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Folytatja munkáját az önkormányzat

Varga Ferencné, Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Voller Erika,
a zongoránál Nyers Lili látható
Az ünnepi képviselő-testületi ülésen, október 30-án, napirend előtt
köszöntötték azokat a jászfényszarui polgárokat, akik az augusztus 19-én
megtartott Szent István-napi ünnepségen nem tudták átvenni az elismeréseket. Így dr. Palencsár Csaba címzetes házi főorvos a Jászfényszaruért
elismerő díjat, Kovács Lászlóné pedagógus, az általános iskola igazgatóhelyettese a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntetést vette át Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonytól. Elhangzott, hogy a kitüntetéseket azért kellett napirend előtt átadni, mert dr. Palencsár Csaba
dr. Kocsis Andrással együtt részt vesz a területi háziorvosi ügyelet ellátásában. (A kitüntetettek méltatása lapunk augusztusi számában olvasható.
– A szerk.)
Ezt követően Nyers Lili, az általános iskola végzős tanulója Bach és
Mendelssohn zongoradarabjait adta elő.
A testületi ülés a Himnusz közös eléneklése után a szokásos formában folytatódott. A polgármester asszony üdvözölte a megjelenteket
név szerint is említve a város jelen lévő díszpolgárait: dr. Lakatos Bélát, dr. Barazutti Lászlót
és Tóth Tibort továbbá Kiss Gábor esperesplébánost, valamint az önkormányzat intézményeinek vezetőit és az érdeklődő lakosokat.
Varga Ferencnétől, a Helyi Választási Bizottság elnökétől hallhattuk a települési önkormányzati választás, a nemzetiségi kisebbségi
önkormányzati választás, valamint a listás
szavazások eredményét. (A részletes adatokat
lapunk szeptemberi lapszámában már közzétettük. – A szerk.)
A képviselők és a polgármester eskütétele
után került sor a polgármesteri program ismertetésére. Győriné dr. Czeglédi Márta elmondta, hogy az önkormányzati törvény 21 pontban
rögzíti a helyhatóságok feladatait. Többek között tartalmazza azt is, hogy az önkormányzatoknak fel kell ismerni a település adottságait,
s ezeknek az adottságoknak a felhasználásával,
fejlesztésével kell végezni a feladatokat. Ezt
kívánja összehangolni, koordinálni programjá-

val, illetve a képviselő-testületi munkával – a jó gazda gondosságával,
a jó erkölcs mentén – fogalmazott.
Véleménye szerint a választási eredmény mutatja, hogy a folyamatosságot előtérbe helyezték a választópolgárok, hiszen bizalmat szavaztak
az előző testületnek. A polgármester asszony ismertette a város gazdasági helyzetére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat; Jászfényszaru
gazdasága stabil és likvid. 17,5 milliárd Ft az önkormányzat vagyona,
J.-N.-Sz. megye teljes ipari árbevételének 33,5%-át adja az iparűzési
adó, melyet a Jászfényszaru ipari övezetében működő cégek – Samsung, tyssenkrupp, Sangjin, JIC –, továbbá a kis-, közép és egyéni vállalkozások fizetnek. Köszönetet mondott az intézmények munkájáért,
hogy segítették az önkormányzat döntéseinek végrehajtását. Elmondta, hogy gazdasági beruházásnak tekinti, amikor bölcsőde építésről, új
óvodáról, tanuszodáról, iskolafejlesztésről, nyelvoktatásról beszélünk,
mert ezek nélkül a gazdaság nem fejleszthető. Ugyanígy vélekedett a
civil szervezetek különféle területeken – oktatás, közösségi élet szervezése – végzett feladatairól, valamint a biztonságról, azaz a rendőrség,
a polgárőrség, a katasztrófavédelem munkája mind-mind kell ahhoz,
hogy a városban minden összehangoltan működjön, ahol mindenki
megtalálja a szerepét, a helyét. A jövőt illetően elmondta, nehéz öt évre
előre tervezni, de a fényszarui önkormányzat szakértőkkel dolgozik a
jövőben is: közgazdasági, jogi, gazdasági szakemberek bevonásával is
figyelnek arra, hogy mit, meddig, mi módon tehetünk meg. Azért a
színvonalért, amit elértünk, minden nap tenni kell. Takarékos, céltudatos gazdálkodást kell folytatni, és továbbra is szükségünk van a
pályázatokon nyerhető támogatásokra.
A polgármesteri program megvalósításához, mint mondotta, szükségesnek gondolja évente legalább egy alkalommal gazdasági vállalkozói
konferencia összehívását, valamint fontosnak tartja a helyi fiatalok
(folytatás a 2. oldalon)
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Folytatja munkáját az önkormányzat
(folytatás az 1. oldalról)
bevonását az önkormányzat munkájába, melynek szervezeti kereteit
hamarosan kidolgozzák. Ami már most tudható, ide olyan fiatalok
jelentkezhetnek, akik tárgyalóképes nyelvtudással rendelkeznek.
A program ismertetése után hozzászólások következtek. Sári Ferenc
Pusztamonostor leköszönő polgárestere megköszönte a több éven át
tartó közös munkát, az őt váltó Kardos Veronika pedig gratulált az
újraválasztott fényszarui képviselő-testületnek. Dr. Lakatos Béla nyugalmazott címzetes főorvos, aki aktív éveiben 27 éven át vállalt érdemi
munkát Jászfényszaru közösségi életében is, köszöntötte a polgármester asszonyt, gratulált az önkormányzat tagjainak. Doktor úr segítségére ma is számítanak Jászfényszaru vezetői. Kiss Gábor esperes plébános a saját és Ternyák Csaba egri érsek köszönetét és jókívánságait
tolmácsolta a város vezetői felé.

A képviselő-testület és bizottságai,
tanácsnokai személyi összetétele
A képviselő-testület neve:
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete
A képviselő-testület tagjai:
· Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
· Berényi Ferenc képviselő
· Győri János Bertalan képviselő
· Lovászné Török Magdolna képviselő
· Sándor Sándor képviselő
· Szabó László képviselő
· Szakali János képviselő
· Tóth Norbert képviselő
· Zsámboki Sándor képviselő

Ülő sorban (balról): Győri János Bertalan, Győriné dr. Czeglédi Márta,
Lovászné Török Magdolna. Álló sorban (balról): Tóth Norbert,
Berényi Ferenc, Szakali János, Zsámboki Sándor, Szabó László

A fenti képeken a képviselő-testület tagjai láthatók

Dr. Lakatos Béla gratulál a választási eredményhez
Ismét alpolgármesterré választotta a testület Győri János Bertalant,
és megválasztották az önkormányzat bizottságait is. (Az önkormányzat
bizottságainak ismertetés jelen lapszámunkban olvasható.) Az alakuló
ülésen egyhangú szavazással döntöttek a képviselők az egyes szakterületek tanácsnokainak megválasztásáról.
Szöveg: Sugár Istvánné
Fotó: Baranyiné Altorjai Katalin
Köszönöm mindazon jászfényszarui választópolgároknak, akik október 13-án éltek szavazati jogukkal,
mellyel lehetővé tették a további képviselőségemet.
A közelgő ünnepek alkalmából szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, békés,
boldog új évet kívánok!
Berényi Ferenc képviselő

A képviselő-testület bizottságai
Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi- és Kulturális Bizottság:
· Lovászné Török Magdolna elnök
· Sándor Sándor képviselő bizottsági tag
· Zsámboki Sándor képviselő bizottsági tag
· Mezei Zsolt nem képviselő bizottsági tag
· Fózer Tiborné nem képviselő bizottsági tag
Szakmai közreműködők:
· Szabó László villamosmérnök, mérnöktanár (Jászberény)
· Kiss Gábor érseki tanácsos
· Dr. Lakatos Béla főorvos
· Zilahy Zoltán szobrászművész
· Tóth Tibor helytörténész
· Szabó Imrefia Béla szobrászművész
· Dr. Langó Péter régész
· Kiss Jánosné Idősek Otthona vezetője
· Kovács Béláné Pető Magdolna mérnöktanár
Szükség szerint további szakmai közreműködőket vonunk be.
Állandó meghívottak:
· A képviselő-testület valamennyi tagja
· Dr. Voller Erika
· Dr. Sándor Mátyás
Pénzügyi, Ügyrendi Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság
(Pénzügyi támogatás igénylések elbírálása)
· Berényi Ferenc elnök
· Szabó László képviselő bizottsági tag
· Sándor Sándor képviselő bizottsági tag
· Bója-Kovács Andrea nem képviselő bizottsági tag
· Varga Ferencné nem képviselő bizottsági tag
Szakmai közreműködők:
· Prof. Dr. Dobák Miklós közgazdász
· Kuti Mihályné Boros Mária vegyészmérnök
· Varga Béla építészmérnök
Szükség szerint további szakmai közreműködőket vonunk be.
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Állandó meghívottak:
· A képviselő-testület valamennyi tagja
· Dr. Voller Erika
· Dr. Sándor Mátyás
· Intézményvezetők
· Versegi László
· Tamus Mária
· Illés Péter
· Andréné Marton Éva
Sport és Közbiztonsági Bizottság
· Szakali János elnök
· Tóth Norbert képviselő bizottsági tag
· Berényi Ferenc képviselő bizottsági tag
· Szabó László képviselő bizottsági tag
· Kóródi András nem képviselő bizottsági tag
· Gere Ferenc nem képviselő bizottsági tag
· Matécsa László nem képviselő bizottsági tag
Szakmai közreműködők:
· Dr. Facskó István jogász, gazdasági menedzser
· Dr. Kis Zoltán jogász
· Győri Gábor építészmérnök, erdőgazdálkodó
Szükség szerint további szakmai közreműködőket vonunk be.
Állandó meghívottak:
· A képviselő-testület valamennyi tagja
· Dr. Voller Erika
· Dr. Sándor Mátyás

Egyedülálló az országban!
Folytassuk?

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014 óta minden évben meghirdette fásítási programját a lakosság számára. A lakosok ingyenesen
igényelhettek zöld növényeket (fákat, bokrokat), gyümölcsfákat és
rózsákat.
Önmagában már az is egyedülálló az országban, hogy az önkormányzat 6 éven keresztül folyamatosan megvalósította fásítási programját,
mely következtében a település szebb, élhetőbb, tisztább levegőt biztosító városkává vált, nem beszélve a sok gyümölcsfa elültetéséről.
A 6 év összesítése csodálatra méltó:
• 17.007 db zöld növény
(fa, cserje);
• 4.341 gyümölcsfa;
• 1.841 db rózsatő kiosztása
történt meg.
Ez összesen 23.235 db növény
kiültetését jelenti 6 év alatt, melyet az önkormányzat finanszírozott.
Mindezek mellett az önkormányzat és a GAMESZ dolgozói további 10.000 tő kőris
és tölgy csemetét ültettek el az
Öreg erdőben.
Folytassa az önkormányzat 2020-ban is a fásítást?
Urbán Csaba
Projektiroda munkatársa, Közbiztonsági referens
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
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· Illés Péter
· Tanczikó Attila
· Urbán Csaba
A képviselő-testület tanácsnokai:
Vidékfejlesztésért felelős tanácsnok: Tóth Norbert képviselő
Humánpolitikáért felelős tanácsnok: Sándor Sándor képviselő
Energetikáért és fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok:
Zsámboki Sándor képviselő
Kül- és belkapcsolatokért felelős tanácsnok: Szabó László képviselő
Jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzat

· Glonczi Rudolf elnök (középen)
· Szénási Sándor elnökhelyettes (jobbra)
Fotók: Baranyiné Altorjai Katalin
· Ajtai István (balra)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET NONPROFIT KFT.
IV. NEGYEDÉVES PUBLIKÁCIÓJA
Jelen publikációnk célja a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése. Tekintettel a közelgő hosszú karácsonyi ünnepekre fontosnak tartjuk, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk a folyamatos gyógyszerellátás
fontosságára, és ezzel egy időben a háziorvosi rendelések korlátozott
nyitvatartására, melyek összességében kihatnak az orvosi ügyelet leterheltségére is.
GYÓGYSZERFELÍRÁS
Ezen terhelt időszak alatt egyébként is megnő a betegforgalom ügyeleteinken, ezért különösen fontos, hogy az orvosi ügyeleten valóban
csak a sürgős esetek kerüljenek ellátásra, s a háziorvosi kompetenciába
tartozó feladatok háziorvosi rendelési időben kerüljenek elvégzésre a
biztonságos betegellátás fenntarthatósága és a sürgősségi esetek zavartalan ellátása érdekében. Fentiek érdekében tisztelettel kérem, szíveskedjenek tájékozódni a háziorvosi rendelések ünnepek alatti működési
rendjéről annak érdekében, hogy a szükséges gyógyszereiket még ünnepek előtt a háziorvosi rendeléseken fel tudják íratni.
Természetesen az orvosi ügyeletben szolgálatot teljesítő ügyeletes
orvos szükség esetén ellátja a panasszal érkező lakosokat. Jelen felhívással az a célunk, hogy a háziorvosi kompetenciába tartozó feladatok
elvégzésével ne terheljük az ügyeleti team munkáját a hosszú, s amúgy
is terhelt ünnepi időszak alatt, s csak a valóban indokolt, sürgős ellátásokra tudjanak koncentrálni közreműködőink.

Szépkorú
köszöntése
90. születésnapja alkalmából
Fülöp Lászlóné Menyhárt Arankát köszöntöttük Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester as�szonnyal.
Kép és szöveg:
Szalayné Varga Erzsébet
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
október 30-án megtartott ülésén hozott rendeleteiről és határozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2019. október 30.
A 2019. október 13-i helyi önkormányzati választáson a település választópolgáraitól ismét bizalmat kapott Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, és az újra megválasztott 8 képviselő által
létrehozott új képviselő-testület október 30-án tartotta meg az
alakuló ülését.
A napirendi pontok tárgyalását megelőzően Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester elmondta, hogy a 2019. augusztus 19-i ünnepségen távollétük okán nem volt mindenkinek lehetősége átvenni a
képviselő-testület által adományozott kitüntetését, ezért ezen méltó
alkalmat megragadva az alakuló ülés keretében szeretnének az elismerések átadásának eleget tenni. Így a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntetést Kovács Lászlóné Hulyák Éva pedagógus részére, a
Jászfényszaruért kitüntető díjat dr. Palencsár Csaba címzetes házi
főorvos részére ünnepélyes keretek között adták át.
A kitüntetések átadását követően Nyers Lili, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. a osztályos tanulójának
zongorajátékát hallgatták meg a jelenlévők.
Az ünnepélyes alakuló ülés napirendje a Himnusz eléneklését követően Varga Ferencnének, Helyi Választási Bizottság Elnökének a választás eredményeiről szóló tájékoztatójával kezdődött, és a képviselőtestület tagjainak és a polgármesternek az eskütételével folytatódott.
Ezután Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester ismertette a
2019-2024. közötti ciklusra vonatkozó polgármesteri programját. A képviselők egyhangúlag elfogadták a polgármesteri programot,
melyről határozatot is hoztak.
Sári Ferenc, Pusztamonostor leköszönő polgármestere köszönettel vette a meghívást, és megköszönte azt a töretlen segítséget, amelyet
településének a Közös Önkormányzat Hivatal létrejöttével nyújtottak.
Kardos Veronika, Pusztamonostor új polgármestere gratulált a
képviselő-testületnek újraválasztásukhoz, és kérte a továbbiakban is a
támogató együttműködést.
Dr. Lakatos Béla címzetes házi főorvos gratulált a polgármesternek és a képviselőknek, és záró mondatként egy útravaló Jung idézettel
ajándékozta meg a jelenlevőket.
„A mindennapok feladatait türelemmel, odaadással, kitartással, önfeláldozással, alázatossággal rejtettségben elvégezni, ez a lelki egészség
titka”.
Kiss Gábor esperesplébános érseki tanácsos megköszönte a meghívást, és továbbította Ternyák Csaba egri érsek úr gratulációját,
és Isten áldását kérte.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester megköszönte a hozzászólásokat és Szent Pál apostol gondolatait osztotta meg: „Istenszeretet nincs emberszeretet nélkül”.
Következő napirendként az alpolgármester titkos szavazással történő
választásának lebonyolítása érdekében létrehozták a Szavazatszámláló Bizottságot. Egyhangúlag elfogadták, hogy a Szavazatszámláló
Bizottság Elnöke Berényi Ferenc legyen, míg tagjai Sándor Sándor
és Tóth Norbert képviselők.
A titkos szavazás lebonyolítása után a Szavazatszámláló Bizottság
megállapította a szavazás eredményét, melyet Berényi Ferenc ismertetett. Bejelentette, hogy az alpolgármester megválasztására kiosztásra
került 8 db szavazólap, melyből 8 db érvényes, érvénytelen nem volt, a
leadott igen szavazatok száma 8 db. Bejelentette, hogy a képviselő-testület egyhangúlag Győri János Bertalant megválasztotta alpolgármesternek. Az alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban
látja el. Győri János Bertalan megköszönte a bizalmat, és elmondta,
hogy erejéhez és tudásához képest a legtisztességesebben fogja ellátni
feladatát Jászfényszaru fejlődése, és az itt élő emberek boldogulása érdekében. Majd letette az alpolgármesteri esküt.
Győriné dr. Czeglédi Márta a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának napirendi pontjával kapcsolatosan elmondta,
hogy munkaértekezletek keretein belül kerültek felosztásra a feladatok

annak érdekében, hogy mindenki a legjobb tudásának megfelelően
végezhesse bizottsági feladatát.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi- és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság, a
Sport és Közbiztonsági Bizottság személyi összetételét.
Vidékfejlesztésért felelős tanácsnoknak elfogadták Tóth Norbert
képviselőt.
Humánpolitikáért felelős tanácsnoknak elfogadták Sándor Sándor képviselőt.
Energetikáért és fenntartható fejlődésért felelős tanácsnoknak
elfogadták Zsámboki Sándor képviselőt.
Kül- és belkapcsolatokért felelős tanácsnoknak elfogadták – 1
évre – Szabó László képviselőt.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendelte
a létrehozandó új bizottságok és tanácsnokok vonatkozásában az új
feladatok és a hatáskörök meghatározásával a Képviselő-testület következő soros ülésén a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
rendeletének módosítását ennek megfelelően.
Meghatározták a polgármester illetményét és költségátalányát,
majd az alpolgármester illetményét és költségátalányát állapította
meg a képviselőtestület.
Tudomásul vették a jegyzői tájékoztatást a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi és a köztartozásmentes adózói
Dr. Voller Erika jegyző
adatbázisba történő felvételéről.

Emlékezünk

Iskolánkban minden évben megemlékezünk a világháborúk áldozatairól.
Novemberben hetedikes tanulókkal tartunk rendhagyó történelemórát. Felidézzük az első világháború legfontosabb eseményeit. Megpróbáljuk elképzelni a katonák megpróbáltatásait, a hozzátartozók
nehézségeit és félelmeit. A több mint száz éve elhunyt hősök arcát,
emlékét ma már csak megsárgult régi képek őrzik.
A beszélgetés után közösen elsétálunk az emlékműhöz, virágot viszünk, mécsest gyújtunk, és imát mondunk értük. Megfigyeljük a
felvésett neveket, a gyerekek otthon érdeklődnek idős rokonaiktól,
tudnak-e családi kapcsolatról.
Január 12-én, a második világháborús doni áttörés évfordulóján hasonló módon emlékezünk
a fényszarui áldozatokra. A beszélgetés, a séta és a koszorú elhelyezése után imát mondunk,
majd a hősök neveit olvassuk el.
A családoktól gyakran kapunk
visszajelzést, hogy őrzik a fényképeket, elmesélik gyermekeiknek,
amit szüleiktől, nagyszüleiktől
hallottak róluk.
Szöveg: Nagy Józsefné
Kép: Lovászné Török Magdolna
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Háziorvosok rendelési ideje
2019. 10. 15.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) KERETÉBEN MEGÉPÜLNEK A JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM MEGKÖZELÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ÚJ ÚTSZAKASZOK
A beruházás a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program támogatásával valósult meg. A
fejlesztés kapcsolódik az első ütemben 300 millió
forint TOP-os támogatással 2018-ra megvalósított,
a 32-es út és az iparterület 2100 m hosszúságú
csatlakozási szakaszainak megépítéséhez.
Projekt címe: Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése
a megközelíthetőség javításával II. ütem.
Projekt száma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011
Megvalósító: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Magyar Közút Zrt.
Projekt összköltsége: 400.000.000 Ft
Projekt megvalósításának kezdete: 2019. III. 01.
Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. V. 31.
Tervező: Eply Kft. -SzolnokMűszaki Ellenőr: Hornyák Mérnöki Iroda -JászberényMenedzsment: Jászfényszarui Közös Önkormányzati
Hivatal
A projektben két útszakasz burkolása és egy körforgalom kialakítása szerepel. A beruházás elsődleges
célja a jászfényszarui ipari park elérhetőségének javítása, a település lakott területeinek irányából. Az északi településrészek irányából, a TK feltáróút burkolattal
ellátott csatlakoztatásával a Szabadág útra, a déli városközpont irányából, a Corvina és a Sóstó dűlő burkolattal való ellátásával, a 3106-os és 3126-os összekötő
utak városközponti találkozásában mini körforgalom
kialakításával, a következő műszaki tartalom szerint:
- A Sóstó dűlő (hrsz. 08.) meglévő útalapjának útburkolattal ellátása 1984 m hosszban, a TK feltáró út és
a Szent István út között. Jellemző burkolati szélessége 6 m, teherbírása 7,5 t.
- A Corvina utca külterületi meghosszabbított szakaszán (hrsz. 06.) meglévő útalap útburkolattal való
ellátása, 207 m hosszban. Jellemző burkolati szélessége 4 m, teherbírása 7,5 t.
- A Szabadság út irányából a „Benzinkút útja” meghosszabbított szakaszán (hrsz. 2553.) meglévő földúton 705 m hosszban új, 4 m széles, 7,5 t teherbírású út építése.
- A 3106-os és a 3126-os összekötő utak városközponti találkozásában mini körforgalom kialakítása.

Dr. Palencsár Csaba (I. számú háziorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Szent Erzsébet u. 8.
Telefonszám rendelési időben: 06-57/424-113, 06/30-462-79-76
E-mail: palencsardoktor@pr.hu
Rendelési idő: munkanapokon 8.00-11.00 óra között
Rendelkezésre állási idő:
Hétfő-csütörtök: 11.00-17.00 óra között
Pénteken 11.00-12.00 óra között
Dr. Kovács Terézia (II. számú háziorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-57-656-681, 06-70/567-43-35
E-mail: 2.sz.haziorvosikorzet@pr.hu
drkovacs.terezia@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00-11.00
Kedd: 08:00-11.00
Szerda: 14:00-17:00
Csütörtök: 08:00-11.00
Péntek: 08:00-11.00
Dr. Sáfár Csilla (III. számú háziorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-57/659-727, 06-30/519-56-16
E-mail: drsafar.csilla@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00-11:00
Kedd: 08:00-11:00
Szerda: 08:00-11:00
Csütörtök: 14:00-17:00
Péntek: 08:00-11:00
Dr. Kocsis András – gyermekorvos
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-57/655-256, 06-30/408-32-02
E-mail: dr.kocsis@pr.hu
Rendelési idő:
Iskolai tanítási szünet idején (kb. június 15-től augusztus 30-ig):
munkanapokon: 8.00-11.00 óra között
Szorgalmi időszakban (kb. szeptember 1-től június 15-ig):
Hétfő-kedd: 8.00-11.00 óra között
Szerda: 13.00-16.00 óra között
Csütörtök-péntek: 8.00-11.00 óra között
Tanácsadás: Hétfő:14:00-15:00 · Csütörtök 14:00-15:00
Iskolaorvosi órák: Szerda: 08:00-10:00

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

keltek, táncoltak a kórus énekére és a citera, köcsögduda hangjára.
No
vemberben szülőcsoportos beszélgetést tartottunk minden csoportban, amely keretein belül az korosztályt érintő témákról beszélgethettek a szülők, megoszthatták egymással tapasztalataikat, amelyek
esetleg segítségére lehetnek a szülőtársaknak.
Előttünk áll a december, nagy izgalommal várjuk a Télapót. A
„nagyszakállú” a thyssenkrupp cég nagylelkű anyagi támogatásának
köszönhetően (kreatív eszközöket, játékokat, mesekönyveket) hoz a
bölcsődés gyermekeknek idén. Karácsonyra hangolódva a szülők részvételével egy közös délelőttöt szervezünk, ahol karácsonyi díszeket készíthetnek együtt gyermekeikkel.
A mindennapi tevékenységek, a tradícionális ünnepek megtartása
mellett intézményünkben kiemelt szerepet szánunk a jászsági népszokásoknak, hagyományoknak és Jászfényszaru Város programjaiban
való aktív részvételnek.
Szöveg és kép: Mester Ágota bölcsődevezető

Őszi séta a Zagyva-parton

Köszönet!

Október 17-én a Méhecske és a Maci csoportos gyerekekkel elsétáltunk a Zagyva-partra. Megfigyeltük az ősz színeit, a természet változásait, távcsővel közelebbről is megnézhettük az erdőt. Színes délelőttünk volt, nemcsak az ősz színeit láthattuk, hanem találkoztunk
birkanyájjal, a nyájat terelő kutyákkal és lovakkal is.
Földvári Dorottya

Örülünk, hogy november második hétvégéjén ilyen sokan elfogadták meghívásunkat a Napfény Óvoda második Napfény Partijára, ahol
közösen avattuk fel az új ovisokat, és játszottuk el a gyerekekkel a színpadon egy ovis napunkat a Napocskának. Bevételünket játékvásárlásra
költjük. Köszönetet mondunk sok családnak, akik támogatói jegy vásárlásával is segítettek bennünket.
Nevelőtestület · Fotó: Kovács Márton, Glonczi Rudolf

Fotók: Földvári Dorottya, Peredi Tiborné

Fél év telt el a nyitás óta, rengeteg élménnyel és tapasztalattal lett
gazdagabb szülő, gyermek és bölcsődei dolgozó egyaránt. Intézményünk májusban a gyermeknapon, augusztusban pedig a városi Szent
István-napi ünnepségen vett részt. Mindkét helyszínen gyermekkuckóval vártuk a rendezvényre kilátogató gyermekeket, ahol a bölcsőde
eszköztárában található mozgásfejlesztőket lehetett kipróbálni, illetve
a saját készítésű gyurmáinkból alkothattak kedvükre kicsik és nagyok is. Nagy sikert aratott a futófesztiválon való részvételünk, ahol
a bölcsődébe járó gyermekek „örömfutása” színesítette a nagyszabású
eseményt. Októberben felkérésünket örömmel fogadták el a helyi illetékes hatóságok, és biztosították számunkra a „járműves napokhoz”
szükséges gépjárműveket. Gyermekeink rendőrautót és tűzoltóautót
próbálhattak ki nagy-nagy érdeklődéssel. November elején a Fehér
Akác Népdalkör látogatott el hozzánk, és Márton-naphoz kapcsolódva a népszokáshoz tartozó mesével és egy kis táncházzal készültek
számunkra. Szülők, gyermekek és kisgyermeknevelőink együtt éne-
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Márton-napi szokások az óvodában
Mézes reggeli az óvodában

„Ki libámat elviszi, nem szívelem, de ha visszahozza, megölelem.
Itt a libatolvaj.” Márton-nap. Fotó: Földvári Edit
Minden év novemberében van egy jeles nap, Márton napja, amit az
idén nagy izgalommal vártak a Pillangó csoportos gyerekek. Ebben az
évben az óvodai hagyományok szerint a mi csoportunk készült dalos
játékokkal, mondókákkal erre a napra. A felkészülés már hetekkel ezelőtt elkezdődött. A napi tevékenységekbe illesztve sajátítottuk el az új
rigmusokat, dalokat, ismételtük a már elmúlt években elsajátítottakat.
A nagy napon viseletbe öltöztünk, a lányok haját szépen befontuk,
szalagot is kötöttünk bele. A fiúk is szerepükhöz illő gúnyát húztak.
A tornateremben összegyűlt a Napfény Óvoda apraja-nagyja. Megkezdődött a játék. A gyerekek kislibák voltak, a lányok közül néhány
libapásztor, a fiúk közül hárman igazi libatolvajok. Volt még sas, héja,
farkas is, mindegyiknek jó libahúsra vásott a foga. Mi, az óvó nénik,
mint gazdasszony és zsémbes nagymama szerepeltünk. Játék közben
sok-sok mondókát, népdalt fűztünk össze, a történet jól végződött,
minden liba biztonságban hazaért. A végére egy rövid zenés mulatság
is maradt.
A Márton-nap nagyon jó lehetőség arra, hogy a gyerekekkel megszerettessük a népzenét, népdalokat, megismertessük a néphagyományokat, mindezt játékos formában. Örömmel hallgattam az egyik anyuka
beszámolóját, aki elmesélte, hogy kislánya otthon játék, vacsora és az
esti fürdés közben is csak a „libás nótákat” fújta. Mi így tudjuk a néphagyományt éltetni, a gyerekek mindennapjainak részévé tenni.
Szarka Gáborné Judit óvó néni
Fotó: Földvári Edit

Kóstolás. Fotó: Földvári Dorottya

A pergetés eszközei. Fotó: Földvári Dorottya

Mazsolák

Ilyen egy valódi lép

Nagy örömünkre szolgált, hogy Sulyok Patrik anyukájának meghívására ellátogathattunk az őszi köntösbe öltözött csodaszép kertjükbe! KöKép és szöveg: Kovácsné Papp Andrea
szönjük szépen a vendéglátást!

„Mézes reggeli” elnevezésű program keretében az Erzsébet-napi vásárhoz kapcsolódva ismét ellátogatott hozzánk Koncsik Béla, aki saját készítésű mézet hozott kóstolásra. Mutatott nekünk valódi lépet,
méhész eszközöket és egy pergetőt, melyet a gyerekek kipróbálhattak,
megfigyelhették, hogyan csorog a méz. Kép és szöveg: Földvári Edit
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ÓVODAI HÍREK
Jégre fel!
és az élethosszig tartó sportolás kialakítása minél szélesebb körben.
Kiemelt hosszú távú célunk emellett a térség nagy hagyományokkal
rendelkező korcsolyakultúrájának újraélesztése, és ezen keresztül egy
egészségesebb, sportosabb helyi közösség kialakítása.
Milyen életkorban érdemes elkezdeni a korcsolyázást?
Eddig a legfiatalabb korú tanítványaink 2,5 évesek voltak. Bár ez
nagyon szép – és nem kevésbé fárasztó – feladat, de úgy gondolom,
olyan szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik képesek ilyen fiatal gyerekekkel is megszerettetni nemcsak a korcsolyasportot, hanem
magát a sportolást, az aktív életmódot is.

Jászfényszaru óvodásainak ebben az idényben is lehetősége van
megismerkedni a korcsolyázás technikájával, csiszolgatni meglévő
tudásukat. Jászfényszaru Önkormányzatának támogatásával közel
negyven gyermek ismerkedhet meg a korcsolyázás alapjaival Hering Antal edző vezetésével. Vele beszélgettünk a korcsolyázásról.
Hogyan került kapcsolatba a sporttal, ezen belül is ezzel a sportággal?
Hároméves koromtól kezdve sportolok. Nagyon sok sportágat kipróbáltam, kezdve a küzdősportokkal, a labdajátékokon keresztül az
állóképességi sportokig. A műkorcsolyával 9 éves koromban találkoztam, de ezt sikerült komolyan csinálnom, ami azt jelenti, hogy versenyidőszakban napi 3 edzésem volt.
Mióta foglalkozik óvodás korosztály oktatásával? És miért pont óvodások?
Miután apa lettem, a fiam 2,5-3 éves korában kezdtem edzésekre
járni nézőként, hogy találjak neki egy megfelelő szakembert és „intézményt”. Nagy problémának éreztem, hogy senki sem mozgásformát,
sportot keresett a gyerekeknek, hanem gyerekeket keresett a sportágához. Ez a gondolat vezérelt – a gyerekeknek személyre szabottan megtalálni a nekik való sportot – amikor elkezdtem edzősködni. Megpróbáltam olyan foglalkozást tartani a gyerekeknek, amilyet én magam is
kerestem szülőként a saját fiamnak-fiaimnak. Feltérképezni a gyerekek
adottságait, miben tudnának kiteljesedni, esetleg maradandót alkotni.
Arra terelgetni őket minél hamarabb, amerre talán eleve elrendeltetett,
hogy menniük kell. Volt bennem egy kis lelkesedés, szakirodalmat kerestem, képzési lehetőségek után kutattam, és igyekeztem megszerezni
a a szükséges végzettségeket.
Mit tudna mondani a Cori-Kör Alapítványról?
2010. december 1-jén kezdtük el újra a műkorcsolya edzéseket
szervezett formában, csaknem 25 év szünet után. Kezdettől fogva
egyértelmű volt, ha szeretnénk újra színvonalas műkorcsolyázást Jászberényben, az csakis csapatmunkában valósítható meg, olyan szakemberekkel, akik a szívüket-lelküket adják ezért az ügyért. A Cori-Kör
Alapítvány, mint utánpótlás-nevelésfejlesztést végző alapítvány, létrehozásának gondolata ekkor született meg.
A legnagyobb eredményünk az elmúlt években, hogy összeállt egy
elhivatott csapat, így a gyerekek egy komplex felkészítési program
szerint tudnak edzeni, és ebben segíti őket korcsolyaedző, gyermekpszichológus, gyógytornász, művészi tornaedző, dietetikus, funkcionális edző, erőnléti edző, akik mindannyian nagyszerű és elhivatott
szakemberek.
A fényszarui óvodás gyerekek a jászberényi Ovi-Kori programhoz
kapcsolódva járnak foglalkozásokra. Mit takar, mi a célja ennek a
programnak?
Alapvető célunk lett a gyermekkorban megszerzett „jeges élményekre” építve a tehetségek felkutatása, a sportos életmódra való nevelés

Milyen területeket fejleszt a gyermeknél? Milyen készségek kellenek
ahhoz, hogy a gyermek elsajátítsa a korcsolyázás alapjait?
Nem szükséges semmilyen különleges képesség a korcsolyázáshoz.
Viszont szinte minden képesség szükséges a korcsolyázáshoz. Az elit
szintű korcsolyázáshoz nagyon sok és magas szintű képessége kell,
hogy legyen egy korcsolyázónak, de az egy másik beszélgetés témája.
Ezt a kérdést én a másik oldalról bontanám ki: A korcsolyázás miért
került bele az öt alapsportágba?
Az 5 alapsportág az atlétika, torna, úszás, labdajátékok és a korcsolya /és mi még alapsportágként tekintünk a küzdősportokra/. Akik
gyerekkorukban hosszan űzik ezeket a sportágakat – lehetőleg minél
többet! – azok fognak tudni később nagyon magas szinten teljesíteni
a sport területén (is). Az eredményes sportolói karriernek ma már inkább ez az útja (rendkívül széles alapok, nagyon gazdag mozgáskultúra) és nem a lehető legkorábbi specializáció. A korcsolyázás remekül
fejleszti az egyensúlyozó képességet, a koordinációt, téri tájékozódó
képességet, ritmusérzéket, mozdulatgyorsaságot, reakciógyorsaságot,
állóképességet, robbanékonyságot stb., szinte az összes motoros képességet felsorolhatjuk.
Hogyan zajlik egy foglalkozás? Mi az, amit először el kell sajátítania
a gyermeknek?
Az első foglalkozás alkalmával megismertetjük a gyerekeket a jégpályával, az ott található veszélyforrásokkal, biztonsági előírásokkal.
Mit lehet, mit nem lehet csinálni a jégcsarnokban, illetve a jégcsarnok közvetlen környezetében, hogyan kell itt viselkedni. Az első jégre
lépések alkalmával egy olyan eséstechnikát kell megtanulni – készség szinten elsajátítani - a gyerekeknek, amivel meg tudják magukat
védeni a jégen (is) a sérülésektől. Ezt nagyon sokat gyakoroljuk az
egész szezonban. Minden foglalkozást bemelegítéssel kezdünk. Ebben
a korosztályban még nem az élettani hatások miatt vezettük ezt be,
hanem azért, hogy helyesen csinálják a sportolást a gyerekek már a
kezdetektől. Itt kiegészítő mozgásokkal ismertetjük meg őket. Légzéstechnikai gyakorlatok, talptorna feladatok, gimnasztikai feladatok,
mozgáskoordinációt fejlesztő feladatok stb. Ezeket természetesen
mind az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos formában ismerik meg az ovisok. Ezután kerül csak fel a korcsolya a lábakra, majd
a jégre lépést követően egyszerűbb korcsolyatechnikai feladatok – a
korábban tanultak átismétlése, majd az új technikák előkészítése, az új
anyag, végül pedig valamilyen keringésfokozó feladat kerül terítékre.
Ha kinőttek a gyermekek az óvodáskorból, milyen lehetőség van a
továbblépésre?
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az óvodai korcsolyaprogram kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a részt vevő gyerekek az alapok
elsajátítása után a műkorcsolya, a gyorskorcsolya vagy a jégkorongsport keretein belül is folytathassák speciális felkészülésüket a megfelelő szakosztályban, a program így felfogható egyfajta előkészítőként
is. Azok a gyerekek, akik megfelelő időben kezdenek el korcsolyázni,
esetleg kellő tehetséggel és/vagy szorgalommal vannak felruházva,
nemcsak a program után, hanem akár már a program mellett is, nyugodtan és magabiztosan tudnak részt venni bármelyik jeges szakoszFöldvári Edit
tály edzésein.
A fotóillusztrációt Hering Antal bocsátotta rendelkezésünkre.
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Fotó: Víghné Káposzta Erzsébet

ÓVODAI HÍREK
Meglepetés!

9

ISKOLAI HÍREK
Ifjú sportolóink sikereiről
– Birkózás

Egy október végi napon a Csiga-Biga csoportot nagy meglepetés
érte. A Samsung gyár dolgozói közül az Elektromos mérnökség tagjai
egy nagy csomaggal látogatták meg a gyermekeket, amiben különböző fejlesztő játékok voltak. A dolgozók nem először jótékonykodnak,
alkalmanként kiválasztanak egy-egy óvodai, bölcsődei csoportot, és
meglepik a gyerekeket. Köszönjük szépen! Klippánné Jáger Melinda

Tökfaragás az óvodában

„Gyékény-gyákány/ Jön a Gyuri bátyám/ Tököt visz a hátán/ Hogyha nehéz, leteszi/ hogyha édes, megeszi!”
A tökfaragás napját óvodánkban ráhangolódás előzte meg
Tökös dalok, mondókák, mesék szőtték át a hetet. A gyerekek tapasztalatokat szerezhettek a növénnyel kapcsolatban. Összehasonlíthatták
fajtájukat, színüket, nagyságukat. Változatos módon jelenítették meg,
festették, színezték, díszítették. Lelkesen segítettek a töklámpás faragásában, tisztították a tökmagot. A dadus néninek köszönhetően megKép és szöveg: Földvári Edit
kóstolták a sült tököt.

Meghívó
Jászfényszaru
Nemzetiségi Roma
Önkormányzata
szeretettel meghívja és várja
településünk
minden kedves
családját
2019.
december 22-én
(vasárnap)
16.00 órára
a Szent József
szabadidőparkba
karácsonyi estre.

A Baráth gyerekek, Hunor, Konor és Koppány hétről hétre szállítják
a kiváló birkózó eredményeket a területi, országos vagy nemzetközi
versenyekről. A legújabb sikerek helyszíne Hajdúszoboszló, ahol november 9-én Konor 69 kg-ban bajnoki címet szerzett az egy héttel
később Kecskeméten megrendezett rangos nemzetközi versenyről a 38
kg-os Hunor ezüstéremmel tért haza. Természetesen Koppány is begyűjtötte már a diákolimpiai elsőséget 46 kg-os súlycsoportban.

Diákparlament
Diákpolgármesterként engem ért az a megtiszteltetés, hogy képviselhettem iskolánkat 2019. 11. 13-án Szolnokon, a Megyeháza dísztermében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákparlament ülésén.
A rendezvényt Szabó Róza főosztályvezető asszony nyitotta meg.
A diákparlament ebben az évben öt pontot adott meg, amelyekhez hozzá lehetett szólni.
Az öt pont a következő volt:
1. Eszközök és felszereltség a
XXI. század iskolájában 2. Hatékony nyelvoktatás 3. Naprakész
szakképzés 4. Helyi és országos
szintű érdekképviselet 5. Lelki
egészség és digitális immunitás.
A felszólalásokat követően megválasztottuk az Országos Diákparlament ülésére delegált tizenkét képviselőt, majd az Országos
Diáktanácsba küldött tagot és
Klippán Richárd
póttagot. 
diákpolgármester
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NyelvÉsz

ISKOLAI HÍREK
Koncertezni gyakoroltunk

A magyar nyelv a magyar nép szellemi-kulturális öröksége, és nemzeti identitása alapját jelenti. A magyar nyelv napja erre igyekszik
ráirányítani a közfigyelmet, november 13-án. A hatvani Bajza József
Gimnázium ezen alkalomból minden évben játékos anyanyelvi versenyt hirdet nyolcadikos diákok számára NyelvÉsz címmel. Az idén
Csizmarik Zoé Csenge, Ézsiás Réka és Tanczikó Hanna Zsuzsanna
képviselte háromfős csapatával iskolánkat november 14-én. Tíz játékos nyelvi fejtörő és nyelvtörő megoldása után a lányok a 3. helyen
végeztek a 13 versenyző csapat közül. Az oklevél, könyvjelző és könyvutalvány mellett a legnagyobb jutalom az volt számukra, hogy a felvételi eljárás során eredményük egy pluszpontot ér a gimnáziumba való
felvételin. Gratulálunk!
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea felkészítő tanár

Iskolánk és művészeti iskolánk tanulója, Nyers Lili továbbtanulás
előtt állva művészeti pályára készül. A felvételi vizsgán több zongoradarabot kell előadnia. Zongoratanárnője és dr. Kocsisné Horti
Monika gyakorlásképpen, és hogy szokja a vizsgadrukkot, egy koncertet szervezett számára október 22-ére a Kisiskola színháztermébe.
A szervezésbe osztálytársai is lelkesen bekapcsolódtak, napokkal korábban hirdetve az eseményt az iskolarádióban, és biztatva diáktársaikat, hogy hallgassák meg a koncertet. A lelkes szervezőmunkának
köszönhetően népes közönség gyűlt össze, és egy nagyszerű koncertet
hallgathattunk meg.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

NERF csata
Iskolánkban a Diákönkormányzat programjait az idei évben az olimpia jegyében szervezzük. A Liliom olimpia keretében november 15-én délután NERF csatát szerveztünk a 4-8. évfolyamosok számára. Először az évfolyamok osztályai küzdöttek meg egymással az ötletesen berendezett
tornateremben, majd az évfolyamgyőztesek közül az 5. a és a 6. b, valamint a 8. a és a 7. c küzdött meg az első és második helyért. A helyezéseken
túl azonban sokkal fontosabb volt a vidám, jó hangulatú játék, az együtt töltött idő, igazi csapatépítés. Köszönjük a nyolcadikos DÖK-ösek
munkáját, nélkülük ez a program nem jöhetett volna létre: Klippán Richárd diákpolgármester, Csizmarik Zoé Csenge diákpolgármester-helyettes, Boda Anna titkár, Ézsiás Réka, Tanczikó Hanna Zsuzsanna, Vad Nándor, Görbe Mónika, Mózes Melissza, Szabó Kíra, valamint köszönjük
az osztályfőnökök segítő közreműködését.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea DÖK-segítő pedagógus
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ISKOLAI HÍREK
Márton napján libát gyűjtünk…
November 11-én a Nagyiskolában a Diákönkormányzat szervezésében és a szaktanárok segítségével bárki szerezhetett egy libát ábrázoló
kártyát tanítási órán, aki szorgalmasan jelentkezett, vagy jól viselkedett, esetleg jól teljesített. A liba a szent alakját idézte, akinek életéről,
cselekedeteiről Nagy Józsefné tanárnő olvasott fel történetet az iskolarádióban. A szent alakjához igyekeztünk méltóak lenni azzal is, hogy
a megszerzett libákért járó csokoládét nem egyedül vette át a boldog
tulajdonos, hanem megosztozott rajta egy általa választott társával,
akit méltónak talált arra, hogy elfelezze vele a csokoládéját, úgy mint
ahogyan Szent Márton elfelezte köpönyegét a koldussal.
Hittanórákon Sándorné Éva néni vezetésével ki lehetett próbálni a
lúdtollal írást, és libamájkrémes kenyeret is kóstolhattak a gyerekek.
1-3. évfolyamon a tanító nénik mindenkit megajándékoztak egy libás
képpel és cukorkával, hittanórákon pedig Hornyák Péterné Melinda
néni ismertette velük a szent életének fontosabb eseményeit, amit egy
plakáton is megtekinthettek.
Kép és szöveg: Kotánné KovácsTímea

Szeretünk énekelni
És éneklünk is mindig a zenei világnaphoz kapcsolódóan egyénileg
vagy osztállyal, fiús csoporttal és lányos csapattal, mindenféle formációban órákon át a Nagyiskola ebédlőjében, az idén október 25-én.
És lelkesen tapsolunk egymásnak, és nevetünk magunkon, és érezzük,
hogy egy csapat vagyunk. És ez így jó nekünk!
A Diákönkormányzat nevében köszönöm minden lelkes éneklőnek,
diáknak és pedagógusnak, hogy újra és újra átélhetjük ezt az élményt.
Kép és szöveg:
Kotánné Kovács Tímea
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Kedvencek hete

ISKOLAI HÍREK
Ásvány- és kőzetkiállítás

2019. október 14-16-ig a Kisiskolában tartottuk meg az iskola diákjainak az ásvány- és kőzetkiállítást. Nagy Bálint pedagógus, aki hobbi szinten gyűjti a kőzeteket és ásványokat tartotta meg lenyűgöző
előadását. Különleges ásványokat pl. brazíliai hegyi kristályt, citrint,
rózsakvarcot, cölesztint, ezen kívül cápafogat, ammoniteszt és különleges ékszereket, tárgyakat mutatott be a gyerekeknek.
Palotainé Jánosi Krisztina
Fotó: Kerekné Mihalik Judit

Pályaválasztási fórum

Az állatok világnapja alkalmából iskolánk Diákönkormányzata
több programot is szervezett. A
kis kedvencekkel készített fotókból álló kiállítás díszítette a
Nagyiskola emeleti folyosóját egy
hétig, valamint gyűjtést is szerveztünk a helyi érdekeltséggel is
rendelkező Kutyaszív Állatmentő
Alapítvány számára. Rengeteg
adomány gyűlt össze, amit személyesen adtunk át az alapítvány
vezetőjének, Rudas Arankának,
aki két órában előadást is tartott
nekünk október 17-én a Nagyiskola tornatermében. Bemutatta az alapítványt, és megszívlelendő tanácsokat adott az állattartással kapcsoltban.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea DÖK-segítő pedagógus

Légy jó mindhalálig

A József Attila Színház nagyszerű előadásán jártunk a nyolcadik évfolyammal november 10-én.
Kép és képaláírás: Kotánné Kovács Tímea

A sok éves hagyománynak megfelelően ebben az évben november
7-én, csütörtökön rendeztük meg a Pályaválasztási fórumot. A rendezvénynek a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár adott ismételten
otthont.
14 középiskola kapott meghívást a fórumra Jászberényből, Hatvanból, Egerből, Szolnokról és Jászapátiról. Az iskolák képviselői bemutatták intézményüket, a képzési választékot, az eredményességüket és
az intézményi hagyományokat egyaránt. 100-120 érdeklődő vett részt
ezen az ankéton, diákok, szülők és pedagógusok. A 7. és 8. évfolyamos
tanulókat szüleik is elkísérhették, hogy közösen informálódjanak a továbbtanulási lehetőségekről a közelgő iskolaválasztás előtt.
Reméljük, hogy segíteni tudtunk a pályaválasztás előtt álló tanulóknak és szüleiknek a döntésben. Sikeres iskolaválasztást és eredményes
továbbtanulást kívánunk!
Kovács Lászlóné igazgatóhelyettes · Fotó: Lovászné Török Magdolna
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ISKOLAI HÍREK
És megint összefogtunk…
Környezetünk tisztasága, Földünk védelme, gyermekeink jövője és jelene érdekében október 18-19-én a Diákönkormányzat és a tanító nénik,
osztályfőnökök hívására diákok, az iskola dolgozói, szülők, nagyszülők, barátok, rokonok, GAMESZ, rendőrség. Nevettünk, cipekedtünk,
bajlódtunk, összepiszkolódtunk, ettünk-ittunk és közben jót tettünk. A Diákönkormányzat nevében mindenkinek köszönjük az önzetlen segítséget, a haszonból továbbra is iskolai programokat szervezünk, jutalmazunk, versenyek ajándékait finanszírozzuk.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea DÖK-segítő pedagógus
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Mikulás-napi ajándék
a jászfényszarui önkormányzat támogatásával

DIÓTÖRŐ

A Diótörő mesejáték a Nektár Színház előadásában december 3-án
kedden 10:30-kor lesz a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. Az előadás ingyenes.
Kép és szöveg: Róbel Gábor

Egymillió gyermek imádkozza
a rózsafüzért!
Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is csatlakozott iskolánk a
kezdeményezéshez. Maga a kezdeményezés Venezuelából indult 2005
nyarán. A gyermekek együtt imádkozták a rózsafüzért, és a mellettük
lévő asszonyok kézzel foghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Az alapgondolat Szent Pió atyától származik: „Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni.” Ferenc pápa döntése alapján az idei évben a misszionáriusokért és az Egyház missziós
megújulásáért imádkoztunk. Október 18-án 9 órakor az iskolarádió
segítségével minden osztály a saját termében végezhette a rózsafüzér
imádságot. A sokszor hangos, zajos osztálytermek elcsendesedtek, és
mi is bekapcsolódtunk a világ nagy hálójába, ahol remélhetőleg már
„több millió gyermek imája” a Szűzanya által Isten elé jutott. Mert a
gyermekek imája mindig kedves a jó Isten előtt!
Sándorné Tóth Éva hitoktató

NÉPFŐISKOLAI HÍREK
GYERMEKRAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
A Bedekovich Emlékévhez kötődően a Népfőiskolai Társaság
gyermekrajz- és fotópályázatot hirdet.
Témája: Az óvodás és általános iskolás gyermekeknek szóló pályázat
témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban kell lennie
a saját épített kulturális örökségünkkel, környezetünkkel, különös tekintettel már a Bedekovich térképeken is látható építményekre, mint pl.
hidak, utak, kőképek, templomok, házak, utcák, malmok stb.
1. Pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (5126
Jászfényszaru, Szent István út 1.)
2. Pályázat célja, témaköre: Szűkebb környezetünk, lakóhelyünk és
a Jászság meglévő épített értékeinek felkutatása, bemutatása, hogy
népszerűsítse és elősegítse a kulturális örökség, elsősorban az épített
örökség megőrzését, megóvását, Felhívja a figyelmet annak társadalmi, gazdasági jelentőségére – a múltból ránk maradt emlékekkel
dolgunk van, értéket képviselnek, egyben felelősséget is adnak.
3. A Pályázaton résztvevő személyek: Óvodás és általános iskolás korú
gyermekek a Jászság nevelési-oktatási intézményeiből.
A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj
nincs! Az alkotásokat, a digitális fotókat 2020. február 24-től
2020. március 10. éjfélig várjuk az info@bedekovich.hu e-mail címre, illetve a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság postai címére
– 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 20. Eredményhirdetésre és kiállításra 2020. április 2-án kerül sor.
Részletes pályázati kiírás a népfőiskola honlapján olvasható.
JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV
A Jászsági Évkönyv egy évente megjelenő kiadvány, amely a Jászsági
Évkönyv Alapítvány gondozásában 1993-ban jött létre. 2019-ben jelenik meg a huszonhetedik szám, amelyben az Örökségünk fejezetben
helyet kap a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 25 éves tevékenységét összegző tanulmány, illetve a Madárlesen a Jászságban című
írás néhány fotóval kiegészítve. A Jászsági Évkönyv – ISSN 1217-7954
– nyomdai formában készült változata minden évben karácsonyra jelenik meg. Könyvbemutatóra 2019. november 25-én kerül sor.
MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
A Magyar Népfőiskolai Társaság rendkívüli közgyűlést tartott, melynek célja a törvényes rend helyreállítása érdekében – dr. Szigeti Tóth
János elhalálozása miatt – elnököt választani a társaság élére, akinek a
mandátuma a következő tisztújító közgyűlésig fog tartani. 2019. november 8-án megválasztott elnök: Bardócz-Tódor András, a Semmelweis Egyetem, Gábor Dénes Főiskola óraadója, fizikatanár, csillagász,
pedagógiai történész, hagyományőr. Tisztségbe kerülésének első meghívása Jászfényszarura szólt, így részt vett a huszonötödik Erzsébetnapi programokon.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A Kifli zenekar koncertje

2019. november 7-én a bölcsödében lépett fel a Fehér Akác Népdalkör.
Kellemes, vidám délutánt töltöttünk el a picik körében.
Köszönjük a meghívást. Szöveg és kép: Dávid Ildikó

2019. november 14-én a Kifli zenekar szórakoztatta az egybegyült
250 gyereket a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szíháztermében. A koncerten kiváló volt a hangulat, a gyerekek együtt
énekeltek, táncoltak a zenészekkel. 
Kép és szöveg: Róbel Gábor
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A kaviár

A hevesi Blaha Színkör mutatta be Csiky Gergely: A kaviár című bohózatát november 16-án a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
színpadán. A társulatnak ez volt az első fellépése Jászfényszarun, és
bemutatójuk fergeteges volt. 
Szöveg és kép: Róbel Gábor

Karatésaink Zakliczynben

42 év – 42 km
ÚJABB SIKERES
MARATONI FUTÓNŐ
JÁSZFÉNYSZARUN

Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, miszerint képviseljük váro
sunkat, Jászfényszarut testvérvárosunkban Lengyelország nemzeti ünnepén, amely alkalomból futóversenyt rendeztek. Köszönjük a lehetőséget Tóth Norbert képviselő úrnak és Matécsa László tanár úrnak.

Tar Ildikó textilszobrász kiállítása

Tar Ildikó műveiből nyílt kiállítás november 8-án a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár klubtermében. A művész meglepő érzékenységgel, a részletekre figyeléssel ábrázolja az ember és a spirituális
élet kapcsolatát. A kiállítást Bordásné Kovács Katalin igazgató asszony
nyitotta meg, a műsorban közreműködött Nyers Lili zongorán, aki
klasszikus darabokkal szórakoztatta a jelen lévő érdeklődőket. A tárlat
Kép és szöveg: Róbel Gábor
2020. január 10-ig megtekinthető.

„Amit a cél elérésével kapunk,
közel sem olyan fontos,
mint amivé válunk, amíg azt
elérjük.”
/Zig Ziglar/
2019. szeptember 29-én rendezték meg Budapesten a 34. SPAR
Budapest Maratont. Az esemény két napján mintegy 30 ezer futni
szerető sportoló állt rajthoz. A résztvevők mindannyian példaképek,
akik hírül viszik a mozgás szeretetét, a sport fontosságát és a közösségi
sportolás örömét.
A sok futó között állt rajthoz egy jászfényszarui anyuka is, BójaKovács Andrea, aki már hosszú ideje kitartóan készült erre a megmérettetésre, melyet Maróti Pista bácsi emlékére tűzött ki célul. Sok
lefutott kilométer van e mögött a maratoni táv mögött.
A 42 km 195 m-es távot 4 óra 24 perc alatt teljesítette. Andi három
éve választotta a futást, mint mozgásformát, és azóta életformájává
vált. Rendszeresen láthatjuk Jászfényszaru utcáin futni, legyen az nyári
meleg vagy téli hóesés, semmi sem tarthatja vissza.
A maratoni távot megelőzően több rangos futóversenyen is indult
már szép eredményeket elérve. Mindezt csak egy támogató családi
háttérrel lehet elérni, melyért Andi cserébe a futás szeretetét közvetíti
feléjük. Elkísérik őt a futásokra, versenyekre, és egyre gyakrabban ők
is rajthoz állnak.
A felkészülésben sokat segítette még a Fussunk FényszaRun Klub
csapata a közösségi futások alkalmával.
Méltán lehetünk rá büszkék, és szívből gratulálunk neki az elért
eredményhez!
Dné Kati
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Balkáni körutazás 2. 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.

Szarajevó – Csoportkép II. János Pál pápa szobránál
Fotó: Zsólyomi Jánosné
A negyedik nap Budva óvárosának megismerésével és a tengerparton fürdőzéssel telt el. A reggeli után az óváros megismerésére került
sor. Máté Csongor idegenvezető, közel háromórás program keretében
a keskeny utcák, kis terek között híres épületekkel ismertette meg a
csoportot. Így a Szentháromság-templomot, ami helyt ad Stjepan
Mitrov Ljubisa író síremlékének. A Stari Grandban számos kiállítást
lehet megtekinteni. A Stanjevici, Podostrong, Rezevici Gradistekolostorok fontos történelmi emlékei Budvának.
A délutánt tengerparti fürdőzéssel, napozással töltöttük. Volt itt
minden, ami szemszájnak ingere, a budvai vásárfiát is itt vettük az
otthoniaknak.
Az ötödik napon a korai reggeli után indulás Vrpazarba. Útközben
rövid fotószünet az egykori halászfalu, Sveti Stefán kis szigeténél. A
település a nevét Szent István vértanúról kapta, aki után a szigeten
látható legnagyobb templomot is elnevezték. A szigetet hotelvárossá
alakították, a luxusapartmanok mellett egy kaszinó is működik.
Utunk a Skadari-tóhoz vezet, mely a Balkán egyik legjelentősebb
rezervátuma. Rövid fotószünet a tónál, majd továbbutazás az Ostrog
kolostorhoz, mely az ország egyik legemblematikusabb műemléke és
kultuszhelye.
A tengerszint feletti 900 m magasan lévő úti cél kétharmadát saját
busszal tettük meg, a hegy oldalában kanyargó út szerpentinekkel volt
teli, a völgy és szemközti hegyoldal látványa lenyűgözött bennünket.
Elérkeztünk Ostrog alsó részére, ahonnan már nagy buszokkal közlekedni nem lehet. A fennmaradó 3 km szakasz 27 tűkanyarral van
teli, ezt az útszakaszt helyi kisbuszokkal vagy személygépkocsival lehet
megtenni. Gyalogosan egyenesen a hegyoldalban kialakított 1100 lépcső megmászásával is fel lehet jutni, de időtakarékosságból 3 kisbusz
szállított fel bennünket. Az elöl és jobb oldalon ülőknek lefelé nézve
félelmetes volt látni az útpadka szélénél tátongó meredek mélységet.
Egyes szakaszokon a szembe jövő kocsik csak a sziklafal mélyedésébe
vájt kitérőbe történő beállás után fértek el egymás mellet. Bíztunk a
helyi sofőrjeinkben, akik naponta sokszor teszik meg a turistákkal ezt
a szakaszt. Végre felértünk a parkolóba, és megláttuk a gyönyörű reneszánsz, sziklába vájt 17. században épült ostrongi kolostort, melyet
Szent Vazul alapított. A sok látnivaló megnézése után a lefelé jövet
sem volt félem mentes, de szerencsésen visszaértünk Alsó-Ostorogba,
ahol betértünk egy működő kolostorba. A késői közös ebéd után
varázslatos tájakon, a Piva folyó fantasztikus kanyonja mentén több
határátlépés után értünk utolsó szálláshelyünkre, a szarajevói Hotel
Delminiumba.
A hatodik napon a reggeli után séta közben ismerkedtünk Szarajevóval. Bosznia-Hercegovina fővárosával több fontos történelmi
esemény is összeforrt. 1914-ben itt lett merénylet áldozata Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös, ami ürügyül szolgált az első világháború

kirobbantásához. Az itt élők élték át a boszniai háború (1992–1995)
alatt a modern kori történelem egyik leghosszabb, több mint három
éven át tartó ostromát is. A város egyedülálló légkörét a történetét
alakító négy vallási csoport – római katolikus, ortodox kereszténység,
muszlim és zsidó vallás – által hátrahagyott épített és más kulturális
javak adják. A világon kevés olyan város van, ahol néhány száz méteren belül katolikus és ortodox templom, mecset és zsinagóga is található. A város török negyede, a nyüzsgő életű Bascsarsija önmagában
is teljes értékű attrakció. Ráadásul itt található a Balkán legjelentősebb
és legimpozánsabb mecsete, a Gazi Huszrev Bég dzsámi, melyet csak
kívülről ismerhettük meg, mert aznap nem volt látogatható. A Ferenc Ferdinánd elleni merénylet színhelyét is felkerestük. Betértünk
egy vásárcsarnokba is. Az egyik téren – sakkozás közben – találkoztunk egy magyar gyökerekkel is rendelkező nyugdíjas színésszel, aki
Gyorcsakovszkiné Manyikával és a csoport kórusával együtt énekelte:
„A horgosi csárda ki van festve…”
Szabadprogram keretében a bazársoron vásároltunk, és helyi specialitást ebédeltünk. Kora délután indultunk haza.
Több mint 700 km és két határátlépés után este 10 órakor érkeztünk
Jászfényszarura, ahol már szeretteink vártak ránk.
Köszönet a CREDO TOURS UTAZÁSI IRODA vezetőjének, Mészáros Attilának, aki Péter fiával 2300 km-en át zökkenőmentesen
vezette a balkáni körutazás során az autóbuszt.
Az út sikerében, maradandóvá tételében nagy szerepe volt az idegenvezetőnknek, Csongor Máténak, melyet köszönünk, és ha tehetjük,
máskor és szeretnénk vele utazni.
Az utazás során a csoport valamennyi tagja fegyelmezetten, segítőkészen, az időpontok pontos betartásával vett részt, melyet mint szervező
köszönök. A FÉBE 2020-ban is tervez önköltséges külföldi utat, kellő
Tóth Tibor
számú jelentkezés esetén.

Ostrong kolostor sziklafalban Fotó: Zsólyomi Jánosné

Sveti Stafan (gazdagok) szigete Fotó: Tóth Tibor

Alsó-Ostrong kolostor belső Fotó: Agócs Ferencné
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ANNO Jászfényszaru 1932
„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz!” (Vörösmarty Mihály)

Városi Értéktár archívuma, korabeli kép – cséplés egy tanyán
A Jászfényszarun tevékenykedő értelmiségieket, iparosokat, kereskedőket és egyéb személyeket, hivatalokat, közösségeket 87 év távlatában
is érdekes megismerni.
A családnevek alapján sokan szüleiket, nagy- és dédszüleiket ismerhetik meg. Ők a településen élők életéhez, a nagyközség fejlődéséhez
másokkal együtt nagyban hozzájárultak.
Az adatokat és neveket Szolnok Város és Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegye Címtára* összegezte, melyet dr. Vajda Gyula m. kir. államrendőrségi detektív szerkesztett, és Faragó Sándor szolnoki
könyvnyomdájában 1932-ben adtak ki. A szerző az előszóban többek között leírja „…Főcélja e könyvnek, hogy megbízható kalauz legyen…” Ismerjük meg most településünket a könyvben megjelentek
alapján visszarepülve majd kilenc évtizedet:
Jászfényszaru nagyközség. Jászsági felsőjárás. Járási székhelye: Jászberény. Lakosainak száma 7835. Területe: 13245 kat. hold. Posta,
távirda, telefon, csendőrség és tűzoltóság: Helyben. Járásbíróság, főszolgabírói hivatal, adóhivatal: Jászberény. Törvényszék, P. ü. igazgatóság: Szolnok. Autóbuszközlekedés: Állomástól községházáig.
Országos vásárok: március 12, május 12, július 29, október 24.
Heti vásár: minden csütörtökön.
Községi elöljáróság Telefon 1. Közs. főjegyző: Gyila Ferenc A. jegyző: Nagy Bertalan Főbíró: Rusai Nándor Közs. orvos: Dr. Hortáver
József Pénztárnok: Bali Gábor
Tisztviselők: Giczey Miklós, Haffner Dezső, Koncz Péter, vitéz
Lászlóvári László, Zsiga Lajos
Egyházi hivatal Róm. kath. egyház község, plébános: Hebrony Kálmán Káplán: Béres Árpád
Máv. főnökség Állomás elöljáró: Erdei Zsigmond
M. kir, postahivatal 664. szám. Tel. szolg: d. e. 8—12-ig, d. u.
2—6-ig, Postamesternő: Gusztin Mihályné Kiadó: Czipper Erzsébet
M. kir. csendőrség Telefon 2. Vezető: Márton Lajos tiszth. Helyettes: Kirczis G. t.-őrm.
Tűzoltóság Vezető: Gyila Ferenc fjző.
Iskolák: Róm. kath. elemi népiskola Ig. tanító: Gusztin Mihály
Külterületi iskolák: Vasuti tanya, tanító: Geng Márton Winkler tanya,
tanító: Zingai Béla
Pénzintézet: Jászfényszarui Hitelszövetkezet mint az O. K. H. tagja, igazgató: Gyila Ferenc, pénztárnok: Novothny István, főkönyvelő:
Noge Gyula
Egyesületek, társaskörök: Jászfényszarui 48-as Gazda Kör, elnök: Kiss Sándor Alvégi rk. Gazda Kör, elnök: Rimóczi Pál Legény
Egylet, elnök: Hebrony Kálmán Leány Egylet, elnök: Danassy Mária
Levente Egyesület, elnök: Gyila Ferenc főjegyző
Orvosok: Dr. Hortáver József, Dr. Welsinszky Zoltán Állatorvos: Halmos Sándor Gyógyszerész: Galata László Szülésznők: özv.
Czipper Nándorné, özv. Darabont Józsefné, özv. Kohári Lászlóné,
Palkovits Edéné Ügyvéd: Dr. Bencze József Könyvnyomda: Darabont Lajos Temetkezési vállalkozók: Czeglédi Vendel, Varga Pál
Iparosok: Asztalosok: Czeglédi Vendel, Dobák János, Mansuti Ferenc, ifj. Márton István, Varga Pál Ácsiparosok: Jánosi Sándor, Ko-

vács Imre, Molnár Ferenc Bádogosok: Frankl László, Riesz Jenő Borbélyok: Dugonics Sándor, Novák Lajos, Schmál János, Tábori Dezső
Cipészek: Borbély János, Borbély Sándor, Gyenge Imre, Kelemen
Ferenc, Mészáros József, Papp István, Penczner Péter, Pető Imre, Réz
Pál, Rózsa István, Sápi István, Varga Sándor, Virosztek Sándor, Zsámboki János, Zsámboki István Csizmadia: Kovács Vince Férfi szabók:
Berecz József, Bodony Nándor, id. Bukó Mihály, ifj. Bukó Mihály,
Fazekas István, Fábri János, Gelles Gyula, Jakus Nándor, Tiszárovics
Lajos, Török Sándor, Turjányi Péter Hentesek, mészárosok: Berényi
János, Berényi Béla, Csáki Béla, Győri Sándor, Magyar Sándor, Pető
Antal, Rimóczi Sándor, Seress Dezső Kádár: Ujvári Jenő Kerékgyártók: Csomor Nándor, Dobrotka László, Nádudvari Dezső Kovácsok:
Dugonics Károly, Fónagy László, Harangozó János, Lászlóvári József,
Magyar Sándor, Marton István, Mezei Sándor, Zsámboki János Kőműves iparos: Rigó Péter Kötélgyártók: Csúz András, özv. Vámos
Imréné Női szabók: Bukó Ilona, Csorba Anna, Dugonics Veronika,
Kiss Józsefné, Lászlóvári Magdolna, Tanczikó Istvánné, Tiszárovics
Lajosné Órás és ékszerész: Tomek József Pékek: Darabont József, Török Sándor Szobafestő: Donáth Jenő Villanyszerelő: Palkovics Ede
Fényképész: Mihályi Dezső Halászok: Farkas András, Koczka
Imre, Kovács Ferenc
Fatelep: Verebélyi Lajos Kéményseprő: Almássy Gergely magánjog.
Alapítva 1905.
Rőfös kereskedők: Goldmann Jenő, Goldmann Mór, Weinberger
János
Rőfös és vegyeskereskedők: Kőnig Ignáczné, Ungvári Sándor
Vegyeskereskedők: Bukó Pál, Dugonics Vice, Ernszt Lajos, Goldmann Farkasné, Goldmann Ferenc, Kőnig Vilmos, özv. Reisz Zoltánné, Smazsinka Zoltán, Török Sándorné, Trencsényi Alajos
Szállodák: „Községi nagyvendéglő”, Spitzer Miksa Vendéglősök:
Bontos Gyula, Spitzer Miksa Szikvizgyártó: Girtlet István és Rózsa
Sándor Szeszfőzde: Községi szeszfőzde Földbirtokosok: (100 kath.
holdon felüliek) Rimóczi Győző, Winkler Bertalan Szőlőbirtokosok:
Kaló Márton, Rimóczi Pál, Rubint János, Winkler Bertalan
Bércséplők: Cserháti János, Deák Nándor, Dobrotka Ernő,
Dobrotka József, Fónagy László, Márkus Balázs, Márkus Pál, Márkus
József, Márkus Ferenc, Magyar József Gabonakereskedők: Goldmann Ferenc, Goldmann Mór Malmok: Kiss János, Wéber Kató
(gőzmalom)
Dohánytőzsdék: Andics János, Dugonics Vince, Győri Sándor, Jónás Imréné, Kővágó Imre, Reisz Zoltánné
Bérautófuvarozó: Lechky János
* Az 1932-es könyvben szereplő részek betű szerinti írásmód szerint
Kép és szöveg: Tóth Tibor

60. házassági évforduló

Czeglédi Pált és feleségét, Sándor Annát szeretettel köszönti 60.
házassági évfordulójuk alkalmából:
Fia, László és családja
Lánya, Mária és családja
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Kiskun Emlékhely Zank vezér szállásán

Látogatóközpont – Kunhalommal
A Jászsági Honismereti Egylet tagjainak éves kirándulását vezetőjük Fodor István Ferenc november 10-én egy kiskun településre,
Szankra szervezte meg. Ez év június 21-én adták át a 350 milliós uniós pénzből 4,5 hektáros területén épült mini skanzenszerű
épületegyüttest.
A Szank határában kialakított – korábban itt szanki régészeti emlékeket tártak fel – emlékhelyre 11 óra után érkeztünk meg. A látogatóközpontban egy 15 perces filmből képek segítségével és szakemberektől hallhattunk a Magyarországra betelepült kunok történetéről,
magyarságba történő beolvadásáról. Az óriási hagymakupolába berendezett tárlaton már festett képek, tárgyak, eszközök segítségével
kontrolálhattuk a filmben elhangzottakat. Az egy kilométer hosszú
tanösvényen sétálva 10 helyszínen korabeli feltárt régészeti leleteket
vagy rekonstruált építményeket – többségében berendezett állapotban
– ismerhettünk meg. Sétánk során templomromot, sáncárkot és cölöpfalat, feltárt sírokat, jurtákat a korszaknak megfelelően berendezve
tárgyakkal, viseletekkel, Árpád-kori földházat külső kemencével és
nyitott karámmal, a kunok idejéből származó lakóházat, veremsort,
XIX. századi tanyát istállóval, tyúkóllal, góréval és gémeskúttal és egy
rekonstruált kunhalmot is megnéztünk. A harminchárom kiskun település összefogását is jelképezi az emlékhely.

Veremház – külső

Veremház – belső
Iskolás csoportoknak, kisebb nagyobb közösségeknek, családoknak
is jó szívvel ajánlom az emlékhely megnézését. A látogatás összeköthető a közeli nagyobb városok – Kecskemét, Kiskunfélegyháza (testvértelepülésünk), Kiskunmajsa, Kiskunhalas – látnivalóinak megismerésével vagy egy fürdőzéssel is.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Utcaneveink nyomában (6. rész)
Árvíz út
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E3-F3 között)
Az utca az akkori nagyközség északkeleti szélén 1940-41-ben jött
létre. Története pedig egészen érdekes. 1937-ben a Szőlőkalja terület részben vízben állt, és így a közelben, a mai Gólya utca területén
belvíz alakult ki, az alap nélkül épült házak egy része pedig összedőlt.
1940-ben újabb vízkár érte a területet. A katasztrófa miatt 5 család a
mai Árvíz utcában, míg 14 család pedig a szomszédos Szent István út
akkor még lakatlan részén kapott házhelyet. Az elnevezés 1951-ben
történt meg, amikor az egykori eseményekre emlékeztetve kapta az
Árvíz utca nevet.
Attila út
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: C3)
1854-ben Öreg szőllő utca volt
a neve, hiszen az akkor még létező
szőlőterületre az Ószőlőbe vezetett.
A XX. század elejétől már Attila út
néven ismert. Attila (Kr. u. 410 k. –
Arturas Slapsys:
Kr. u. 453) a világhírű hun uralkodó
Attila a hun (2016)
őseitől örökölte birodalmát, és tovább
tudta növelni mind a Balkántól egészen Nyugat-Európáig, a mai Németországig. Attila hatalmi központja a legendás fából készült palotával az Alföldön volt, de pontos helye
éppúgy ismeretlen, mint ahogyan a sírhelye is. Attila 453-as váratlan
és számos legendával társult halálát követően fiai nem tudták egyben
tartani a rengeteg népcsoportból álló birodalmat, ezért a hunok vis�szaszorultak Kelet-Európa és Ázsia vidékére, és hamarosan feloldódtak

a korabeli népcsoportokban. Magyarországon jórészt a 19. század közepétől felelevenítve a középkori krónikás hagyományokat hatalmas
kultusza alakult ki a világszerte gyűlölt hun uralkodónak. Attiláról
számos regény, külföldi film és ábrázolás is készült már. A nagy hazai
érdeklődés a középkori krónikákban olvasható leírásokból merítkezik,
miszerint Álmos vezér őse Attila, a hun uralkodó volt. Más variáció
szerint Hunor és Magor testvérpár volt. Hunortól származnak a hunok, Magortól pedig a magyarok. Ma már tudjuk, hogy a magyarságnak igen csekély köze lehet a hunokhoz, de feltehető, hogy az Árpádház ősei között valóban lehettek hunok is.
Bacsó Béla út
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén
megtalálható: D3)
Jászfényszaru egyik régi utcája. 1854-ben
Viola utcának nevezték. Szép népi elnevezése: Begre köz, mivel zsákutcába torkollik. A
XX. század elején Hold utca volt a hivatalos neve. 1947-től át a még ma is használt
nevére. Bacsó Béla (1891–1919) szocialista
újságíró volt. Pályáját szülővárosában Kassán
kezdte, majd 1919-ben a budapesti Népszava munkatársa lett. Állást foglalt a munkások érdekében és az egyház
ellen. Szintén fellépett a vörösterror ellen fellépő fehérterrorral szemben. Ez utóbbiért 1919-ben egy kommunista ellenes különítmény
elfogta és meggyilkolta. A II. világháborút követően jelentős kommunista kultusza alakult ki, jórészt alaptalanul, de az utca mai elnevezése
így is szerencsétlen.
Dr. Farkas Kristóf Vince
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„Csak a szokásos” Erzsébet-napi vásár
Ebben az évben immár 25. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző Erzsébet-napi népművészeti és kézműves kiállítást,
helyi termékek vásárát. A régi-új helyszín a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár – 25 évvel ezelőtt is az intézmény adott
teret, igényes kiállítóhelyet a rendezvényeknek. Ennek keretében
folytatódtak a Bedekovich-emlékév programjai.
A jászfényszarusi népfőiskolai társaság névadója idősebb komori
Bedekovich Lőrinc, akit a Jászkun Kerület 1779. június 2-án 240 éve
választott meg a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven át nyugdíjazásáig, 1819 novemberéig folytatta. Az idei 200. évi kerek évforduló kiváló alkalmat
adott arra, hogy a negyven év szakmai hagyatékát összerendezve, az
őszi szakmai konferenciát követően 2019. november 15-én, Jászfényszarun egy kiállítás keretében is megemlékezzenek a geometráról és munkásságáról.
A konferencián a köszöntőt követően „A társadalmi szerepvállalás
erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban” című projekt bemutatására került sor a Jász Nagykun Szolnok Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa munkatársa Baranyi Brigitta részéről – megtisztelő módon
kiemelve a népfőiskola térségben betöltött szerepét.
Majd kétéves együttműködésnek köszönhetően Delineata per
Laurentium Bedekovich – Válogatás id. Bedekovich Lőrinc kéziratos térképeiből címmel a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltára részéről Horváth Gergő igazgatóhelyettes tárlatvezetést tartott. A népfőiskola új kiadványait dr. Farkas Kristóf Vince
történész mutatta be – Idősebb komori Bedekovich Lőrinc a földmérő
és Jászfényszaru városközpontjának régi nevezetességei nyomában – Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára – sorozat részeként. Nemes József
regnáló jászkapitány már a műhelybeszélgetések során osztotta meg
gondolatait velünk – először jár városunkban, s nem jött üres kézzel
– kézműveseket is hozott magával. Külön öröm volt számára, hogy
fiatalokat is látott a konferencián – van kinek átadni a tudást, a tapasztalatot, az életérzést, kulturális örökségünket. A jó gyakorlatoknak
köszönhetően itt igazán megtapasztalható, hogy a hagyományokat
nem ápolni vagy csak őrizni kell, hanem megélni. Nagy Józsefné egy
„rendkívüli történelemórára” adott lehetőséget a nyolcadik osztályos
gyermekeknek. További vendégek voltak: Bardócz-Tódor András a
Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke, a Semmelweis Egyetem, Gábor
Dénes Főiskola óraadója, fizikatanár, csillagász, pedagógiai történész,
hagyományőr. Dr. Turóczyné Veszteg Rozália a Magyar Népfőiskolai
Társaság Etikai Bizottság elnöke. Dr. Fleisz János történelemtudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületi
tagja, egyetemi magántanár (ELTE, Pécsi Tudományegyetem), a Bihar
Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének (BINCISZ)
elnöke, felesége Fleisz Judit Asszony, középiskolai történelemtanár, a
nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum egykori aligazgatója, a váradvelencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség elnöke. Az önkormányzat részéről Bordásné Kovács Katalin intézményvezető, Illés Péter projektiroda vezetője, Németh András mérnök informatikus, Réz Bertold
rendszergazda informatikus segítette a program sikeres megvalósítását,
a fotódokumentáció elkészítését. A rendezvényen részt vett a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Glonczi Rudolf. Az események
nyilvánosságáról gondoskodtak: a Mi újság Fényszarun c. helyi lap
felelős szerkesztője, Sugár Istvánné, az Új Néplap és a szoljon.hu újságírója Illés Anita és fotóriportere Gémesi Balázs, Jászsági Térségi Tv
szerkesztő riportere, Banka Csaba és operatőre Lakatos Zoltán – munkájukat köszönjük.
Az ebédet követően egy várostörténeti séta keretében bemutatásra
kerültek a városközpont történelmi értékei, kiállítások a Rimóczi-kastélyban, a Régi Parókián és a Szent Erzsébet Közösségi Házban, majd
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony fogadta a vendégeket, bemutatva a városházát s az új terveket. E séta és műhelybeszélgetések során együttműködési lehetőségek feltárására, a helyzet adta
ötletbörzére (brainstorming) is sor került. A Jász Nagykun Szolnok
Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa online adatbázist épít a helyi
termékek felméréséhez, ehhez többen csatlakoztak már a jelenlévő kiállítók közül. Érdekességként tudtuk meg azt is, hogy Mautner Zsófia
szakács, műsorvezető, közgazdász, gasztroblogger is felvette már a kap-

csolatot az adatbázisban szereplő helyi termelőkkel.
Délelőtt az Erzsébet-napi vásár mellett kísérő rendezvényként az Európai Mézes Reggeli program zajlott – a Jászfényszarui Napfény Óvoda gyermekei magyar termelői mézből készült reggelit – kóstolót kaptak. A programba Koncsik Béla helyi méhész kapcsolódott be termelői
méz felajánlásukkal és népszerűsítő bemutató programokkal. Délután
a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet szervezésében a Szeretet köteléke címen Czifra Orsolya nővér tartott előadást a Vinculum
Caritatis Közösség tevékenységéről, s az ő „szerepéről”, a közösséghez
való csatlakozásáról.
A rendezvény Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászok Egyesülete támogatásával, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára szakmai együttműködésében valósult meg.
Szervezők: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, JNSZM ESÉLY
Szociális Közalapítványa, Jászfényszarui Napfény Óvoda, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Szilágyi Erzsébet Független Segítő
Nőegylet.
További beszámolót a következő lapszámban olvashatnak az érdeklődők.
Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotók: Réz Bertold

Dr. Fleisz János és Fleisz Judit a népfőiskola képviselőivel
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GödöllŐszi szomszédolás
Aki rendszeresen betér a gödöllői Civil Házba, annak is a nagytermébe, alighogy megszokta a falakat díszítő remek fotókat, máris
újabb képekben gyönyörködhet. Október 20-án nyitotta meg ugyanis
a Duflex Fotográfiai Stúdió az idei kilencedik kiállítását „Képek a természetből” címmel a GödöllŐsz programsorozat keretében. A partneri kapcsolatnak köszönhetően népfőiskolánk is rendszeresen része
lehet a kulturális élménynek.
A nagy érdeklődés övezte kiállítást Szabó Csaba, a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület alelnöke nyitotta meg, aki kiemelte a természeti értékek,
az állatvilág iránti tisztelet fontosságát. Ezt követően Danis János, a Duflex
művészeti vezetője külön köszöntötte a közelmúltban rangos elismerésben
részesült, Nemzetkőzi Fotóművészeti Szövetség AFIAP fokozatú (AFIAP –
Artist of FIA, a szövetség művésze) művészdiplomával kitüntetett Pető Istvánt,
és mesélt a természetfotózás „lépéseiről”, arról a kitartóan fáradságos munkáról, amit az állatvilágról készített fotókban gyönyörködő laikus mit sem
sejt. A természetfotós ugyanis nemcsak egyszerűen kimegy a természetbe
és fotókat készít, ismernie kell a lényeget, és kellő elszántsággal kell rendelkeznie a várakozáshoz.

Egy-egy remek pillanatot az állatvilágból sokszor hosszas órák
rejtekekben töltött várakozása
előz meg, dacolva a nem igazán
komfortos körülményekkel. Az
igazán nagy élményt nyújtó fotókon a saját természeti környezetükben fényképezett állatok valamilyen akció során kerültek megörökítésre – szinte valamennyi ilyen ezen a legújabb kiállításon. Mindenki számára
megszívlelendő a természetfotósok alapkitétele, „etikai kódexe”: Ne árts
a természetnek, tartsd tiszteletben az életmódjukat, ne változtasd meg a
valóságot! A kiállítás egyúttal a Duflex sokoldalúságáról is árulkodik: emberábrázolások, művészeti felvételek, lírai jellegű képek – mind-mind a
repertoárjukba tartoznak. Változatos kiállításaiknak köszönhetően a Civil
Ház az elmúlt években igazi kulturális tér lett, mely művészi környezetet
teremt a házat használó civil szervezetek és csoportok számára tevékenységeik, programjaik megvalósításához. A kiállítás alkotói: Danis János, Fülöp Melinda Zsófia, Liptai Réka, Pető István, Zala Péter.
Közzétette: Kovács Béla, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Érdekes régészeti feltárás Erdélyben
Riportalanyom a Fényszaruiak Baráti Egyesületének tagja, az egyesület által szervezett régésztáborok résztvevője. 2000. május 1-jén
kiadott második könyvünknek, a „Szállástól a mezővárosig” című
kötetnek felelős szerkesztője. Jászfényszaru Város Önkormányzata
2015-ben Díszpolgári címet adományozott részére.
Bemutatkoznál olvasóinknak?
Langó Péter vagyok, s ha már nem is Jászfényszarun ébredek reggelente,
attól még továbbra is fényszarusinak tartom magam. Nekem ez az otthonom, ez az a szűkebb pátriám, ami meghatározta a múltamat és jelenemet is, s ami viszonyítási pontokat ad a mindennapokban. Édesapám
Langó Károly itt volt cukrász, s édesanyám is Fényszarun lakik. Az ő példamutatásuk, közösségi tevékenységük, a testvérem és az én preferenciáimat is jelentős mértékben meghatározta, determinálta. Iskoláimat is
Jászfényszarun kezdtem el, ott hallgattam Lantos Péter izgalmas előadásait
a történelemről. Középiskolát Jászberényben végeztem, majd egyetemi
képzésre Budapestre jelentkeztem. Később az MTA Régészeti Intézetében
a magyarság anyagi kultúrájával, a 10. századi bizánci emlékanyaggal és
a jászok, kunok régészeti kutatásával kezdtem el foglalkozni. Jelenleg is
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársaként tevékenykedem,
míg utóbb a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének az oktatója is lettem.
A közelmúltban a sajtóban olvastam, hogy Egresen befejeződtek az idei
ásatások. Mikor kezdődött el itt a régészeti feltárás?
Egresen 2015-ben kezdődött meg a régészeti kutatás. Akkor Major Ba-

lázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézetének vezetője a temesvári Bánáti Múzeummal
közösen kezdte meg ennek a kiemelkedő magyar vonatkozású lelőhelynek
a kutatását. Major Balázst azért is érdekelte az itt lévő egykori ciszter kolostor, mert már hosszú ideje kutatja II. András király nyomait. Ezen érdeklődéshez sorolhatók Balázsnak a szíriai Margat lelőhelyen végzett ásatásai
is. Ez a középkori lovagvár is szorosan kapcsolódott a keresztes háborúba
vonult és a Szentföldön megfordult András királyhoz. A magyar uralkodó
ugyanis egykoron ellátogatott Margatba az írott források szerint, királyi
jövedelmeiből később is támogatta a johanniták által birtokolt erősség
fenntartását.
Az egyetem és múzeum régészei II. András királlyal kapcsolatosan milyen leletanyagra számítottak?
A magyar uralkodó egykori temetkezőhelyének a kutatása, megtalálása, feltárása volt a cél. Ez volt talán az utolsó pillanat, hogy a lelőhely
régészeti emlékeit megmentsük az utókornak, hiszen azon a telken, ahol
jelenleg is az ásatások zajlanak, akkor egy panziót kívántak felépíteni, ami
az egykori régészeti leletek megsemmisülését jelentette volna. A lelőhely
azonban nem most vált ismertté. A 19. században már azonosították azt
a kor kiemelkedő kutatói, Rómer Flóris, Hampel József és Henszlmann
Imre. Számos felmérés és ásatás is folyt már e korai időszakban is a területen, ahol akkoriban még álló falak is maradtak az egykori ciszter kolostorból, s annak templomából. Mára ezek a falak elenyésztek. A kolostor és
a templom nagy méretű köveinek jelentős részét kibányászták, a falu és a
szomszédos települések házaiba beépítették.
(folytatás a 21. oldalon)
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Érdekes régészeti feltárás Erdélyben
(folytatás a 20. oldalról)
Az elmúlt évszázadban (annak viharos eseményeit talán senki számára
nem kell részletezni) ha feledésbe nem is merült, de kevésbé maradt meg
a tartós emlékezetbe, hogy egykoron itt, a Maros partján helyezték végső
nyugalomba II. András magyar királyt, valamint annak második ‒ pár
évvel korábban elhunyt ‒ feleségét, Jolántát.
Az ásatások tehát 2015-óta zajlanak. A régészeti kutatások vezetője
Daniela Tănase, a Bánáti Nemzeti Múzeum régésze. A magyar kutatócsoportot továbbra is Major Balázs irányítja. A kutatásokban a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének munkatársai is
kiveszik a részüket, az egyetem diákjai itt tanulják meg a régészet gyakorlati fogásait, a terepi munka kihívásait.
Az ez évi ásatásokban Te is részt vettél. Milyen eredménnyel járt a feltárás?
A 2019-es év kutatásai a korábbi évek feltárásaihoz kapcsolódtak. Számos jelentős emlék került ugyanis már elő korábban is. Így olyan temetkezések, melyek közvetlenül kapcsolatba hozhatók a magyar történetírásban
tatárjárásként említett eseménysorozattal, vagy olyan metszett hegyikristály pohártöredékek, melyek készítési területe azonos a koronázási jogar
faragott kristálygömbjének származási helyével. Idén bizánci aranypénz,
középkori kályhacsempe töredéke, számtalan kerámiatöredék, fémlelet,
sok középkori ezüst- és bronzpénz került elő az egykori templom területéről.
A feltárás a templom déli részén és a négyezet (a négyezet egy építészeti
kifejezés, a templomnak az a része, ahol a főhajó és a kereszthajó találkozik) területén folytattuk a kutatásokat. E munkálatok során az utóbbi
helyen egy kiemelkedő középkori sírépítmény maradványai kerültek elő.
A sírépítmény kialakítása és templomon belüli helyzete alapján a szakértők feltételezték, hogy nagy valószínűséggel e területen lehetett az egykori
uralkodónak és szeretett feleségének a tumbája. Azt a későbbi kutatásoknak kell majd alátámasztani, hogy biztosan az idén talált emlékek tekinthetők-e a pontos temetkezési helynek (a kép jobb oldalán lévő téglakeretes téglalap alakú rész, amelynek a belső része is ki lett bontva). Mindez
összekapcsolódik a jövő évre tervezett munkálatokkal, amikor is tovább
szeretnénk folytatni a feltárásokat.
A jövő évi régészeti elfoglaltságod Egresen már adott, szólnál az olvasóknak a jelenlegi munkádról?
Jelenleg a Jászfényszaru régészeti emlékeiről késszülő tanulmánykötetben megjelenő két írásom tördelt változatát javítom, korrektúrázom, hogy
az mielőbb megjelenjen. Ez a munka, ami egyben folytatása annak a közel
két évtizede zajló tevékenységemnek, ami az eddigi kutatói pályafutásomat
végig kísérte. Jászfényszaru múltjának és emlékeinek bemutatása, a jász és
a jászsági identitás történeti távlatainak a felderítése, történelmi keretbe
történő elhelyezése.
Vallom és hirdetem ugyanis, hogy Jászfényszaru nem csak leletekben
gazdag múlttal rendelkezik, hanem a múlt értékei iránt elkötelezett közösségként éli mindennapjait. Ez utóbbi pedig legalább olyan nagy kincs,
mint az előbbi. Elmondható az is, hogy mindez nem pillanatnyi állapot,
hiszen amikor 20 évvel ezelőtt felmerült az első nagyobb lélegzetű tanulmánykötet terve, akkor rajtad kívül ugyanúgy mindenki mögé állt, ahogy
a későbbi kutatásokat is mindenki igyekezett támogatni. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony mindig is figyelembe vette a múlt emlékeit, támogatta az ilyen jellegű kutatásokat, s a megegyezést kereste a modern
beruházások megvalósítása, valamint a múlt értékeinek megőrzését vállaló
szakemberek küzdelmében. Minden esetben jó és észszerű kompromisszumok megkötésével példaértékű harmónia megteremtésére törekedett a két
érdek összehangolása során.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete pedig egy olyan értékteremtő és értékmegőrző feladatokat vállaló szervezet, amely működése és tevékenysége
nélkül ma nagyon sok minden elsikkadna. A település belső képét és külső
vonásait is nagyban befolyásolja ennek a szervezetnek a tevékenysége.
A belső kifejezést abban az értelemben használom, hogy ez a civil kezdeményezés összefogja és egyben tartja azokat a fényszarusiakat (és az innen
elszármazottakat), akik számára ez a (közeli és távolabbi) múlt fontos. Arra
nevel és tanít célkitűzéseivel, hogy ezt az értékközpontú szemléletet a fiatalabb nemzedékbe is átplántálja.
A külső kifejezést a tekintetben értem, hogy a település képét a szoborállításokban, felújításokban való részvételével, a tanyasi iskola emlékének
megőrzésével, a tájházban lévő gyűjtemény rendezésével és megannyi
szerteágazó tevékenységével ápolja, kiadványaival mind a szűkebb pátria
figyelmét szem előtt tartva, mind a szélesebb értelemben vett tudományos
érdeklődését magára vonja.

S akkor még nem beszéltünk azokról az elkötelezett személyekről, mint
például a Kolozs család tagjai. Kolozs István tevékenységét talán senkinek
sem kell bemutatnom. Ez a fajta érzékenység nem csak vertikális, hanem
horizontális szinten is olyan rétegzett, ami kiemelt figyelmet és törődést
érdemel, az én részemről pedig tiszteletet ébreszt. Mindebben én felfedezni
vélem Kiss József tanár úr helytörténeti kutató és értékmentő munkáját.
Nélküle és az ő szellemiségének, tudományos érdeklődésének és emberi
habitusának a megléte nélkül talán ma nem beszélhetnénk erről a gazdag
örökségről.
Jelenlegi munkám másik része pedig éppen külföldre szólít. Elutazom
Franciaországba, ahol a Sorbonne kutatóival, a nizzai, a lyoni egyetemek
munkatársaival, a CNRS* tagjaival fogok megbeszéléseket tartani egy
nemzetközi kutatási együttműködéssel kapcsolatban. A kutatások célja az
Alpokban előkerült korai magyar emlékeket és a 10. századi magyar katonai hadjáratok hátterét érintő, már francia együttműködéssel megkezdett
tudományos program további szélesítése, kiterjesztése.
Köszönöm a beszélgetést, az olvasók nevében szakmai munkádhoz további sikereket és családi boldogságot kívánunk.
*Francia Nemzeti Tudományos Kutatóhálózat
Tóth Tibor
A fotókat Langó Péter biztosította

Feltárási szelvény Egres lelőhelyen, a templom egykori négyezeti részében.
A kép bal oldalán egy a téglalap alakú, téglával kirakott maradvány
látható, amely az egyik egykori sírépítmény alapja lehetett

2019. 10. 24-én (csütörtökön) Ipolytarnócon és Füleken kirándultunk
a Fehér Akác Népdalkörrel. Képaláírás, kép: Dávid Ildikó
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Jászfényszarui régészeti ásatásokról előadás volt, és könyvbemutató lesz

Az előadás résztvevőinek egyrésze

Gulyás András Zoltán régész – muzeológus előadását tartja

A FÉBE szervezésében a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kisterme 2019. november 14-én megtelt érdeklődőkkel. Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum régész – muzeológusa
„Az ősembertől a honfoglalásig” címmel a 2018. évben folytatott
régészeti feltárásokról tartott képes beszámolót, kiemelve annak
jászfényszarui vonatkozásait.
Az előadás egyúttal felvezetője volt a Jászfényszaruért Alapítvány által – negyedszázados jubileuma alkalmából megjelenő –
2019. december 14-én (szombaton) 10 órakor „A Jászság kapuja,
Jászfényszaru – Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról” című
könyv városházi bemutatójának.
Az előadó Jászberény és közvetlen környezetében az év elején feltárt
régészeti eredményeket taglalta.
Jászfényszarun áprilisban kezdődött el egy másik régészeti munka
feltárása. Az önkormányzat egy területet akart eladni, és szerette volna
megtudni, hogy van-e rajta régészeti lelőhely, és ha igen, akkor mekkora és milyen sűrű. Április-májusban 3.000 m2 területen végeztek
munkálatokat, ahol egy római császárkori, szarmata telep részleteit
tárták fel.
Az előadásból megtudtuk: „…a próbafeltárás után sor került a teljes felületű feltárásra június és augusztus között. A 3 hektáros feltáráson
1483 objektumot tártunk fel, amelyekhez 1947 bontási egység tartozott.
Ezek nagy része egy szarmata település maradványai voltak. A településhez tartozott 35 épület és 11 kemence, melyek közül öt sütőfelülete összetört kerámiadarabokkal volt kirakva. Az épületek között sokféle szerkezet
előfordult: a középoszlopos épületek mellett szelemenes-ágasfás szerkezetű,
két- vagy háromcölöpös épületek, aszimmetrikus szerkezetek, illetve sokcölöpös megoldások is előfordultak. A kemencék külső kemencék voltak, több
esetben a házak egyik sarkához hozzáépítve. Az épületek között volt egy
hosszú, majdnem 20 méter hosszú és három méter széles épület, melynek
a keleti falánál sűrűbben, középen és a nyugati falnál ritkábban helyezkedtek el a cölöplyukak.
A nyugati részen vastag, kemény, rátaposott réteg feküdt a felszínen, míg
az épület keleti oldalán ez a réteg hiányzott. Meglátásunk szerint egy istálló maradványait tártuk fel. Közvetlenül mellette, hasonló tájolásban
egy átlagos méretű, földbe mélyített épület maradványai húzódtak, amely
a nagyobb épülettel egykorú lehetett. Az objektumok nagy része az épületekhez tartozó gödör és árokrendszer volt. Öt alkalommal egy-egy gödörben teljes kutyacsontvázat figyeltünk meg, melyeket anatómiai rendben
helyeztek el a gödör aljára.
A terület középső, legmagasabb pontján egy nagy üres tér volt, melyet
több, nagyobb oszloplyuk vett körbe. Meglehet, hogy egy karámnak a maradványait figyeltük meg. A terület északkeleti részén négy, egymáshoz
közeli, nagy méretű kutat sikerült megfigyelni. Ezek a kutak széles, csekély
mélységű kutak voltak, melyeket az állatok itatására használhattak. A
település leletanyagának döntő részét a kerámiatöredékek teszik ki. A kerámia a szarmata településeken megszokott arányokat mutat: a redukált
és oxidált égetésű (szürke, ill. vöröses árnyalatú), gyorskorongon formált
edények látták el a mezőgazdasági termények és a folyadékok tárolásának
funkcióit, az étkezésre használtak között tálaló-, étkező- és ivóedényeket
különböztethetünk meg. A településkerámia egy része durva minőségű,
kézzel formált kerámiából áll. Ezek az edények elsősorban a főzőedények
szerepét töltötték be. A késő római korban az Alföldön elterjedt a korongon
készült főzőedények, fazekak használata is. A lelőhelyről előkerült koron-

golt késő szarmata fazekak feltehetően közeli műhelyekben készülhettek,
amelyek anyaga csak regionálisan terjedt el, mert közeli párhuzamaik
publikációkból eddig nem ismertek. Az edényformák egy része alapján a
település élete a korszak végéig, a késő szarmata–hun korig folytatódott.
A feltárás során több, a Jász Múzeumhoz szorosan kötődő fémkeresős
segítette a munkát. A segítségükkel egyéb fémtárgyak, fibulák mellett több
olyan érmét is sikerült megmenteni, melyek a település életének idejét segítenek meghatározni. A legkorábbi, a lelőhelyen talált római pénz egy
Marcus Aurelius (161–180) billon denarius volt, majd Gallienus (253–
268), Salonina (Gallienus felesége), Claudius Gothicus (268–270),
Quintillus (270) és Galerius (293–311) császárok érméit találták meg
a múzeum fémkeresősei.
A jászfényszarusi feltáráson meglepetésünkre több honfoglalás kori sírt is
sikerült feltárnunk. Ásatásunk nagy eredménye volt, hogy feltártuk a Jászság első szablyás sírját. A középkorú férfit hosszú, 96 cm-es szablyájával és
tarsolyával temették el, aminek a tarsolyzáró lemeze megmaradt. Ez volt
ekkor a 4. bronz tarsolyzáró a Kárpát-medencében, és ennek a tárgynak
nagyon jó párhuzamai vannak a Volga-Ural folyók környékén. A férfi
mellett egy fiatal fiú feküdt nyilakkal eltemetve, valamint az övén egy nagyon ritka tárgy, egy kecskeszarvból készült pontkörös díszítésű bogozó lógott, amelyet hálókészítéshez használhatott. A későbbiekben még két honfoglalás kori sír került a felszínre. Egy fiatal fiú részleges lovastemetkezéssel
eltemetett sírja, ruhadíszekkel, valamint egy nő teljesen szétszántott sírja.
Az utóbbinak az az érdekessége, hogy 2 éve Kovács Péter a Damjanich
Múzeum régésze már próbálta megtalálni, mikor az ő fémkeresőseik több
rozettás lószerszámveretet találtak a környéken. A próbaárkukat is megtaláltuk, amellyel kutatták a területet. Azonban mi találtuk meg a sírt, ahol
további rozettás lószerszámveretek voltak, valamint két Berengár király
idejére keltezhető érmével, amelyekkel sikeresen meg tudjuk határozni a
rozettás lószerszámveretek használati idejét.
A feltárás során még egy korszak emlékeit sikerült a felszínre hoznunk. A
humuszolás közben több őskőkori kőeszköz került a felszínre. Egy helyen,
ahol 4 ilyen pattinték volt, ott Kerékgyártó Gyula megvizsgálta a területet,
és még 16 kőeszközt és egy oszlophelyet sikerült feltárni. A területen Milák
Imre kutatott tovább, és összesen 96 kőeszközt, magkővet és pattintékot
tártunk fel. Emellett még egy oszlophelyet. A terület kb. 12-14.000 évvel ezelőtt egy vadásztábor volt. A lelőhely különlegességét az adja, hogy
nagy felületű feltáráson nem szoktak paleolit emlékeket találni. Nekünk
sikerült megfogni egy ilyen vadásztábor maradványait, amihez nagy köszönettel tartozom Kerékgyártó Gyulának és Milák Imrének…”
A továbbiakban az ősz folyamán Pusztamonostoron, Jászjákóhalmán, Jászdózsa – Kápolnahalmon, Jászboldogháza – Csíkos határrészében, Jászfelsőszentgyörgy – Pusztakerekudvaron folyt ásatásainak
eredményéről szólt.
A december 14-én (szombaton) a városháza dísztermében 10
órakor kezdődő könyvbemutatón a 17 tanulmány szerzői közül
3-4 fő szóban ajánlja írását a jelenlévőknek.
A 232 oldalas kiadvány sok képpel a bemutatón 1500 forintos bevezető áron megvásárolható, és a szerzőkkel dedikálható.
A szakmabelieket és minden érdeklődőt szeretettel várjuk a
könyvbemutatóra, egyúttal ekkor ünnepeljük meg a negyedszázada megalakul Jászfényszaruért Alapítvány gazdag tevékenységét,
melyet Jászfényszaruért, az itt előkért végzett.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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A Jászsági Hagyományőrző Egylet
új bemutatója

Életkép a vásárról. Fotó: Gémesi Balázs
Már megszoktuk és várjuk a Jász Múzeum keretében működő
közösség történelmi múltunkat feldolgozó és bemutató darabját.
A Hogyé adja gazduram? – Életképek az apáti vásárból című népi
vígjátékának premierje október 27-én a Lehel Film-Színházban
volt. A telt házas előadás a nézők hosszantartó vastapsával zárult.
A szövegkönyvet írta és színpadra rendezte Hortiné dr. Bathó Edit,
akinek ezirányú tevékenysége, mely múltidéző, a jászsági hagyományokat, szokásokat dramatizálva, népi színjátékként mutatja be, a
Jászságban egyedülálló. A 37 fős szereplőgárdát összehozni, megtartani a 10 évestől a 80 évesig igazi kihívás és óriási eredmény.
A cselekmény 1875-ben – egy évvel a Jászkun Hármas Kerület megszüntetése előtt – játszódik. A régi apáti vásárok hangulatát eleveníti
fel. Az évente négy alkalommal megrendezésre kerülő állat- és kirakodóvásár a helyi társadalom fontos eseménye volt. Egyrészt a gazdák
feles termékeiket, szárnyas és lábas jószágaikat, a mesteremberek saját
kezűleg készített portékáit hozták eladni, másrészt a családok részére szükséges állatokat és termékeket tudták ekkor megvásárolni. A
társasélet egyik jeles alkalmát is jelentette.
Az előadás a függöny előtt, korhűen a kisbíró dobolásával vette kezdetét, közhírré téve a vásár időpontját. A következő percben már a
néző vásári forgatagban érezhette magát. A mozgóárus (Hortiné dr.
Bathó Edit) a nyakba akasztott ládikóból gatyamadzagot árult, ami
abban az időben fontos ruházati kelléknek számított. Mások asztalokról csizmát, fazekas árut, kelmét kínáltak. A hízott liba is vevőre
talált. Az alkudozás is sok színt hozott, volt aki „pacsálta” a portékát,
még más nagyvonalúan alkudozott, de a rosszindulat, irigység is előjött vásárlás közben.
A vásár lehetőséget adott a szórakozásra is, hiszen vidéken akkor
még nem volt színjátszás, a képmutogatók pótolták ezt. Ők izgalmas
történetet mesélve festett képeken mutogatták a történéseket, cserébe
némi adományt vártak a hallgatóságtól. A szórakozás másik formája,
az „asszonyok pletykálása” itt működött a legjobban, mert rövid idő
alatt sok mindet meg lehetett tudni és továbbadni. Láttunk is belőle
néhányat.
A vásáron megjelent eladók és vevők egyaránt megjelentek a közeli
kocsmában, ahol nemcsak jókat lehetett enni és inni, hanem gyakran
társadalmi, közéleti kérdésekről is beszéltek, főleg a férfiak. Hallhattuk, hogy a jászkapitányt (melyet Bolla János emeritus jászkapitány
alakított) kérdezték, igaz-e, hogy a jászok és a kunok kerületeit megszüntetik. A válasz is sokatmondó „Pesten keverik a kártyát, mert
irigyek a kiváltságra.” A vásárok a verekedésektől, virtuskodástól sem
voltak mentesek, így a zárókép két fiatal fokossal történő viadalával
zárult.
A fényszarui egyleti tagok játéka nagyban hozzájárult az előadás sikeréhez. Menyhárt Márton gazda feleségét, Deli Márit Palócz Erzsébet,
Bagi Miska gazdát Sós Zsolt, a cserépárust Menczel Lászlóné, Mámit
Görbe Jánosné alakította kiválóan.
Az előadás szép korhű ruháit Tajti Erzsébet, Demeterné Czakó
Zsuzsanna és Gazsi Andrásné készítették, a díszlet pedig Sárközi
Norbert munkáját dicséri.
A csoport a Jászság több településén meghívásra bemutatja a múltTóth Tibor
időző darabot, talán Jászfényszarun is. 
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ÓÉVBÚCSÚZTATÓ ZENÉS EST
a Régi Kaszinó étterem és kávézóban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tibor
üzemeltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében az
elmúlt évekhez hasonlóan december 28-án (szombaton) 17 órakor
VI. alkalommal Óévbúcsúztatót tart.
A rendezvénnyel egyúttal emlékezünk Mihály Béla (1930–2001)
keramikus, látványtervező iparművész, a FÉBE Tiszteletbeli Egyesületi Tag cím birtokosának közelgő (február 8.) 90. születésnapjára is.
Jászapáti neves szülötte sokat tett Jászfényszarun a FÉBE és csoportjai
(Borostyán Társastánc Klub, Szűcs Mihály Huszárbandérium) országos szintű megismertetéséért, népszerűsítéséért.
A zenés est keretében a jó hangulatról a Táncdalfesztivál retró műsora
gondoskodik. A műsorban fellépnek a Táncdalfesztivál – Énekverseny
2018 és ’19 verseny helyi résztvevői, így Czibolya Éva, Jáger János
és Lipták Tibor. Vendégként Bagi Zoltán Alattyánról, aki az elmúlt évi verseny
III. helyezettje volt, valamit Szolnokról
Terjéki Kata művész-tanár, a versenyek
állandó zsűritagja.
A 90 perces műsort követően a vacsora
több fogásos ételből áll, tetszés szerinti választással, korlátlan fogyasztással.
Az est vacsoraköltsége egy pohár pezsgővel együtt 2500 Ft/fő, az italfogyasztást mindenki rendelése szerint fizeti.
A kaszinói zenés estre mintegy 100
Mihály Béla a FÉBE IV. főnek tudunk asztallal együtt helyet bizJótékonysági est és bál
tosítani. Jelentkezni a vacsora árának
megnyitóján a díszvendég elővételben történő befizetésével, asztalfoglalással december 2-től az étteremben a presszórészen – a rendelkezésre álló helyek számáig – lehet.
A résztvevők helyének kijelölését a Vágó Bt. végzi.
Kép és szöveg: Tóth Tibor · Fotó: FÉBE-archívum

2019. november 1-jén a Jászfényszarui Kisebbségi Roma Önkormányzat
tagjai megemlékeztek a helyi Cigányzenészek emlékművénél az elhunyt
zenészekről. Szöveg: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf (beállított kép)

Megalakulásának 1 éves évfordulóját
ünnepelte a Házunk tája Klub
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Az új parkoló csak néhány lépés,
tegyék meg a biztonságunkért!

Karácsonyi készülődéshez
ajánljuk
SZAGGATÓS MÉZES
A mézet, zsírt és porcukrot felmelegítem, hozzáadom a tojásokat, és
a fahéjjal, szódabikarbónával elkevert lisztet. Jól összedolgozom.
A tésztát kb. 0,5 cm vastagra nyújtom, majd különböző formákkal
kiszúrom. Sütőpapírral bélelt tepsiben 200 fokon szép világosra megsütöm. Vigyázzunk, mert hamar sül!
A díszítéshez a tojásfehérjét gőz fölött habbá verem, közben apránként hozzáadom a porcukrot, és néhány csepp citromlevet. Amikor
már elég sűrű az állaga – nem folyik, de még csurgatható – lehet díszíteni vele a formákat.
Cukormáz helyett durvára vágott dióba forgatva is süthetjük.
Nagyon sokáig eláll, elrontani szinte lehetetlen.

Az ugrásszerűen megemelkedett forgalom miatt fókuszba került a
Szabadság út közlekedésbiztonsága. Az egyik kritikus útszakasz a dohánybolt előtti rész, ahol az úttestet is elfoglaló parkoló autók jelentenek nehézséget a közlekedők számára.
Az Önkormányzat a Szabadság út 57. szám alatt, az üzlettől alig
40 méterre több mint 20 férőhelyes, térkövezett parkolót alakított ki.
Kérjük a gépjárművel érkező vásárlókat, környékbelieket, hogy ne a
Szabadság utat, hanem az üzlet közelében lévő parkolót használják,
ezzel jelentősen hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

Rajz- és irodalmi pályázatot hirdet
a Katasztrófavédelem
Központi Múzeuma
A Ne égess! elnevezésű pályázatot immár tizenharmadik alkalommal
írta ki a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma.
A rajzpályázatra két korcsoport nevezhet, alsó és felső tagozatos diákok alkotásait várják.
Különleges aktualitást ad a versenynek, hogy jövőre lesz 150 éve
annak, hogy megalakult az első tűzoltóság Budapesten. A feladat is
ehhez kapcsolódik, a pályaművekben azt kell ábrázolni, hogy a fiatalok elképzelése szerint milyen lehetett a tűzoltás a régmúltban, illetve
miként változhat a jövőben. A pályázat mottója: „Múlt, jelen, jövő a
tűzoltásban”, ami természetesen bővíthető a katasztrófavédelem egyéb
tevékenységének ábrázolásával. A pályaművek lehetnek ceruzarajzok,
filctollal, temperával, vízfestékkel vagy szabadon választott technikával alkotott képek, montázsok, illetve térbeli alkotások, kisplasztikák,
dísztárgyak, érmék.
Az irodalmi pályázat felső tagozatos diákoknak szól. A műfaj szabadon választott, a témába vágó elbeszélések, versek, mesék, fantasyk
egyaránt versenyképesek, csak terjedelmi korlátot szabtak a szervezők,
legfeljebb háromoldalas írásokkal lehet nevezni. A cél az, hogy a fiatalok megmutassák elképzeléseiket, gondolataikat, bemutassák képességeiket, ügyességüket és nem utolsósorban szárnyaló fantáziájukat.
A pályázatokon fel kell tüntetni az alkotó nevét, iskoláját, évfolyamát és felkészítő tanárának nevét, valamint az elérhetőségeket is. A
műveket postán vagy személyesen lehet eljuttatni a múzeum címére:
Katasztrófavédelem Központi Múzeum, 1105 Budapest, Martinovics
tér 12. A beküldési határidő: 2020. január 31.
A kiemelkedő alkotásokból kiállítás nyílik a múzeumban, az ünnepélyes eredményhirdetés februárban lesz ugyanitt. Az érdeklődők
további kérdéseikkel ezt a számot tárcsázzák: 06-1 261-35-86; vagy
ide írjanak elektronikus levelet: kok.muzeum@katved.gov.hu.

Hozzávalók:
· 14 dkg zsír
· 14 dkg méz
· 14 dkg porcukor
· 2 tojás
· 1 kávéskanál
szódabikarbóna
· 1 dkg fahéj
· 45 dkg liszt
· Díszítéshez:
durvára vágott dió vagy cukormáz
(2 tojásfehérje + 20 dkg porcukor)

CSÁSZÁRFÁNK
A margarint a liszttel és egy fél csomag sütőporral összemorzsoljuk,
majd hozzákeverjük a darált diót. Hozzáadjuk a tojásokat, a vaníliás
cukrot és a rumot. Jól összegyúrjuk és vékonyra nyújtjuk. Pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk és megsütjük. Két-két korongot összeragasztunk
lekvárral, és bevonjuk csokimázzal. Sokáig eláll.
Hozzávalók:
· 20 dkg margarin
· 35 dkg liszt
· ½ csomag
sütőpor
· 15 dkg darált dió
· 2 csomag
vaníliás cukor
· 2 tojás
· 2 kanál rum

LEGÉNYFOGÓ
A lisztet és a zsírt összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sütőport, a porcukrot, majd a tojásokat és a vaníliás cukrot. Jól összedolgozzuk, majd
kétfelé vesszük. Az egyik felébe belegyúrjuk a kakaót. Kinyújtjuk a
tésztákat és kiszaggatjuk, sütés után pedig egy barna és egy sárga tésztát összeragasztunk lekvárral.
Végül megszórjuk porcukorral.
Hozzávalók:
· 50 dkg liszt
· 20 dkg zsír
· 1 sütőpor
· 20 dkg porcukor
· 2 tojás
· 1 vaníliás cukor
· 1 teás kanál kakaó
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Maróti ¼ maratoni táv
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, jó barátoknak, akik

BÚZÁS PÁLNÉ
PALÓCZ ILONA

Fotó: Glonczi Rudolf

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak.
„Igaz, hogy most közös útunk végéhez értünk,
De tudom, hogy még találkozni fogunk vele egyszer,
Valahol fenn a végtelen messzeségben.
Emlékezünk rá, és velünk marad örökre.”
A gyászoló hozzátartozók
A Maróti ¼ maratoni verseny rajt utáni pillanatai
A Maróti István emlékére megrendezett futófesztivál idei újdonsága
volt az ¼ maratoni – 10.548 m-es táv. A futamon 15 éves kortól lehetett versenyezni. A legidősebb versenyző Richter Ferenc – 81 éves
volt. A jászfényszarui indulók mellett rajthoz álltak budapesti, szolnoki, jászberényi, pusztamonostori, boldogi, hatvani stb. versenyzők is.
A 10.548 m-es megmérettetésen a következő eredmények születtek:
Férfi 1995–1999

I. FEKETE Imre

Férfi 1984–1994

I. PANGL Ádám
II. REINER-ANTAL András
III. ÖRDÖG Ákos

Férfi 1969–1983

I. HEGEDŰS Krisztián
II. SÁNTA Norbert
III. KAKAS Gábor

Férfi–1968

I. PETŐ András Ferenc
II. FÁY Dániel
III. JÓZSA Péter

Nő 1984–1994
Nő 1969–1983

I. KÁLLAI-FENTOR Adrienn
I. TÓTH-OSZLÁCS Ágnes
II. BÓJA-KOVÁCS Andrea
III. LANGÓ Zsuzsanna

Nő–1968		 OCSOVAINÉ GOMBÁS Mária
		 KELŐ Sára
Palásthy Pál programfelelős

Anyakönyvi hírek – OKTÓBER
SZÜLETTEK: Farkas Luca (Zsólyomi Anikó), Farkas Péter (Bali
Evelin), Fózer Tamás Lukács (Sulyok Kinga), Györkis Benet József
(Bodor Marcella), Szabó István Noel (Vidák Ilona), Völgyi Péter
(Baranyi Beáta).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sindely Julianna és Hévizi László,
Kadét Gabriella és Vaskó László, Buzás Csilla és Juhász Viktor Lajos.
ELHUNYTAK: Búzás Pálné Palócz Ilona (92), Jarábik Dezső (90),
Kókai István (60), Luda Lajosné Faragó Erzsébet (87), Pintyi Katalin (84), Radics Zsolt (49), Zsámboki Lászlóné Dajkó Ida (79).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ......... 40.000 Ft
Fél oldalas ............. 20.000 Ft
Negyed oldalas ...... 15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés ......... 30 Ft/szó
Keretes .................. szöveg ........... 30 Ft/szó
		
illusztráció .... 500 Ft/db
Családi esemény .... szöveg ........... 30 Ft/szó
		
fotó .............. 1.000 Ft/db

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KÓKAI ISTVÁN

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Külön köszönjük a munkatársak megértését
és sok más ember segítségét.
Felesége és leánya
Emlékezés

SZŰCS ISTVÁN

halálának 10. évfordulójára.
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
de lélekben örökké velünk maradtál.
Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben örökre megőriznek Téged!”
Szerető felesége, menye és unokája
Emlékezés

BÓDIS GÁBOR

halálának 25. évfordulójára, és édesapja,

BÓDIS BERTALAN

halálának 20. évfordulójára.
„Lelkünkben ők tovább élnek,
Nem feledve szép emléket.
Bármerre sodor minket az élet,
Szívünkben ők mindig élnek.
Gyújtsunk gyertyát értük,
Emlékezzünk, amig élünk.”
Szerető édesanyád, feleséged
Emlékezés

HAJCSIK IMRE

halálának 4. évfordulójára.
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol ő van, oda. Az élet múlik de akit szeretünk
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”
Szerető családja

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
földszinti kistermében 9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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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

KARÁCSONYI KEDVEZMÉNYEK:
December 2-án (hétfőn) a szemvizsgálaton
plusz ajándékkal kedveskedik a télapó!

Keretek: –30% · Lencsékre: –20%
Multifokális lencsékre: –30%
Lepje meg szeretteit szemüveg ajándékutalvánnyal!
Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Boldogon épülő üzembe keresünk gyakorlattal rendelkező géplakatos és szerkezetlakatos szakembereket. Feladatuk egyedi gépek gyártása fűtött üzemben, egyműszakos munkarendben. A berendezéseket
rajz alapján össze kell állítani, hegeszteni, a gépegységeket csavarozni,
beállítani, esetlegesen elektromosan bekötni és tesztelni.
Hosszú távú munkalehetőség, szakmai fejlődési lehetőségekkel.
Amit elvárunk: terhelhetőség, kreativitás, a munka iránti érdeklődés,
rugalmasság, szorgalom. Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezés önéletrajz elküldésével:
steel.csaba@gmail.com
+36-70/908-3818
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Programajánló
December
3.
10:30 Diótörő – a Nektár Színház
		gyermekelőadása
		 a művelődési házban
6.
17:00 Karácsonyi játszósarok
		 gyermekeknek a könyvtárban
7.
8:00 Iskolai Ki mit tud?
		 a művelődési házban
7.
16:00 Karácsonyi műsoros est
		 a művelődési házban
8.
15:00 Adventi kávéház
		 a művelődési házban
10.
10:00 Karácsonyi játszósarok
		 gyermekeknek a könyvtárban
10.
17:00 „Tudatos jelenlét” stresszkezelő
tréning tájékoztató előadása
		 a művelődési házban
11.
17:00 Kincsek a raktárból
		 – a Hamza gyűjtemény
		 kiállításának a megnyitója
		 a Régi Kaszinó étteremben
13.
17:00 Gondolatolvasó-kör
		 felolvasóest a könyvtárban
14.
10:00 „A Jászság kapuja, Jászfényszaru
– Régészeti tanulmányok
		Jászfényszaruról” című könyv
		 bemutatója a Városházán
20.
12:00 Fekete Nándor orgonahangversenye a művelődési házban
		 az iskolai lelki nap keretében
21.
18:00 Fortuna Együttes vendégjátéka a Háry előadással
		Jánoshidán
21.
16:00 Baptista Istentisztelet a művelődési házban
28.
17:00 Óévbúcsúztató est a Régi Kaszinó étteremben
28.		 Lumina szilveszter
31.		 Közösségek szilvesztere a művelődési házban
Időszaki kiállítások
· Kincsek a raktárból – Hamza gyűjtemény kiállítása
a Régi Kaszinó étteremben
· Tar Ildikó textilszobrászati kiállítása a művelődési házban
· Delineata per Laurentium Bedekovich – Válogatás id. Bedekovich
Lőrinc kéziratos térképeiből a művelődési házban
· Iglice Gyermeknéptánc Együttes jubileumi kiállítása a művelődési
házban
· Madárlesen a Jászságban – Pető István fotókiállítása a Szent Erzsébet
Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán

Meghívó Adventi Hangversenyre
2019. december 8-án,
vasárnap 16.00 órai kezdettel
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermébe hívjuk a népfőiskola tagjait, pártolóit
és rendszeres résztvevőit!
Vendégünk a Gödöllői Városi Fúvószenekar
Vezényel: Ella Attila
Támogatónk:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Ünnepeljünk együtt advent második vasárnapján!
Szeretettel várják
Önt és kedves családját a szervezők:
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
Bővebb információ
a www. jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Katinka

A GÓZON GYULA KAMARASZÍNHÁZ
BEMUTATJA:
DÉRYNÉ HADMŰVELET
NÉPI ABSZURD
EGY HÚZÁSRA
2020. január 18. (szombat)
19 óra
Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár
5126 Jászfényszaru,
Szent István út 1.
Jegyár:
Elővételben 2500 és 3000 Ft,
helyszínen 3000 és 3500 Ft
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