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„EGYMÁST SEGÍTVE VÁLUNK SZABADDÁ”
Interjú Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal
Emlékszem, ahogy 1990. július 13-án a régi
Tanácsháza egyik kisebb szobájában ülünk
dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselővel
és Győriné dr. Czeglédi Márta vb-titkárral.
Nézegetjük a frissen megjelent újságunk első
nyomtatott példányát, és a közelgő önkormányzati választásokról beszélgetünk.
Most egy laptopon pötyögtetem a betűket,
fogalmazom, milyen kérdéseket tegyek fel a
29 év után újraválasztott polgármester as�szonynak.
Mártika! Gratulálok, hogy a lakosság bi
zalmát ismét elnyerted, és városunk polgár
mestere leszel a következő öt esztendőben.
Magyarországon vajon hány polgármester
dolgozik az első szabad választások óta fo
lyamatosan?
Nem tudom pontosan, de azt igen, hogy
Veresegyháza újra megválasztotta polgármesternek Pásztor Bélát, aki 81 éves, és előtte a
város tanácselnöke volt.
Hogyan élted meg a kampányt, mit je
lent számodra, hogy nem volt kihívód? A
választási eredmény milyen gondolatokat,
érzelmeket váltott ki belőled?
Azt, hogy nincs kihívóm, 2019. szeptember
9. napján tudtam meg biztosan. Azt elmondani sem tudom, milyen jó érzés volt, hogy
a közvetlen kollégáim 5 percen belül felbontottak egy gyerekpezsgőt. Az, hogy október
13-án, a választás éjszakáján milyen érzések
hatottak át, mikor megtudtam az eredményt?
Boldog voltam. Hogy milyen gondolataim
voltak? Telefonáltam. A régi, új, frissen megválasztott képviselőtársaimnak, ahogyan ez
1990 óta szokás a választás éjszakáján, hogy
jöjjenek be és gratuláljunk egymásnak. (Nem
mobiltelefonnal kezdtük... ) A várakozás
során láttam, amint a HVB és a választást
levezető kollégáim dr. Voller Erika jegyző vezetésével, a szavazókörökből beérkezők, milyen sokat dolgoztak, és újra pontosak voltak,
mindent jogszabály szerint csináltak. Nagyon
köszönjük! Rend és tisztaság volt mindenhol,
Jászfényszaru lakossága megadta a választás
méltóságát és ünneppé tette!
A helyi újság régebbi lapszámait lapoz
gatva kapunk képet arról is, mivel kezdő
dött, hogyan indult az önkormányzatiság
gyakorlása településünkön, hogyan élted

ezt meg? Hogyan látod a közel 30 évvel ez
előtti lehetőségeit a fejlődésre Jászfénysza
runak, és most mire számíthat az önkor
mányzat a pénzügyi forrásokat tekintve?

Győriné dr. Czeglédi Márta
Én, már ahogy a felvezetésben említed, itt
dolgoztam korábban is. Minden statisztikát
ismertem és az akkori tanács pénzügyi lehetőségeit is 1982. júniustól. (Közben megszülettek a ma már felnőtt gyermekeim, de
egyik esetben sem töltöttem ki a 3 év gyes-t).
Most is hálás vagyok nagyszüleimnek ezért,
hogy ennek lehetőségét biztosították. Közben
férjemmel kertészkedtünk, én letettem a jogi
szakvizsgát, a párom szakmérnökizett. 1989ben már újra dolgoztam, és megtanultam az
új helyi önkormányzati törvényt. Ez alatt
az időszak alatt Csikós Ferenc tanácselnökhelyettessel dolgoztam. Ekkor még községi
közös tanács volt, a székhelytelepülés mi, a
társtelepülések pedig Pusztamonostor és Jászfelsőszentgyörgy voltak. Az első országgyűlési
választásokat vb-titkárként szerveztem. Nagy
megtiszteltetés volt számomra már maga a
polgármesternek történő felkérés is. Mindig
független jelöltként indultam. Megválasztásomat 1990-ben, illetve a felkérést támo-

gatta a helyi FKGP tiszteletbeli elnöke, idős
Harangozó Imre és idősebbik Ézsiás István
elnök, valamint a helyi SZDSZ, amelyet
akkor Szakali János szervezett. A kampány
nagyon erős és tanulságos volt (két kihívóm
volt). Nagyon megtanultam és tanítom is,
ahol csak tudom, hogy egy dolgot nem szabad megtenni: a nép bölcsességét figyelmen
kívül hagyni. Lakosságunk akkor is, most is,
nyitott volt a fejlődésre, az újra, és ezért kész
volt összefogni és anyagi áldozatot hozni. Például az útépítő közösségekben folyamatosan
nőtt az egy ingatlanra eső lakossági pénzügyi
hozzájárulás mértéke (utoljára ez 60.000 Ft/
ingatlan volt), valamint így építettük fel a
település csatornahálózatát, a gázvezetéket, a
járdákat, részt vettünk a vezetékes telefonfejlesztésben. Ha összeszámoljuk, ingatlanonként a lakosság több mint 200.000 Ft-tal
vett részt az infrastruktúrális fejlesztésekben.
(1990-ben a földutak aránya 70% volt.) Na,
és persze pályáztunk, nyertünk, és nagyon
hittünk az összefogás erejében. A címzetes
főjegyző Mészáros László volt nyugdíjazásáig. Az azóta eltelt idő fejlődését, változásait
a helyben élők ismerik. Más arculatot kapott
a város, és dinamikusan fejlődő gazdag iparral szokták jellemezni településüket. Az ide
utazóknak gondozott szántókon keresztül
vezet az út. Mások a pénzügyi források, ma
is sokat pályázunk, de ez mind benne van
a ciklusbeszámolóban. A város vagyonát jelenleg 17 milliárd Ft-ra tesszük. 2018. évet
számítva a mi településünk adja a megye ipari
árbevételének 33,5%-t. 3 éve pedig már szolidaritási adót kell törvény szerint fizetnünk
az államnak. Ez jelenleg 2018. évre számítva
400 millió Ft/év. Ez jelentősen hat pénzügyi
helyzetünkre, ugyanakkor remélem, sikeres
pályázatokkal mindez kompenzálható, ezért
nagyon sokat kell tenni. Bizonyítani szeretnénk, hogy városunk fejlesztései a térségben,
a megyében, az országban és akár nemzetközi
szinten is figyelemreméltóak.
Hogyan zajlik az önkormányzat munka
tervének, programjának összeállítása? Mik
ennek a programnak a lényeges, Jászfény
szarura vonatkozó specifikus elemei? Külö
nös tekintettel az elkövetkező öt évre.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Öt évre nagyon nehéz előre látni. Most
épülnek Jászfényszaru külterületén az újabb
elkerülő, elterelő utak, fokozott hangsúlyt
kell a közlekedésbiztonságra fektetni, ezért
újabb körforgalom is épül. Megterveztettük
a tornacsarnokot, vásároltunk hozzá telket,
és parkolókat is építünk. Felülvizsgáljuk a
város rendezési tervét, rövidesen átadjuk
a tanuszodát, és amit korábban is, illetve
jelenleg, valamint a jövőben létesítünk, azok
színvonalas fenntartásáról is gondoskodni kívánunk. Hangsúlyozni kívánom: az emberek
igényeit úgy kell tudni megvalósítani, hogy
azok magasabb szinten jelenjenek meg.
Jászfényszarun a meglévő beruházások
működnek, a megkezdett beruházások
megvalósulnak. Fel van-e készülve a város
vezetése az esetleges külső, országot is érin
tő kedvezőtlen gazdasági vagy környezeti
hatásokra?
A felkészülés során eszembe jut egy bölcsesség: „Rossz időkben elég az ész, jó időkben
szükség van a szívre és a jellemre is.” Szerintem mind a háromra szükség van együttesen,

időtől függetlenül. Erre a kérdésre jó választ
szakértők bevonásával igyekszünk adni, ha
bekövetkezne, mert megfelelő makrogazdasági tudást is igényelnek – tájékozódunk.
Milyen elvárásokról tudsz, amelyek a
lakosság részéről jogosan megfogalmazód
nak, de a megvalósítás késik/késhet, vagy
nincs rá mód?
Látnunk kell és különbséget kell tudni tenni az önkormányzat és a vállalkozási feladatok között. Nem szabad veszteséges beruházásba kezdeni. Ilyen lenne például a strand.
Lakosságunk száma nem egészen 6000 fő, és
nem mi döntünk abban sem, hogy hová települnek a nagy bevásárlóközpontok. A lakosság sokkal több információt szeretne még az
eddigieknél is (honlapunkon, újságunkban
jelenleg is sok információt nyújtunk). Örömmel tapasztaljuk, hogy az ittlakók közügyek
iránti érdeklődése nő.
Elhangzott, hogy szeretnéd az önkor
mányzati munkába bevonni a választáso
kon most indult, de a testületbe be nem ju
tott szakembereket. Van-e erre már konkrét
terv?

Mint fentebb kifejtettem, a közélet iránti
érdeklődést nagyra értékelem. Szeretném,
ha mind többen önkéntes munkájukkal
erősítenék városunkat, de nemcsak azok,
akik a választásokra jelentkeztek. A művelt
ember az, aki a lehető legtöbb közösségben
szót tud érteni. Büszke vagyok Jászfényszaru
fejlett közösségi életére, az összefogásra, amit
tanúsítani tudunk.
Lóczi Tamás szavaival üzenem: „egységben
kell lennie a magánéletünknek a közélettel...
A megosztottság terhe tönkre tesz bennünket és
környezetünket is. Az egyik legnagyobb ajándék, amit adhatunk egymásnak, a kiegyensúlyozott, békés személyiség, aminek alapja a belső
és a külső egysége.”
Végül egy sokat tapasztalt újságírónő, Soltész Ágnes gondolatait szeretném megosztani
az olvasókkal, mert teljesen tudok ezzel azonosulni: „Higgyék el nekem, nagyon sok a jó
ember, jelentősen több mint feltételezzük, és a
közéjük tartozók boldogabbak, mint azok, akik
elvesztették a lelküket útközben.”
Sugár Istvánné
Fotó: Baranyiné Altorjai Katalin

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szep
tember és október 13-ig megtartott
ülésein hozott rendeleteiről és határozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2019. szeptember 11.
Jászfényszaru Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §
(1) bekezdése alapján a 2018. március
07-én megválasztott szavazatszámláló
bizottságok tagjait és póttagjait Jászfényszaru településen az önkormányzati
választáson regisztrált jelöltek ismeretében felmerülő összeférhetetlenség miatt
Dr. Voller Erika jegyző
módosította.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság
előterjesztésére döntöttek:
·	Jászfényszaru Alsó temetőben (hrsz. 2497.) járdaépítés tárgyú
beszerzés nyertes ajánlattevőjeként a BÉ-DA-RÉ Kft. vállalkozást
jelölte ki az ajánlatában szereplő bruttó 28.957.993 Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület a beruházásra keret jelleggel
30.000.000 Ft forrást biztosított a város 2019. évi költségvetéséből.
·	Jászfényszaru, Kossuth Lajos úton (hrsz. 486.) járdaépítés, padkarendezés, csapadékvíz-elvezetés munkákra nyertes ajánlattevőként a BAKTATÓ Kft.-t jelölte ki az ajánlatban megjelölt bruttó 8.436.884 Ft elfogadásával.
·	Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-JN1-201700011 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” című projekt keretében:
1. a közúti közlekedésbiztonsági audit elkészítéséhez nyertes
ajánlattevőként Orosz Gyula egyéni vállalkozót jelölte ki az
ajánlatban megjelölt bruttó 762.000 Ft jóváhagyásával.
2. a „Kötelező nyilvánosság biztosítása” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként a Boommédia Kft. vállalkozást jelölte ki az
ajánlatban megjelölt bruttó 336.385 Ft figyelembevételével.
·	Jászfényszaru közintézményeinek (Gondozási Központ, Napfény
Óvoda, Bölcsőde, Polgármesteri Hivatal és GAMESZ, Egészség-

ház, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár) energiahatékonyságának intézkedési tervére, éves felülvizsgálatára, szemléletformálására beszerzés nyertes ajánlattevőként az Ecorisk Kft.-t
választotta ki, az árajánlatában megjelölt bruttó 1.104.900,-Ft
összeg elfogadásával.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a szerződések megkötéséről.
·	A Régi Kaszinó épülete tetőhéjazatának javításához kijelölte
az ajánlattevőket. Egyben felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt jelölje ki a képviselőtestületet utólagos tájékoztatásával.
·	A „Roctóberfeszt – Szabadságkoncert – 30 ÉVE SZABADON”
című könnyűzenei program megrendezéséhez szükséges szolgáltatások (színpad, színpadtechnika bérlés, plakát és szóróanyag készítés, esetkocsi biztosítás) beszerzésére kijelölte az ajánlattevőket. A
képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőket jelölje ki a képviselő-testület
utólagos tájékoztatásával.
Az önkormányzat felhatalmazta a Jászfényszaru Ipari Centrum
Kft. ügyvezetőjét, Versegi Lászlót a BUILD IT Kft.-vel történő szerződéskötésre a biztosítási kötvény beérkezését követően, a
szerződéskötés meghiúsulása esetén az OCTOPUS INVEST Kft.
és a RABEL-DEKOR Kft.-vel történő szerződéskötésre, továbbá
arra, hogy 211.750.114 Ft, vagy 218.384.689 Ft saját erőt biztosítson a beruházás megvalósításához.
Módosították az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletet.
A képviselő-testület elfogadta a 2019. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót.
A testület az intézmények költségvetésében 2019. évre biztosította
a teljesítményhez kötött illetménykiegészítés előirányzatokat ös�szesen 869.390 Ft-ban.
A GAMESZ részére a tanuszoda működési költségeire 2019. évre
2.000.000 Ft előirányzatot biztosítottak.
A JNT/002/00011-20/2016, és JNT/002/00487-56/2016 (1. I/A
építési ütem, és 2. II. építési ütem) számú építési engedélyek meg-
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hosszabbításával a SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.-t bízta meg,
és ennek költségére költségvetésében bruttó 3.048.000,- Ft összeget
biztosított.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság részére 3.841.000,-Ft kölcsönt biztosított a
GINOP-3.3.3-17-2017-00104 jelű, „Korhatártalan Akadémia –
Bedekovich hagyományok és innováció a Jász Világtalálkozó helyszínén Jászfényszarun és térségében” című projekt végrehajtásához.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a kölcsönszerződés megkötéséről.
Jóváhagyták Jászfényszaru Városi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum működési szabályzatát. A fenntartói oldal képviseletére Kovácsné Pető Katalint jelölték ki. A delegált a fenntartó képviseletét
visszahívásáig látja el.
Jászfényszaru Város Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2019/20as tanévben havonta egyenlő összegben, függetlenül a tanítási napok
számától, havi 200.000.-Ft támogatást biztosít az Aranydió Alapítvány részére. A támogatást a településen élő sajátos nevelési igényű
gyermekek folyamatos jászberényi iskolai utazása céljából használhatja
fel. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
A „Táncdal 2019” verseny megvalósításához 500.000,- Ft összeget hagytak jóvá a 2019. évi költségvetés terhére.
Támogatásban részesítette a Cori-Kör Alapítványt annak érdekében, hogy a jászfényszarui óvodások korcsolyaoktatása megvalósulhasson, melyhez 633.750,-Ft összeget a 2019. évi költségvetésében
biztosította.
A régi tűzoltó gépjárművek értékesítése lehetőségének megvizsgálásáról határoztak beérkezett kérelem alapján.
Megvitatták a Jászsági Térségi Televízió külön megjelenési felület lehetőségének biztosítására vonatkozó ajánlatot.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Dózsa
Gy. út 26. szám alatti önkormányzati lakás bérletéről.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2019. október 13-i önkormányzati választáson induló és a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármester, és egyéni képviselőjelöltek
az önkormányzat kiadásában megjelenő „Mi Újság Fényszarun?„
helyi lapban ingyenes bemutatkozási lehetőséget kapjanak azonos,
meghatározott feltételek szerint.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete dr. Sáfár Csilla háziorvos
kérelmét megtárgyalva úgy döntött, hogy a 2020. január 31-ig elszámolandó részarányosan visszafizetendő támogatási összeg befizetését
követően a Jászfényszaru, Mező út 3. száma alatti lakóházra bejegyzett
jelzálogjog törlésével kapcsolatosan az e tárgyban megkötött szerződés
alapján a teher törlésének érdekében felhatalmazta a polgármestert a
szükséges intézkedés megtételére.
2019. október 2.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
·	A Régi Kaszinó tetőhéjazatának javításához nyertes ajánlattevőként a BORBÉLY-ÉP Kft. vállalkozást jelölték ki, az ajánlatában megjelölt bruttó 6.936.299 Ft figyelembevételével, mely
összeget a képviselő-testület a város 2019. évi költségvetéséről szóló alaprendelet 7. melléklet „Jászfényszaru Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási céltartaléka” 7. „Ingatlanfelújítások” sorában szereplő keretből biztosítja.
·	A „Fásítás Jászfényszaru 2019.” program keretében növények
beszerzésére kijelölte az ajánlattevőket. Ezen célra Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete keret jelleggel 8.000.000
Ft összegű forrást különített el a 2019-es évi költségvetésében. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a nyertes ajánlattevőt jelölje
ki, és kösse meg a szerződést.
A testület elfogadta Kiss Tamás lakos napirenden kívüli lakossági
hozzászólásának megtételét.
A képviselő-testület megismerte az Alsó temető öntőzőkútjainak
felújításával kapcsolatosan tett lakossági észrevételt, melynek megvizsgálásával megbízta Győri János alpolgármestert és Zsámboki Sándor
GAMESZ-igazgatót a projektiroda munkatársainak közreműködésével. Elfogadta, hogy a végrehajtásra szükség szerint maximum

3
2.000.000 Ft használható fel, figyelembe véve a közbeszerzési értékhatárokat is.
Az önkormányzat elfogadta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesternek a „Roctóberfeszt – Szabadságkoncert – 30 ÉVE SZABADON” című könnyűzenei program megrendezéséhez szükséges
beszerzések nyertes ajánlattevőinek kijelöléséről szóló tájékoztatását.
A Jászfényszaru Bercsényi út 2/b/8 szám alatti lakást az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér
mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet
szabályainak megfelelő alkalmazásával Kelemen Dóra, a Jászfényszaru
Gondozási Központ alkalmazásában álló védőnő részére szolgálati jelleggel bérbe adta 2019. 10. 03. napjától.
Rendeletet alkottak az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló rendelet módosításáról.
Jóváhagyták a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége alaptagdíjának
57.910 Ft-os, kiegészítő tagdíjának 208.484 Ft-os összegét, mindös�szesen 266.394 Ft-ot.
Kiírták a pályázatot az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Vasvári P. út 5. számú önkormányzati lakás bérletére, valamint
megbízták a polgármestert, hogy a nyertes pályázóra tegyen javaslatot
a jóváhagyott szempontok figyelembe vételével.
A képviselő-testület a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatásáról döntött, mely keretösszeget
az önkormányzat a 2019. évi költségvetés terhére biztosította, annak
figyelembe vétele mellett, hogy a fenntartó (Egri Főegyházmegye) kerüljön megkeresésre támogatás céljából, mely összeggel a keretösszeg
csökkentésre kerülhet.
A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolába szállításával ös�szefüggésben hozott határozat alapján döntött arról, hogy az önkormányzat a 2019/20-as tanév vonatkozásában 1 fő munkavállalót
alkalmazzon 6 órában a tömegközlekedés idejére utazási költségtérítéssel.
Jászfényszaru Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete Németh
Bálint pusztamonostori lakos kérelmét megtárgyalta, és javasolta a
támogatási kérelem Pusztamonostor Község Önkormányzatához való
benyújtását.
A testület elutasította a Magyar Légimentő Szolgálat, Segítő szívvel,
jó szándékkal Közhasznú Alapítvány együttműködésével történő támogatás iránti kérelmét.
Döntöttek arról, hogy heti egy alkalommal, pénteken 19:50 és
20:40 óra között ingyenesen biztosítja Jászfényszaru lakosainak
a Jászberényi Műjégpálya használatát annak 2019. november 8.
és 2020. február 28. közötti működési időszakában, de legfeljebb
476.000,- Ft+áfa teljes szolgáltatási díj összegig. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert ennek megfelelően a megállapodás
megkötésére.
A műjégpálya használathoz igénybe vett busz költségeinek fedezésére
keretjelleggel 391.000 Ft+áfa összeget biztosítottak a költségvetésből.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete parkoló terület iránti kérelmet megtárgyalva javasolta, hogy a kérelmező a
szórakoztató eszközeinek számára biztosítandó őrzött parkoló iránti
igényét magánszemélyek és egyéb tulajdonban levő szabad területek
bérlésével próbálja meg biztosítani.
Megtárgyalta a Prevenció 2006 Bt. tanuszoda bérlése tárgyában benyújtott kérelmét.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a bérleti szerződés megkötésére a tanuszoda átadását követően a gyógyúszás és úszótanfolyamok megtartása érdekében a IV. Béla Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola úszásoktatásával összhangban indokolt visszatérni.
Az SRF (indiai beruházó) beruházása közműellátottságának
biztosítása érdekében felhatalmazták a polgármestert a korábban 2012. 06. 30-tól hatályban lévő bérleti és üzemeltetési szerződés
3.2.1.3 pontban rögzítettek szerint, hogy megállapodást kössön a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ajánlata alapján az ivóvízvezeték még hátralévő munkáinak (tűzcsapok, élőre kötés), valamint a
szennyvízvezeték kiépítésére vonatkozóan az alábbiak szerint:
· SRF út ivóvíz gerincvezeték szerelvényei kiépítése:
3.428.580,- Ft+áfa (4.354.297,- Ft)
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
· SRF út Szennyvíz gerincvezeték kiépítése:
12.005.892,- Ft+áfa (15.247.483,- Ft)
· Damjanich utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése:
549.877,- Ft+áfa (698.344,- Ft)
Ezen költségek fedezete a TRV Zrt. által kezelt közműfejlesztési hozzájárulás egy része, melyhez a tervdokumentációt az önkormányzat
biztosítja.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi
csapadékvíz-levezetés érdekében szükséges feldatok elvégzését a határozat mellékleteként csatolt térkép szerint határozta meg. A térképen megjelölt utakat úgy építi ki, illetve a mellette levő vízelvezetési
rendszert, hogy azok alkalmasak legyenek a csapadékvíz levezetésére
a domborzati viszonyoknak megfelelő vízgyűjtőkbe (így az átereszek
kiépítése a P/3 útszakasz alatt lévő áteresz kitisztítása) a termőföldek és
az ipari övezet zavartalan hasznosulása érdekében.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert értékbecslés elkészíttetésére egy külterületi ingatlan vételi szándékával, az ingatlan tulajdonosával áralku lefolytatására, valamint adásvételi szerződés megkötésére az értékbecslésben foglalt forgalmi értéknél nem magasabb vételár
meghatározásával.

Az önkormányzat zárt ülésen megtárgyalta az Állami Számvevőszék
„Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft.” címmel készített számvevőszéki jelentésre Versegi
László, a JIC Kft. ügyvezetője által tett írásos észrevételét.
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a számvevőszéki ellenőrzésről készített végleges jelentésben megállapításra kerülő észrevételre
a JIC Kft. határidőn belül elkészíti az intézkedési tervet, melyet az
Állami Számvevőszék részére benyújt.
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.
(XII.15.) számú önkormányzati rendelet értelmében a bérlő lakásbérlet szerződés iránti hosszabbítási kérelmet megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az új bérlő kijelöléséig, de legfeljebb 2020. május 31-ig a
jelenleg fennálló szerződési feltételek mellett a Bercsényi Miklós út
2/C 3. számú ingatlanban tartózkodhat.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete felhatalmazta Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármestert a Sangjin Micron Hungary Kft. bővítése kapcsán tárgyalás lefolytatására annak lehetséges helyszíneiről.
Dr. Voller Erika
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK – 2019. OKTÓBER 13.
A 2019. október 13-án a Jászfényszarun megtartott önkormányzati
választáson a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 4688 fő
volt, melyből a szavazóként megjelent választópolgárok száma 1672
fő. A részvétel tehát 35,6%-os volt.
Polgármester választása
A polgármesteri szavazólapok 1571 érvényes szavazatot tartalmaztak, a megválasztott polgármester Győriné dr. Czeglédi Márta (független) lett.
Egyéni listás választás
A települési képviselők egyéni listás választáson az összesen 1652
érvényes szavazólapon leadott érvényes szavazat alapján a 17 jelöltből a legtöbb szavazatot elért 8 fő megválasztható képviselő jutott
mandátumhoz.
Zsámboki Sándor ................. (független)................. 998 szavazat
Szakali János Vendel............. (független)................. 975 szavazat
Lovászné Török Magdolna .... (független)................. 950 szavazat
Szabó László.......................... (független)................. 925 szavazat
Berényi Ferenc....................... (független)................. 809 szavazat
Tóth Norbert......................... (FIDESZ-KDNP)...... 806 szavazat
Sándor Sándor....................... (független)................. 791 szavazat
Győri János Bertalan............. (független)................. 727 szavazat
Gyetvai Mónika.......................(független)....................610 szavazat
Mezei Zsolt..............................(független)....................546 szavazat
Kiss Tamás...............................(független)....................436 szavazat
Berze János..............................(független)....................334 szavazat
Lakatos Zoltán.........................(független)....................320 szavazat
Vitányi Szabolcs.......................(független)....................257 szavazat
Berze Éva.................................(független)....................167 szavazat
Csizmarik Gyula......................(független)....................118 szavazat
Bali Zsolt.................................(független)......................99 szavazat

A választás napján a Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási
Bizottság, a Helyi Választási Iroda tagjai – közel 80 fő – dolgoztak
azon, hogy a választás törvényesen, jogszerűen és szakszerűen kerüljön
lebonyolításra.
Sem a jelölés időszakában, sem a választást követően kifogás benyújtására, fellebbezésre nem került sor.
A választás lebonyolításában közreműködőknek ezúton is köszönjük, hogy hatékonyan segítették a munkát, és sikerült a településünkön biztosítani a törvényességet.

Nemzetiségi önkormányzati választás
A településünkön ezen a napon sor került a roma nemzetiségi önkormányzati választásra is, melynek feltétele volt, hogy a településen a
nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
elérje a választás kitűzésének időpontjában a jogszabályban előírt mértéket. A választói névjegyzékben 74 választópolgár kérte a felvételét,
tehát a választás kitűzésének feltételei fennálltak.
A nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítására 5 szavazó
körben került sor, a „zöld borítékokban” leadott szavazatokat a Helyi Választási Bizottság számolta meg. A nemzetiségi önkormányzati
választáson szavazóként megjelent választópolgárok száma 31 fő volt.
Az érvényes szavazólapok száma ugyancsak 31. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó törvény alapján a megválasztható képviselők száma 3 fő. A választáson 3 FIROSZ jelölt indult.
Az érvényes szavazatok alapján a roma nemzetiségi önkormányzatba megválasztott képviselők:
Glonczi Rudolf ..................... (FIROSZ).................... 23 szavazat
Szénási Sándor...................... (FIROSZ).................... 19 szavazat
Ajtai István ........................... (FIROSZ).................... 17 szavazat
Megyei önkormányzati közgyűlési lista
A településen lebonyolításra került a megyei önkormányzati választás is, melynek szavazóköri jegyzőkönyveit a Helyi Választási Iroda
továbbította a Területi Választási Irodához.
A megyei közgyűlési listákon 1577 érvényes szavazatot tartalmaztak az urnák, melyek megoszlása az alábbi:
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt
..................................................................................856 szavazat
JOBBIK Magyarországért Mozgalom ...........................204 szavazat
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ..................................152 szavazat
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT................................134 szavazat
MOMENTUM MOZGALOM...................................133 szavazat
MI HAZÁNK MOZGALOM........................................77 szavazat
MAGYAR MUNKÁSPÁRT...........................................21 szavazat
Helyi Választási Iroda
Győriné dr. Czeglédi Márta újraválasztott polgármester asszonynak, az újraválasztott 8 képviselőnek, és a mandátumhoz jutott 3
nemzetiségi önkormányzati képviselőnek gratulálunk!
Önkormányzati munkájukhoz sok sikert és hozzá jó egészséget
kívánunk!
Dr. Voller Erika
HVI vezető
jegyző
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Emlékezés az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulóján
Nemzeti ünnepünk alkalmából
az ’56-os emlékműnél október 23án délután fél 5-kor vette kezdetét
a megemlékezés Jászfényszarun. A
Himnusz eléneklése után városunk
vezetői Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester, Győri János Bertalan
alpolgármester, dr. Voller Erika
jegyző, a kisebbségi önkormányzat
és a diákönkormányzat képviselői
koszorút helyeztek az emlékmű
talapzatára. A tiszteletadáson jelen
voltak a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal vezetői, dr. Dobos Róbert és dr. Gócza Tamás.

Az emlékezés a templomban folytatódott, ahol szentmise keretében
Kiss Gábor esperesplébános osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. A szertartást követően került sor az alkalomra dr. Kocsisné Horti
Monika, Bordásné Kovács Katalin, Balogh Zsuzsanna, Sándorné Tóth
Éva, Kovács Tímea és Kotánné Kovács Tímea által szerkesztett ünnepi
műsor bemutatására, melyben az ’56-os forradalom emlékezetes pillanatait idézték meg a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Művészeti
Alapiskola volt és jelenlegi diákjai. Közreműködött az egyházi, a városi
és az iskolai kórus. 
Szöveg: Sugár Istvánné
Képek: Lovászné Török Magdolna, Sugár Istvánné
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Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászfényszaru településen

2019. november 9-én, reggel 7 órától lomtalanítást
szervez a Szelektív Kft. (hulladékszállító cég)
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti,
feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki
az ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja,
a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon
baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem
szállítja el a cég.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem kihelyezett hulladékért nem megy vissza a szállító gépjármű!
Tájékoztató – lomtalanítás
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok
esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt
mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett
kockázatot jelent.
El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes
göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik,
elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső,
gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes
összetevőjű hulladékok.
Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék,
autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.
A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat
– kommunális és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el megrendelés alapján.

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 Jászfényszaru, Vasvári P. út 5. szám alatti
bérlakásra.
A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.

BABFESZTIVÁL ÉS ARATÓNAP ZAKLICZYNBEN

Nyolc fős jászfényszarui delegáció utazott 2019. augusztus 31-én
lengyel testvérvárosunkba, Zakliczynbe, ahol a hagyományos babfesztivál és aratónap rendezvényein vettek részt.
A delegációt Berényi Ferenc önkormányzati képviselő vezette, aki
köszöntötte a vendéglátókat és átadta a fényszaruiak üdvözletét a fesztivál ünnepélyes megnyitóján. A kétnapos rendezvény gazdag programokkal várta a résztvevőket. Termékbemutatók, kiállítások, vásárok
mellett sor került többek között jótékonysági célú licitálásra elszármazott művészek alkotásaiból, továbbá hagyományőrző táncosok
fellépésére, zenekarok bemutatkozására, és a rockzene kedvelőinek is

szólt színvonalas műsor. Szeptember elsején a hálaadó szentmise után
rendezték az aratónapi ünnepséget, melynek keretében került sor a
Kis-Lengyelország legjobb településvezetője cím odaítélésére. Ezen a
napon láthattuk az aratónapra készült szebbnél szebb koszorúkat, virágkompozíciókat.
Másnap délelőtt a Tarnów megyei takaros kisváros polgármestere,
Dawid Chrobak és az önkormányzat titkára, Janusz Krzyczak búcsúztatta a vendégeket a művelődési házban, akik itt mondtak köszönetet
a kedves fogadtatásért és vendéglátásért.
Szöveg: Sugár Istvánné · Fotó: Benke Judit
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A városfejlesztés a helyi gazdaságot és a lakosságot is szolgálja*
Jászfényszaru a Jászság
kapuja, ahol az önkormányzat fejlesztések sorát
valósította meg az elmúlt
években. Ennek a fenntartható, vonzó várost építő
munkának köszönhetően
az „Élhető és éltető Jászfényszaru” mára valósággá
vált. Nyitottság és lendület, befektetőbarát politika,
együttműködés, innovatív
ötletek és hagyományőrzés
egyaránt meghatározza a
települést.
Jászfényszaru tavaly ünnepelte másodszor elnyert váGyőriné dr. Czeglédi Márta
rosi címének huszonötödik
évfordulóját. A várossá avatás
elindította a települést a megújulás útján. Erre az alapkőre épültek
később az önkormányzat fejlesztési céljai, melyek folyamatosan
hozzájárultak új munkáltatók és munkavállalók letelepedéséhez,
a lakosság komfortérzetének javításához. – Az elmúlt öt évet továbbra is a gazdaság fejlesztése hatotta át, illetve ezt számos egyéb
beruházás kísérte. Fejlődő kisvárosunknak megyei szinten is nagy
jelentősége van. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy 2018-ban
a megyei árbevétel 33,5 százaléka Jászfényszarun képződött. Úgy
gondolom, hogy ez az arány önmagában kifejezi azt, hogy milyen
jelentősége van a helyi gazdaságnak úgy Jászfényszarun, mint a
Jászságban, de országosan is – mutatott rá Győriné Dr. Czeglédi Márta, polgármester. A kilencvenes évek elején a térségben itt
volt az egyik legmagasabb a munkanélküliek aránya. – Akkoriban
mi nagyon megtanultuk, hogy a munkahelyek léte mennyire fontos tényező az emberek gazdasági és lelki stabilitásához, a hosszú
távú jövőtervezéshez. Természetesen nem egyik napról a másikra
alakult ki az erős helyi gazdaságot meghatározó ipar, hanem az
önkormányzat ciklusokon átívelő tevékenységének köszönhetően
– állapította meg a városvezető. A Kalapgyár ötven évvel ezelőtt
települt meg a városban, ami megalapozta a helyi iparkultúrát, éppen ezért idén emlékévet szerveztek, hogy méltó módon megünnepeljék a jeles évfordulót. – Az ipari területen jelenleg olyan nagy
vállalkozások működnek, mint a Samsung, a Sangjin, de említhetném még ennek a ciklusnak az egyik legnagyobb befektetőjét,
a német Thyssenkrupp céget is. A magyar kormány támogatását
élvező csomagolóanyagokat előállító indiai SRF gyár beruházása
folyamatban van. Természetesen ahhoz, hogy ilyen cégek le tudjanak települni, olyan infrastruktúra és szolgáltatói háttér szükséges,
amely mind energetikában, mind pedig közlekedésben, hulladékszállításban, víz- és szennyvízszolgáltatásban ki tudja szolgálni a
cégeket és a lakosságot is. Ez pedig nagy beruházásokat feltételez –
hangsúlyozta Győriné dr. Czeglédi Márta.
Jászfényszarun az elmúlt öt évben több sikeres útfejlesztés meg
valósult. – Ezek közül mindenképp kiemelném, hogy megépült
a Hatvan–Jászfényszaru közötti kerékpárút. Európai uniós támogatással elkerülő és elterelő utat építettünk. A beruházások
végrehajtása során az önkormányzat mindvégig együttműködött
a kormánnyal, a térség országgyűlési képviselőjével és a megértő
türelmet tanúsító lakossággal. Pócs János tevékenységének köszönhetően folyamatban van a 32-es számú főút felújítása – tette
hozzá a polgármester. A külterületén élő lakosok komfortérzetét
is javították, hiszen nemrég lezárult a mintegy kilencven milliós
tanyavillamosítás.
* Forrás: Megújuló Jászság. Az Új Néplap melléklete, 2019. szeptember

– Ha visszagondolunk az elmúlt évekre, nem is olyan egyszerű
felsorolni azokat a beruházásokat, amelyek még élhetőbbé teszik
városunkat. Ebben a ciklusban adtuk át a felújított parókiát, a
Szent Erzsébet Közösségi Házat, az Idősek Otthonát, megvalósítot
tuk a zöld város projektet. Folytattuk a gyermekes családokat támogató fejlesztéseket, így két évvel ezelőtt megépült a Nagyfény
Óvoda, idén pedig a legkisebbek birtokba vehették az új bölcsődét.

Ezzel a városközpontban tulajdonképpen egy gyermekcentrumot
alakítottunk ki, ahol az alsó tagozatos általános iskola tanuszodával bővült. A szépen felújított egészségház mellett májustól biztosítjuk a mentőtiszti szolgálat működését, ami jelentősen növeli a
helyiek biztonságérzetét. Nagyon sok figyelmet fordítunk a városban a parkosításra és zöldítésre, a lakosok körében népszerűségnek
örvend az önkormányzat fásítási programja, ami rózsaültetéssel
egészült ki. Jászfényszaru kaputelepülés, olyan gazdasági erővel
rendelkezünk, amely térségi, nemzetgazdasági, sőt nemzetközi viszonylatban is jelentős. Tevékenységünket a képviselő-testület segítő, hatékony együttműködésével, a hivatali dolgozók és szakértők
közreműködésével tudjuk eredményesen végezni, és reméljük,
hogy a jövőben folytatni is – összegezte Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester.

Új sportcsarnok épül
az iskola mellett
Jászfényszarun évről évre arra törekednek, hogy az egészséges
életmódra nevelés egyik zálogának, a sportnak is minél jobb feltételeket teremtsenek. Ebben az évben adták át az új műfüves pályát
a sportcentrumban, a jövőben pedig új sportcsarnokot létesítenek
az iskola melletti területen. Az önkormányzat, az intézmények és
a civil szervezetek rendezvényeiket minden évben úgy állítják ös�sze, hogy minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb
programot. A jászok legnagyobb ünnepét, a XXIV. Jász Világtalálkozót tavaly a városban rendezték meg, ami meghatározó élmény
volt mind a lakosok, mind a környező és távolabbi településekről
érkező vendégek számára.
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ÓVODAI HÍREK
Futott az ovi!

Október 4-én második alkalommal vehettek részt a Napfény Óvoda
gyermekei – kicsik és nagyok – a II. Jászfényszarui Futófesztiválon,
melyet Maróti István emlékére rendeztek meg. Közel 80 óvodás lány
és fiú futotta végig a 360 m-es távot. Szívüket, lelküket beleadva mosollyal az arcukon érkeztek meg a célegyenesbe. Az első három helyezett eredményeinek közösen örülve, kicsit fáradtan szurkoltak tovább
a délután folyamán az iskolásoknak.
Dobogós lányok:
I. Bagi Adrienn
(Csiga csoport)
II. Kovács Maja
(Csiga csoport)
Megosztott
III. Bognár Melánia
(Csiga csoport)
		Lukács Jázmin Bettina (Maci csoport)
Dobogós fiúk:
I. Suba Áron
(Maci csoport)
II. Berényi Bence
(Csiga csoport)
III. Vitányi Dávid
(Pillangó csoport)
Klippánné Jáger Melinda · Fotó: Vígné Káposzta Erzsébet

A nyertes fiúk

Már óvodás vagyok

Fotók: Földvári E., Kovácsné Papp A., Vígné Káposzta E.

Sportnap az oviban

A Katica csoport
„Nahát, már ekkora gyerek vagy! Óvodába jársz!
Ki hinné, hiszen tegnap még kocsiban tologatott az anyukád!”
/Janikovszky Éva/
Megérkeztek az első „fecskék” a Ficánka és a Katica csoportba.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Homokcsere
Szeptember végén rendeztük immár hagyományos sportnapunkat.
A Méhecske csoportos óvó nénik (Miléna, Kati) irányításával rendeztük be a különböző állomásokat. Volt karikába bújás, egyensúlyozó
járás, békaugrás, cicamászás stb., és természetesen közös bemelegítő
tornával nyitottuk meg a délelőttöt. Befejezésként a szülők által hozott
gyümölcsökből, zöldségekből ropogtattunk. 	 Földvári Edit

Piciknek ajánljuk
·	Újra indult a babatorna a művelődési házban Ritter Szilvia vezetésével. Csütörtökönként 10 órától várjuk a totyogó csöppségeket és
szüleiket játékos foglalkozásainkra.
·	Dr. Kocsisné Horti Monika vezetésével szerdánként 10 órakor
találkozhatnak a Dúdoló közkedvelt foglalkozásain a legapróbbak.
·	
Új csoportként indult az óvodás korosztálynak a Csicsergő.
Szerdánként 16.30-kor dr. Kocsisné Horti Monika tart énekes
foglalkozásokat részükre.
Szeretettel várjuk egyre szélesedő könyvtári szolgáltatásainkkal is a
kisgyermekes szülőket és gyermekeiket. 	
Katinka

Segítő apukák
Apukák, nagypapák, testvérek lapáttal, talicskával felszerelkezve érkeztek október első napjaiban óvodánkba. Kedves Felnőttek, nagyon
szépen köszönjük, hogy időt szakítottatok ránk, és segítségetekkel
megújultak a homokozók.
Szöveg: Földvári Edit · Kép: Mezeiné Folyó Angéla
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Állatok világnapja

Őszi galérianyitó
a Napfény Óvodában
Az ősz színei inspirálták a szeptember közepén
megtartott összejövetelünket. A művészetek jegyében egy lassan elfelejtett
technikát, az üvegfestést
elevenítettem fel, melyet
a galériafalra állítottunk
ki az óvoda aulájában.
Előzményként
minden
csoportban végrehajtottunk egy kísérletet, ahol a
színek keveredését lehetett
megtekinteni. Az üvegfestés elkészítésének folyamatát szemléltettem is a
piros csoportban, miután
a gyerekeknek színes divatbemutatót tartottunk, verseltünk, énekeltünk furulya és fuvola kísérettel kolléganőim segítségével. A színek világa nagy érdeklődést keltett a gyerekekben, melyet egy
fényjátékkal zártam. Majd kivonultunk az aulába „színes” táncukra,
melyhez a talpalávalót a Misztrál együttes húzta.
A galéria mellett kihelyezett kis kosárkákba az ősz kincseit gyűjtjük
(mogyoró, dió, gesztenye stb.), melyet a csoportok barkácsolás során
és a külső világ tevékeny megismerése során használnak majd fel.
Szöveg: Sinkovics Gebura Katalin · Fotó: Dobák Jánosné

Ismét megemlékeztünk óvodánkban az állatok világnapjáról. Voltak
csoportok, amelyek az óvoda berkein belül, a Méhecskék és a Csigák
családoknál, helyszínen figyelhették meg az állatokat. Etethették, simogathatták őket. A Méhecske csoport az Ördög Tanyára, a Csigabiga csoport pedig Szakali Jánosékhoz látogatott el.
A Jászberényi Sas központ munkatársa a gyerekek segítségével varázs
dobozából a vörös vércsét varázsolta elénk.
Szöveg: Földvári Edit · Fotó: Földvári Edit, Dobák Jánosné

ISKOLAI HÍREK
Szent Gellért-nap

A pedagógusok védőszentjéről emlékeztünk meg tanítványokkal,
szülőkkel és egyházközségünk tagjaival együtt a Szent Gellért-nap
alkalmával. Kisiskolásaink kézműveskedéssel és egy mesejátékkal ünnepeltek, majd a szentmise után a nagyobbaknak gyönyörű, szívmelengető zenei élményben volt részük Várnagy Andrea és Farkas Lili
négykezes zongorajátékának köszönhetően. Istennek legyen hála ezért
a napért. 	
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna

Mazsola csoport mi vagyunk, szüretelni indulunk!
Az idő most is csuda jó, dolgozzunk hát, halihó!!!
Lipem-lopom a szőlőt, munkával töltöm az időt...
Vitaminnal tömöm pocakom, boldogan telik a napom!
Kép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea

2019. szeptember 21-én Jászjákóhalmán baráti népdalköri találkozón lépett fel a Fehér Akác Népdalkör. 	Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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ISKOLAI HÍREK – Új pedagógusok
Kis-Balog Juditnak hívnak,
férjemmel és három gyerme
künkkel hosszú évek óta Jász
fényszarun élünk.
Már gyermekkoromban kiderült, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, így egyértelmű
volt, hogy pedagógus leszek.
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán tanító szakon, illetve német nyelv
műveltségi területen végeztem.
Gyakorlati éveimet a jászberényi
Gróf Apponyi Albert Általános
Iskolában töltöttem. Az iskola
elvégzése után adminisztratív területen dolgoztam, majd onnan
mentem gyes-re.
2019 szeptemberétől itt Jászfényszarun, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1. a osztályának napközis nevelőjeként tevékenykedem, és egy sajátos nevelési igényű magántanuló
fiúnak biztosítom a heti tanórákat. Örömteli várakozással tekintek az
elkövetkező évek pedagógiai feladataira.
Bozsó Emese vagyok, 23 éves,
gyógypedagógus. 2018-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gyógypedagógia
szakán tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon. Hivatásomnak érzem a tanítást, és
hiszem, hogy minden gyermek
és ember értékes, meg lehet és
nekünk pedagógusoknak meg
kell találni, hogy ki miben tehetséges, még ha néhány területen
segítséget is igényel. Korábban
eltérő tantervű osztályban tanítottam Kisteleken egy évig,
majd augusztusban költöztem Jászfényszaru településre Ópusztaszerről a párommal.
Köszönöm, hogy szeretettel és segítő szándékkal fogadott az iskola,
a kollégák és a város is.
A mottóm: „Te is más vagy, Te sem vagy más”
Czibolya-Lisányi Angelika
2014 őszén kezdtem el tanulmányaimat a váci Apor Vilmos
Katolikus Főiskolán tanító szakon, ahol négy éven keresztül
volt szerencsém megalapozni
tudásom, és lehetőségem volt
kielégítő gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodni. Sikeres
államvizsgát követően 2018
nyarán diplomát szereztem. A
főiskolán ismerkedtem meg a
párommal, akivel az idei évben
összeházasodtunk, és szülőváro
sába költöztünk, Jászfényszarura, ahol lehetőséget kaptam a
helyi iskolában napközis tanítóként gyermekekkel foglalkozni. A napközi mellett egy sajátos nevelési
igényű magántanuló fiú számára is segítem a felkészülést, a tananyag
elsajátítását.

Ritter Szilvia vagyok, az
ELTE Tanítóképtő Karán, vizuális nevelés műveltségterületen
végeztem tanulmányaimat Budapesten. Miután diplomámat
megkaptam, a sors távol tartott
az iskolától, és más irányba sodort az élet, de ugyanúgy gyermekekkel foglalkoztam. Modern
táncot tanítottam kisiskolásoknak és óvodásoknak, korrepetálást vállaltam, angol foglalkozást
tartottam egy családi napköziben.
Párom szülei itt születtek
Jászfényszarun, de Budapestre
költöztek, viszont a szülői házat nem adták el, így Gergő sok
nyarat töltött itt gyermekkorában. Tizenhét évvel ezelőtt jártam itt
először egy búcsú alkalmával, és utána is szívesen jöttem ebbe a kedves
városba.
Egyéves volt a kisfiam, mikor ideköltöztünk, második gyermekünk
már ide született. Úgy érzem, hamar beilleszkedtünk, sok babás programban részt vettünk. A baba-mama klub vezetője, Czeglédi Ildikó
észrevételezve kreativitásomat megkért, hogy szervezzünk együtt
foglalkozásokat a kicsiknek, így lassan három éve közösen vezetjük a
klubot. Kirándulásokat és kétszer már kiállítást is szerveztünk a gyermekek munkáiból.
Az idei szeptember elseje nagy mérföldkő volt családom életében,
hiszen nemcsak a kisebbik fiam kezdte meg az óvodát, hanem nekem
is becsöngettek az iskolában. Kezdő pedagógusként nagyon izgultam,
hogy a gyerekeket és nem utolsó sorban a kollégákat mennyire tudom
megnyerni, mennyire sikerül beilleszkednem. Az elmúlt egy hónapra
visszagondolva szerintem jó úton járok. A gyerekekkel igyekszem jó
kapcsolatot kialakítani, élményekkel gazdagítani életüket.
Tisztelt olvasó!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Fülöp Zoltán. Fizika és informatika szakos
tanárként tanítok a helyi általános iskolában.
Nem idegenként kezdtem meg
a tanévet a városban. A tanítást
1991-ben kezdtem Tápiószecsőn, ahol szakgimnáziumi gépész végzettségemmel képesítés
nélküli tanárként dolgozhattam. Végül annyira megtetszett
ez a hivatás, hogy a sorkatonai
szolgálat után megkezdtem a
főiskolai tanulmányaimat tanári
szakon. 1995-től a Jászfényszarui Általános Iskolában kaptam
álláslehetőséget. 1998-ig három tanévet töltöttem az intézményben,
majd kissé fájó szívvel a szülőfalumban kezdtem tanítani.
2014-ben azonban az iskolarendszerek változásával újra lehetőséget
kaptam, hogy Jászfényszarun taníthassak. Boldogan fogadtam el a lehetőséget. A 2014/2015. tanévben fizikát tanítottam a 7–8. évfolyamon. Abban a tanévben több fizika versenyen indultunk az akkori
tanulókkal, ahol szép és rangos helyezést is sikerült elérni.
Idén újra lehetőséget kaptam a városban tanítani, mint fizika szakos
óraadó tanár.
Célom, hogy a gyermekeket és közvetve a város jövőjének generációját úgy engedjük útjukra a nagyvilágba, hogy ők önmagukat érvényesítve, sikeres életet élhessenek, megfelelő alapot biztosítsunk a
továbbtanulásukhoz, ezzel megalapozva a város jövőjét.
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ISKOLAI HÍREK – Új pedagógusok
Garamvölgyi Mihály
35 éves munkaviszonnyal a hátam mögött, melyet Jászberényben, a Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskolában
töltöttem, nyugdíjazásom után
úgy döntöttem, szeretném még
szakmai tapasztalatomat és elhivatottságomat kamatoztatni testnevelő tanárként, így kerültem Jász-

fényszarura, a IV. Béla Katolikus Általános Iskolába, ahol reményeim
szerint hosszabb időt tölthetek el.
A tanítás mellett a versenyeztetést sem hagytam abba, hiszen a harcászat életforma számomra. Rengeteg versenyen vettem részt és készítettem fel gyerekeket Jiu-Jitsu versenyágban. Világbajnok, Európabajnok, sokszoros magyar bajnok került ki a kezem alól.
Jómagam is részt vettem világbajnokságon, Michigamben 2. és 3.
helyet szereztem.
Célom, hogy a fényszarui gyerekekkel is megszerettessem a testmozgást, az egészséges életmód, a mozgás beépüljön hétköznapjaikba.

Mondd, zene nélkül mit érek én?

Október elseje a zene világnapja. Iskolánk tanulói is megmutatták
ezen a napon, milyen sokat jelent nekik a zene. Csizmarik Zoé diákpolgármester-helyettes vezetésével a nyolcadikos lányok sok diákot
megmozgatva hívtak vidám flash mobra mindenkit több szünetben is
az udvaron. A több zenéből összevágott látványos produkció kedvére

volt annak is, aki részt vett benne, és annak is, aki csak nézte. A programhoz csatlakozott iskolánk énekkara dr. Kocsisné Horti Monika
vezetésével, akik az iskolarádió segítségével több szünetben dalokkal
szórakoztatták a hallgatókat.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Tökmagavató 2019

Nagy izgalom a negyedik osztályba indulók számára, hogy a Nagyiskolába kerülnek. Az alkalmat megünnepelve rendezzük meg minden
évben a Tökmagavatót, segítve a kicsiknek a beilleszkedésben, és megmutatva nekik, hogy egy barátságos, befogadó közegbe kerülnek, ahol
sok ismerős várja őket szeretettel. A feladat a nyolcadikosoké, akik ebben az évben is nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a kicsik fogadását célzó program megvalósításába, kidolgozásába. Klippán Richárd
diákpolgármester és Csizmarik Zoé helyettes vezetésével megindult az
ötletelés, majd a megvalósítás. Első feladatként a kicsik tökmagnevet
választottak maguknak, és két tökjelvényt készítettek. Egyiken a választott tökmagnevükkel (pl. Okos Tökmag, Bátor Tökmag, Vidám
Tökmag), másikon a tökmag mentora névvel. Ehhez kapcsolódott
a másnapi feladat, mely során a szünetben az udvaron a kicsik egy
mentort választottak maguknak a nyolcadikosok közül. Megható él-

mény volt látni a sok páros vidám, szeretetteljes egymásra találását.
Szerdán izgatottan vártuk a két negyedikes osztály produkcióját, hi
szen egy indulóval kellett bemutatkozniuk a szünetben. Mindkét
osztály lelkesen adta elő az általa választott dal ötletes átiratát tanító
nénijeik segítségével, az egész iskola lelkes tapsa és biztatása mellett. A
8. a külön ajándékot is kapott, tanító nénijük megőrizte a négy évvel
ezelőtt készített tökmagneveiket, és ők lelkesen bogarászták valamikori
írásukat, rajzukat, felelevenítve egykori emlékeiket. Csütörtökön
a tornateremben vártuk a tökmagokat, hogy a diákpolgármester és
helyettese, valamint Boda Anna titkár vezetésével megtörténjen az
avatás. A negyedikesek és a nyolcadikosok is megtették fogadalmaikat, a tanító nénik pedig elkészítették narancssárga és zöld krepp-papír segítségével az osztálytököket. Az eseményt vegyes csapatokkal egy
közkedvelt játékkal, kiütővel zártuk. Pénteken pedig bezártuk a negye-
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dikeseket, hogy kiszabadulva végleg, most már hivatalosan is birtokba
vehessék a Nagyiskolát. A diákpolgármester és helyettese dobozokba
zárt kulcsokkal, furfangos kérdésekkel, kulcsos emlékkönyvbe zárt
feladatokkal várták az izgatott gyerekeket. Miután mindent megol-
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dottak, minden dobozt felnyitottak, minden kulcsot megtaláltak, feltárult az ajtó. Reméljük, minden kicsi jól érezte magát, és örömmel
gondol a Nagyiskolába lépésére.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

HATÁRTALANUL!
Iskolai kirándulás hetedikeseknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos
ismeretek bővülésének elősegítése érdekében. Iskolánk ismét pályázatot nyújtott be, melyen 2 638 000 Ft-ot nyertünk, így 40 tanuló és 5
kísérő pedagógus 2019. szeptember 24–28. között öt felejthetetlen
napot töltött Szlovákiában, II. Rákóczi Ferenc nyomában a Felvidéken. A Határtalanul! program célja a magyar–magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Ennek keretében
magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így
személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról.
A hivatalos döntési lista csak augusztus végén derült ki, így a szeptemberi hónapunk sűrű szervezéssel telt. A program előkészítésének
részeként az utazáson részt vevő diákok és kísérő tanáraik számára Ha-

tártalanul! előkészítő órát szerveztünk, amelyen a Magyarország határain túl élő magyarságról, annak történelméről, létszámáról, a részletes
programról és a toleranciáról beszélgettünk. Utazásunk megszervezésében idén is a Csillagösvény Utazási Iroda működött közre.
(folytatás a 12. oldalon)

12

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2019/10

(folytatás a 11. oldalról)
A kirándulásra most is egy keddi reggelen indultunk. Első programunk nem messze a határtól, Füleken kezdődött, ahol már idegenvezetőnkkel együtt látogattuk meg a várat. Első napi túraként rövid
sétát tettünk a Szilicei-jégbarlanghoz, ahol a barlangból kiáradó hűvös
levegőt egyre jobban érezhettük, ahogy közeledtünk a hasadékhoz.
Tovább utazva Rozsnyó városát nemcsak a föld felszínéről, hanem felülnézetből, a tűztoronyból is megcsodálhattuk. Krasznahorkaváralján
egy egyedülálló szecessziós műemléket, Andrássy Franciska és férje
mauzóleumát látogattunk meg. Este Várhosszúréten elfoglaltuk szállásunkat az Adriana Panzióban és megvacsoráztunk.

Másnap reggel a Szádelői-völgy vadregényes táján túráztunk, ahol
szalamandrával is találkoztunk. Kassán a Dómban és a Rodostói
házban jártunk, majd Eperjesen rövid sétát tettünk a Rákóczi-házhoz. A nap legkalandosabb részének Sáros várához tett gyalogtúránk
bizonyult. A környék sajátossága, hogy állandóan nagy a páratartalom,
ködfoltok és alacsonyan elhelyezkedő felhők tarkítják a tájat. A hegytetőn messziről nem láthattuk a várat a köd miatt, felmászva a várba a
helyzet nem sokat változott, a látótávolság 5 méter körül lehetett. Kalandos és legfárasztóbb napunk után mindenkinek jólesett a vacsora és
a pihenés, hiszen gyalogosan 20 kilométert tettünk meg.
Harmadik napunkat Késmárkon kezdtük, Thököly Imre sírjánál és
a várnál jártunk. Lőcsén a városházán és annak környékén tettünk
látogatást. Természetesen láttuk a lőcsei fehér asszony festményét és
a városi szégyenketrecet is. Innen Közép-Európa egyik legnagyobb
kiterjedésű várába, a szepesi várba utaztunk.
Péntek reggel íjászkodtunk, majd a gömörfalvi általános iskolában
hasonló korú diákokkal találkoztunk, bemutattuk településeinket, és
rövid vetélkedőt rendeztünk II. Rákóczi Ferenc témában. A szokásos
szendvicsebéd helyett egy pizzériában fogyasztottunk finom falatokat.

Következő állomásunk Beretke volt, a Murányi Áttörés Tanösvényen
túráztunk, majd a helyi tájházban kaptunk ízelítőt a helyi lakosok
múltjából is. Csetneken a középkori falfreskókkal teli evangélikus
templom nyűgözött le bennünket.
Az utolsó nap reggelén kiköltözés után a várhosszúréti kopjafákat, a templomot, a helyi iskola épületét és a közösségi házat néztük
meg, majd búcsút vettünk szállásadónktól. Utolsó túránk a Sziliceifennsíkon kialakult karsztos tóhoz és környékére vezetett. Itt már
fáradtan, de kitartóan sétáltunk a jó levegőn nagyon kellemes kirándulóidőben. Ebéd urán Rimaszombaton vásári forgatagba kerültünk,
majd hazafelé a somoskői várban zártuk az idei ötnapos szlovákiai
kalandozásunkat. A csodás bazaltorgonák megtekintése és az utolsó
közös kép elkattanása után búcsút vettünk kedves idegenvezetőnktől,
és elindultunk haza. A következő hét során itthon, a diákokkal együtt
értékeltük a látottakat.
Köszönöm a szülők bizalmát,
a gyerekek társaságát, Krajčiová
Judit idegenvezetését, Ignát Tibor
biztonságos vezetését és kollégáim
– Halmainé Hegedűs Mária, dr.
Kocsisné Horti Monika, Lovászné
Török Magdolna, Palotainé Jánosi
Krisztina – kitartó, fáradhatatlan
lelkesedését! Feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk! Kalandos,
időnként fárasztó és egyben csodás
öt napunk örök emlék marad
mindannyiunk számára!
Kép és szöveg:
Mészárosné Dobák Ildikó tanár, projektvezető

Liliom olimpia
A diákönkormányzat idei éves versenyét az olimpia köré szervezi abból az apropóból, hogy 2020-ban rendezik a XXXII. nyári olimpiai
játékot Tokióban. Ezen alkalomból a diákönkormányzat szervezésében Jászfényszarun a IV. Béla Katolikus Általános Iskolában megrendezzük az I. Liliom olimpiát. Havonta különböző versenyszámokban
adunk lehetőséget az osztályok csapatainak vagy egyéni versenyzőknek a bemutatkozásra, megmérettetésre, majd év végén ünnepélyes
eredményhirdetéssel zárva jutalmazzuk iskolánk legjobb osztályait,
diákjait.
Szeptember 30-án kerékpáros ügyességi versenyt rendeztünk Garamvölgyi Mihály tanár úr segítségével a Nagyiskola udvarán. A versenyen két kategóriában lehetett indulni 5–6. és 7–8. évfolyamon. A

Két pad között

Csak ki ne menjen!

pálya hat állomásból állt, amely során bójákat kellett megkerülni, hengerre helyezett pallón átjutni, vízzel teli poharat áttenni egyik asztalról
a másikra, és természetesen az idő tényező is fontos szerepet játszott a
helyezések eldöntésénél.
A következő eredmények alapján megszülettek a Liliom olimpia első
érmesei: I. kategória: I. 6. a (Rimóczi Máté, Polatschek Dominik,
Nagy Ádám), II. 5. b (Farkas Máté, Farkas Alex, Lengyel Áron), III.
6. b (Kocsis Renátó, Radics Kevin, Petrovics Dominik), 2. kategória:
I. 8. a (Donnert Flávió, Nyers Milán, Petrovics Patrik), II. 8. c (Kővágó Gergő, Kulics Mátyás, Sándor Roland), III. 8. b (Juhász Larina,
Mózes Melissza, Dobák Martin). Minden csapatnak gratulálunk, bízunk benne, hogy minden osztály gyarapítani tudja az éremtáblázatát
az év folyamán, miközben vidám, egészségünknek értékes
perceket töltünk el együtt.
Az eseményen a zenei hátteret Klippán Richárd és Vad
Nándor biztosította, az oklevelek átadásánál Csizmarik
Zoé és Boda Anna segédkezett.

Az egyik legnehezebb feladat

Szöveg: Kotánné
Kovács Tímea
Fotó: Glonczi Rudolf
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A népmese napja 2019
Az iskolai könyvtárban évről évre megünnepeljük a népmese napját.
Idén az első három évfolyamra járóknak rajzpályázattal, a negyedike
seknek rendhagyó irodalomórával, a felsősöknek népmese totóval
igyekeztünk emlékezetessé tenni a legtöbbünk szívéhez közel álló jeles
ünnepet.
Október 10-én délután a humán munkaközösség és az iskolai
könyvtár közös rendezvényén megtörtént az illusztrációkészítő pályázat eredményhirdetése. A Hogy lett meg Pista? című jászsági népmese,
melyet tanórai keretek között a pedagógusok tolmácsolásában hallgattak meg a gyerekek, végül 62 tanulót ihletett meg. A zsűri tagjai
Czeglédi Dóra igazgatóhelyettes, valamint Bujdosó Katalin és Nagy
Ildikó könyvtárosok voltak.
A következő eredmények születtek:
1. évfolyam
1. hely: Kátai Helga
2. hely: Győri Olivér
3. hely: Benedek Benett
A városi könyvtár különdíját kapták: Gál Zoé és Sebik Jázmin.
2. évfolyam
1. hely: Török Annabella
2. hely: Fejős Petra
3. hely: Nagy Maja Mira
A városi könyvtár különdíját kapták: Kocsis Károly Patrik, Borbély
Balázs és Kiss Viktória.
3. évfolyam:
1. díj: Juhász Jázmin
2. díj: Hurubán Dusán

3. díj: Polatschek Réka
A városi könyvtár különdíját kapták: Bollók Zalán, Baráth Hunor
és Lakatos Nikolasz.
Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!

Hortiné dr. Bathó Edit

A délutánt nemcsak a gyerekek
szebbnél szebb rajzai tették különlegessé: a jelenlévők a Jász Múzeum új kiadványával ismerkedhettek meg. A Félig
nyúzott bakkecske című jászsági mesegyűjtemény megjelenéséről annak
anyanyelvi lektora, Botkáné Sárközi
Ildikó, iskolánk pedagógusa kérdezte
Hortiné dr. Bathó Editet. A múzeum
igazgatója a könyvbemutató kapcsán
beszélt a jászsági népmesekutatásról, a
mesék szerepéről, hatásáról.

Az eseményt tovább színesítette Berényi Bianka, Hajdú Diána és
Klippán Kata: ők a fenti kötetből egy-egy mesét felolvasva varázsolták
el a meghívottakat.A rendezvény sorsolással zárult: a népmese totót
kitöltők között Banya Tifani volt a szerencsés, aki a rajzpályázat nyerteseihez hasonlóan hazavihetett egyet a népmesekötetből.
Ezúton is köszönjük a jutalomkönyveket a Jász Múzeumnak és a
jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárnak, a finomságokat pedig iskolánk diákönkormányzatának. 	 SJ
Fotók: Lovászné Török Magdolna, Sugár Judit

MEGHÍVÓ

Tar Ildikó textilszobrászati kiállítására
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár Jászfényszaru
Megnyitó:
2019. november 8. péntek 17 óra
A megnyitó után kellő számú jelentkező esetén az alkotó workshop keretében ingyenesen bemutatja az alkotás
folyamatát és technikáját, melyre előzetes regisztráció szükséges a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu e-mail címen.
A kiállítás megtekinthető: 2020. január 10-ig.
Bővebb információ az alkotóról és a technikáról: www.tikotex.hu

Szeptember 13-án a Jászfényszaru–DVSC öregfiúk változatos labdarúgó mérkőzésén 4:4-es eredmény született. A nem mindennapi
rangadón jót szórakozott a lelkes közönség is.  Fotó: Glonczi Rudolf
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Idén is Országos Könyvtári Napok Jászfényszarun
Minden évben más tematikával igyekszik bevonzani a látogatókat, állandó és jövendőbeli
olvasóit az ország összes könyvtára. Az OKN, más néven Ös�szefogás egyhetes programsorozat alatt idén országosan 6236
programot regisztrált 2098
intézmény 1774 településen.
Megyénkben 432 programot
szerveztek a könyvtárosok 79
intézményben 72 településen.
A mi intézményünk 5 rendezvénnyel járult hozzá a megyei
eredményhez.
Az Országos Könyvtári Napokon idén sok témához lehetett
kapcsolódni, a természetvédelem, a klíma, a fenntartható
fejlődés köré szerveződhettek
programok, illetve a mese köré.
Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség két és fél évtizede kiemelt országos rendezvénynek tekinti a
könyvtári napokat.
A könyvtárak szakmai szervezete 2006-ban tartalmilag és formailag
is egységessé tette az október eleji napokat. Az egymásra épülő, valamennyi korosztály igényeire figyelő rendezvénysorozat a településeken
működő könyvtárak szolgáltatásait igyekszik népszerűsíteni országszerte.
Minden évben kiemelt figyelmet fordítanak az országos és helyi médiumok a programok bemutatására, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére, igyekeznek felvillantani a könyvtárak új törekvéseit.
Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az „Összefogás” úgy tartal
mában, logisztikájában, mint szervezettségében, dokumentálásában,
promotálásában, a könyvtárak egyidejű cselekvésében ilyen nagy
ságrendben nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi mezőnyben is
egyedülálló. 13 év alatt nagy mértékben hozzájárult a könyvtárak
megújulásához, innovációjához, az együttgondolkodás, együttműködés, a közös és egyéni felelősségvállalás tapasztalatainak megszerzéséhez, a közös sikerek örömeinek megéléséhez.
Jászfényszaru is színes programcsokorral várta látogatóit október első
hetében.
Szeptember 30-a a magyar népmese napja, Benedek Elek születésnapját ünnepeljük ezen a napon a népmesével együtt. Mondhatjuk,
hogy immár hagyományossá vált az ehhez kapcsolódó hangos népmese mesélés a Teaházban Nagyné Kiss Mária mentálhigiénés szakember,
könyvtári önkéntes tolmácsolásában. Ebben az évben ez a program
A mese szárnyán címet kapta. A hangos meseolvasás után irányított
beszélgetés keretében dolgozták fel a felolvasott mesét a nyugdíjas érdeklődők az előadóval közösen. Marika szellemileg is megdolgoztatta
a jelenlévőket. Felidéződtek a gyermekkori élmények, a régi családi
történetek, események. Például az, hogy régen, ősszel a kukoricafosztás közben meséltek sokat az öregek. Sajnos ez a világ már eltűnt, pedig most is nagy szükség lenne ezekre a közösségi élményekre. Az élő
mesét nem pótolja semmi. Ezt a programunkat a HUNRA- Magyar
Olvasástársaság népmese napi programjai közé is regisztráltuk.

Október 1-jén dr. Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutatót
láttuk vendégül, a Szilágyi Erzsébet Nőegylet támogatásával. Eszter a
családfakutatásról beszélt, arról, hogy hogyan induljon el, aki szeretné
a saját felmenőit felkutatni. Hasznos tanácsaival, kedves személyiségével közelivé hozta a témát a jelenlévők számára. A hölgy több könyv
szerzője, témaválasztásai rendkívül érdekesek. Kutatási területei: Antall József miniszterelnök életútja, a kereszténydemokrata emigráció,
az 1956-os forradalom története, nők a Gulágon, nőtörténet a szocialista időszakban, ügynökkérdés a szocializmusban, 1968 története
és emlékezete, az 1989-es rendszerváltoztatás. Természetesen érdekelt
minket az is, hogy hogyan születik egy könyv, mi vagy ki adja a témát?
Ezekre a kérdésekre is kimerítő választ kaptunk, szinte mindig a következő könyvön jár az agya, akár egy közönségtalálkozón felvetett ötlet is
lehet a következő könyv témája.

A keddi napon elindítottuk a II. iskolai olvasási kihívást is. Idén 3
fordulóban 3 könyvet kell elolvasni 3 korosztálynak, majd kitölteniük
a hozzájuk tartozó feladatlapokat. Számítunk rá, hogy sikerül még a
tavalyinál is több (65 fő) olvasni szerető gyereket megszólítani. A kihívás a tanév végén zárul egy ünnepség keretében.
Valamint zsűritagként részt vettünk a Hogyan lett meg Pista? jászsági
meseillusztrációs versenyen, ahol a IV. Béla Katolikus Általános Iskola
diákjai mérették meg magukat. Az intézmény könyvvel jutalmazta a
különdíjasokat.
Október 4- én, pénteken Csetresz Betti várta az alkotni vágyókat,
egy újrahasznosításos kézműves workshopra, ahol őszi hangulatú
használati tárgyak és dekorelemek készültek, szám szerint 3. Az alkotási folyamat 2 órája idén is nagyon vidáman telt, Háfra Sóti Bernadett
gondoskodó, segítőkész személyisége, humora és helybe varázsolt
csetreszes milliője most is elbűvölt mindenkit.

Ezen a napon zajlott a II. Futófesztivál is, ahol a promóciós játékokkal, fejtörőkkel ismerkedhettek meg a résztvevők. Valamint a regisztrációs pultnál ízelítőként a könyvtári állomány fenntartható fejlődés
és az egészséges életmód témájában népszerű köteteivel találkozhattak az érdeklődők. Az OKN reprezentációs ajándékai is itt kerültek
kiosztásra a helyes megfejtők között.
Sikeres hét volt, kedves előadókkal és könyvtárlátogatókkal. Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte részvételével a hét könyvtári programjait. 	
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros
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Stand up

A futófesztivál záróakkordjaként október 4-én a „Roctóberfeszt Szabadságkoncert – 30 Éve Szabadon” program keretében megrendeztük a Hooligans zenekar élő koncertjét.

Mire is emlékeztünk? 1989 új korszakot nyitott hazánk történelmében. Január 28-án az országgyűlés Pozsgay Imre kezdeményezésére az
ellenforradalom helyett népfelkelésnek minősítette az 1956-os eseményeket. Május 2-án elbontották a nyugati határon húzódó műszaki
határzárt. Június 16-án Maléter Pál és Gimes Miklós mellett Nagy
Imre újratemetésén tízezrek gyűltek össze a Hősök terén. Elbúcsúztattuk az „ideiglenesen hazánkban állomásozó” orosz hadsereget. Augusztus 19-én a Fertő tó melletti civil kezdeményezésű Páneurópai
piknik során bár rövid időre, de megnyitották az osztrák-magyar határt, ahol számos NDK polgár jutahatott ki nyugatra. Az augusztus
25-i tárgyalások eredményeként szeptember 11-én hivatalosan megnyílt a magyar határ nyugatra, s 60-70 ezer NDK-s polgárnak nyílt
lehetősége hazánkon keresztül kijutni. Október 23-án Szűrös Mátyás,
az országgyűlés elnöke kihirdette a Magyar Köztársaságot. November
9-én leomlott a berlini fal. A programot a „30 éve szabadon” EmlékKép és szöveg: Katinka
bizottság támogatta. 	

Szeptember 18-án új műfaj jelentkezett a város kulturális palettáján.
Orosz Gyuri, Magyed és Redenczki Marcsi jó hangulatú stand up előadásán szórakozhatott az érdeklődő közönség.  Kép és szöveg: Katinka

Közösen emlékeztünk
Október 6-án az ünnepi szentmise után a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata és
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár közös megemlékezésre
hívta városunk lakosságát.
A Városháza előtt dr. Farkas Kristóf Vince történész idézte fel az 1848–
49-es eseményeket, kiemelte az aradi vértanúk szerepét és hősiességét.
Nemzedékünk tisztelete jeléül polgármester asszonyunk, Győriné dr.
Czeglédi Márta Csizmarik Zoé diákpolgármester-helyettessel helyezte
el az emlékezés koszorúját.
A vértanúk nevét Bordásné Kovács Katalin sorolta fel, amíg a diákönkormányzat tagjai és a résztvevő emlékezők elhelyezték a kegyelet
mécseseit. 	
Katinka

Szakmai kiránduláson vettek részt Kecskeméten a kultúráért dolgozók
Idén is kirándult önkénteseivel, szakmai segítőivel és dolgozóival a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, október 24-én, kedden.
A kirándulás elsődleges célja a köszönet, de híven hivatásunkhoz elsősorban kulturális intézményeket választunk úticélul, ahol szakmai
eszmecserére is van lehetőség.
Idei célállomásunk Kecskemét, a hírös város volt. Az alföldi város
hihetetlenül pezsgő kulturális élettel rendelkezik, a kínálatból nagyon
nehéz volt választani. Így a program összeállításakor igyekeztünk

A kecskeméti krándulás csoportképe

olyan helyeket, kiállításokat megcélozni amelyek különlegesek, de
mégis kevésbé ismertek.
Kecskeméten elsőként a Bozsó Gyűjteményt néztük meg.
A gyűjtemény megalapítója Bozsó János festőművész 1922. december 27-én született Kecskeméten. Gyermekkorát egész életére kihatóan a szegényparaszti sors formálta. A kemény évekből a természet és a
népművészet szeretetét és tiszteletét hozta magával örök útravalóként.
A hazai expresszív festészet kimagasló alkotójává vált. Élete alkonyán
kitüntetésekkel ismerték el hatalmas és egyedülálló alkotói, gyűjtői és
mecénási munkásságát.
Egy múzeum születésének ritka pillanatait is megragadhatják a látogatók a gazdag anyag között sétálva. A gyűjtemény a gyűjtő arca: mit
látott szépnek, értékesnek, megőrzésre méltónak.
A Bozsó Gyűjteményt az alapítvány a gyűjtő eredeti elrendezésében
őrzi és mutatja be közel 600 m2-es területen. Ottjártunkkor Alfons
Mucha műveiből készült A szecesszió vonzásában címmel időszaki kiállítást is megtekintettük.
„Alfons Maria Mucha cseh plakátművész, grafikus, illusztrátor, festő
és nagy sorozatú nyomtatott grafikai művek alkotója, aki a szecesszió
egyik kiemelkedő képviselőjének számít.
Bár művészetét a szecesszióra jellemző kígyózó indák, stilizált növényi motívumok, buja vonalvezetés, szépséges nőalakok jellemzik, nem
vallotta magáénak az art nouveau elveit, nézeteit inkább a szimboliz(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)
mussal rokonította. Művészetében a dekorativitás anatómiai pontossággal párosul. Plakátjai csík alakúak, a századforduló reklámiparának
különleges, egyedi termékei. Roppant sokoldalú művész volt: illusztrált számos könyvet (Németország története, Ilsée), tervezett bélyeget,
naptárt, tapétát, bútort, szőnyeget, üvegablakot, ékszereket és ékszerüzletet. Alkotásait gyakran ciklusokba, dekoratív pannóként rendezte
össze: A négy évszak (1896), Ékkövek, Csillagok, Művészetek, Virágok, Hónapok, Napszakok. Eszmeileg a 19. századi történelmi festészethez kötődik legnagyobb szabású ciklusa, a Szláv eposz, amely
hatalmas olaj-tempera vegyes technikájú, vászonra festett képekből áll,
stílusát tekintve azonban a szimbolizmussal rokon.” (Wikipédia)

Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
Az időszaki kiállításon sok híres plakáttervet és szláv tematikájú grafikát is láthattunk, egyéb iparművészeti jelentőségű alkotások mellett.
Második állomásunk a ZWACK Pálinkafőző Manufaktúra volt. Itt
gyárlátogatáson vettünk részt, minden egyes mozzanatot végig kísérve,
hogyan lesz a frissen szüretelt szilvából pálinka. A manufaktúra hosszú
évek óta tervez, szervez gyárlátogatásokat, melyen keresztül a pálinkakészítés folyamatát és Zwack család történetét, a hungarikumként
bejegyzett Unikum keserűlikőr történetét is megismerhettük.

Ami a skótok számára a whisky, a franciák számára a konyak, az
Kecskemétnek a világ számos táján ismert és méltán kedvelt Kecskeméti barackpálinka. E vidéken nagy hagyománya van a barackpálinka
főzésnek, írásos emlékek már a XVIII–XIX. századfordulótól említik,
de a kecskeméti Fütyülős barackpálinka, melyet először a Zwack család készített (s mely a jellegzetes hosszú nyakú üvegéről kapta nevét)
az 1930-as évek közepén vált világszerte ismertté.
A brit trónörökös, Edward walesi herceg, 1936-os magyarországi látogatása alkalmával megkóstolta és megszerette, majd egész életében
kedvelte a kecskeméti barackpálinkát. „Szódával jobb, mint a whisky,
teával jobb, mint a rum” – mondta a hagyomány szerint.
A Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra látogatásának első állomása a régi pálinkafőzde, amely a huszadik század elején épült és
ma már ipartörténeti emlék. Következő állomás az 1996-ban épült,
új pálinkafőzde, ahol a legkorszerűbb gyümölcspárlat fermentációs és
desztillációs folyamatokat ismerhettük meg. A gyümölcs ellenőrzött
és szabályozott körülmények között, húsz hatalmas, 8,5 méter magas,
rozsdamentes erjesztő tartályban erjed. A palackozó üzemben a kézi
és gépi palackozás folyamatát tekintettük meg, a gyárlátogatás csúcspontja pedig a pálinkák szakszerű megkóstolása volt.
Délutánra volt időpontunk a Kecskemétfilm rajzfilmstúdiójába. Itt is
hosszú évek óta fogadnak csoportokat, rutinosan és élményszerűen bemutatva a rajzfilmes munkát. Az egyes munkafázisok megismertetése
mellett kész rajzfilmeket is megtekintettünk, illetve egy régi vágógép
működése közben a klasszikus módszereket is megismerhettük.
Mivel a stúdió bemutatótermének befogadó képessége korlátozott,
a delegáció két részre oszlott, a másik csoport a Természet Házát látogatta meg, majd cseréltünk.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontja a Kecskeméten található Természet Háza. Az épületben a hazai természetvédelem történetét, a magyar nemzeti parkokat, a Duna–Tisza köze
jellemző élőhelyeit és a múltbeli mesterségeket bemutató állandó kiállítások láthatók. Természetismereti szakkörök, csoportfoglalkozások,
előadások, időszaki kiállítások várják az érdeklődőket, a gyerekeknek
készült interaktív kiállítótér a felnőtteknél is sikert aratott.
Utolsó állomásunk egy füstölőüzem volt kínálással és veterán katonai
járműveket bemutató kiállítással, ahol kedves, baráti fogadtatásban
volt részünk. A programelem kedvére volt a számos férfi önkéntesünknek, figyelmesen hallgatták a részletes és szakszerű bemutatót. A
katonai járműveket ki is lehetett próbálni.
Sok-sok maradandó élménnyel, szakmai ötlettel, fáradtan értünk
haza egy színes, vidám kirándulásról.
Kecskemét városát jó szívvel ajánljuk a kultúrát szerető embereknek,
nagyon sok kiállítóhely nagyon magas színvonalon várja az érdeklődőket, a városi séta kiegészítő programként pedig felemelő.
Szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros · Fotó: Nagy Ildikó, Glonczi Rudolf

KIFLI ZENEKAR

2019. NOVEMBER 14-én (csütörtökön) 10:30-kor
A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁRBAN
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

Zwack Pálinka Manufaktúra

JEGYÁR: 500 FT
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Az idén negyed maratoni távval bővült
a jászfényszarui Futófesztivál programja
A Maróti István iránti megbecsülés és szeretet hagyománnyá tette Jászfényszarun a
futófesztivált. Október 4-én 510 versenyző
állt rajthoz a csodaszép új helyszínen, a városközpontban, a IV. Béla-szobor előtt elhelyezett rajt és cél kapunál. Hét futamban és
kilenc korcsoportban zajlott a verseny. A legkisebb táv 30 m a leghosszabb 10.548 m volt.
A legkisebbek bölcsődések voltak, a legidősebb versenyző – Richter Ferenc – 81 éves.
A távokat teljesítők között tapsolhattunk
Maróti István kisebbik lányának Ildikónak és
unokájának Berze Anikónak is!
A verseny célját a versenykiírás a következőképpen fogalmazza meg: „Maróti István
sportszeretetének, sportszerető életmódjának,
akaratának, küzdőszellemének, példaképül állítása a fiatalabb nemzedékek számára.
Az aktív sportolás, általában a sport mozgások alapjának a futásnak megszerettetése. Minél
több fiatalban elültetni a rendszeres futás iránti
igényt. (Szív- és érrendszeri valamint pszichés
megbetegedések megelőzése)
Versenyzési lehetőség és programokban gazdag
egészséges felüdülés biztosítása minden résztvevő
számára.”
A nagyszerű hangulatban és napsütésben
megrendezett versenyünk eredményei a következők:
Óvodások 360 m
Fiú
I. SUBA Áron
II. BERÉNYI Bence
III. VITÁNYI Dávid
Lány
I. BAGI Adrienn
II. KOVÁCS Maja
III. BOGNÁR Melánia és
		LUKÁCS Jázmin Bettina
Általános iskolások
720 m
Fiú
I. SINKOVICS Máté János
II. VASAS Zétény Gábor
III. BÁLINT Attila
Lány
I. JÁROMI Hanna
II. BATÓ Emma
III. TÖRÖK Annabella
900 m
Fiú
I. BARNA Viktor
II. LENGYEL Áron
III. BUKÓ Krisztián
Lány
I. HIMPELMANN Jázmin
II. PÉTER Laura
III. BALÁZS Emese Zselyke
1500 m
Fiú
I. KARDOS János
II. DOBÁK Ádám
III. POLATSCHEK Dominik

Lány
I. HARANGOZÓ Anna
II. KLIPPÁN Kata
III. NAGY Viola Erzsébet
2080 m
Fiú
I. PETROVICS Patrik
II. DOBÁK Solt Martin
III. RÁCZ Ádám
Lány
I. VARGA BERGMANN Bíborka
II. KARDOS Kamilla
III. DONNERT Karolina
4.160 m
Férfi 2003–2004
I. CSORTOS Dávid
II. POLATSCHEK Péter
III. RADICS Rajmund
Férfi 2000–2002
I. LAKATOS Zsolt
II. PETRÓ Ottó
III. SZÁSZ Attila
Férfi 1995–1999
I. CSÁMPAI Norbert
II. RÁCZ Máté
Férfi 1984–1994
I. MOLNÁR Gábor
Férfi 1969–1983
I. BALÁZS István
II. KOVÁCS János
III. PEREDI Tamás
Férfi –1968
TÖRÖK János
Nő 2003–2004
I. BERKES Laura
II. BERZE Anna
Nő 2000-2002
I. RÁCZ Vivien
Nő 1984–1994
I. LÁSZLÓ Szilvia
II. BERZE Anikó

Nő 1969–1983
I. KOVÁCS Erika
II. FARKASNÉ TANCZIKÓ Henrietta
III. PEREDINÉ CZIBOLYA Éva
Köszönjük a 120 fős rendezőgárda áldo
zatos és nélkülözhetetlen munkáját. Köszönjük az iskola és az óvoda vezetőinek, hogy a
munkanap átszervezésével lehetővé tették,
hogy minél több gyermek részesüljön a nagyszerű élményből. Köszönjük a pedagógusoknak, hogy segítették a gyerekeket az előnevezésben, és hogy sokan kikísérték a diákokat,
óvodásokat, és biztatták őket a verseny során.
Hálásak vagyunk a bölcsödének azért a kedves látványért, amit a pici gyerekek részvétele
jelentett a rendezvényünkön. Köszönetünket
fejezzük ki a Jászfényszarui Rendőrőrs munkatársainak, a Jászfényszarui Polgárőrségnek,
a védőnőknek, a Jászfényszarui Városi Sportegyesületnek és a Polgármesteri Hivatal Projekt Irodájának a partneri együttműködéséért. Köszönjük az érintett utcák lakosságának
a türelmét és megértését!
A Maróti István emlékére megrendezett
II. Jászfényszarui Futófesztivál Jászfényszaru
Város Önkormányzatának a támogatásával
valósult meg.
Palásthy Pál programfelelős
Fotó: Glonczi Rudolf
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BEDEKOVICH 240/200
Négy évtized a Jászkun Kerület mérnöki Hivatalában
Bedekovich konferencia
A jászfényszarui Népfőiskolai Társaság névadója idősebb komori
Bedekovich Lőrinc, akit a Jászkun Kerület 1779. június 2-án választott meg a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven át nyugdíjazásáig, 1819
novemberéig folytatta. Az idei kerek évforduló kiváló alkalmat
adott arra, hogy a negyven év szakmai hagyatékát összerendezve
2019. szeptember 19-én, elsőként Jászfényszarun, a Rimóczi-kastélyban, egy szakmai konferencia keretében emlékezzenek meg a
geometráról és munkásságáról.
Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntőjében arra tért ki, hogy
Bedekovich Lőrinc munkássága hívta életre ezt a konferenciát. A Be
dekovich Népfőiskola által kezdeményezett emlékülés, a névadó és a
mérnöki munka iránti tiszteletet és elkötelezettséget jelenti – egy tudósról, az életéről és munkásságáról emlékeznek meg a mai napon. A
polgármester asszony méltatta a geodétát. Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérőjeként felmérte a kerületek teljes területét, az
egyes települések kérésére a földmérést is elvégezte. Úttörő szerepet játszott a terület, települések fejlesztésében, a folyók szabályozásában is.

Horváth Gergő

Dr. Farkas Kristóf Vince

Dr. Dobos László, Győriné dr. Czeglédi Márta
Dr. Dobos László nyitó előadásában elmondta: „Gazdag és sikeres
életpályáról van szó, amelynek az eredményei kevéssé vannak jelen a
jászságiak köztudatában, s ezért egyfajta adósságlerovásnak is tekinthetjük ezt a konferenciát.”
Sokkal több jász érték van, mint amelyekről tudunk, s még sokkal
több azoknak a száma, amelyek a jász köztudatban nem eléggé mélyen
vannak jelen. A Bedekovich-életmű egy szakértelmiségnek az életútja,
egy olyan embernek, aki a kora legmagasabb végzettségét, tudását szerezte meg Budán, a királyi egyetemen. Majd tudását négy évtizedig
a szülőföldjén hasznosította. Nekünk azért is fontos rátekintenünk,
mert a geometra egy olyan tudományt művelt itt, amely századokon
keresztül nem volt jelen a Jászság történetében. A Jászok Egyesületének ügyvivője előadásában a kort, a történelmi hátteret mutatta be.
Horváth Gergő igazgatóhelyettes (Szolnok) Id. Bedekovich Lőrinc
kéziratos térképei a MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában című előadásában betekintést kaptak a hallgatók a gyűjtemény
munkájába. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának térképgyűjteményébe mintegy 300 kéziratos térkép
tartozik. Noha más levéltárak ennél jóval több kéziratos térképet őriznek, a szolnoki anyag számos darabja, elsősorban a Jászkun Kerület
rendkívül 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 Jászkun 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

A konferencia közönsége
jelentős mennyiségű térképpel egészült ki a gyűjtemény. A levéltárban folytatott iratrendezések és kutatások során a Jászkun Kerület,
Jászberény város és a Blaskovits család iratanyagából további kéziratos
szelvények 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 említést, ám a később előkerült alkotásokkal és a név nélküli,
vélhetően idősebb Bedekovich Lőrinc által készített, szelvényekkel
együtt számuk meghaladja az ötvenet.
Jelenleg is folyik a feltáró munka – dr. Farkas Kristóf Vince történész,
muzeológus (Jász Múzeum, Jászberény) és Horváth Gergő igazgatóhelyettes, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltára, Szolnok) kutatási eredményeinek köszönhetően
(folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)
folyamatosan bővül a Bedekovich ismeretanyaguk, újabb térképek,
iratok kerülnek elő, amelyekkel a nagyközönség is megismerkedhet.
A földmérő és a magánember életébe kaptunk betekintést dr. Farkas
Kristóf Vince történész (Jász Múzeum, Jászberény) előadása során.
„Idősebb Bedekovich Lőrincre, mint a Jászkun kerület első földmérő
jére hatalmas feladat nehezedett, hiszen ekkoriban az ezen hivatást
vállalók végeztek szinte minden jellegű mérnöki munkát. Elsődleges
feladata a térség teljes területének térképészeti felmérése és az egyes
települések kérésére végzett földmérés volt. A geodéta kiemelkedő
szerepet játszott a Hármas kerület fejlesztésében is, hiszen rá hárult
az elvadult vadvizek megszelídítése, az árvizek elleni védekezés, az
úthálózat fejlesztése, a településeken belül új utcák kijelölése, valamint
az új középületek terveinek véleményezése és ritkábban tervezése is.
Pályafutása során megindult a Zagyva, a Tarna és a Galga folyók szabályozása, a mocsarak lecsapolása és a gátak építése. A Jászság egyik
jelentős kutatója, Sugárné Koncsek Aranka pontosan állapította meg,
hogy „Bedekovich Lőrinc szakembere volt az adott korban jelentős vízimalmok működéséhez szükséges malomzúgók, zsilipek, malomgátak
tervezésének”. Bedekovich gazdag életművéből eddig több mint 100 db
térképe, terve és vázlata került elő, amelyek közül több műve korára jellemzően gazdagon díszített, sőt 2 térképén önmagát is megörökítette.”
Dr. Kovács Melinda MNL Heves Megyei Levéltárának főlevéltárosa
a legjelentősebb alkotást mutatta be, a 31 lapos Zagyva és Tarna térképcsomagot, 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 megoldás, az egész Tisza-völgy szabályozása csak évtizedekkel
később kezdődhetett meg.

Kovács Péter
Korok Múzeumok Kiskönyvtára sorozatban megjelentetett kiadványok. A vendégek fogadásában, ellátásában majd kíséretében, tárlatvezetésben dr. Farkas Kristóf Vince, Kaszainé Ocskó Györgyi, Baliné
Bazsó Mária, Bobályné Bányai Mária, Kovács Béla, Vágó Bt. a rendezvény fotóinak készítésében Réz Bertold segítő közreműködéséért,
Jászfényszaru Városi Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezete segítségéért külön köszönettel tartozunk.
Az ajánlott kiállítások:
Régi Plébánia (Szentcsalád tér 3.): Bedekovich térképek nyomában
(térkép és fotókiállítás); Jászfényszaru régi képeslapokon; Jászok –
Huszárok – hagyományok (fotókiállítás)
Szent Erzsébet Közösségi Ház (Szentcsalád tér 2.): Madárlesen a
Jászságban (fotókiállítás); Penczner Pál képzőművész képei; Kalapgyár
retró (ipartörténeti kiállítás az emeleten)
Városháza díszterem (Szabadság tér 1.; 1. emelet): Időszalag – tűzzománc, Sisa József
Zilahy szabadtéri tárlat (Szabadság út 2.)
Az elhangzott előadások anyaga a népfőiskola honlapján elérhető.
A rendezvények Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászok Egye
sülete támogatásával, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltára szakmai együttműködésében valósulnak meg.
Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotók: Réz Bertold

Nyelvtanulási lehetőség
a művelődési házban
Még lehet csatlakozni a most induló
Dr. Kovács Melinda
A Jászság helytörténetének szolgálatában – Hortiné dr. Bathó
Edit a Jász Múzeum igazgatója mindenki Aranka nénijéről, Sugárné
Koncsek Arankáról a Jászság elismert helytörténészéről vetített képes
előadásában emlékezett meg. A gazdag, szolgálattal teli száz esztendőt
megélt Aranka nénit méltatta, akinek elismerésre méltó életműve és
hite példaként áll mindannyiunk előtt. A Bedekovich Népfőiskola
vendégeként is köszönthettük őt.
Helyismereti dokumentumok digitális formában a Jászberényi Váro
si Könyvtárban címmel Kovács Péter, a Jászberényi Városi Könyvtár
igazgatója ismertette azt az intézményi projektet, amely a helytörténeti
dokumentumok gyűjtését és könnyebb elérését célozza. „A könyveknek ugyanazok az ellenségei, mint az emberiségnek: a tűz, a nedvesség és az idő” – mondta egykor a francia író, Paul Valéry. S ezt egy
nagy digitalizációs projekt teszi lehetővé, hogy ezektől a veszélyektől
megóvják a könyveket és dokumentumokat. S a következő generáció
eljöhet, és megnézheti, milyen volt az élet és a kultúra 50 vagy 100 éve.
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság értékőrző és közösségépítő tevékenységét Kovács Béláné Pető Magdolna, a szervezet elnöke ismertette, s a hallgatóság figyelmébe ajánlotta a városközpont kiállításait, amelyet az alakuló együttműködések, beszélgetések s a vendéglátást
követően az érdeklődők megtekintettek. Tájékoztatást kaptak arról is,
hogy a hagyományos Erzsébet-napi programok keretében bemutatásra
kerül a DELINEATA PER LAURENTIUS BEDEKOVICH – válogatás idős Bedekovich Lőrinc térképeiből című kiállítás és a Tájak

angol középfokú és német alapfokú

nyelvtanfolyamokhoz.
Kellő számú jelentkező esetén
angol és német kezdő tanfolyam is indul.
Gyűjtjük az orosz nyelvtanfolyam iránt érdeklődőket.
Jelentkezés és bővebb információ:
Bordásné Kovács Katalin muvhaz@jaszfenyszaru.hu.
Katinka

MEGHÍVÓ
a Petőfi Színházbérlet
2019/20-as évadjának előadására

Csiky Gergely: Kaviár
Bohózat 3 felvonásban.

Előadja: Blaha Színkör Hevesről
Időpont: 2019. november 16. szombat 17 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
Jászfényszaru
Belépők elővételben
1000,- és 1500,- Ft-os áron vásárolhatók
Basa Éva közönségszervezőnél és a művelődési házban.
Az előadás napján a helyszínen vásárolt jegyek 500,- Ft-tal drágábbak!
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ERZSÉBET-NAPI PROGRAMOK
25 éve a kulturális örökség őrzése, hagyományaink éltetése szolgálatában
2019. november 15-én a hagyományos Erzsébet-napi programok
megrendezésére immár 25. alkalommal kerül sor. Ennek keretében
folytatódnak a Bedekovich-emlékév programjai.
DELINEATA PER LAURENTIUS BEDEKOVICH – válogatás
idős Bedekovich Lőrinc térképeiből című kiállítást Horváth Gergő
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese összeállításában láthatják az érdeklődők,
majd a Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára sorozatban megjelentetett kiadványokat dr. Farkas Kristóf Vince mutatja be: Idősebb komori Bedekovich Lőrinc geodéta nyomában; Jászfényszaru
városközpontjának régi nevezetességei; Úton a Bedekovichok
térképeivel a zsebünkben címmel. A füzeteket a programok részt
vevői térítésmentesen megkapják.
Miért olyan fontos a kulturális örökség?
A kulturális örökség megóvásának igénye 25 éve, a kezdetektől jelen van a népfőiskola életében, s amely egyetemes értéket közvetít az
egyének, a közösségek és a társadalom felé egyaránt. Feladatunk, hogy
óvjuk és átadjuk a következő generációknak. Azt gondolhatnánk, hogy
ez a kulturális örökség a múlté, statikus, nem változik tovább. Ám ennek pont az ellentéte igaz: folyamatosan átalakul és kölcsönhatásban áll
azokkal, akik gazdagítják. Örökségünknek ráadásul fontos szerepe van
településünk jövőjének alakításában is.
Kulturális örökség többféle formában létezhet:
Megfogható javak: épületek, emlékművek, ruhák, műalkotások,
könyvek, gépek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek stb.
Nem megfogható javak: munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, tudás, készségek és az ezekkel kapcsolatban álló eszközök, tárgyak és kulturális terek. Ide tartoznak a nyelvi és szóbeli hagyományok,
a művészi kifejezésmódok, a társadalmi gyakorlatok és a hagyományos
szakmák is.
A programok helyszíne:
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

Természetes jelenségek: tájképek, flóra és fauna.
Digitális művek: digitális formátumban készült források (digitális
műalkotások, animáció stb.) vagy megőrzés céljából digitalizált tartalmak (szövegek, képek, filmek, hangfelvételek stb.).
Bedekovich-emlékév
Ez az ünnep – Bedekovich 240/200 Konferencia és az Erzsébet-napi
kiállítás és kiadványbemutató – is lehetőséget ad arra, hogy örökségünket méltóképpen megünnepeljük, hagyományainkat megéljük, a
jövő számára megőrizzük, s felfedezzük kulturális különbségeinket/hasonlóságainkat, és párbeszédet indítsunk arról, hogy mi az, ami közös
bennünk. Miként lehetne tehát jobban gazdagítani az életünket, hogy
jobban megismerjük az identitásunknak ezt a kulcsfontosságú alkotóelemét, és közelebb kerüljünk hozzá.
Honnan jöttünk? Hová tartunk? Az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja ez a kérdés. Bár általában a célok, az élet értelmének keresése,
a „hová tartunk?” merül fel először, hamar rájöhetünk, hogy valódi
választ nem kapunk erre, csak ha tudjuk, honnan jöttünk. Szüleinktől,
őseinktől kapott örökségünk megismerése segít elhelyezni magunkat a világban, és elvezethet minket, hogy megtaláljuk, számunkra mi célja, értelme
van az életnek.
Kérjük, kísérjék figyelemmel programjaink meghirdetését, s tartsanak velünk ebben az esztendőben is – 2019. november 15-én Erzsébet-napi rendezvények; 2019. december 9-én Adventi Kávéház.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁR A NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG!
A rendezvények Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár s a Jászok Egyesülete támogatásával, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára szakmai
együttműködésében valósulnak meg. 
Kovács Béláné Pető Magdolna

Táncdalfesztivál – Énekverseny 2019
lett a jászfényszarui és pusztamonosAz idősebb korosztálynak vannak
tori gyökerekkel rendelkező – a helyi
emlékei a táncdalfesztiválokról. A fiművészeti iskola volt tanára – Pető
atalok kedvéért egy kis visszatekintés.
Edina Fadette énekes, zongoraműFél évszázada már a negyedik Táncvész. Elődöntőként egy-egy számot a
dalfesztivált tartották az Erkel Színközönség is bejuttathatott a döntőbe
házban. Az 1969-es fesztivál 60 dalát
(mint hajdanán). A közönség szere58 előadó adta elő, 18 szám jutott a
tete a jászapáti elődöntőből a Jáger
döntőbe. A műsort Poór Klára vezette.
János és Lipták Tibor duót bejuttatI. helyezett dalok: Késmárky Marika:
ta a döntőbe.
Bágya András – S. Nagy István: Egy fiú
A szolnoki döntő zsűrije – Soltész
a házból; Koós János: Lovas Róbert –
Rezső énekes, dalszerző, szövegíró
Szenes Iván: Nem vagyok teljesen
(elnök); Dósa Mátyás színész, éneőrült. II. helyett dalok: Harangozó
kes; Terjéki Kata énekművész, tanár;
Teri: Majláth Júlia – ifj. Kalmár TiVincze Lilla EMeRTon-díjas énekes,
bor: Szeretném bejárni a földet; Metro
szövegíró – egy első, két-két másoEgyüttes: Schöck Ottó – Sztevanovity
dik, illetve harmadik díjat adott ki. A
Dusán: Régi kép: Szobrok. Arany
A szolnoki döntő résztvevői
döntőbe jutottak megkapták a TáncMikrofon díjat Harangozó Teri, elődalfesztivál kerámiaszobrát. Pető Edina Fadette – Majláth Júlia –
adói díjat Koncz Zsuzsa, hangszerelői díjat Wolf Péter kapott.
Fülöp Kálmán szerzeményével – Rövid az élet című sláger elénekléAz elmúlt évi nagy sikere való tekintettel az 1969-as Táncdalfesztisével II. helyezésben részesült. Czibolya Éva Gábor S. Pál – Mózes
vál 50 éves jubileuma alkalmából a Szolnok Tv ismét meghirdette a
Endre Könnyen szerzett csókok... című dallal Pócs János, a Jászság
Táncdalfesztivál – Énekverseny 2019 rendezvényt. Nevezni országoországgyűlési képviselőjének különdíját kapta, melyet a felajánló szesan 12 év feletti személyek – felső korhatár nélkül – jelentkezhettek.
mélyesen adott át. A Jáger János és Lipták Tibor duó ifj. Kalmár
A felhívásra több száz nevező közül a promóciós felvételek alapján 24
Tibor – Havasy Viktor szerzeményét, a Szereted-e még? című számot
előadót (dalt) választottak ki, a megkötés annyi volt, hogy 1960-as,
énekelte. A jászfényszarui nevezők: Czibolya Éva, Jáger János, Lip’70-es évek slágereit énekeljék. A megyében két elődöntőt rendeztek:
ták Tibor és a Jászapátiról nevezett Kiss Ibolya Jászfényszaru Város
szeptember 14-én Mezőtúron, szeptember 22-én Jászapátiban. SzáÖnkormányzata Emléklapját és ajándékát kapta, melyet Szabó László
munkra nagy örömet jelentett, hogy a jászapáti Pájer Antal Műveönkormányzati tanácsnok adott át a döntő színpadán. Gratulálunk és
lődési Házban lezajlott elődöntőben két jászfényszarui produkciót is
köszönjük, hogy öregbítették Jászfényszaru jó hírnevét.
láthattunk. Czibolya Évát, valamint Jáger János és Lipták Tibor duA két elődöntő és a döntő a www. szolnoktv.hu weboldalon a táncóját. A jászapáti zsűrit Radó Denise Jászai Mari-díjas színész, rendező
dalverseny 2019 fülre kattintva nézhető meg.
vezette, mindkét produkcióról elismerően szólt. Az október 12-i szolnoki döntőbe Czibolya Éva bejutott. A mezőtúri elődöntőből döntős
Szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Jáger Jánosné
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Nagyszabású rendezvény keretében ünnepelték
a berényi Jász Múzeum 145. születésnapját
A jászberényi Déryné Rendezvényházban október 4-én, pénteken délelőtt 10 órakor a Lehel kürtjének hangjával vette kezdetét
az ünnepség. A jubileumi rendezvényt a Jászságból és azon túlról
is mintegy kétszázan tisztelték meg. A hozzászólók, az ajándékátadók sokasága köszönte az intézmény igazgatójának (negyedszázada tölti be ezt a beosztást) és az ott dolgozóknak, segítőknek
az intézmény falain is túlmutató tudományos, értékmegőrző, közművelődési munkáját.
A Jász Múzeum – sorrendben a 16. és az első női és második leghosszabb szolgálati idővel rendelkező – igazgatója, Hortiné dr. Bathó
Edit az intézmény és a Jász Múzeumért Alapítvány nevében köszöntötte az elnökségi asztalnál és a széksorokban helyet foglaló meghívottakat.
A köszöntések sorát Jászberény polgármestere, dr. Szabó Tamás nyitotta meg, hiszen a múzeum fennállásának 139. esztendőjében 2013.
január 1-jétől visszakerült az intézmény az alapítójához, és Jászberény
Város Önkormányzata lett a fenntartója. Beszédében kiemelte az itt
lévők, mint egy nagy család, ünneplik egy jelentős családtag születésnapját. Vannak dolgok, amik az idő múlásával, a technika fejlődésével
sem változnak. A templom, a könyvtár, a múzeum esetében már a
hely szelleme tiszteletet parancsol, a csönd, az áhítat, a szemlélődés
jellemzi az oda betérőt. A Jász Múzeum már régen kilép a maga világából, kitölti a város tereit, közösségeit, és az ott dolgozók és segítőik
olyan közösségé váltak, akik jelentősen formálják, gazdagítják a város
életét. Elismeréssel szólt az igazgató asszony munkájáról, közösségépítő szerepéről, a virágcsokor átadása mellett bejelentette, hamarosan
új raktárhelyiségeket (épületeket) kap a múzeum, mellyel régi vágya
teljesül az intézménynek.
Győrfi Sándor regnáló jászkun főkapitány köszöntőjében elmondta,
az 1874 óta fennálló múzeum a tudomány egyik alappillére. Az igazgató asszony vezetésével a múzeum az elmúlt negyedszázadban folytatott tudományos munka, a könyvek kiadása, a konferenciák tartása
kapcsán országos hírnévre tett szert. Meghatározó szerepe volt és van
a múlt átvezetésében a jelenbe, a jövőbe azáltal, hogy a jász-, kiskun,
nagykun kapitányok, és a jászkun főkapitány intézményrendszere, a
Kapitányok Tanácsa létrejött és működik. A polgári életben Kossuthés Munkácsi Mihály-díjas szobrász és éremművész fémből öntött maradandó emléket, egy virágkompozíciót nyújtott át az igazgatónak.
Farkas Ferenc, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke a
Sipos Orbán alkapitány által életre hívott múzeum megalakulásának
történeti áttekintésével kezdte köszöntőjét. Az intézményt nemcsak
Jászberény, hanem az egész Jászság magáénak tekinti. Az intézmény
vezetője sokat tett az elmúlt évtizedekben, hogy a jász településeken is
legyen hagyományőrzés, helytörténeti tevékenység, kiadványok megjelentetése.
A szakma részéről dr. Bereczki Ibolya, a Pulszky Társaság Magyar
Múzeumi Egyesület elnöke köszöntötte a nagy múltú intézményt.
Szólt személyes kapcsolatukról, szakmán belüli gyümölcsöző együttműködésükről. A társaság egyik legaktívabban működő Kismúzeumok
szakosztályának vezetője Hortiné
dr. Bathó Edit. Sipos Orbán 145
évvel ezelőtt megfogalmazott
gondolata most is fő feladata a
múzeumoknak: „megőrizni a
múltat, megőrizni a tárgyakat”.
A köszöntők sorát a Jászság
képviseletében Nemes József
regnáló jászkapitány zárta.
Hortiné dr. Bathó Edit szerkesztésében – a Jász Múzeum
egykori igazgatói és munkatársai
emlékére – az évforduló kapcsán
„A Jász Múzeum a tudomány, a
közművelődés és a hagyományőrzés szolgálatában” címmel
könyv jelent meg. A 144 oldalas,
sok képpel szemléltetett kiadványt a jelenlévők kézhez kap- Az évfordulóra megjelent kiadvány
ták. Az igazgató asszony a könyv
borítólapja

alapján 60 percben képes prezentációval mutatta be a Jász Múzeum
gazdag 145 évének fontosabb mérföldköveit.
A munkatársak segítségével a múzeum munkáját segítőknek oklevelet és az abonyi Donkóné Angyal Kornélia fazekas népművész által
készített, jász motívumokkal díszített mézes csupor kerámiát adott át
köszönetképpen. Ezen elismerést Jászfényszaru Város Önkormányzata és Tóth Tibor is kiérdemelte.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának adományozott díszoklevél
A jász és kirajzott települések (köztük Jászkarajenő is), intézmények,
civil szervezetek, közösségek képviselői és magánszemélyek köszönték
meg az igazgató asszony vezetése alatt álló intézmény munkáját, valamint átadták ajándékaikat.
Jászfényszaru város (Szilágyi Dezső fafaragó népi iparművész díszes
dobozát) és a FÉBE (Penczner Pál Centenáriumi Emlékérmét) ajándékát Tóth Tibor adta át.
Jászfényszaruról az ünnepségen részt vett Ézsiás István emeritus
jász- és jászkun főkapitány, Ézsiás Barnabás emeritus jászkapitány és
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság képviselői.
Az ünnepség zárásaként a jelenlévők állva fogadták a Mező István
jászberényi református lelkész által elmondott áldást.
Az ünnepi rendezvény azok számára, akik elfogadták az ebédmeghívást a Bercsényi úton lévő Ifjúsági Házban folytatódott. Pohárköszöntőt – kezében a Jászkürt másolatával – Bolla János emeritus jászkapitány mondott. Az egytálétel elfogyasztása után betolták az ötemeletes
jász mintával díszített születésnapi tortát, melyet a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai vettek körbe és az igazgató asszony vágott fel.
Mindenkinek jutott egy nagy szelet a tortából.

A jubileumi születésnapi tortát Hortiné dr. Bathó Edit igazgató vágja fel
Családias hangulatban, beszélgetéssel ért véget a lelket éltető, szemet
gyönyörködtető, évfordulóhoz méltó program.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Jász Baráti Társaságok XV. Fóruma

Ünnepi könyvbemutató

Az évenként megrendezendő Jász Baráti Társaságok XV. Fórumának
házigazdája a Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete volt. A tanácskozás szeptember 22-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor a József Attila
Művelődési Ház nagytermében kezdődött.

Jászberény Város Önkormányzata és a 145 éves Jász Múzeum
október 2-án este 18 órakor Jászberény Város Városháza Dísztermében megtartott ünnepi könyvbemutatóra hívta a Jászságból az
érdeklődőket.
Hortiné dr. Bathó Edit, a
Jász Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd
dr. Szabó Tamás, Jászberény
polgármestere a kiadvány fontosságát emelte ki, megköszönve a szerkesztő munkáját.
Az est vendége volt őexcellenciája Habsburg-Lotharingiai
Mihály főherceg, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány
elnöke – a jászok és kunok XIX.
századi főbírájának, HabsburgLotharingiai József főherceg
nek, a Magyar Királyság
ná
dorának ükunokája és felesége őexcellenciája HabsburgLotharingiai Christiana főhercegné, bajor királyi hercegnő.
A főherceg megható szavakkal köszönte meg, hogy 200 A könyvben a jászfényszarui oklevél
nyitólapja dedikálva
év távlatában is jó szívvel emlékeznek a jászok és kunok főbírájukra, József főhercegre (1776–1847), Magyarország nádorára, I.
Ferenc magyar király öccsére, aki 51 évig (1796–1847) töltötte be ezt
a tisztséget. Örömét fejezte ki, hogy elődei által adományozott királyi kiváltságlevelek, a levéltárak, múzeumok fiókjából előkerültek és
közkinccsé váltak a sorozatként megjelent könyvek kiadásával. „Aki
nem tudja honnan jött, nem tudja, hol van, és ezért nem tudja, merre
megy, a könyv biztosítja, hogy megismerjük múltunkat” - hangsúlyozta a főherceg.
Dr. Csáky Imre címertörténész, a MTA köztestületi tagjának, a jászokkal és kunokkal, illetve a településekkel kapcsolatos V. záró kötete
jelent meg. A Jászberény–Jászalsószentgyörgy–Jászapáti–Jászárokszállás–Jászfényszaru–Jászkisér–Jászladány mezővárosok királyi kiváltságlevelei a XVII–XVIII–XIX. század című exkluzív, sorszámozott
könyvritkaságot maga a szerkesztő vetített képes előadással mutatta
be. A főherceg és a címertörténész az előfizetőknek, illetve a helyszínen vásárlóknak dedikálta a könyvet.
A kiadványba bekerült I. Ferenc Ausztria császára, Magyarország
apostoli királya által 1831. június 17. napján kiadott díszes oklevél,
amely Jász-Fényszarú számára örök időkig városi címet adott, heti
vásárt és heti piacot engedélyezett hétfői napokon.
Korlátozott példányban a könyv 10.000,- Ft-ért megvásárolható.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Csoportkép a művelődési ház előtt
A gyülekezés alatt, illetve a szünetekben megnézhettük a község nagy
múltú szüreti felvonulásairól, báljairól készült fotókiállítást. A legrégebbi fotók a múlt század 30-as éveiből származnak. A rendszerváltást
követően az elődök példájára 1995-től évente a művelődési ház megrendezi a látványos programot. Szeptember 28-án már a 25. Jubileumi
szüreti felvonulást és bált tartották. Az előző 24 rendezvényről egy-egy
tabló készült.
A Jászság baráti egyesületei, közösségei közül tizenegy képviselői jelentek meg közös gondolkozásra, tapasztalataik kicserélésére.
A fórumot Molnár József, a vendéglátó egyesület elnöke nyitotta
meg, majd Zelenai Tiborné, a község polgármestere köszöntötte a
résztvevőket. Beszélt a település életéről, a civil szervezetek fontos szerepéről.
A vendégek tiszteletére a Kéknefelejcs Népdalkör adott ízelítőt repertoárjukból. Thuróczy György – Községért díjas helyi lakos – Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson versét mondta el.
A baráti egyesületek, körök képviselői röviden beszámoltak az elmúlt
találkozó óta végzett tevékenységről, a jövőbeni feladatokról. Fülöp
Istvánné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Ivanics Gábor, aki 20 évig
vezette a Jásztelkiek Baráti Körét – korára való tekintettel – már nem
vállalta tovább tisztségét, és őt választották meg elnöknek.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületét az elnök és Cserháti Vencelné, az Ellenőrző Bizottság elnöke képviselte a fórumon. Tóth Tibor
felajánlotta, hogy a következő találkozóra a Jász Baráti Egyesületek,
közösségek kiadványainak (képeslap, füzet, könyv, hangzóanyagok és
érmek) bibliográfiáját digitális vagy nyomtatott formában elkészíti és
közkincsé teszi.
A közösségek fiatalítása mindenhol gond, elhangzott javaslatként,
hogy a szülő, nagyszülő tagok segítsék elő, hogy gyermekeik, unokáik
egy lokálpatrióta szervezet rendezvényein részt vegyenek, majd tagjai
legyenek a közösségeknek, az utánpótlás csak így biztosítható.
A jóízűen elfogyasztott ebédet követően községnéző sétára indultunk. A főúton több régen, illetve a közelmúltban készült emlékművet, szobrot néztünk meg. Utunk következő állomása a település
templomába, majd az iskola, egyben a település sportcsarnokába vezetett. A séta végén csoportkép készült, amelyen már nem mindenki
látható, többen hazai rendezvény miatt a sétán már nem tudtak részt
venni.
A fórumon Tóth Tibor elnök bejelentette, hogy a XVI. találkozót
2020-ban 13 év után ismét a Fényszaruiak Baráti Egyesülete rendezi
meg.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

2019. szeptember 15-én (vasárnap) a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár szervezésében egy egész busznyi érdeklődővel Szenes Iván
Emlékkoncertre látogattunk Budapestre. Nosztalgikus hangulatban
énekeltük neves előadókkal a művész legnagyobb slágereit.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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Hírek az Iglice csoportokról
Elindult az új tanév, elkezdődött a munka az Iglice nagy családjában is. Az Iglice hagyományőrző táncegyüttes már szeptember
második hétvégéjén Debrecenben szerepelt az V. Kezdő felnőttek
néptánctalálkozóján, ahol dél-alföldi koreográfiát mutattak be az ott
bemutatkozó rangos tánccsoportok között.
A gyerekeknek sem volt idejük pihenni, hiszen 2019. október 11-én
fesztiválra készültek, majd a másnap bemutatott 25 éves jubileumi
gálaműsor bemutatóját gyakorolták.
Idén X. alkalommal rendezte meg az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes a Fény Fesztivált. Az előző
fesztiválokhoz hasonlóan az idei évben is nemcsak néptáncegyüttes
kategóriában, hanem néptánc szóló, népi éneklés és népi hangszeres
együttes kategóriában is vártuk a jelentkezéseket. Célunk volt egy
olyan fórumot létrehozni, ahol kapcsolatot teremthetnek és tapasztalatokat cserélhetnek a különböző népi művészeti irányzatokban tevékenykedő pedagógusok és tanítványaik.
A fesztiválra 6-tól 16 éves korosztályig vártuk a jelentkezőket a következő kategóriákban: Néptánc csoport, Néptánc szóló, Népi ének,
Népi hangszeres együttes vagy szólista. A szereplőket egy 3 tagú zsűri értékelte és minősítette a fesztiválon nyújtott teljesítmény alapján. A
zsűri tagjai voltak: Fundák-Kaszai Lili, Fundák Kristóf, Dulai Zoltán.
A résztvevők 3 korosztályban (6–8 éves, 9–12 éves, 13–16 éves) lettek értékelve. A fesztiválon több mint 20 produkció mérettette meg
magát. Az Iglice csoportjai nagyon szépen szerepeltek a fesztiválon. Az
Iglice Gyermeknéptánc Együttes nagy csoportja aranyfény minősítést
és a legstílusosabb produkciónak járó különdíjat vehette át. A közepes
csoportunk bronzfény minősítést, míg a legkisebb együttesünk ezüstfény minősítést kapott az ítészektől. Mészáros Kata és Donnert Flávió
néptánc szóló kategóriában aranyfény minősítést kapott a zsűritől.

A jubileumi gála résztvevői

Hagyományőrző csoport

FÉBE-tagok,
elszármazottak elismerése

A Fény Fesztivál résztvevői
Még alig ment le a fesztivál, és másnap már az Iglice 25 éves jubileumi gálaműsorán táncolt a csoport apraja-nagyja. A gálaműsorban két
órán keresztül az Iglice nagy családjának műsora volt látható. Az előadásban nemcsak aktív csoportok szerepeltek, hanem láthatóak voltak
olyan régi táncosok is, akik egykor táncoltak. A műsorban megjelent
egy produkció erejéig az együttesben táncoló családok tánca is, hisz a
25 év alatt sok olyan család volt, ahonnan többen is az együttes tagjai
voltak.
Vendégünk volt a jubileumra Jászfényszaru lengyelországi testvér
városából a Gwozdziec táncegyüttes, akik két műsorszámmal is szí
nesítették a gálát, és együtt ünnepeltek az iglicés táncosokkal. A műsor
ideje alatt fotókiállítás volt megtekinthető az együttes elmúlt 25 évéből a Petőfi művelődési házban.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában is segítette programjaink létrejöttét. Külön köszönjük Jászfényszaru város önkormányzatának, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárnak, a IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának, valamint
az Iglice Gyermeknéptánc Együttesben táncoló gyermekek szüleinek
azt az óriási segítséget, ami nélkül ezek a rendezvények nem valósulPéter Szilárd
hattak volna meg. 	

Pusztamonostor Községi Önkormányzata települési rendezvényének
keretében 2019. szeptember 28-án községi kitüntetéseket adott át.
A településen az ott
élőkért végzett több
évtizedes
közösségi
és szakmai munkáért
Pusztamonostorért díjat adományoztak:
– a jászfényszarui
születésű Bognár Sándornak (aki fiatal korát
a Peres dűlőben lévő tanyán töltötte), a Pusztamonostori Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnökének;
– a jászfényszarui
születésű dr. Dajkó
Györgynek, háziorvosnak, a FÉBE-tagjának;
– a jászfényszarui születésű és itt élő Káposzta Sándornénak, óvodavezetőnek, a FÉBE
tagjának.
Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk!
Tóth Tibor
Fotó: Facebook
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Balkáni körutazás 1. rész
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2019. augusztus 23. és 28. között ötödik alkalommal szervezett 50 fő részére három országot
(Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegró) érintő balkáni kirándulást.
Korán, 4 óra 30 perckor indultunk, mert az első célállomásig sok
kilométert kellett megtenni. A hosszú utazás fáradalmait kompenzálta
a magyar határt elhagyva és délre haladva a táj, a hegyek látványának
leírhatatlan szépsége. Egy alföldi ember számára ez igazi Kánaán volt.

Útban Mostar felé

a város második aranykorát élte, majd Horvátország után itt is kitört
a polgárháború. A háború a városban óriási pusztítást végzett, több
mint 1000 halálos áldozat, épületek semmisültek meg, váltak romhalmazzá. A több száz éves Öreg híd is megsemmisült. A híd elemeit
az 1990-es évek végén a SFOR csapatának magyar tagjai emelték ki
a Neretvából. Az Öreg híd visszaállítása 2003-ban kezdődött el, 2005
júliusában adták át, így ismét az UNESCO világörökségi listán szerepel. Ma is látható momentumként meghagyott egyes épületek háborús romja, melyet a természet igyekszik visszavenni magának. Több
épület homlokzatán a háború okozta golyók sebei is megmaradtak az
utókor számára. Idegenvezetőnk Máté Csongor, aki a balkáni országok specialistája, megismertetett bennünket az Óvárossal, megtekintettük az Öreg hidat, Karadoz bég dzsámiját, a Biscevica utcát és a
Tabánt. Késő este a Hotel Hercegovinában szálltunk meg.
A második napot Horvátországban töltöttük. Utunk Dubrov
nikba, a Dalmát tengerpart egyik legszebb városába vezetett. A hegyek
után megpillanthattuk, majd utunk során sokáig gyönyörködhettünk
a tenger színének és hullámzásának szépségében. Dubrovnik, régi magyar nevén Raguza, 43 ezer lakosú város és kikötő, Adria gyöngyszemének is nevezik. A virágkorát a 15. és 16. században élte, amikor
40 ezer lakosával Európa legnagyobb városai közé tartozott. I. Lajos
magyar király 1358-ban megszerezte Velencétől, és 168 éven át a magyar korona tulajdona volt. Jelentős magyar emlék, hogy Szent István
király állkapcsát és koponyadarabját a domonkos, Szent László jobbját a ferences kolostorban őrzik. A város védőszentje Szent Balázs, sok
szobra látható, és a város legnagyobb templomát is róla nevezték el.

Öreg híd – Mostar
Budva – Óváros

Mostar – Háborús pusztítás mementói
A Bosznia-Hercegovina déli részén lévő kisvárosba, Mostarba,
mintegy 720 km autóbuszozás után a késő délutáni órákban érkeztünk meg. Legelőször a helyi gasztronómiával ismerkedtünk meg. Az
étterem teraszáról a mellette folyó Neretva szépségét csodáltuk; a kicsit
távolabb látható „Öreg hídról” kapta a város a nevét. A település és
környékének története röviden: Mostar területén az őskorban is éltek
emberek, a Római Birodalom idején Dalmácia provincia része volt. A
Római Birodalom bukása után a város a Hun később a Frank Birodalom része lett. Jött a török megszállás, 1468-ban érkeztek a városba.
Majd az Osztrák-Magyar Monarchia foglalta el a területet, és 1878ban véget ért a török uralom. A Monarchia felbomlása után SzerbHorváth-Szlovén Királyság, 1945-től Jugoszlávia részévé vált. 1992-ig

Budva – Óváros
A várost a délszláv háborúban 1991 októberétől 1992 májusáig lőtték a szerb és montenegrói csapatok, a műemlékekben jelentős károk
keletkeztek, de az UNESCO segítségével helyreállították. Városnéző
sétát tettünk az 500 éves Stradunon, mely az egyetlen széles utca az
óvárosban. A 300 méter hosszú főutcában kávézókat, üzleteket láttunk, melyek megőrizték korabeli kinézetüket. Megnéztük az Orlando-oszlopot, mely Orlando vitéznek állít emléket. A városfalat a 13.
és 17. század között építették, 1940 méter hosszú és 25 méter magas,
vastagsága 4-6 méter, a tengernél 3 méter körüli. Betértünk a XVIII.
század elején épült Szent Balázs barokk stílusú templomba és a Szűz
Mária tiszteletére felszentelt dubrovniki katedrálisba.
(folytatás a 26. oldalon)
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(folytatás a 25. oldalról)
Fejünket Montenegróban Budva településen, a tengerparthoz 400
méterre lévő Hotel Podostronban hajtottuk állomra.
Budva a montenegrói turizmus metropolisza. Az óváros egy kicsiny
félszigeten fekszik, és a kulturális örökség bölcsője. Tengerpartja 21
km hosszú 17 stranddal.
A harmadik nap felejthetetlen élményekkel volt teli, úgy is fogalmazhatnák „tömör gyönyör”. Egész nap külön hajóval körbejártuk
a Kotori-öblöt, a hajón ebédeltünk – itt többen életükben először
kóstolták meg a tengeri kagylót – többször kikötve a szigeteken, illetve a településeken sok szép látnivalóban volt részünk. Az öböl folyóvölgyként jött létre, 30 kilométer hosszan hasított utat magának a
hegyek között. Legnagyobb szélessége 7 km, legkisebb 340 méter, ez a
Verige-szoros. Legmélyebb pontján 60 m, átlagosan 27,3 m mélységű.
A körutazáshoz helyi idegenvezetőt is kaptunk.

Szirti Madonna-sziget
Elsőként a Szirti Madonna-szigetet
kerestük fel, amely egy mesterséges sziget, zarándokhely, múzeum és egyedülálló ezüstplakett gyűjteményéről híres.
Ezek után az öböl névadó városa, Kotor következett, mely tökéletesen megőrizte középkori jellegét. A monarchia
egykori hadikikötője sokak számára a
hírhedt matrózlázadással kapcsolódik
össze. Városnézés idegenvezetőnkkel
(Fegyverek tere, Szt. Tripun katedrális,
Szt. Lukács templom), majd szabad
program: kávézás, séta az óváros ódon
falai között. Végül Perastot látogattuk
meg, a valamikori városköztársaságot,

Szirti Madonna-sziget
templomi oltár

Szirti Madonna-sziget
ami ismert tengerészek, hajóskapitányok városa. Megtekintettük a Szt.
Miklós katedrálist, majd lehetőség nyílt egy kis barangolásra az ódon
házak között. Visszaúton elhajóztunk Prčanj, Stoliv, Lepetane előtt,
majd autóbuszunkkal visszaérkeztünk a szállásra.
Tóth Tibor · Fotó: Agócs Ferencné, Both Béla, Tóth Tibor,
Zsólyomi Jánosné, Vas József

Utcaneveink nyomában (5. rész)
Árpád út (Jászfényszaru 2013ban kiadott térképén megtalálható: E2-F3 között)
Ezt az utat csak a II. világháború után kezdték kialakítani.
1946-ban elsőként a páratlan
oldalt kezdték el osztani, majd
1953-ban a páros oldalt is. Az új
utcanevet feltehetően 1946-ban
kapta, amikor Vorosilov szovjet
hadvezérről és kommunista politikusról nevezték el.
Vorosilov (oroszul: Климент
Ефремович
Ворошилов)
(1881–1969) marsall neve magyarországi szerepe miatt válhatott a korban gyakori közterület
elnevezéssé, ugyanis 1945 és
1947 között a Szövetséges ElÁrpád fejedelem képzeletbeli portréja lenőrző Bizottság (SZEB) elnö(Mátyás László szobrászművész
keként tevékenykedett, és munalkotása)
kájával jelentősen hozzájárult
a sztálinizmus hazai kiépítésében. A területnek egy népi elnevezése is
ismert, hiszen Üveghegyként emlegették, és még ma is emlegetik. Az
érdekes név eredete sajnos ismeretlen.
Az 1992-től Árpád útnak nevezett közterület a honfoglaló Árpád magyar vezérről kapta a nevét. Régies, az árpa növényről származó, kicsinyítő képzővel ellátott neve a mai magyar nyelvben így hangzana: árpácska. Apja Álmos fejedelem volt, de már a honfoglalást megelőzően 895
körül a magyar törzsek fejedelme lett, és az emlékezet az ő nevéhez fűzi
a honfoglalás jól megtervezett eseményét. A Kárpátok hágóin keresztül
több irányból érkeztek meg a magyarok. Árpád a hagyomány szerint a
Vereckei-hágón keresztül érkezett meg. A 895-ös honfoglalást követően feltehetően a Felső-Tisza vidékén alakította ki fejedelmi központját.
899 körül már a magyar csapatok Észak-Itáliában harcoltak, és tartottak
sikeres felderítő hadjáratot. 900-ban a magyar törzsek elfoglalták a Dunántúlt, azaz az egykori Pannonia területét is. 907-ben a magyarok ellen
keleti frank és bajor hadsereg kelt fel. Pozsony térségében a csatában a
magyarok győzedelmeskedtek, aminek a következményeként a magyarság meg tudta védelmezni a meghódított földet, és így véglegessé vált a
magyar honfoglalás. Sőt több mint száz évig idegen had nem próbálta
megtámadni Magyarországot. A krónika szerint Árpád fejedelem is a csata évében, azaz 907-ben halt meg. A hagyomány szerint Aquincum (ma:
Óbuda) mellett temették el. Sírjának helye viszont ma is ismeretlen. A
honfoglalásban betöltött szerepe miatt Árpád fejedelmet „honszerzőnek”
is emlegetjük, és szintén őt tarthatjuk a magyar nomád jellegű állam
megalapítójának is. Az ország vezetői, kezdetben fejedelmi rangban,
majd 1000-től királyi rangban, mind az ő leszármazottai voltak több
mint négyszáz éven keresztül. Családját Árpád-háznak nevezzük. Nevét
az 1896-os ezredéves ünnepség táján kezdték ismét felfedezni, és tiszteletére közterületeket elnevezni, vagy szobrokat emelni. Árpád fejedelem
kétség nélkül az egyik legsikeresebb és legnagyszerűbb magyar személyiség, akivel sokkal többet kellene foglalkozni.  Dr. Farkas Kristóf Vince
Kép forrása: https://www.magyaridok.hu/kultura/lovas-szobrot-kapottarpad-fejedelem-3721715/
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Értéktári érdekesség –
október a szüret hónapja
Hogy mikor telepítették az első szőlőtőkéket Jászfényszarun, nincs
írásos nyoma. 1699-ben Pentz János egri kamarai prefektus a bécsi udvar megbízásából összeírást végzett, ekkor a Jászságban csupán három
településen írtak össze szőlőterületet, Berényen kívül még Apátiban
és Fényszaruban. A többi falu ekkor még nem rendelkezett szőlővel.
Fényszaru 26 kapásban 3 kat. hold szőlővel rendelkezett. A megmaradt földrajzi nevek, az Öregszőlő az Újszőlő jelzik, hogy a településen a szőlőművelésnek nagy hagyománya volt, a megélhetés egyik
formája volt. A XX. század első felében az 1932-es leírás szerint négy
– Kaló Márton, Rimóczi Pál, Rubint János, Winkler Bertalan – szőlőbirtokos tartottak nyilván a településen.
A nagyüzemi gazdálkodás 1959-es
bevezetése sem kedvezett a kisebb
parcelláknak, akadályozták a gépi
művelést. Így a település északi Homok tanyai részén maradtak meg
kisebb-nagyobb parcellák. A helyi
Béke Mg. Tsz. 1963-ban és 1965ben kétszer 30 ha nagyüzemi művelésre alkalmas szőlőt telepített a
mai ipari park helyén (kifelé haladva
a főút bal oldalán). A kétkezi hozzáértő dolgozók nyugdíjba vonulásával
munkaerőgondok miatt 1982-ben
a szőlőültetvény kivágásra került.
Ma már egyes családi házaknál
néhány sor lugas, többségében
direkttermő vagy néhány tőke csemegeszőlő fajta található.
A szüret befejezése után vigadalomként a 20. század elejétől szüreti
felvonulást, este bált tartottak, ennek nagy hagyománya volt a községben. A felvonulók között volt látható a bíró, bíróné, jegyző, a csikós
leányok, legények, kéményseprő stb. A városi értéktárban a legkorábbi
kb. 1935-36-os fénykép a csikós fiúkat és lányokat ábrázolja.
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Három verseny, három érem

Alig kezdődött meg a 2019. évi őszi versenyszezon, a Baráth testvérek 3 versenyen 3 érmet birkóztak maguknak.
2019. szeptember 15-én Szarvason, a Területi Diákolimpián Konor
ismételten megszerezte a Délkelet-Magyarország Területi Bajnoka címet. Szeptember 28-án Kiskunhalason Hunor Országos Gyermekgálán állhatott a dobogó élére, gyermek korosztály 38 kg-ban.
Október 11-én Tatabánya adott otthont a kötöttfogású Országos
Diákolimpiának, ahol Diák I-es korosztály 69 kg-ban Konor ezüstérmet szerzett. 
Kép és szöveg: Baráth Olga

Október egyenlő futás
A Maróti futónapon inkább a gyerekek vettek részt nagyobb számban itthon. Míg Jászberényben a felnőttek vettek részt. Több korcsoportban mind a két nemben képviseltették magukat a jászfényszarui
karatésok.

Jászfényszarun az utolsó nagyszabású szüreti felvonulást és bált a
Béke Mg. Tsz. KISZ-szervezete, Tóth György titkársága alatt, szervezésével 1967 őszén tartották.
Ma már az csak az óvodások emlékeznek, illetve elevenítik meg – az
óvoda falain belül – a régi hagyományt.
Tóth Tibor · Fotó: Városi Értéktár archívuma
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Kiállítás nyílt
In Memoriam JÁGER JÁNOS
a Kulturális örökség napok keretében nyugalmazott általános iskolai tanár
1948–2019
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére a Petőfi Sán-

dor Művelődési Ház és Könyvtár csatlakozásával a Kulturális örökség
napok keretében az intézmény földszinti termeiben szeptember 19-én
kiállítás nyílt. A Rákóczi-emlékév kapcsán a Bibliás Rákócziak – Őrálló erdélyi fejedelmek, míg az 1848/49 szabadságharc 170. évfordulója
alkalmából a ’48/49-es hőseink témakörben láthattak tablókat, képeket és tárgyi eszközöket az érdeklődők.

Az előcsarnokban szép számmal megjelent érdeklődőket Bordásné
Kovács Katalin, a ház igazgatója köszöntötte. A kiállítás megnyitásán
a témakörök történelmi hátterét bemutatta Nagy Józsefné Basa Márta
történelemtanár.
I. Rákóczi György, a bibliás fejedelem 1593. június 8-án született a
Rákóczi család szerencsi birtokközpontjában. Tizenkét éves korában,
1605-ben Bocskai István fejedelem udvarában apródként szolgált,
később 1615-ben I. Rákóczi György lett Borsod vármegye főispánja.
Egy évvel később feleségül vette a 16 éves Lórántffy Zsuzsannát, és
Sárospatakra költöztek. Az itt lévő várba alakította ki a Rákóczi család
új birtokközpontját. Bethlen Gábor halálát követően 1630. december
1-jén az erdélyi rendi országgyűlés Rákóczit választotta fejedelemmé.
Uralkodásának 18 éve alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Buzgó református volt, feleségével együtt sokat tett egyháza
és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében. Soha annyi könyvet nem
adtak ki előtte, mint az ő korában.
A közelgő nemzeti gyásznap alkalmából az aradi vértanúkról, a tizenkettő tábornokról (1 altábornagy, 12 vezérőrnagy) és egy ezredesről, és
ezen a napon, Budapesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök
golyó általi kivégzéséről esett szó.
A kiállítást megnyitotta és a jelenlévők figyelmébe ajánlotta Millisits
Máté művészettörténész. Elmondta, a kiállítás a reformáció ötszázadik
évfordulójára készült az elmúlt évben. A vándorkiállítás azóta sok helyen, határon túl is kiállításra került. „Több éve a Város- és Faluvédők
Szövetségében együtt dolgozunk a FÉBE elnökével. Az országos debreceni konferencián és találkozón kért fel a kiállítási anyag fényszarui
bemutatására.
A kiállításon nemcsak a Rákócziak Szentíráshoz való kapcsolatát ismerheti meg a látogató, a Bocskaiakról és Bethlen Gáborról is sok
információval gazdagodhatnak a tárlat megtekintői.”
A ’48/49-es hőseink anyaga a szabadságharc jeles személyeivel is
foglalkozik, így Kossuth Lajossal és Széchenyi Istvánnal. Sok tárgyi
ritkaság is kiállításra került.
Tóth Tibor, a FÉBE elnöke, Katona Tamás és Ráday Mihály két
kötetét ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, amely „Az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc emlékhelyei – Események és helyszínek”
címmel sok információt, képet tár az olvasók elé. A könyvek kedvezményesen a kiállítás látogatása kapcsán megvásárolhatók. A kiállítás
közreműködőinek köszönetképpen virágot, illetve egy üveg italt és
egyesületi kiadványt ajándékozott.
Tóth Tibor • Fotó: Glonczi Rudolf

Jáger János 1948. július 22én, Jászfényszarun született,
Jáger János és Szalai Margit
harmadik
gyermekeként.
Szorgos munkáscsaládban
nevelkedett. Az általános iskolát helyben végezte, majd
a jászberényi Lehel Vezér
Gimnáziumban bentlakásos
tanulóként folytatta tanulmányait. 1966-ban érettségizett. Felvételt nyert a
Nyíregyházi Tanárképző Főiskolára, ahol a jászberényi
Aprítógépgyárban
töltött
pár hónapos munkaviszony
és a sorkatonai szolgálat letöltése után kezdte meg felsőfokú tanulmányait. 1971ben diplomázott, és lett a
biológia tantárgy valamint mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok
oktatására szakosodott általános iskolai tanár. Tanári pályáját Pásztón
kezdte, ahol két évig tanított, majd Török Sándornak, Jászfényszaru
akkori tanácselnökének felkérésére 1973-ban visszatért szülőfalujába.
A Községi Tanács hivatalában 1973. június 1-től személyügyi feladatokat látott el.
Egy munkahelyi továbbképzés alkalmával ismerkedett meg Gyólai
Máriával, aki a Cibakházi Községi Tanácsnál dolgozott. 1975-ben feleségül vette, és áthelyezését kérte Cibakházára, ahol a Községi Tanács
alkalmazásában dolgozott. 1977-ben a cibakházi általános iskolában
kapott tanári állást, ahol 1982-től igazgatóhelyettesként, majd 1985től 1991-ig igazgatóként végezte munkáját. 1995-től nyugdíjazásáig
újból igazgatóhelyettes lett. Szívügyének tekintette, és mindent megtett az iskola tornatermének felépítéséért.
Két gyermekük és öt unokájuk született, akiket vérbeli pedagógusként gondoskodó szeretettel mindig a jóra tanított és nevelt. 2009.
május 4-én vonult nyugdíjba.
A cibakházi emberek érdekeit mindig szem előtt tartva, a település
önkormányzati képviselőjeként több cikluson keresztül segítette a közösségek munkáját.
Szülőhelyével mindig megmaradt a kapcsolata. 1993. április 2-án, a
városavató ünnepség alkalmából megnyílt kiállításon ő kezdeményezte, hogy az elszármazottak és szülőhelyük közötti kapcsolat váljék szervezetté, és alakuljon meg a Fényszaruiak Baráti Egyesülete. A délutáni
városházi baráti beszélgetésen már megválasztották az ötfős előkészítő
bizottság tagjának. Az október 30-án megalakult egyesület elnökségében három éven át tevékenykedett.
Akik ismerték, akár Cibakházán, akár Jászfényszarun, akár az ország
bármelyik szegletében, egy mindig segítőkész, szorgos, nagy munkabírású embert ismertek meg benne, akinek jó humora szinte átragadt
a körülötte lévőkre, és mindig átsegítette őket a nehéz helyzeteken.
Szakmai és közösségi munkájáért számos elismerésben, kitüntetésben részesült.
Jáger János súlyos betegségben, 2019. szeptember 19-én hunyt el.
Szerettei és tisztelői a cibakházi temetőben katolikus szertartás keretében szeptember 25-én kísérték végső nyughelyére, búcsúztak a
családapától, a tanár úrtól, Jánostól, Jancsitól, ki hogy hívta és ismerte.
„Amikor megszülettél, sírtál, és mindenki körülötted mosolygott.
Éld úgy az életed, hogy mikor meghalsz,
Te legyél az egyetlen, aki mosolyog, és mindenki körülötted sírjon.”
Emlékét örökre megőrizzük!

Tóth Tibor • Fotó: Családi archívum
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In Memoriam ZSÁMBOKI LÁSZLÓNÉ
nyugalmazott általános iskolai igazgató
1940–2019
Háromgyermekes, szerény jövedelmű kisiparoscsaládban született
Tóth Ilona és Dajkó Imre szülők első gyermekeként. Az általános iskolát Jászfényszarun, középiskolai tanulmányait Jászberényben végezte,
a Lehel Vezér Gimnáziumban 1958-ban érettségizett. Ezt követően a
Jászberényi Tanítóképzőben egy év alatt azokból a tantárgyakból, amit
a gimnáziumban nem tanultak, különbözeti érettségi vizsgát tett. A
gyakorlóévet Jászfényszarun töltötte, 1960-ban képesítő vizsga után
megkapta a tanítói oklevelet.
1961-ben férjhez ment Zsámboki László tanítóhoz. Házasságukból
1966-ban egy fiú született, Zsolt. Két unokája, András és Dávid egyetemi diplomát szereztek.
Egy munkahelyen dolgozott 36 tanévet, Jászfényszarun az általános iskolában, amely később szakiskolai képzéssel is bővült.
1974-ben a 1134-es számú Ságvári Endre Úttörőcsapat csapatvezetője lett, mely feladatot 13 tanéven át felelősségteljesen és eredményesen látott el.
Az iskola tanulói kulturális seregszemléken, Úttörő
Olimpiákon nagy számban és sikeresen szerepeltek. A legjobbak jutalomképpen Zánkára, de még
külföldre is eljutottak. Számos kollektív elismerés
után az úttörőcsapat 1981-ben a szövetség megyei
Vándorzászlaját is kiérdemelte. Úttörővezetőként
végzett munkáját a Magyar Úttörők Szövetségének
Országos Tanácsa Kiváló Úttörővezető Érem és Úttörővezető Érdemérem kitüntetésekkel ismerte el.
Tizennyolc nyári iskolai tábor megszervezésében,
lebonyolításában vett részt, örömet szerezve sok
száz diáknak.
1987-ig osztálytanító, 1987 szeptemberétől egy fél évig igazgatóhelyettes, majd a következő félévben megbízott igazgató volt. 1988-ban
pályázattal igazgatói megbízást kapott, intézményvezetői beosztását
1995. augusztus 31-ig, nyugdíjazásáig töltötte be. Vezetése alatt az iskola szakmai munkája kiemelkedő, a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordított.
Szakmai, vezetői munkájáért több elismerésben részesült. 1980-ban
miniszteri Dicsérő Oklevelet, 1995-ben Pedagógus Szolgálatért emlékérmet kapott. A Magyar Köztársaság elnöke érdemes és eredményes
munkássága elismeréseként Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozott számára 1995. október 23-a alkalmából.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 1997. évben Jászfényszarun a
Köz Szolgálatáért díjban részesítette.
Az október 14-i gyászmise a templomban került megtartásra, ezt
követően a Szent Kereszt temetőben tisztelőinek sokasága kísérte el
utolsó útjára.
Az egyházi szertartás közben Lovászné Török Magdolna, a IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
búcsúbeszédét így kezdte: „Október 3-án csendesen elhunyt Zsámboki
Lászlóné Dajkó Ida, ahogyan Jászfényszarun hívtuk, Ducika néni. Tanítónő, csapatvezető, igazgatóhelyettes, igazgató.
Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy alig néhány hetes testi-lelki csatározás után végeztetett be a sors. A sors, amely mindannyiunk számára
megírattatott. A búcsú pedig kimondhatatlanul fájó. Hangtalan szavak
ülnek torkunkban. Nehéz megszólalni. Elköszönni jöttem. Elköszönni
jöttem tanítványai, kollégái, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének tagjai
nevében. Reményik Sándor sorai jutnak eszembe:
„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
...Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz
Mert minden csönd más, – minden könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja...”
Igen, mi, akik itt állunk most (koporsója körül), már megint búcsúzunk
és szomorú szívvel tisztelgünk élete, munkássága és sikerei előtt...
De ha csak az életútját idéznénk fel, még mindig elsikkadna a lényeg,
ami tanítványai, szüleik, a pedagógus kollégák szempontjából a legfontosabb volt, a személyisége, ami a pedagógus legfontosabb „munkaeszköze”. Szelíd, kedves, barátságos, mindig, mindenkinek segítő ember volt.
Már fiatalon kivívott tekintélyét egyrészt emberségének, személyiségének,

másrészt szorgalmának köszönhette. Megmagyarázhatatlan nyugalom,
csendes derű vette körül. Békés öregségben teltek napjai férjével együtt.
Örültek a gyermekük érkezésének, mindig szeretettel várták gyermeküket,
unokáikat, meséltek örömeikről, sikereikről sokunknak.
Városi és iskolai rendezvényeken rendszeresen megjelentek, érdeklődtek,
településünk életében a végsőkig részt vettek. Pár héttel ezelőtt még Ducika
nénit is meg tudtam szólítani szeretett férje, Zsámboki László tanár úr
búcsúzásakor és ma... ma tőle is búcsúzni kell. Október 3-án Zsámboki
Lászlóné sorsának kapuja itt a földön bezáródott, az idő szemünk láttára őrölte lassan, elkerülhetetlenül megfáradt testét. Isten addig éltette
őt, amíg el tudta látni magát családtagjainak (míg
élt férjének, fiának, unokáinak) meleg, szeretetteljes
közreműködésével. Hiába volt a benne élő erős vágy
és akarat az élet igenlésére, szeretett férje halála után
mintha benne is eltört volna valami...
Búcsúzunk a Kollégától és Igazgatótól, aki példaértékű szakértelemmel, felelősségtudattal vezette
tantestületét, akinek semmi sem kerülte el figyelmét,
mert jól ismerte kollégáit. Ha kellett, korrekt bírálatokkal, szakmai tanácsokkal, ha kellett, barátságos
emberi szóval segítette őket mindennapi munkájukban. Támogatta az újító pedagógusokat, egyengette a
pályakezdő kollégák kezdeti lépéseit (ha megengednek
ennyi személyeset, az enyémet is).
Búcsúzunk az Embertől, aki életével mutatta a
példát, akit érzékeny és visszafogott embernek ismertünk, de szívesen anekdotázott, szerette a jókedvet,
szeretettel fogadta el meghívásunkat minden pedagógusnapi ünnepségre. Kivéve az idei júniusit, akkor
már szeretett férje egyedül érkezett, mert Ducika néni betegsége miatt nem
tudta elkísérni. Pedagógusnapon nemcsak ünneplünk, hanem ilyenkor
„számba vesszük önmagunkat”. Kik voltak elődeink, kik vagyunk még
együtt. Sajnos ismét hiányozni fog valaki...”
Győriné dr. Czeglédi Márta, városunk polgármestere is búcsúzott
Ducikától: „Engem az a megtisztelő szerencse ért, hogy már egészen kislány koromtól ismerhettelek téged.
Ma is emlékszem, és oly sokszor felidéztük a veled való beszélgetések során, hogy a ma Bethlen Gábor útnak nevezett, korábban nagy soron, vagy
a mozi utcáján, a járdán kis pici körömcipőd kopogását is megismertük
mi, az utcában lakók. Mikor már boldog kismamaként jártál az utcában
a mindenkihez kedves, tiszta szívű tanító kisasszony, így hívtunk akkoriban téged, pedig már a Zsámboki házhoz mentél Zsámboki Lászlóhoz,
a férjedhez, ahol együtt élt a család. Ezeket az emlékeket később már az
általános iskola igazgatónőjével idéztük fel, mint munkatársak.
Méltatni szeretném ezért ebben a minőségében is az önkormányzat részéről az Általános Iskola volt igazgatóját, aki 1988-tól nyugdíjazásáig
látta el ezt a feladatot. Zsámboki Lászlóné, Dajkó Ida Igazgató asszony
nagyon jó munkatárs, és kiváló vezető volt!
A pici, törékeny alkatú, halk szavú nő abszolút feleség is volt. Mikor
megkapta a Magyar Köztársaság Érdemkereszt kitüntetést, nem magát,
hanem férje, Zsámboki László testnevelő tanári munkásságát hangsúlyozta nekem, aki valóban megérdemelte az elismerést, de a szolid, okos,
családcentrikus feleség is oly sokat tett azért, hogy a Zsámboki házaspár
beírta magát Jászfényszaru pedagógiai nagykönyvébe.
Igazgatósága alatt épült fel a közismert nevén Sárga Iskola kis tornacsarnoka és a fölötte lévő tantermek, valamint a korábbi tanuszoda is.
Fokozott hangsúlyt kapott a tehetséggondozás ezzel párhuzamosan a felzárkóztatás. A minden gyermekkel való egyedi törődés is! A halk szavú,
sokirányú műveltséggel rendelkező pedagógus konfliktuskezelésből mint
igazgató is csillagos ötösre vizsgázott! Fia Zsolti és az unokái voltak, akikre
méltán lehettek a szülők büszkék és elégedettek.
Velük a családdal, pedagógus munkatársaikkal, tanítványaikkal, együtt
őrizzük emlékét! Isten Áldjon Ducika!” – fejezte be beszédét a polgármester asszony.
A sírt a koszorúk és a virágok sokasága borította el.
Ducika, nyugodj békében, Isten legyen veled, nem feledünk!
Tóth Tibor • Fotó: Városi Értéktár archívuma
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

BALOGH PÉTER

A gyászoló család ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik
kifejezték együttérzésüket

ZSÁMBOKI
LÁSZLÓNÉ

halálának 20. évfordulójára.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
Számunkra csak a fájdalom és
a gyász maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt,
De szívünkben örökké velünk maradsz.”

elhunyta alkalmából, és
elkísérték utolsó útjára.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Szerető családod

BORDÁS FERENC

ÉZSIÁS DÁNIEL emlékére
„A gyász nem múlik el. Nem múlik el, csak körbenövi az élet. Először még nincs más, csak a veszteség. Minden pillanatban. Élesen, kímélet nélkül
szakít szét testet és lelket. Meg kell bolondulni,
bele kell pusztulni a fájdalomba. Úgy érezzük
nincs tovább. Ekkora hiánnyal, ekkora űrrel nem
lehet tovább élni. Aztán az élet mégiscsak megy
tovább. Makacsan halad, pereg az idő. Egyszer
csak eljön a pillanat – ez csak később, visszatekintve válik világossá –
amikor már nem fáj megállás nélkül. Kezdenek lélegzetvételnyi szünetek lenni a kín addig megállíthatatlannak hitt hömpölygésében.
Percek, amikor lehet másra is figyelni. Szusszanásnyi kis szigetek.
Aztán ezekből egyre több lesz. Egyszer csak azon kapjuk magunkat,
hogy reggelente, álom és ébrenlét határát már nem a jeges felismerés
töri át, hogy nincs többé. Aztán, néha már mosolyogni is tudunk,
amikor eszünkbe jut: – Hm, emlékszem milyen vicces volt, amikor...!
Az emlékek már nem fájdalmat hoznak, hanem hálát, hogy ő volt.
Idővel lesz új öröm, lesz új lendület. Lesznek tervek, és új vágyak is.
Lesz béke és elengedés, de a gyász marad, nem csökken. Az élet nő
meg körülötte.” 
Szerető családja

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

(1956–2019)
temetésén részt vettek, virágot hoztak,
kegyeletüket lerótták, emlékét tovább őrzik.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek – SZEPTEMBER
SZÜLETTEK: Berényi Tamás Miklós (Farkas Beáta), Kiss Zétény
Gergő (Mészáros Adrienn), Pesti Zsófia Zoé (Bali Alexandra), Tóth
Nimród (Kókai Kitti), Viczenti Noel Gábor (Bari Szilvia).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Berze Mónika és Futó Ferenc, Burai Éva és Farkas Rudolf, Dorogi Krisztina és Horváth Martin, Horváth Alexandra és Pál Sándor, Horváth Anita és Varga Kornél, Győri
Andrea és Kulics Zoltán, Kovács Renáta és Kasza Mihály, Menczel Bianka és Mezei Márton, Mester Ildikó és Radics Ferenc, Sibalin Tamara
és Radics József, Tusor Nikoletta és Liang Chih-Wei.
ELHUNYTAK: Czeglédi Jánosné Tanczikó Etelka (89), Gajdics Vivien Dzsesszika (19), Kis-Pál István (83).
Kiegészítés
Augusztusban elhunyt Nagy Jánosné Budai Erzsébet (95).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány

Segélyhívó szám: ......................................................................... 112

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

Mentők: ........................................................................................ 104

Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
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

GEDEON

5 éves csaucsau keverék
kan, ivartalanított,
egyik szeme hiányzik

MÁGUS

2 év körüli keverék,
ivartalanított,
farka hiányzik

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

GÉSA

4 év körüli
ivartalanított
szuka, keverék

Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888
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Fedó Optika

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

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Starlite

NOVEMBERI KEDVEZMÉNYEK:
Keretek: –30%, –40% · Lencsékre: –20%
Multifokális lencsékre: –30%
Fényre sötétedő lencse: –20%
Napszemüveg: –30%
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Mi újság Fényszarun? Jászfényszaru város lapja
Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata · Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin · Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea · Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna
Címfotó: Krizantémok · Fotó: Sugár Istvánné · Lapzárta minden hónap második hétfője · A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Mobil: +36-70/673-7618 · E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html · Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X
Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft. · Nyomdai kivitelezés: Signal-Print Kft. · Jászberény, Jásztelki út 83. · Tel.: +36-57/500-960 · www.artander.hu · www.nyomdasz.hu
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Programajánló
November
7. 16 óra Pályaválasztási ankét a művelődési házban
7. 17 óra Gondolatolvasókör felolvasóestje a könyvtárban
8. 17 óra	
Tar Ildikó textilszobrász kiállításmegnyitója a művelődési
házban
9. 15 óra Ovi party – a Napfény Óvoda őszi bálja a művelődési házban
9. A Fehér Akác népdalkör vendégszereplése az újszászi dalos találkozón.
14. 10:30 A Kifli zenekar gyermekkoncertje a művelődési házban
14. 17 óra	Az ősembertől a honfoglalókig – a Jász Múzeum régészeti
munkálatai a 2018-as évben – Gulyás András Zoltán régészmuzeológus előadása a művelődési házban
15. 9 órától	Erzsébet-napi hagyományőrző programok a művelődési házban
16. 17 óra	A kaviár – a Blaha Színkör (Heves) Petőfi bérlet színházi előadása a művelődési házban
16. 19 óra Horgászbál a Régi Kaszinó étteremben
21. A Fehér Akác népdalkör vendégszereplése Jászkarajenőn.
21. 16 óra Őszikék nyugdíjasklub foglalkozása a művelődési házban
22. 16 óra Csetresz Betti kézműves foglalkozása a művelődési házban
22. 17 óra	A Fortuna Együttes vendégszereplése az adácsi nemzetközi
színjátszófesztiválon
23. 9 óra Fogd és vidd! – jótékonysági ruhaosztás a művelődési házban
25. 14:30	Finn nap – Házunk tája klub nyitott foglalkozása a művelődési házban
30. 14 óra	Adok-kapok – műsoros jótékonysági nap a művelődési házban
Drogprevenciós foglalkozások 7. osztályosoknak
December
3. 10:30	Diótörő – a Nektár Színház gyermekelőadása a művelődési
házban
Időszaki kiállítások:
Tar Ildikó textilszobrászati kiállítása a művelődési házban
Iglice Gyermeknéptánc Együttes jubileumi kiállítása a művelődési házban
Jászfényszarui Művésztelep zárókiállítása a Régi Kaszinó étteremben
Madárlesen a Jászságban – Pető István fotókiállítása a Szent Erzsébet
Közösségi Házban
Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
Állandó kiállítások:
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
Bővebb információ
a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu, honlapokon és a
Facebook-on. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Véradás
Legközelebbi önkéntes véradásunk
2019. november 7-én, 14 órától 17.30 óráig
lesz az Orvosi Rendelőben.
Szeretettel várjuk véradóinkat!

Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Köszönetet szeretnék mondani annak a minden negyedik október
13-i választáson részt vevő polgárnak, aki szavazatával támogatott.
A konzekvenciát levonom a történtekből, és helyeselni tudom idézve
egykor II. József szavait, mely így hangzott: „Mindent a népért, semmit
a nép által.” 
Tisztelettel: Kiss Tamás

