten… S noha 
életének tizedik évtizedét lépte át, az elméje még mindig vágott, mint 
a borotva…”

A beszédet követően a Városvédő és Szépítő Egyesület és a Jászsági 
Hagyományőrző Egylet jelen lévő tagjainak közreműködésével egy régi 
népénekkel köszöntek el a szeretett Aranka nénitől.

A családi kriptába helyezték földi maradványait. Aranka nénit nem 
feledjük, emléke szívünkben örökké élni fog.  Tóth Tibor

Országos találkozó és
szakmai konferencia Debrecen

IN MEMORIAM
Sugárné Koncsek Aranka 

1918–2019

Debrecen főterén a város címere mozaikból kirakva

Irinyi János emlékszoba.
Az Irinyi által készített időjós házikó

Irinyi a zajtalan és
robbanásmentes gyufa feltalálója

Sugárné Koncsek Aranka
Fotó: Jász Múzeum

GOLF Együttes rock koncertje Nádudvari László emlékére

Helyszín: Jászfényszaru, főtér

Ideje: 2019. szeptember 14. (szombat) 17:00

Vendégzenekar: Kálvária
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Horgászegyesületünk 2019. augusztus 10-11-én a Kalapgyári I.-es 
tavon megtartotta a minden évben szokásos 12 órás éjszakai horgász-
versenyét.

A verseny nyílt volt, tehát a tagjainkon kívül bárki nevezhetett, aki 
országos engedéllyel rendelkezett. Végül több mint kilencvenen indul-
tak a versenyen, ami rekord létszámnak számít, mert még soha nem 
volt ennyi indulója a több éve megrendezésre kerülő 12 órás éjszakai 
horgászversenyünknek. Este hét órától másnap reggel hét óráig tartott 
a verseny. Közben vacsorával és reggelivel is megvendégeltük a részt-
vevőket, amiben segítségünkre volt a Fényszarui Ló-Barát Egyesület.

Nagyon köszönjük nekik a támogatást és a segítséget! 
A versenyen a következő eredmény született:

Gratulálunk a helyezetteknek! Köszönjük minden versenyzőnek a 
részvételt! 

Jövőre várunk mindenkit újra ugyanitt! 
Béke Horgászegyesület Vezetősége

12 órás nyílt éjszakai horgászverseny

1. helyezett: Csépán Dániel

2. helyzett: Palócz Tamás

3. helyezett: Pál Sándor

Mezőkövesden a Matyó Múzeum-
ban 2019. szeptember 28-ig látható a 29. 
Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat 
anyagából megnyílt kiállítás. A pályamun-
kákból Görbe Jánosné jász hímzését is ki-
állították.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nép-
művészeti Egyesületének Tiszavárkony-
ban augusztus 10-én nyílt meg a „35 év a 
népművészet szolgálatában” című jubileumi 
kiállítása. Államalapító Szent István ünne-
pe alkalmából Csokonai Vitéz Mihály-díjat 
kapott egyesület kiállításán Görbe Jánosné 
négy alkotását, kettő jász és kettő fehér hím-
zését is kiállították.

A 33. Mesterségek Ünnepén augusztus 17-20. között a Budavári 
Palotában 17 mesterség között a hímzés is szerepel. Görbe Jánosné a 
nyitó napon 10 és 16 óra között tartott hímzési bemutatót, melyre a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület kérte fel.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 
kezdeményezésére, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár csat-
lakozásával a Rákóczi-emlékév és az 
1848/49 szabadságharc 170. évfordu-
lója kapcsán az intézmény földszinti 
klubtermeiben Rákóczi és az 1848/49-
es szabadságharc emlékére kiállítást 
rendez. 

A kiállítás megnyitására 2019. 
szeptember 19-én csütörtökön du. 
17 órakor a ház előcsarnokában ke-
rül sor. A kiállítás szakmai megnyitá-
sára felkértük Millisits Máté művészet-
történész-muzeológust.

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk a kiállításmegnyitóra. A Rákóczi 
kiállítási anyag szeptember 30-ig, a 
1848/49 szabadságharc és az huszár-
ságról szóló rész október 31-ig lesz lát-
ható. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Az elmúlt évhez hasonlóan ebben a szünidőben két diák, Holló-
Szabó Dóra és Dobák Dominika 3-3 hetet töltött el a Városi Ér-
téktárban.

2018-ban a diákmunkások az iratok rendezését végezték. Ez évben 
a számítógépes fájlokat, a levelezést, a fotókat mappázták, csopor-
tosították, és biztonsági külső tárhelyre mentették. Leírásra került a 
XX. század elejétől a jászfényszarui iparosok és kereskedők lajstroma. 
Elkészült az értéktárban található könyvek leltározásának jegyzéke, a 
szerző, a cím, a kiadás éve és a terjedelme (oldalszáma) hamarosan 
felkerül a FÉBE honlapjára.

Az érdekességeket kedvelők, tanulmányokat, szakdolgozatot írók 
szükség esetén kikölcsönözhetik a többségében speciális szakkönyve-
ket a Városi Értéktárból.

Köszönjük a foglalkoztatás biztosítását és a diákok lelkiismeretes, 
pontos munkáját. Bízunk benne, a munkavégzés során nemcsak anya-
giakkal, hanem új ismerettel is gazdagodtak.

Tóth Tibor

Görbe Jánosné sikerei

Kulturális örökség napok
– Kiállítás

Diákmunkások
a Városi Értéktárban
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A Penczner Pál Közhasznú Alapítvány 8. tábora

Örömmel fogadtuk azt a tény, hogy azok a gyermekek, akik tavaly 
részt vettek az első angol táborunkban az idén is nagy számban újra 
jelentkeztek. Az előzetes szervező munka után, július elsején megnyi-
totta kapuját az egyhetes alapítványi tábor. Mindjárt a kezdő napon 
elkészíthette mindenki a saját pólóját. A Novokrescsenszkov házaspár 
jóvoltából az erre a célra berendezett teremben, a Berze Éva által elké-
szített grafikát nyomhatták pólójukra.

A tábor célja az volt, hogy változatos tevékenységeken keresztül 
megszerettesse az angol nyelvet a gyerekekkel. A különböző élmény 
alapú feladatok során a gyerekek megtanultak csapatokban dolgozni, 
együttműködve jutottak el egyik feladattól a másikig, miközben újabb 
és újabb angol kifejezéseket tanultak. A változatos feladatokat nagyon 
kedvelték a gyerekek. Mosolyogva, jókedvvel vettek részt a foglalko-
zásokon, mi szervezők ennek nagyon örültünk, hiszen a táborunk 
lényege mindig is ez volt. Nyáron, szórakozva tanulni, önfeledten, 
mosolyogva. Igazi forróság volt a héten. Vásároltunk egy párakaput. A 
gyerekek sokszor használták egy kis felüdülést szerezve általa. A tábor 
végén ott hagytuk az iskolában ajándékként.

A hét során a FAMILY, HEALTH, FRIENDSHIP, FEELINGS, 
SUMMER ACTIVITIES témaköröket dolgozták fel. Nem minden-
napi módon, mint ahogy azt az iskolákban szokás, hanem rengeteg 
játékkal, mozgással.

Lássunk néhányat:
Dobós játékok, activity, szó-

kirakó, szógyűjtő, társasjáték, 
plakátkészítés, fogójáték, manda-
lafestés, papírtánc, üvölts halkan 
játék, kiütőcske, fonás, karkötő 
készítés, gyurmázás, gyöngyvasa-
lás, vízipisztolyozás, tánc, dalta-
nulás, sorversenyek, kifestő stb.

Az oktatók több esetben a fel-
adatokat is elrejtették az iskola 
különböző pontján, melyet a gye-
rekek nagy lelkesedéssel, vidáman 
kerestek meg.

Csütörtök délelőtt átmentünk a Samsung Smart School épületébe. 
Itt tabletetek használatával angol nyelvi feladatokat oldottak meg.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vendégeként játékos 
feladatok is várták őket. Ajándékként Farkas Kristóf Vince: A Kozma-
part emlékei című kiadványát is megkapták. Ezután megtekintettük 
a kiállításokat: Bedekovich térképei, Bedekovich térképei nyomában, 
Jászok hagyományai, huszárok, Madárlesen a Jászságban, Régi Jász-
fényszarui képeslapok, Penczner Pál festőművész alkotásai. Az önkor-
mányzat ajándékaként mindenki egy csomag mézeskalácsot kapott, a 
gyerekek nagy örömére. Köszönjük!

A tábor zárásaként a gyerekek lerajzolták, leírták, miért is szerettek 
itt lenni. Ez megtekinthető a Penczner Pál Közhasznú Alapítvány 
Facebook-oldalán.

Az oktatók, Judit és Flóra minden táborozó munkáját, teljesítmé-
nyét egy-egy oklevéllel, apró ajándékkal ismerték el.

Az étkezést a Régi Kaszinó étterem és kávézó bonyolította ismét ki-
válóan.

A tábor sikeres lebonyolításához hozzájárultak: Barócsiné Kovács 
Zsuzsa, Berényi Ferencné, Berze Éva, Berze Lászlóné, Hornyák Me-
linda, Horváth Boglárka Orsolya, Kovács Béla, Kovács Béláné Pető 

Magdolna, Nagyné Faragó Má-
ria, Novokrescsenszkov Angéla, 
Novokrescsenszkov Tamás, Pocsai 
Judit, Somlai Flóra.

Köszönjük a munkájukat!

Köszönet Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának, a GAMESZ 
munkatársainak, az általános is-
kolának, és a Régi Kaszinó étte-
rem és kávézónak.

Kép és szöveg: Berze Lászlóné
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk, nagymamánk,

BORBÉLY KÁROLYNÉ
sz. GERGELY ANNA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

Külön köszönet az Idősek Otthona dolgozóinak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DEÁK IMRÉNÉ ÉZSIÁS ANNA
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

DEÁK IMRE
halálának 9. évfordulójára.

„Elfáradt a szív, megszűnt dobogni,
De a szeretet lángja érted örökké fog lobogni.”

A szerető család

„A halál olyan súlyos veszteség,
hogy valójában sohasem lehet feldolgozni.

Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek,
de a hiánya mindig megmarad.” (Ara Rauch)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DOBÁK JÓZSEF
temetésére eljöttek, és osztoztak fájdalmunkban.

Szerető családja

Emlékezés szeretett Nagynénémre

CSUKA JÁNOSNÉ
PALÓCZ ILONÁRA

(1936–2019)
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek.

S míg élünk őrizzük őket.”
Unokahúgod: Teri

Emlékezés

SÓS ALAJOS
halálának 2. évfordulójára.

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.

Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

Szerető feleséged és családod

Emlékezés

KOVÁCS IMRE
halálának 25. évfordulójára.

„Megpihentél fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.

De az emlékeddel a szívünkben maradtál,
Számunkra te soha, soha meg nem haltál.”

Emlékeznek: felesége, gyermekei, unokái és dédunokája

Emlékezés

HORVÁTH ILONA
halálának 20. évfordulójára.

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívemben örök a fájdalom

és a soha el nem múló szeretet.”
Ikertestvéred: Rózsi

Kedves Gyerekek!
UEFA EURO 2020
kártyacserebere klub indul
2019. szeptember 14-től
a könyvtárban.

Várjuk együtt
a 2020-as foci Európa bajnokságot,
hozd el az albumodat és
felesleges kártyáidat és cserélj!

Nagy Ildikó
könyvtáros

Focikártya cserebere

Anyakönyvi hírek – JÚLIUS
SZÜLETTEK: Dénes Kevin (Szénási Szabina), Radics Martin Ta-

más (Farkas Annamária).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Csépány Nikolett és Káposztás 

László, Kirják Valéria és Juhász András, Tóth Angelika és Tóth Gergő.
ELHUNYTAK: Borbély Károlyné Gergely Anna (75), Búzás János-

né Boros Mária (92), Dávid Miklós József (98), Deák Imréné Ézsiás 
Anna (58), Holló János (83), Langó Rudolfné Sőregi Magdolna (78), 
Luda Lajos (87), Pethes Béláné Kovács Erzsébet (94), Zsámboki Lász-
ló (83). Az adatok tájékoztató jellegűek.

A XV. Jászsági gazdaköri népdalköri találkozón lépett fel
a Fehér Akác Népdalkör Jászjákóhalmán. Képaláírás, kép: Dávid Ildikó

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

 Fél oldalas  ............ 20.000 Ft
 Negyed oldalas  ..... 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ........ 30 Ft/szó
 Keretes  ................. szöveg  .......... 30 Ft/szó
   illusztráció  ... 500 Ft/db
 Családi esemény  ... szöveg  .......... 30 Ft/szó

   fotó  ............. 1.000 Ft/db

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

földszinti kistermében 9-11 óráig.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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JAKE
2 éves keverék kan

JAMES
1,5 éves
német-
juhász
keverék
kan

GEDEON
4 éves csaucsau keverék kan,
egyik szeme hiányzik

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

15 ÉVESEK LETTÜNK!
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Minden kedves vásárlónknak
elkészült szemüvegéhez ajándékot adunk!

SZÜLINAPI AKCIÓINK:
Keretek: –40%

Multifokális lencsék: –30%
Napszemüvegek: –30% kedvezménnyel.

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Magócs Dániel vagyok. 2019. 08. 12-én nyi-
tottam meg Jászfényszarun a Szabadság út 
31. szám alatt található biztosítási irodámat. 
Immár 7. éve dolgozom a Generali Biztosító 
Zrt.-nél. Komplex biztosító vagyunk, ezért 
minden élethelyzetre tudunk megoldást akár 
magánszemélynek, akár cégeknek.

Szolgáltatásaink:
· Nyugdíjcélú megtakarítás (akár 20% adókedvezmény)
· Élet-, baleset, egészségbiztosítás
· Lakásbiztosítás
· Vagyonbiztosítások 
· Felelősségbiztosítások
· Gépjármű-biztosítások
· Fundamenta
· Hitelek szaktanácsadás
· Utasbiztosítás
· Mezőgazdasági biztosítás

Tiszteltelettel várok mindenkit az irodámban
hétfőtől-csütörtökig 9:00-tól 17:00-ig.

Nyitvatartási időn kívül időpontegyeztetésre is van lehetőség.
Telefonszám: 06-30/737-4247

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

Starlite
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin
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Az október 20-i Máté Péter emlékestre jegyek már kaphatók
a művelődési házban. A koncertet Jáger János és barátai adják.

Programajánló
Szeptember
5-7.  Libanapok és testvérvárosi találkozó Kiskunfélegyházán
7. 15:00 Papagáj kiállítás a művelődési házban
13-14  Iglice Hagyományőrző Néptáncegyüttes
  vendégszereplése a debreceni fesztiválon
14. 17:00 Golf együttes koncert a FÉBE-színpadon
15. 11:00 Szent kereszt búcsú a felső temetői kápolnánál
18. 19:00 Stand up comedy
  előadás
  a művelődési
  házban
19. 17:00 Rákóczi és 

az1848/49-es
  szabadságharc
  – kiállításmegnyitó 

a művelődési
  házban
21. 15:00 Nyílt nap
  a Kiss József
  Helytörténeti
  Gyűjteményben
  a Kulturális
  Örökség Napja 

(17:00-ig)
21.  Szent Gellért-napi programok
  az Ars Sacra
  fesztivál keretében – nyitott templomok napja
30. – okt. 4.  A magyar népmese napja, Országos Könyvtári Napok
  programjai a városi könyvtárban

Október
4. 13:00 II. Jászfényszarui futófesztivál
  in memoriam Maróti István 
4. 20:00 Rocktóberfeszt
  – nyárbúcsúztató
  Hooligans koncert
6. 9:00 Megemlékezés az 

aradi vértanúkról a 
Városházánál

Időszaki kiállítások
· Kalapgyár retró
 – ipartörténeti kiállítás
 a Szent Erzsébet
 Közösségi Házban 
· Zilahy szabadtéri tárlat
 a Kisiskola épületén
· Rákóczi emlékezete
 – a művelődési házban
· Az 1848-49-es szabadságharc
 – 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

Országos Könyvtári Napok 2019. szeptember 30. – 2019. október 6.

Idén is bekapcsolódunk az országos rendezvénysorozatba,
az alábbi tematikákhoz biztosan rendelünk rendezvényt, programot.

Szeptember 30. hétfő (1. nap): A mese hatalma: könyvekkel a természetért
Október 2. szerda (3. nap): Klímaváltozás: mindannyiunk felelőssége
Október 5. szombat (6. nap): Ökonap 

A részletekért, pontos időpontokért, kérjük, figyeljék a könyvtár honlap-
ját: www.jaszfenykonyvtar.hu), Facebook-oldalát: https://www.facebook.
com/konyvtar.fenyszaru/ és Instagram-oldalát: @konyvtar.fenyszaru.

Nagy Ildikó könyvtáros 

„Könyvtárak az emberért
– felelősség a Földért”


