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TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus-járvány terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel ebben az évben a 

hagyományos Városi Karácsonyi Ünnepség elmarad, ezáltal az 50. és 60. házassági évfordulójukat ün-
neplő házaspárok személyes köszöntése is elmarad. Ugyanakkor Jászfényszaru Város Önkormányzata 
továbbra is fontos feladatának tekinti az idős emberekre történő odafigyelést, a velük való törődést.

Az Önkormányzat a karácsonyi ünnepek alkalmából az elmúlt évekhez hasonlóan
a 75 éven felüli lakosait

(akik 2020. 12. 31. napig betöltik 75. életévüket)
egyszeri támogatásban részesíti, melynek összege 2020. évben 7 000 Ft/fő.

Az elmúlt években az Önkormányzat megbízottja személyesen, lakóhelyén kereste fel a támogatásra jogosult időseket. Ebben az évben a jár-
ványügyi helyzet következtében hozott egészségvédelmi intézkedésekkel összhangban – az emberi érintkezések, a személyes találkozások lehető 
legnagyobb mértékű csökkentése érdekében – a jövedelemnyilatkozatokat más módon juttatjuk el az idősekhez.

Kérjük a tisztelt hozzátartozók közreműködését abban, hogy az idősekhez eljuttatott levélben leírtak szerint járjanak el a jövedelemnyilatkoza-
tok visszaküldése során.

A pénzösszeget az előző években megszokott módon, december hónapban, postai úton juttatjuk el a támogatottak részére.

Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében vigyázzunk egymásra!

Kívánjuk, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket!

Jászfényszaru, 2020. november 20.

Tisztelettel:

   Lovászné Török Magdolna Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 Oktatási, Szociális, Egészségügyi polgármester jegyző

 Idősügyi és Kulturális Bizottság elnöke

Jászfényszaru Város Önkormányzata várja azoknak a Jászfénysza-
run élő házaspároknak a jelentkezését, akik 2020. évben ünneplik 
50. vagy 60. házassági évfordulójukat, és nem Jászfényszarun kötöt-
tek házasságot. Kérjük, hogy házassági anyakönyvi kivonatuk máso-
latát juttassák el a Hivatal Hatósági irodájába 2020. december 11-ig.

Kapcsolatfelvétel:
Név: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Cím:  5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Földszint
(A házassági anyakönyvi kivonat másolatának leadására személyesen
a földszinti előtérben elhelyezett szürke színű ládában van lehetőség.)

Ügyintézők elérhetősége:
Név:  Kovácsné Pető Katalin – ügyintéző
Fax:  06 57/520-103 Telefon:  06 57/520-111
E-mail: kovacsne.peto.katalin@jaszfenyszaru.hu
Név:  Szilágyi László – ügyintéző
Telefon:  06 57/520-108
E-mail:  szilagyi.laszlo@jaszfenyszaru.hu

Készítette: Kovácsné Pető Katalin

Jászfényszaru Város Önkormányzata hagyományosan az augusztus 
20-i ünnepségen adja át a város kitüntetéseit. A pandémia miatt azon-
ban erre nem nyílt lehetőség, ezért az 1956-os forradalom megemléke-
zéséhez kapcsolódóan szűk körben, október 22-én kora délután került 
sor a kitüntetésátadó ünnepségre. (folytatás a 2. oldalon)

FELHÍVÁS Nemzeti ünnepünk előestéjén
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(folytatás az 1. oldalról)
A programot megtisztelte jelenlétével Pócs János országgyűlési kép-

viselőnk és Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
alelnöke is, aki ünnepi beszédében kiemelte: „Meg kell ismertetnünk 
fitalajainkkal történelmünk ezen korszakát, mert csak így van esély 
arra, hogy megértsék, mekkora kincs a szabadság, a nemzeti függet-
lenség. ... Meg kell tanítani gyermekeinknek, hogy a megmaradásun-
kat és jövőnket jelentő szabadságot és a nemzetei függetlenséget nem 
adják ingyen. Minden nap újra és újra meg kell küzdeni értük. A mi 
felelősségünk abban rejlik, hogy hazánk hosszú idő után visszanyert 
szabadságát mire használjuk.”

A kitüntetéseket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri 
János Bertalan alpolgármester és dr. Voller Erika jegyző adta át. A 
díjazottak méltatásukat – amelyet lapunk hasábjain is olvashatnak – 
családtagjukkal együtt meghatottan hallgatták a Városháza Dísztermé-

ben. A nyugdíjba vonult dajkákat Sebik Dominik, míg a kitüntetett 
óvó néniket Mezei Mirella és Mezei Gerda köszöntötte verssel. Az 
ünnepi műsort Ürmösné Fehér Nikolett, a IV. Béla Katolikus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára adta felemelő 
zongorajátékával. A ceremóniát, mint ahogyan a fél ötkor kezdődő 
koszorúzási ünnepséget is, Bordásné Kovács Katalin a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója vezette le.

A Papkastélyban található ’56-os emlékműnél Nagy Tímea, az isko-
la diákönkormányzatának helyettes vezetője tolmácsolta Dutka Ákos 
versét. A rövid megemlékezésen aktuális zenei válogatásra helyezték el 
a kegyelet koszorúit elöljáróink.

Október 23-án délután pedig Kiss Gábor címzetes esperes, érseki 
tanácsos plébános atya mondott ünnepi szentmisét, amelyben a tőle 
megszokott mély gondolatokkal emlékezett az 1956-os hősökre.

Katinka · Fotó: Lengyel Áron

Jászfényszaru Díszpolgára Cím

LAKATOS ISTVÁN
A JNSZ Megyei  Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Kül-

ügyi iroda irodavezetőjeként a megyei fejlesztések előkészítésében és 
koordinálásában, valamint az Európai Uniós pályázatok közvetítésé-
ben elévülhetetlen érdemei vannak.

Kiemelkedő szakmai tudása jó kapcsolatteremtő képességgel páro-
sul, ami nagymértékben segítette és segíti a megye, ezen belül Jász-
fényszaru város gazdaságfejlesztő feladatainak sikeres megvalósulását.

Feladatai között szerepel a területfejlesztési közép- és hosszú távú 
tervezési tevékenység szakmai irányítása, közgazdasági elemzés, szoci-
álpolitikai tervezés. A megye és a térség hosszú távú terveinek készítése 
és koordinálása, közgazdasági elemzése. Megyei és helyi fejlesztések 
tervezésében nyújtott tevékenysége, valamint a JNSZ Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda irodavezetőjének 
szakmai irányítása, területfejlesztési tervdokumentumok készítése, 
végrehajtása és menedzselése, valamint a műszaki infrastrukturális fej-
lesztések megalapozása. 2014–2020-as európai uniós fejlesztési ciklus 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja megyére dedikált 
kerete felhasználásával kapcsolatos feladatok irányítása és végzése.

Ennek során munkájával jelentősen hozzájárult Jászfényszaru gaz-
dasági fejlődéséhez, ezért méltó a Jászfényszaru Díszpolgára Cím vi-
selésére.

Jászfényszaruért kitüntető emlékérem

NAGY SÁNDOR
1996-ban Jászfényszaru és Pusztamonostor sikeresen pályázott a 

szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósításának első ütemére. A be-
ruházás lebonyolításának segítésére 1997. június 9-én alakult meg a 
Jászfényszaru Városi Szennyvízberuházó Társulat, elnökének Nagy 
Sándort választották. A Társulat azzal a céllal alakult Jászfényszarun, 
hogy a lakossági és a jogi személyiségű tagok által befizetett érde-
keltségi hozzájárulások bevonásával társberuházóként vegyen részt a 
megvalósításban, és tegye lehetővé a szennyvíztisztító és a szennyvíz-
csatorna hálózat megépítését. A Társulat Nagy Sándor vezetésével társ-
beruházóként szervezte a lakosságot, a vállalkozókat. A Társulat 2014. 

augusztus 28-án mondta ki megszűnését. A 17 éves működés alatt a 
város egész területén kiépült a szennyvízhálózat. Az 1996-ban vállalt 
feladat ezzel nem fejeződött be, az agglomeráción belül Pusztamonos-
tor csatornahálózatának teljes kiépítése és a közös szennyvíztisztító 
bővítése még jelenleg is folyik. Ennek a feladatnak a megvalósítására 
jött létre a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás. 
2012-ben tagjai Jászfényszaru és Pusztamonostor. A Felügyelő Bizott-
ság elnökének Nagy Sándort választották, aki részt vett a társulás és 
a pályázat pénzügyi és szakmai tartalmának kialakításában, kontrollt 
gyakorolt a társulási gazdálkodás felett, levezette a felügyelő bizottsági 
üléseket, előterjesztette a javaslatokat, véleményt formált. Jogszabály 
változása miatt a Társulás 2018. augusztus 3. napjával megszűnt, így 
a Felügyelő Bizottság is. 2020. augusztusában elindul a kibővített 
szennyvíztisztító és a pusztamonostori szennyvízhálózat próbaüzeme, 
lezárul egy korszak. Ennek a korszaknak Nagy Sándor meghatározó 
egyénisége volt. 23 éven át dolgozott a szennyvíztisztítás megvalósulá-
sáért, környezetünk védelméért.

Munkája alapján méltó a Jászfényszaruért kitüntető emlékéremre.

ÁCSNÉ CSONTOS MÁRIA
Ácsné Csontos Mária Jászfényszarun született, és 1984-től dolgozik 

a jászfényszarui óvodában. Több cikluson keresztül volt az óvoda ve-
zetője. Az Önkormányzat munkatársai javaslatára nevezte ki az óvoda 
igazgatójának 1994. 10. 01-től. A bizalmat szerény, következetes ma-
gatartásával és kiváló szakmai munkájával érdemelte ki. 2020. évben 
nyugdíjba vonult. A képviselő-testület kiváló vezetői tulajdonságai el-
ismeréseként a Köz szolgálatáért díjban részesítette 2017. évben.

Irányító, vezetői munkáját végig jellemezte a precizitás, a tolerancia, 
az igényesség a saját maga és környezete iránt. Folyamatosan képezte 
magát, melyet környezetének is biztosított, mindemellett hatékonyan 
és takarékosan gazdálkodott a rá bízott javakkal. Munkáját mindvégig 
áthatotta a gyermekek iránti szeretet és felelősség, valamint a gyerme-
kek fejlesztése, nevelése a lehető legjobb módszerek igénybevételével. 
Az elmúlt évtizedek óvónői és kiváló vezetői munkája okán Ácsné 
Csontos Mária méltó a Jászfényszaruért kitüntető emlékéremre.

VÁGÓ TIBOR
Több évtizedes tevékenysége Jászfényszarun hozzájárult a gasztro-

kultúra fejlődéséhez. A Régi Kaszinó vendéglőben olyan nemzetközi 
konyhát valósított meg, amely szolgáltatással hozzájárult a helyi gaz-
dasági élet igényeinek ilyetén történő fejlesztéséhez. A település ünne-
pein, így pl. a Jász világtalálkozó szervezésében tevékeny közreműkö-
dése mindig emelte a rendezvények színvonalát.

A családi vállalkozás jászsági szinten ismert és elismert. Jászfénysza-
run végzett tevékenysége 2020-ban új alapokra helyeződött, és tevé-
kenységével reményeink szerint tovább segíti, örökíti az új generáció 
fejlődését, és a helyi gasztrokultúra tapasztalatai beépülnek, és folya-
matosan biztosítják Jászfényszaru főterén felújított étterem és rendez-
vénytér színvonalas működtetését.

Tevékenységével jelentősen rászolgált a Jászfényszaruért emlékérem 
adományozására.

Kitüntetettek méltatása
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Jászfényszarun a köz szolgálatáért elismerő DíJ

MEZEINÉ FOLYÓ ANGÉLA
Mezeiné Folyó Angéla a jászfényszarui Napfény Óvoda megbecsült 

óvodapedagógusa, 1989. augusztus 1-től dolgozik az intézményben. 
Az óvónői szakközépiskola elvégzése után állt munkába. Felsőfokú 
végzettségét levelező tagozaton szerezte meg. 1996-ban szakvizsgát tett 
óvodai menedzser területen ismeretei gyarapítása céljából.

1994. szeptemberétől az óvodavezető helyettese. Munkáját önállóan, 
pontosan, felelősségteljesen és gyorsan végzi. Nagymértékben segíti az 
intézményben dolgozók munkahelyi és egyéni problémáinak megol-
dását.

Az évek során végig fontosnak tartotta és aktívan dolgozott az al-
kalmazotti közösség összetartásán, a csapatszellem megerősítésén, a 
szakmai munka színvonalának emelésén.

Mindig szem előtt tartotta az intézmény jó hírének megóvását és 
öregbítését. A csoport óvodapedagógusi és helyettesi feladatai mellett 
2016-ban Pedagógus II. minősítést szerzett, ami a szakmai tudás mel-
lett szélesítette látókörét, segítve ezzel az összetett feladatok kiemelke-
dő színvonalú megoldását.

A 2020-as nevelési év ezt a felelősségteljes munkát még nehezeb-
bé tette, a vezető felmentési idejét töltötte, és emellett a koronaví-
rus miatt gyakran kellett gyors és felelős döntéseket hozni. Kiválóan 
vizsgázott. Megszervezte az óvodai ügyeleti rendszert, gondoskodva 
a megfelelő biztonságról, az óvodai beíratások új módját, az online 
jelentkezést. Mindezen feladatok elvégzése közben korrekt módon 
egyeztetett vezetőjével, minden esetben kérve véleményét és tájékoz-
tatva a feladatok elvégzéséről és a nehézségekről. Az óvoda újraindítása 
is az ő feladata lett.

A fentiek alapján méltó a Jászfényszarun a köz szolgálatáért elismerő 
díj viselésére.

köszönet az évekért elismerés

BŐTI JÓZSEFNÉ
Bőti Józsefné 1995. január 2. óta a Napfény Óvoda dolgozója, a daj-

ka bizonyítványt munka közben szerezte meg. 40 év munkaviszonyból 
25 évet töltött közalkalmazottként. A csoportban dolgozó óvodape-
dagógusokkal és munkatársaival jó kapcsolatot ápolt, a csoport na-
pirendjéhez minden esetben alkalmazkodott. Szakmai felkészültsége 
megfelelő volt, kompetenciahatárait nem lépte túl.

Az óvodai munkán kívül természetes volt, hogy ahol tudott segített, 
legyen az textíliák varrása, javítása, férje kézügyességét is felhasználva 
asztalos feladatok elvégzése. Óvodai rendezvények, ünnepségek aktív 
résztvevője volt, munkáját megbízhatóság, segítőkészség jellemezte. 
Munkássága miatt méltó az elismerésre.

KÓRÓDI ANTALNÉ
Kóródi Antalné óvodai dajka, két gyermek édesanyja, akiket régóta 

egyedül nevelt, ma már két unoka boldog nagymamája is. A csoport 
Kati nénije a több mint 40 év munkaviszonyból közel 23 évet, 1997. 
szeptember 22. óta dolgozott közalkalmazottként. Alkalmazkodó, az 
óvodapedagógusokkal maximálisan együttműködő. Számára a kéré-
sek, a feladatok elvégzése, az óvodapedagógusoknak való megfelelés 
volt a szempont. Csendes, gyermekszerető viselkedés, személyi gon-
dozottság, halk beszéd, tapintatos viselkedés, magatartás jellemezte.

Több mint 40 éves munkaviszony után, melyet Jászfényszarun vég-
zett, méltó a Köszönet az évekért elismerésre.

LANGÓ MIKLÓSNÉ
Langó Miklósné óvodai dajka 2000. szeptember 1-jétől dolgozik 

közalkalmazottként, munka mellett 2002-ben szerezte meg a daj-
ka képesítést. Szakmai felkészültség jellemezte munkáját, melyet az 
óvodapedagógusok elvárásainak, a csoport életkorának megfelelően 
végzett. Az óvodai rendezvények aktív résztvevője volt, mind az intéz-
ményen belül, mind azon kívül. Az intézményi szabályok betartására 
törekedve végezte munkáját, segítőkészség, pontosság, megbízhatóság 
jellemezte. Csoportszobájának rendjére, tisztaságára nagy gondot for-
dított, a virágok gondozása is kedvelt tevékenysége volt. 10 éves köz-
alkalmazotti munkájáért méltó az elismerésre.

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Képviselő-testület 2020. október hónapban két alkalommal 

ülésezett. A meghozott testületi döntésekről az alábbiakban nyúj-
tok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2020. október 14.
A Képviselő-testület egyhangúlag döntött az M3 – Felső Jászság 

Innovációs Központ építésére, pályázat benyújtására, saját forrás 
biztosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. A Jászfény-
szaru, Szabadság út 32. szám (Hrsz. 917.) alatti ingatlanra tervezett 
„M3 – Felső Jászság Innovációs Központ” építésére benyújtandó 
pályázathoz 500.000.000 Ft saját forrást biztosít. Az összeg Jász-
fényszaru Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 7. „Jász-
fényszaru Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási céltartaléka” 
mellékletben elkülönítetten, rendelkezésre áll. A projekt megvalósí-
tásához szükséges további 700.000.000 Ft forrás a benyújtandó 
pályázatban támogatásként szerepel.

Elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021–2027. 
időszak fejlesztési koncepcióját a beterjesztésnek megfelelően. A 
Képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert 
arra, hogy Jászfényszaru Város Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiájának esedékes felülvizsgálatáról gondoskodjék az elfogadott 
koncepció figyelembevételével.

Módosították Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi 
Közbeszerzési Tervét a határozati javaslattal egyezően.

Kijelölték a temetők ortofotóinak beszerzéséhez az ajánlattevő-
ket a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján. A Képviselő-
testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, 
hogy gondoskodjék az ajánlatok beszerzéséről, egyúttal felhatalmazta 
arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve 
a nyertes ajánlattevőt jelölje ki, és kösse meg a vállalkozói szerző-
dést, a Képviselő-testületet utólagos tájékoztatásával.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TK 
feltáróút” szélesítése tervezésével az EPLY Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft.-t bízta meg, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
tervezési szerződést kösse meg. A tervezésre költségvetésében bruttó 
254.000 Ft összeget biztosított.

A Képviselő-testület elfogadta Jászfényszaru Város Gondozási Köz-
pontja számítástechnikai eszközbeszerzését 500.000 Ft keretösz-
szegben. Az intézményi előirányzat növekedését a 2020. évi költség-
vetési rendelet módosításakor szükséges átvezetni.

(folytatás a 4. oldalon)

Elől: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Ülnek (b-j): Nagy Sándor, Ácsné Csontos Mária, Lakatos István,

Mezeiné Folyó Angéla
Állnak (b-j): Vágó Tibor, Bőti Józsefné,  Kóródi Antalné,

Langó Miklósné · Fotó: Szoljon.hu
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(folytatás a 3. oldalról)
A képviselők határozatot hoztak a 2021. évi kulturális rendezvé-

nyekkel kapcsolatosan, melyek megtartásának feltételeként előír-
ták a járványügyi helyzet figyelembevételét.

Zárt ülésen ingatlanügyeket tárgyaltak. Felhatalmazták a polgár-
mestert ingatlan árverési eljáráson való részvételre, licitálására és 
eredményesség esetén az adásvételi szerződés aláírására. Döntöttek 
értékesítésre felajánlott ingatlan elutasításáról.

2020. október 21.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru 018/44 és 

018/12 Hrsz.-ú, aszfaltos alapú út felújítása 185 m hosszban” 
tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről döntött, valamint a 
feladatra keret jelleggel 6.000.000 Ft forrást biztosítottak, és egy-
ben felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy 
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes 
ajánlattevőt jelölje ki, és a szerződést kösse meg.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászfényszaru Vá-
rosi Sportegyesület 2019. évi beszámolóját.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a konditerem eszközeinek pótlásáról szóló előterjesztést, 
és 240.000 Ft összeget keret jelleggel elkülönített költségvetésében 
ezen célra.

Megtárgyalták a Jászfényszaru Városi Sportegyesület 2020/21. 
évi sikeres TAO pályázatához kapcsolódó önrész lehívásra vonat-
kozó kérelmét. A 62/2020. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
alapján jóváhagyták a kért 7.801.763 Ft önerő lehívását.

Döntöttek arról, hogy az Önkormányzat együttműködik az 
Egri Főegyházmegyével a jászfényszarui római katolikus temp-
lom toronysisakjának felújítása érdekében, a felújításhoz pályázat 
benyújtásában. A pályázati felhívás jele EEÖR-KP-01-2021, címe 
„Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támo-
gatása”. A Képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert arra, hogy a templom toronysisakjának felújítására 
vonatkozó egyházzal megkötendő együttműködési megállapodást 
készítse elő.

A képviselők elvi támogatásról döntöttek egy művészeti kiadvány 
megjelenéséről.

Elfogadták a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével 
kapcsolatos előterjesztést.

Jóváhagyták a Belügyminisztérium által a települési önkormány-
zatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támo-
gatására kiírt felhívásra pályázat benyújtását. A Képviselő-testület 
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gon-
doskodjék a pályázat benyújtásáról, a program megvalósításáról.

Támogatták a közterületi járdák lakossági közreműködéssel 
történő felújítását anyagok vagy anyagköltségek biztosításával, 
amelynek forrását a város éves költségvetésében az „út-híd keret” 
költséghelyen biztosítja.

Zárt ülésen otthonteremtési támogatásokról, és beérkezett ingat-
lan vételi ajánlat elutasításáról döntöttek. Dr. Voller Erika jegyző

2020. 11. 01-én a Jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a hagyományokhoz híven az idén is megemlékezett a cigány emlékműnél 
az elhunytakról. Szöveg: Dávid Ildikó · Beállított kép: Glonczi Rudolf

Az év második felében, az ősz és a tél közeledtével is végzi a GAMESZ 
a szokásos feladatait. A parkokban, utak mentén lassan befejeződött a 
fűvágás, elkezdődtek az őszi kertészeti munkák.

Emellett folytatódnak az előre megtervezett ütemezésben karbantar-
tási tevékenységeink is. Őszi nagyobb munkáink egyike a Vadászház 
elavult külső víz- és áramhálózatának teljes rekonstrukciója volt. Foly-
tattuk a közterületi szeméttárolók számának bővítését. Bízunk abban, 
hogy senki nem kényszerül közeli kuka hiányában csak úgy eldobni 
szemetét. Természetesen szerencsére akadnak a mindennapostól eltérő 
érdekes, új kihívások is. Lakatosaink készítették a Tudás kútjához elhe-
lyezett kupakgyűjtő szívet. A Gondozási Központ részére gyártandó, 
biztonságos láthatást lehetővé tévő fülke legyártása sem volt rutin fe-
ladat. Hagyományosan kollégáink is részt vesznek a faosztási program 
előkészítésében és lebonyolításában, de ha kell, akár gólyafészek alapot 
is fonnak. Zsámboki Sándor igazgató GAMESZ

Mi újság a GAMESZ-nél?
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HARMINCÉVES A HAZAI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER
2. rész 2002–2014

Önkormányzati választások Jászfényszarun**
2002–2006
A Magyar Köztársaság elnöke 2002. október 30-ára, vasárnapra tűz-

te ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános válasz-
tását. A választáson Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 39,06%-a 
jelent meg. A vastagon szedett személyek kerültek megválasztásra

Polgármesterjelöltek:
Cserháti László, Győriné dr. Czeglédi Márta (2 fő).
Képviselőjelöltek: Baranyi József, Barna Sándor, Berényi Ferenc, 

Cserháti Vencel, Farkas Bertalan (cigány kisebbségi), Győri János Ber-
talan, Harangozó Sándor Józsefné, dr. Jakus Zoltán László, Kaszainé 
Ocskó Györgyi, Kiss Zoltán, Kotánné Kovács Tímea, Kővágó János, 
Langó János, Lovászné Török Magdolna, Mészáros Tivadar, Nagy 
Sándor, Nagyné Kiss Mária Anna, Ocskó-Sós Imre, Radics Flóri-
án (cigány kisebbségi), Sándor Sándor, Sebők Jánosné, Simon-Kiss 
József, Szabó Lászlóné, Szakali János Vendel, Szűcs Antal, Tamus 
Angéla Erzsébet, Tanczikó Imre Attila, dr. Tóth József, Tóth Tibor, 
Török Imre, Urbán Sándor, Víg Eszter, Zsámboki Sándor (33 fő).

Jászfényszarun 2002. november 4-én alakult meg a 14 fős képvise-
lő-testület. A képviselők Győri János Bertalant alpolgármesterré vá-
lasztották és hat állandó bizottságot hozott létre: így a 3 fős Pénzügyi 
Bizottságot Berényi Ferenc, a 3 fős Ügyrendi Bizottságot Tóth Tibor, 
a 7 fős Településfejlesztési Bizottságot Kiss Zoltán, a 7 fős Oktatási, 
Kulturális és Ifjúsági Bizottságot Szakali János Vendel, a 7 fős Egész-
ségügyi, Szociális Bizottságot Mészáros Tivadar, a 7 fős Közbiztonsá-
gi, Környezetvédelmi Bizottságot Szűcs Antal elnökletével.

A bizottságok munkájában részt vett külsős személyek: Kónyáné Ko-
lozs Katalin, – Barna Sándor, – Baranyi József, Cserháti Vencel, Nagy 
Sándor, – Kaszainé Ocskó Gyöngyi, Ördögné Czeglédi Mária, Tamus 
Angéla Erzsébet, – Fózer Tiborné, Kővágó Jánosné, Langó János, – 
Kovács Lászlóné, Rohoska László, Virág István (14 fő).

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester – a teljesség igénye nélkül 
– ismertette azon személyek nevét, akik az önkormányzat munkájá-
hoz szakmai segítséget adnak. Baliné Bazsó Mária, Berényi Ferencné, 
Bujákiné Szabó Anita, Csáki László, prof. dr. Dobák Miklós, Ézsiásné 
Szécsi Éva, dr. Facskó István, Gere Ferenc, Harangozó Sándor József-
né, Kovács Andrásné, Lantos Péter, Mészárosné Dobák Ildikó, Nagy-
né Kiss Mária Anna, Tiborcz Zoltán, Vargáné Dobák Tünde, Versegi 
László, Zsámboki Sándor (Budapest) és minden bejegyzett civil szer-
vezet vezetőjének segítségére számít az önkormányzat.

2006–2010
A Magyar Köztársaság elnöke 2006. október 1-jére, vasárnapra tűz-

te ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános válasz-
tását. A választáson Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 36,1%-a 

jelent meg. A vastagon szedett személyek kerültek megválasztásra.
Polgármesterjelöltek:
Cserháti László, Győriné dr. Czeglédi Márta (2 fő).
Képviselőjelöltek: Barna Géza, Berényi Ferenc, Berze Péter, Erdei 

Gábor, Győri János Bertalan, Kiss Tibor, Kiss Zoltán, Kovács Bé-
láné Pető Magdolna, Kovács Tímea Krisztina, Lovászné Török 
Magdolna, Mezei Zsolt (cigány kisebbségi), Pető Gyula, Rácz Adolf, 
Radics Flórián, Rimóczi Tamás, Rubint Józsefné, Sándor Sándor, 
Sinkovics Rajmund, Szabó Lászlóné, Szakali János Vendel, Szűcs 
Antal, Tóth Attila, Tóth Norbert, Tóth Tibor, Vig Tibor, Zsámboki 
Sándor (26 fő).

A települési önkormányzat 14 fős képviselő-testülete 2006. október 
16-án tartotta meg alakuló ülését. A testület Győri János Bertalant 
alpolgármesterré megválasztotta.

A képviselő-testület az alakuló ülésén hét bizottságot választott, 
így a 3 fős Pénzügyi Bizottságnak Berényi Ferenc, a 3 fős Ügyren-
di Bizottságnak Tóth Tibor, az 5 fős Településfejlesztési Bizottságnak 

Kiss Zoltán, az 5 fős Oktatási, Kulturális Bizottságnak Zsámboki 
Sándor, az 5 fős Egészségügyi, Szociális, Idősügyi Bizottságnak Lo-
vászné Török Magdolna, az 5 fős Közrendvédelmi, Mezőgazdasági, 
Köztisztasági Bizottságnak Szűcs Antal, az 5 fős Ifjúsági, Sport Bizott-
ságnak Szakali János Vendel lett az elnöke.

A bizottságok munkájában részt vett, külsős személyek: Kónyáné Ko-
lozs Katalin, – Barna Sándor, – Nagy Sándor, Tanczikó Imre Attila, 
– Balázsné Dobák Angelika, Holló-Szabóné Görbe Éva, – Mészáros 
Tivadar, Radics Flórián, – Kaszai Tamás, Kiss Tibor, – Mezei Zsolt, 
Tóth Norbert (12 fő).

Személyi változás: Berze Péter 2009. november 24-én lemondott 
képviselő-testületi tagságáról, helyére a választási törvény értelmében 
a listán következő legtöbb szavazatot elért Szabó Lászlóné december 
16-tól a testületnek, az Ifjúsági, Sport Bizottságnak és a Településfej-
lesztési Bizottságnak lett tagja.

A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjei: Botos Róbertné, 
Csikós Jánosné, Farkas Bertalan, Horváth Ferencné, Horváth Ist-
ván, Mezei Sándor, Mezei Zsolt, Rácz Lajos, Szabó Károlyné, Szen-
te Bálintné (10 fő). A vastagon szedett személyek kerültek megvá-
lasztásra.

2006. október 16-án megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat, az 5 fős testület elnöke Horváth István, elnökhelyettes Mezei 
Zsolt lett.

(folytatás a 6. oldalon)

2002. november 4-én az alakuló ülés alkalmából készült csoportkép
Ülő sor balról jobbra: Radics Flórián, Lovászné Török Magdolna,
Győri János Bertalan, Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Tóth József,

Sándor Sándor Álló sor balról jobbra: Szűcs Antal, Zsámboki Sándor,
Szakali János Vendel, Berényi Ferenc, Mészáros Tivadar, Kiss Zoltán,

dr. Jakus Zoltán László, Tóth Tibor

2006. október 16-án az alakuló ülés kapcsán készült csoportkép
Első sor balról jobbra: Kovács Béláné Pető Magdolna, Kiss Zoltán,

Lovászné Török Magdolna, Győriné dr. Czeglédi Márta, Berze Péter,
Kovács Tímea Krisztina, Sándor Sándor

Második sor balról jobbra: Zsámboki Sándor, Tóth Tibor,
Szakali János Vendel, Győri János Bertalan, Szűcs Antal,

Berényi Ferenc, Sinkovics Rajmund
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár munkatársai azon dolgoznak, hogy a jár-
vány miatt megváltozott körülményekhez iga-
zodva a kibertérben kínáljunk programokat.

Fontos, hogy ezen vészterhes időkben se maradjanak helyi kulturá-
lis kapcsolódási pontok nélkül látogatóink. Számos közösségünk – az 
angol és német nyelvi klubok, a Házunk tája klub, a hagyományőrző 
csoport, a Jackson klub – online folytatja munkáját. Hasznos tartal-
makkal gazdagodhatnak a jógások, a hímzők, a színjátszók is. Bár-
kinek lehet kapcsolódni Csetresz Betti kézműves foglalkozásaihoz, 
ahol most aktuálisan számos adventi ötletet osztunk meg. A könyvtár 
egyedi akciókkal, érdekes hírekkel, megosztásokkal igyekszik segíteni 
olvasóit, az érdeklődőket.

Új kezdeményezésinkből most egy rövid felhívásban is adunk ízelí-
tőt. A friss információkért kérjük, kövessék intézményünk Facebook-
oldalait! Szeretettel várjuk önöket virtuális programjainkon!

Bordásné Kovács Katalin igazgató

Online térbe költöztünk

(folytatás az 5. oldalról)
2010–2014
A Magyar Köztársaság elnöke 2010. október 3. vasárnapra tűzte ki 

az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. 
A választáson, Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 48,65%-a jelent 
meg. A vastagon szedett személyek kerültek megválasztásra.

Polgármesterjelöltek:
Ézsiás Vencel, Győriné dr. Czeglédi Márta (2 fő).
Képviselőjelöltek: Baloghné Muhari Piroska, Baranyi József, Beré-

nyi Ferenc, Bója-Kovács Andrea, Dávid Miklós Zsolt, Ézsiás István, 
Ézsiás Vencel, Farkas Tibor, Győri János Bertalan, Horváth László, 
Kaszai István Tamás, Keresztesi János, Kiss Ferenc Bertalanné, Kiss 
Tibor, dr. Kocsis András, Kovács Béláné Pető Magdolna, Lovászné 
Török Magdolna, Marton István, Matécsa László Csaba, Mezei Szil-
veszter, Mezei Zsolt, dr. Palencsár Csaba Ernő, Sándor Sándor, Sin-
kovics Rajmund, Szabó László, Szakali János Vendel, Tóth Norbert, 
Tóth Tibor, Vig Tibor, Zsámboki Sándor (30 fő).

A települési önkormányzat 9 fős képviselő-testülete 2010. október 
15-én tartotta meg alakuló ülését. A testület Győri János Bertalant, 
mint eddig is, társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasz-
totta. Az ülésen négy bizottságot választottak, így a 7 fős Pénzügyi, Te-
lepülésfejlesztési és Jogi Bizottságnak Zsámboki Sándor, a 7 fős Ok-
tatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottságnak Berényi Ferenc, a 5 
fős Szociális, Egészségügyi, Idős- és Vallásügyi Bizottságnak Lovászné 
Török Magdolna, a 5 fős Köztisztasági, Környezetvédelmi, Mezőgaz-
dasági és Közbiztonsági Bizottságnak Sándor Sándor lett az elnöke.

A bizottságok munkájában részt vett, külsős személyek: Kiss Zoltán, 
Kónyáné Kolozs Katalin, Pető Gábor, – Holló-Szabóné Görbe Éva, 
ifj. Pethő Ferenc, Tóth Norbert (2012. január 11-ig), Balázsné Dobák 
Angelika (2012. január 11-től), – Fózer Tiborné, Radics Flórián, – 
Gere Ferenc, Kovács Béla (10 fő).

Személyi változás: Sinkovics Rajmund 2011. október 12-én lemon-
dott képviselő-testületi tagságáról, helyére a választási törvény értel-
mében a listán következő legtöbb szavazatot elért dr. Kocsis András 
nem vállalta a képviselőséget, így a sorendben következő Tóth Nor-
bert november 9-től a testületnek tagja lett.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. janu-
ár 11-től Tóth Norbert képviselőt az Oktatási, Kulturális, Sport és 
Ifjúsági Bizottságba, valamint a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és 
Közbiztonsági Bizottságba választotta meg.

Mészáros László címzetes főjegyző nyugdíjazása folytán 2011. de-
cember 29-ig töltötte be tisztségét.

Dr. Voller Erika aljegyzői feladatokat 2011. június 1.– 2012. feb-
ruár 29. között látott el, majd 2012. március 1-től Jászfényszaru város 
jegyzője lett.

Dr. Aladics László aljegyzői feladatokat végzett 2012. szeptember 
17-től 2013. december 31-ig, majd dr. Sándor Mátyás 2014. július 
24-től 2017. szeptember 28-ig töltötte be ezt a tisztséget.

A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjei: Baranyi La-
josné, Farkas János, Farkas Lajos, Farkas Tibor, Horváth Tibor, 
Kanalas Margit, Kanalas Tibor, Kőszegi József, Radics Dezső, Radics 
Tibor, Raffael Éva, Székely Bertalan, (12 fő). A vastagon szedett sze-
mélyek kerültek megválasztásra.

A 4 fős Cigány Kisebbségi Önkormányzat október 18-án tartott 
alakuló ülésén egyhangú szavazással elnöknek Farkas Lajost, helyet-
tesének Farkas Tibort választották meg.

**Az összeállítás
Tóth Tibor: JÁSZFÉNYSZARU HARMINCÉVES KRÓNIKÁJA
Mi újság Fényszarun? Jászfényszaru Város havi lapjának
Tematikus feldolgozása alapján készült.

Tóth Tibor

2010. október 15-én az alakuló ülés alkalmával készült csoportkép
Ülő sor balról jobbra: Győri János Bertalan, Győriné

dr. Czeglédi Márta, Lovászné Török Magdolna, Berényi Ferenc
Álló sor balról jobbra: Szakali János Vendel, Sándor Sándor, Tóth Tibor,

Sinkovics Rajmund, Zsámboki Sándor
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, SAMSUNG! 1990–2020
(II. rész: 2002–2010)

A továbbiakban a Mi újság Fényszarun? című havilapban megjelent 
cikkekből válogatva idézzük fel a harminc év főbb állomásait, illetve 
Zong Attila, a Samsung HR-osztály vezetőjének csapata egészítette 
ki a főbb eseményeket írással és képekkel, amelyek a helyi lapba nem 
kerültek be, ezeket *-gal jelöltük.

· Az Ipari Park ünnepélyes átadása, 2002. október 28-án László 
Csaba pénzügyminiszter és Jürger Köppen nagykövet, az Európai Bi-
zottság Magyarországi Delegációjának vezetője vágta át a szalagot. Így 
létrejött a teljes belső és külső infrastruktúrával rendelkező ipari park, 
melynek része a Samsung, a Jászfény Kft. és a Kurt Hirsch Rt.
· Október 28-án az átadást megelőzően megtartott befektetői konfe-

rencián többek között Kyu Dam Cho, a Samsung Electronics Ma-
gyar Rt. elnöke is előadást tartott.

· A városavató 10. évfordulója 
kapcsán 2003. április 1-jén dr. 
Göncz Árpád nyugalmazott 
köztársasági elnök, dr. Kis Zol-
tán környezetvédelmi államtit-
kár társaságában Jászfényszarura 
látogatott. A leányiskola helyén 
kialakított parkban elülteten-
dő jubileumi ezüsthárs csemete 
előtt mondott beszédében ki-
emelte: „Büszke vagyok, hogy az-
óta felépült egy ipari park, hogy 
a város tökéletesen érzi korunk 
ritmusát. Büszke vagyok, hogy a 
város olyan fejlődési pályára lépett, 
amely nyílegyenesen vezet Európá-
ba, s szívemből remélem, egyszer s 
mindenkorra a biztonságba.” Az 
elnököt, az államtitkárt és a pol-
gármestert hintó vitte a főtértől az ipari parkig és vissza. Az ünnep-
ségen jelen volt SiHo Jang, a Samsung gyárigazgatója és dr. Facskó 
István, a Samsung általános igazgatója.

· Április 3-án készült el a Samsung jászfényszarui gyárában a tízmil-
liomodik színestévé.*

· Augusztus 19-én Jászfényszaru és a Samsung közösen ünnepelt. A 
városi ünnepséget megelőzően átadásra került a gyár területén léte-
sített kamionparkoló és logisztikai központ.

Az önkormányzat a Samsung kollektívájának Jászfényszaruért em-
lékérem kitüntetést adományozott, a bizalom és elismerés jeleként 
a városkulcs kicsinyített mását adományozta Kyu Dam Cho Sam-
sung elnöknek. (folytatás a 8. oldalon)

Jászfényszaru város nevében a helyi lap hasábjain köszöntjük a 30 éves Samsung valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját.

Az Ipari Park ünnepélyes átadása 2002. október 28-án – szalagátvágás 
balról jobbra Győri János Bertalan alpolgármester, ügyvezető, László 

Csaba, Jürger Köppen és Szűcs Antal képviselő, ügyvezető

2003. április 3-án elkészült
a tízmilliomodik színes tévé*

2003. augusztus 19-én Jászfényszaru és a Samsung közösen ünnepelt.
A délelőtt folyamán átadásra került a gyár területén létesült

kamionparkoló és logisztikai központ.
A kép: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

köszönti az ünnepség résztvevőit. Fotó: Tóth Tibor
B kép: Versegi László, a JIC ügyvezetője, a beruházás közös létre-

házásáról beszél, tőle jobbra Kyu Dam Cho, a Samsung elnöke, mellette 
dr. Facskó István, a Samsung általános igazgatója. Fotó: Tóth Tibor

2003. augusztus 19-én a városi ünnepségen SiHo Jang,
a Samsung gyárigazgatója átveszi a polgármestertől és

a címzetes főjegyzőtől a Samsung kollektívájának adományozott
Jászfényszaruért emlékérem kitüntetést. Fotó: Tóth Tibor

2003. augusztus 19-én az önkormányzat Kyu Dam Chonak,
a Samsung elnökének a polgármester a bizalom és elismerés jeleként

a város kulcsának kicsinyített másolatát adományozta,
melyet a polgármester adott át. Fotó: Tóth Tibor

A

B
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 (folytatás a 7. oldalról)
 Bessenyei Péter bemutatója és B. Tóth László műsora a Samsung 

Rt. szponzorálásával került a városi programba.
· A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége az augusztus 31-i 

jubileumi közgyűlésén kitüntetéseket adományozott az arra érde-
mesnek ítélt személyeknek. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Tisz-
teletbeli Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott dr. Facskó 
Istvánnak, a Samsung általános igazgatójának, a város gazdasági és 
társadalmi fejlődését hosszú időn át elősegítő munkájáért.

· 2004. május 1-jén a város napján rendezett nagyszabású rendez-
vény keretében, az ünnepség hivatalos részében Mr. Jang, a Sam-
sung gyárigazgató magyar nyelven köszönte meg az önkormányzat 
és a lakosság segítségét, elismeréssel szólt a dolgozók áldozatos, szor-
galmas munkájáról.

· Augusztus 30-án a Samsung vállalatcsoport elnöke, Kun-Hee Lee 
látogatott el a jászfényszarui gyárba.*

· Október 15-én a koreai nagykövet is megtekintette a jászfényszarui 
gyárat.*

· 2005. május 24-én a Samsung Electronics Magyar Rt. jászfényszarui 
gyárába kaptak meghívást a megyei és a helyi önkormányzatok ve-
zetői, köztük Tokár István a megyei közgyűlés elnöke. Dr. Facskó 
István gyárigazgató prezentációjában ismertette a cég fontosabb 
mutatóit. Jelenlegi létszám: 1400 fő állandó dolgozó, melyet csúcs-
szezonban átlagosan 3-400 fő kölcsönzött munkaerő egészít ki. A 
mennyiség helyett a jövőben a minőségi termékek előállítása a cél, 
a piacon megjelentek a LCD-tévék. Joon Ki Hong, a koreai világ-
cég magyarországi elnöke bejelentette, hogy nyitni szeretnének a 
régió felé, támogatni kívánják a megye különböző közintézményeit. 
Nyolcvan db televíziót adományoznak a térségnek.

· Június 23-án ünnepélyes keretek között került sor a Samsung által 
felajánlott televíziók átvételére a jászfényszarui művelődési házban. 
Az ajándék tévék egynegyede a Jászságba került.

· 2006. január 4-én a felújított, kibővített „Sárga” Kisiskola ünne-
pélyes átadásán Joon Ki Hong, a Samsung Electronics Magyar Rt. 
elnöke egy színes televíziót adott át az iskolának.

· Június 29-én Jászfényszarura látogatott Eom Seock-Jeong, a Dél-
Koreai Köztársaság nagykövete. A Rimóczi-kastélyban Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester és munkatársai folytattak tárgyalá-
sokat a magas rangú vendéggel. A nagykövet a Samsung gyárba is 
ellátogatott.

· 2007. január 12-én sajtótájékoztatón jelentette be Lee June Young 
a Samsung magyarországi elnöke a gyár bővítését, új munkahelyek 
létesítésével. A tájékoztatón jelen volt Kóka János gazdasági mi-
niszter, aki kiemelte, hogy Samsung Magyarországra kerülése óta 
példásan és folyamatosan fejleszt.

· Június 15-én a Samsung, 18. születésnapját a vadonatúj V2-es 
gyáregység átadásával ünnepelte.

· December 12-én többszáz kuglófot ajándékozott a Samsung Elect-
ronics Magyar Zrt. a város óvodásainak, iskolásainak és a Gondozá-
si Központ lakóinak. Az intézményekbe Yong Sin Kim, a Samsung 
HRGA-osztályvezetője személyesen látogatott el.

· 2008. április 24-én – a 15 éve város Jászfényszaru program sorozat 
keretében – első ízben került sor a magyar-koreai barátság napja 

megtartására a művelődési házban. Az eseményen jelen volt Jang 
Myung Soo, a koreai nagykövetség tanácsosa, Lee June Young, a 
Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke és koreai vendégei, dr. 
Facskó István alelnök, a jászfényszarui gyár korábbi igazgatója, 
valamint prof. dr. Szegő Andrea, a Koreai–Magyar Baráti Társaság 
elnöke és sokan mások. Tudományos előadások, kulturális progra-
mok, kiállítások tarkították a nap eseményeit.

· Június 21-én a Samsung day került megrendezésre a jászfényszarui 
Sportpályán. Évről évre hagyománnyá vált Samsung nap, melynek 
részese minden dolgozó a családtagjaival, valamint Jászfényszaru ér-
deklődő lakossága is.

 A résztvevőket köszöntötte a cég elnöke, a koreai magyar nagykövet 
és Jászfényszaru polgármestere.

· Július 18-án a budapes-
ti Uránia Filmszínházban 
– Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester ve-
zetésével kisebb fénysza-
rui delegáció vett részt a 
Samsung meghívására – a 
Koreai Táncegyüttes nagy-
szabású műsorát láthattuk. 
Az eseményt megnyitotta 
a magyar koreai nagykövet, 
továbbá köszöntőt mon-
dott a Samsung elnöke is.
· Augusztus 9-én az I. Ma-
gyarországi Tarlófesztivált 
szponzorálta (a bálakompo-
zíció első helyezettje LCD-
tévét kapott) a Samsung, 
és az eseményeken a koreai 
menedzsment jelentős lét-
számmal vett részt.

· Szeptember 26-án Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági 
miniszter a Városháza tanácstermében előadást tartott, majd fény-
szarui programját a Samsungnál tett látogatással zárta.

2004. október 15-én a dél-korai nagykövet – a fotón középen – a 
jászfényszarui gyárba látogatott*

2007. június 15-én a Samsung 18. születésnapját
a vadonatúj V2-es gyáregység átadásával ünnepelte.*

A kép: Az ünnepség színpada*
B kép: A V2-es gyáregység épülete*

2008. július 18-án
a budapesti Uránia Filmszínházban

a Koreai Táncegyüttes műsora
Fotó: Tóth Tibor

A

B
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· Októberben Pető Gábor, a jászfényszarui gyár dolgozója tovább-
képzés keretében Samsung központban, Suwonban járt.

· Október 22-én az ünnepi szónok dr. Facskó István, a Samsung 
Electronics Magyar Zrt. alelnöke. Az ünnepség második részében 
dr. Facskó Istvánnak az Önkormányzat negyedikként Jászfénysza-
ru Díszpolgára címet adományozott. Az ünnepségen jelen volt Lee 
June Young, a Samsung elnöke.

· November 5-én a képviselő-testület megismerte a Samsung Elect-
ronics Magyar Zrt. terveit, elmúlt évi eredményeit Lee Jae Gyu 
pénzügyi igazgató tájékoztatójából. A település és a cég együttmű-
ködése egyszerre szolgálja a város és a Samsung fejlődését.

· 2009. február 6-án a Külügyminisztériumban a magyar–kore-
ai diplomáciai kapcsolat felvételének 20. évfordulója alkalmából 
fogadást tartottak, ahol többek között jelen volt SiHo Jang, a 
jászfényszarui Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke és Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester.

· Február 21-én a FÉBE XVI. Jótékonysági műsoros est és bál dísz-
vendége SiHo Jang, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke 
volt.

· Június 9-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében ünne-
pi konferenciát rendeztek a magyar–dél-koreai diplomáciai kapcso-
latok helyreállításának 20. évfordulója alkalmából. Jászfényszaruról 
a polgármester asszony vezetésével néhányan részt vettek.

· Június 20-án Samsung nap – 40 éve a világon – 20 éve Magyaror-
szágon – a jászfényszarui Sportpályán.

· Szeptember 25-én a Samsung vezetésének köszönhetően a Weiner-
Szász Kamaraszimfonikusok teltházas koncertet adtak a zenét sze-
rető fényszaruiaknak a művelődési házban. A zenekart 1994. óta 
szponzorálja a cég.

· 2010. április 30-án a Petőfi Művelődési Házban Fiatal talentumok 
Jászfényszaruért találkozóját tartották, amelyen a Samsung is kép-
viseltette magát Kirin Kim, a gyár HR-vezetőjének személyében, 
valamint Pető Gábor minőségbiztosítási mérnök prezentációs elő-
adást tartott.

· Augusztusban jelent meg a HV, melynek Trend mellékletéből ki-
derült, a Samsung Electronics Magyar Zrt. tovább erősítette pozíci-

2020. október 16-tól 18-ig Szigetmonostoron táborozott az Iglice 
Hagyományőrző Táncegyüttes. A háromnapos edzőtábort már na-
gyon várták a táncosok, hisz a tavaszi online oktatás során sok kö-
zösségi program elmaradt. Szükség is volt a táborra, hisz az együttes 
jászsági koreográfiájának készítése is félbe maradt a tavasszal, melyet 
ősszel folytatott az együttes, és a tábori próbák alatt készült el a teljes 
mű. Szigetmonostoron a Regatta szabadidő központban foglalt szál-
lást az együttes, ahol minden adott volt a szakmai munkára és a közös 
kikapcsolódásra is. Pénteken este próbával indult a csoport programja, 
majd szombaton délelőtt és délután is dolgoztak a táncosok. A sok 
munkának meg is lett az eredménye, hisz a szombat délutáni próba 
végére elkészült a koreográfia. Vasárnap a csoport hazautazás előtt el-
látogatott a szentendrei Skanzenba, ahol megtekintették a szabadtéri 
kiállítást. A mostani nehéz időszakban, amikor ismét az online világé 
lesz a főszerep, nagyon fontosnak tartottuk, és nagyon örültünk, hogy 
meg tudtunk valósítani egy ilyen közös programot, ahol a munka 
mellett a szórakozásra is jutott idő, és a közösséget is sikerült ismét 
összekovácsolni.

Kép és szöveg: Péter Szilárd

óját. A 2009. évi 782264 millió 
forintos árbevétel alapján or-
szágos viszonylatban 6. helyen 
áll. A termékeinek 73 %-át 
exportálja, az export-árbevétel 
mutató alapján 5. helyezett.

· November 25-én mutatták be 
a Megyei Top 50 kiadványt. 
Az első a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. lett.

Tóth Tibor

Hagyományőrző edzőtábor
– Szigetmonostor

2009. február 21-én a FÉBE XVI. Jótékonysági műsoros est és bál
díszvendége SiHo Jang, Samsung elnöke.

Eszmecsere a díszvendég, Somogyi Géza tolmács és Fekete Csilla
a műsorban fellépett ifjú, helyi tehetséggel

A báli műsorban a díszvendégek asztalánál
Imre István színművész énekel

2010. április 30-án Fiatal talentumok Jászfényszaruért találkozója
A kép: A Samsung képviselője Kirin Kim köszönti a résztvevőket

B kép: Pető Gábor a Samsung fiatal középvezetője előadását tartja

A

B
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KÖZLEMÉNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Logó-, fotó és rajzpályázat éghajlatváltozás és klímavédelem Jászfényszarun témakörben általános és
középiskolák, illetve a rajzpályázat esetében óvodások részére

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban sikeresen pályá-
zott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban kiírásra került KEHOP-1.2.1 
kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pá-
lyázati felhívásra.

A „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 kódszá-
mú pályázat szakmai megvalósítása keretében települési klímastratégia kerül kidolgozásra, illetve a klímavál-
tozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudás-
megosztás, széleskörű szemléletformálási programok kerülnek megvalósításra.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott projekt keretében Jászfényszaru város és térségének óvo-
dái, általános és középiskolái részére a város és környező településein működő óvodák esetében rajz-
pályázat, illetve általános és középiskoláknak szóló logó-, fotó- és rajzpályázat került a korábbiakban 
kiírásra, mely felhívás az alábbiak szerint módosult:

A pályázatok beadási határidejét az Önkormányzat 2021. január 8-ra módosította.

Az óvodásoknak kiírt alkategóriában a rajzpályázat mellett
kézműves környezettudatos anyagok felhasználásával elkészített pályaművel

(játék, dísztárgy stb.) is lehet pályázni.

Az óvodásoknak kiírt alkategóriában
egyéni és csoportos pályaművek benyújtása is támogatott.

A nyár elején kiírt logó-, fotó- és rajzpályázat célja, hogy a diákok kreatív, vizuális látásukkal alkossanak véle-
ményt az éghajlatváltozásról, mint globális környezeti problémáról. A benyújtásra kerülő pályaművek által teljesül 
a cél, ezért kiemelten fontos, hogy a település és a környező települések oktatási intézményeiből minél több fiatal 
kerüljön bevonásra, ezért lehetőség szerint a diákok teljes körben vegyenek részt az oktatási intézményekből 
valamelyik meghirdetett alkategóriában. A pályaművek hatással lesznek Jászfényszaru klímastratégiájának for-
málására, melynek megvalósításával épp a pályázók köre fog találkozni a következő években.

A pályázatokról és programokról információk érhetők el a
https://jaszfenyszaru.hu/jaszfenyszaru-eu-2020-projektek/tajekoztato-palyazati-felhivas-modositasarol/

linken.

További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36 20 288 0240)

Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145
Projekt címe: „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun”
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ÓVODAI HÍREK

„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.”
 – Albert Camus
A járványhelyzet miatt az idén elmaradtak a közös,az egész óvoda 

gyermekeit érintő programok. A csoportszobai tevékenységek kerültek 
előtérbe. Az ősz témaköreit, jeles napjait óvónőink játékos, változatos 
tevékenységekkel dolgozták fel. Őszi témáink voltak például: költöző 
madarak, őszi időjárás, az ősz kincsei, az ősz színei. Jeles napjaink: Az 
állatok világnapja és a Márton-nap.

Földvári Edit

„Udvarunkon,
tölgyfa mögött;
Találtam egy
szép nagy tököt.
Kifaragom
egykettőre;
Töklámpás lesz
majd belőle.”
/Kurczina Terézia: Töklámpásom/

A töklámpás készítése már hagyomány csoportjainkban. Jól megter-
mett tökök (esetleg kisebbek) belsejét kikapartuk, majd megformáz-
tuk. A gyerekek is élvezettel tevékenykedtek, kanállal kaparták a tök 
belsejét, tisztogatták a tökmagokat. Az elkészített lámpásokba mécsest 
helyeztünk. Aznap a töklámpás hangulatos fénye mellett szenderültek 
álomba a gyerekek. Földvári Edit

Fotók: Vigné Káposzta Erzsébet (2), Dobák Jánosné (1)

Ebben az évben a hagyományoktól eltérően nem az egész óvoda 
közösségével együtt ünnepeltük meg a Márton-napot. A Méhecske 
csoport kis műsorral készült, amelyet videofelvétel formájában mu-
tathattak meg a többi csoportnak. Reméljük, hogy jövőre már nem 
ilyen formában tehetjük ezt. Az élmény így is adott volt, hiszen azért 
minden csoport a maga módján emlékezett meg a jeles napról. A Mé-
hecskék műsorát pedig mindenki a saját csoportjában tekinthette meg 
az idén. Dné Kati

Második tavasz Töklámpás készítése

Márton-nap a Napfény Óvodában
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ISKOLAI HÍREK

Az iskolarádióban reggel a 7. évfolyam műsorát hallgathattuk meg 
Botkáné Sárközi Ildikó szerkesztésében, Vargáné Dobák Tünde tech-
nikai segédletével, melyben Koncz Zsuzsa dalára felfűzve bontakoz-
tak ki az események. Majd minden szünetben elhangzott egy-egy dal, 
mely a történteket idézte fel. A műsorhoz egy Kotánné Kovács Tímea 
által szervezett interaktív kiállítás társult. Az iskola ablakaira korabeli 
plakátok képeit ragasztottuk, az udvaron pedig a kiülőkön, padokon 
Csics Gyula néhány éve megjelent korabeli, gyermekként írt naplójá-
ból fénymásolt oldalakat helyeztünk el, hogy a rajzokkal, gyermekírás-
sal készült lapokról még több ismeretet szerezhessenek az érdeklődők.

Kotánné Kovács Tímea

Így emlékeztünk ’56-ra

Szent Márton napján jó magaviseletért, szorgalomért, jó cselekede-
tért, kedvességért, szép szóért, figyelmességért, jó munkáért, igyekeze-
tért. A pedagógusok jó szívvel és örömmel osztották mindenkinek, aki 
megérdemelte. A jóért persze jó járt, a libák másnap beválthatók vol-
tak egy kis finomságra. Igyekeztünk méltóak lenni a szenthez, Tours 
püspökéhez, aki megosztotta köpönyegét a koldussal, és életétében 
sok csodát tett. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

November 3-án a 8. a osztály törté-
nelemóráján megemlékeztünk az I. vi-
lágháború jászfényszarui áldozatairól. 
Virágot helyeztünk el az emlékműnél, 
mécseseket gyújtottunk, és imádkoz-
tunk lelki üdvükért.

Szöveg: Nagy Józsefné
Kép: Kovács Lászlóné

Megint gyűjtöttük a libákat Megemlékezés

Nagyobb boldogság adni, mit kapni.
(ApCsel 20,35)

Szent Erzsébet életének jelmondata: 
Tegyétek boldoggá az embereket! Ezért 
ismét kitettük Szent Erzsébet rózsákkal 
csodás kosarát iskolánkban, hogy segít-
hessünk a rászorulókon. Egy kg cukrot 
vártunk a kosarakba, amik szépen meg 
is teltek. Az adományokat a Főegyház-
megyei Karitász Központ segítségével 

juttatjuk el a rászorulóknak.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Fotó: C
zeglédi D

óra
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Program, amely minden gye-
rek figyelmét végig lekötötte!

Művelődési házunk november 
4-5-én a csodák palotájává vál-
tozott, ahol iskolánk tanulói a 
fizikatudomány hétköznapi cso-
dáival találkozhattak, egy-egy 
tanórában, osztályonként.

Az átváltozást – Öveges pro-
fesszor szellemiségében – a Játékos Tudomány kétfős stábja produkálta 
Fizika Show címen. Ez több vidám, szórakoztató előadást jelentett, 
ahol a természet törvényszerűségeivel ismerkedhettek meg a gyerekek. 
A háztartásban, konyhában, spájzban, otthonunkban található min-
dennapi eszközök segítségével olyan kísérleteket csodálhattak meg, 
amelyeket maguk is könnyedén elvégezhetnek otthon, valamint be-
mutathatnak szüleiknek, ismerőseinek, barátainak.

Több iskolai évfolyam számára készült az előadások anyaga, hogy 
minden korosztály be tudja fogadni az elhangzott ismereteket. Ennek 
érdekében a legkisebbek számára a mesés történetek láncolata, a na-
gyobbak részére pedig a humor és a megdöbbentés eszközéhez nyúltak 
az előadók, valamint fontos szerepet szántak az interaktivitásnak is.

A bemutató alapötlete Öveges professzor munkásságán alapul, akire 
az idősebb generációk nagy része még biztosan emlékszik. Tiszteletből, 
egy pár mondat erejéig a cikk végén szeretnék róla megemlékezni.

Öveges József piarista szerzetes és professzor a természettudomány 
népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akit a fizika va-
rázslójának is neveztek. Az 1950-es évek első felétől írásaival, könyvei-
vel, rádiós és televíziós sorozataival lerakta a magyar természettudomá-
nyos ismeretterjesztés alapjait. A bonyolult fizikai kísérleteket olyan 
egyszerűen magyarázta el, hogy a teljesen képzetlenek is megérthették. 
Legtöbb kísérletét egyszerű eszközökkel, akár egy konyhaasztalon is el 
lehetett végezni.

A televízió 1957-es megnyitó műsorában félórás bemutatóra kapott 
lehetőséget. Ez élő adás volt, ahol nincs ismétlés, a kísérleteknek első-
re működniük kellett. A sikeres bemutatkozás után tizenkét éven át 
avatta be a képernyő előtt ülő közönséget legendás fizikai kísérleteibe. 
Több évig vezette a televízió 100 kérdés – 100 felelet című műsorát. 
A műsorban többek között olyan egyszerű, mindennapi kérdésekre 
kereste a választ, mint például „Mi van a buborékban, ha forr a víz?”, 
„Miért nem esnek le a felhők?”, illetve „Van-e a levegőnek árnyéka?”

Rámutatott arra, hogy a közvetlen környezetünkben ezernyi csoda 
várja, hogy megfejtsük a titkát.

Természeti jelenségeket bemutató kiállításokat szervezett, amelyeken 
a látogatók is kísérletezhettek. Ezek voltak az első interaktív bemuta-
tók Magyarországon. Később az ötletet továbbfejlesztve természettu-
dományi játszóházakat tervezett, ahol a szülők és a gyermekek együtt 
ismerkedhetnek a természet törvényeivel. Így igyekezett összekötni az 
elméletet a gyakorlattal.

Pénzhiány miatt az elképzelt fizikai játszóház Öveges életében nem 
valósulhatott meg. Ötlete azonban később, 1994-ben formát öltött a 
budapesti Csodák Palotájának megalkotásakor.

Olyan belső tűz lobogott a fizika apostolában, amellyel képes volt 
másokban is lángra gyújtani a tanulás, a tudás iránti szeretetet.

Palásthy Pál · Fotók: Csépány Izabella

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet alapján jelen-

leg ismét nem látogatható.
Ezért Önöknek átmeneti, szűkített szolgáltatást szeretnénk nyújtani, 

a járványügyi előírások betartásával.
Mi könyvtárosként tudjuk, hogy a könyvolvasás sokunknak hozzá-

tartozik a mindennapjaihoz. A könyvtárat ugyan nem áll módunkban 
kinyitni, de megpróbáljuk eljuttatni a könyveket Önökhöz.

A zárvatartás ideje alatt a háttérmunka folyamatos, így minden ki-
helyezett kölcsönzési alkalomra új könyvekkel, társasjátékokkal, fo-
lyóiratokkal „várjuk” Önöket! Kizárólag dokumentum kölcsönzést 
(könyv, folyóirat, dia, dvd, társasjáték) tudunk biztosítani, az alábbi 
rendben és feltételek szerint: Helyszín: a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár – bejárati ajtó

IDŐPONTOK:
2020. november 13. 16.00-18.00
2020. november 27. 16.00-18.00
2020. december 11. 16.00-18.00

A könyvtár épületébe belépni továbbra is csak az ott dolgozóknak le-
het. A kölcsönzés módja: az önök által – ELŐZETESEN kiválasztott 
– fejenként 6 kötet könyv vagy egyéb dokumentum kölcsönözhető. 
Ebben az időpontban csak az előre összekészített dokumentumokat áll 
módunkban átadni. Egyéb kéréseket nem áll módunkban teljesíteni.

A könyveket az alábbi módokon tudják előre kiválasztani:
· honlapon az alábbi linken: http://www.jaszfenykonyvtar.hu/textlib/

search/
· a könyvtár Facebook-oldalán az új könyvek, társasjátékok, dvd-k 

albumokból
Akinek nem áll módjában a fenti lehetőségek alapján könyvet válasz-

tani, azoktól várjuk az egyéni kéréseket.
Az önöknél kint lévő könyveket ebben az időpontban vissza is vesz-

szük. Aki nem tudja, vagy nem akarja visszahozni a nála kint lévő 
dokumentumokat, azok kintlévőségeit AUTOMATIKUSAN MEG-
HOSSZABBÍTJUK a korlátozás feloldásáig.

A szolgáltatásainkat KIZÁRÓLAG OLVASÓJEGGYEL tudjuk biz-
tosítani. A kéréseket az alábbi elérhetőségeinken munkaidőben fogad-
juk (hétfőtől péntekig 8:30-16:30-ig).

Telefon: 57/422-265 · e-mail: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
Facebook-oldalon: Jászfényszaru Városi Könyvtár oldalon üzenetben
Jó böngészést, válogatást kívánunk! Könyvtárosok

A Csodák Palotája

ÚJRA ZÁRVA A KÖNYVTÁR

Ha szünet van, az nagyon jó…

A biztonságos étkeztetés miatt hosszabb szünetekben
Palásthy Pál tanár úr tengóval várja a játszani szeretőket,

de lehet kosarazni is. Kép és képaláírás: Kotánné Kovács Tímea
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Hírek az Idősek Otthonából

Otthonunk lakói tartalmas, aktív életet éltek, mielőtt beköl-
töztek hozzánk. Szeretnénk Önöknek néhány lakót bemutatni, 
hogy lássák, milyen változatos életutak találkoznak nálunk.

A mostani lapszámban Langó Zoltánné Ica néni és Lukács 
Pálné Margit néni életéből ismerhetnek meg részleteket.

Langó Zoltánné 1934. június 27-én született Jászfényszarun 
nagyon késői gyerekként. Édesanyja 52, édesapja 55 éves volt, 
és már unoka is volt a háznál Ica néni születésekor. Négyen 
voltak testvérek, a szülők a földjeiken gazdálkodtak, lovaik, te-
heneik voltak. Az apuka aranykalászos kisgazda volt.

Nehéz gyermekkora volt, gyermekként ő is dolgozott, őrizte 
a dinnyeföldet, hajtotta a teheneket. 12 éves kora után részt 
vett a házimunkában, dagasztott, mosott, takarított, főzött, de 
a határban is kapálta a növényeket. Elmondása szerint a mosás 
nagyon emlékezetes maradt. Egész nap tartott, és csak havonta 
egyszer volt nagymosás. Ilyenkor fateknőben, kézzel mostak, 
a fehér ruhákat főzni kellett, majd keményítették és vasalták.

Kenyérsütés kéthetente volt, mégsem száradt meg az utolsó 
szelet sem, és máig emlékszik az ízére.

Bátyja a háború után hadifogságba került Szibériában. A 
nyolcvan kilós férfi 35 kilóra fogyva került haza négy év eltel-
tével. A testvére állapota maradandó sebeket hagyott a család 
emlékezetében.

Ica néni 15 évesen ismerkedett meg későbbi férjével, Zoli 
bácsival, majd 20 évesen hozzáment feleségül. Férje kubikus 
munkával kereste a kenyeret, sokszor két hétig is távol volt ott-
honától. Eközben Ica néni napszámba járt. Közös életüket egy 
kamrahelyiségben kezdték, ott laktak három évig, majd telket 

vettek, és építkezni kezdtek. Vert falból építkeztek, összefogás-
sal, hívás nélkül ment a segítség. Egyetlen fiuk már saját há-
zukba érkezett 1959-ben. Sajnos ekkorra a házasságukban már 
problémák jelentkeztek, így eldöntötték, hogy nem vállalnak 
több gyermeket. 24 év házasság után külön folytatták életüket.

Rövid ideig Kókán élt a fiával, majd annak nősülése után visz-
szatért Jászfényszarura. Ica néni előre tervezett, szeretett volna 
nyugdíjat magának, így munkát vállalt a patikában, iskolában, 
cukrászdában. Közben otthonában is kertészkedett, fóliázott, 
jószágokat nevelt. Fiának két lánya és egy fia született, és már ő 
is kétszeres nagypapa.

A hosszú, dolgos évek nyomot hagytak Ica néni egészségén, 
de nem panaszkodik. Egészsége tűrhető, étvágya kitűnő. Az 
Idősek Otthonában jól érzi magát, megkap mindent, amire 
szüksége van: meleget, jó ételt, orvosi ellátást, kiszolgálást. Azt 
mondja, itthon van, de nem otthon. Néha erős honvágyat érez, 
de azt is belátja, hogy otthon nehezen tudná magát ellátni kora 
és alacsony nyugdíja miatt. Szívesen, örömmel emlékezik vissza 
kora ifjúságára, házassága első éveire.

Lukács Pálné 1935. január 17-én született Jászfényszarun. 
Édesapja egyedül maradt öt gyermekkel, így feleségül vette 
Margit néni özvegy anyukáját, aki még gyermektelen volt. Há-
zasságukból 7 lány született, melyből ő volt a legkisebb. Ne-
héz anyagi körülmények között nevelték fel a 12 gyermeket. 
Az apukája útkaparó volt, földet művelt, anyukája családoknál 
mosott, takarított, kenyeret sütött. 14 éves volt Margit néni, 
mikor az apukája meghalt. Korán hozzászokott a kétkezi mun-
kához, 11évesen egy háromgyermekes családnál felügyelt a 



RÉSZLETES KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ
A HELYI EGÉSZSÉGÜGY ELÉRHETŐSÉGEIRŐL

Háziorvosok
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Palencsár Csaba
Cím:  ...................................................................................................................................  5126 Jászfényszaru, Szent Erzsébet u. 8.
Körzeti ápoló:  ..........................................................................................................  Petkov Gabriella
Telefonszám rendelési időben:  .............................................................  06-57/424-113 · 06-30/462-7976
Rendelési idő:  ..........................................................................................................  munkanapokon 8.00-11.00 óra között
E-RECEPT az alábbi telefonszámon kérhető:  .........................  06-57/424-113

Az e-mailben kérjük a nevet, születési dátumot és a kért rendszeresen szedett gyógyszerek
pontos listáját, nevét, dózisát feltüntetni szíveskedjék!
Tisztelettel kérjük, hogy az e-recept kiváltásához TAJ-kártyáját szíveskedjen magával vinni. 
Amennyiben a recept kiváltását másra kívánja bízni, úgy szíveskedjen a saját TAJ-kártyájának
számát rendelkezésére bocsájtani.

  rendelési idő rendel
 HÉTFŐ 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
 KEDD 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
 SZERDA 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
 CSÜTÖRTÖK 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
 PÉNTEK 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba

II. számú háziorvosi körzet (Dr. Kovács Terézia volt körzete)
Dr. Zsólyomi Krisztina; Dr. Elor Judit
Cím:  ...................................................................................................................................  5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Telefon:  ..........................................................................................................................  06-57/656-681
E-RECEPT az alábbi email címen kérhető:  .................................  recepthajni@jaszfenyszaru.hu
E-RECEPT az alábbi telefonszámon kérhető:  .........................  06-30/567-4556 (8:00-10:00 óra között)

Az e-mailben kérjük a nevet, születési dátumot és a kért rendszeresen szedett gyógyszerek
pontos listáját, nevét dózisát feltüntetni szíveskedjék!
Tisztelettel kérjük, hogy az e- recept kiváltásához TAJ-kártyáját szíveskedjen magával vinni. 
Amennyiben a recept kiváltását másra kívánja bízni, úgy szíveskedjen a saját TAJ-kártyájának
számát rendelkezésére bocsájtani.

  rendelési idő rendel
 HÉTFŐ 12:00-16:00 Dr. Elor Judit
 KEDD 8:00-12:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
 SZERDA 12:00-16:00 Dr. Elor Judit
 CSÜTÖRTÖK 8:00-12:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
 PÉNTEK 8:00-10:00 Dr. Zsólyomi Krisztina



III. számú háziorvosi körzet (Dr. Sáfár Csilla volt körzete)
Dr. Zsólyomi Krisztina; Dr. Elor Judit
Cím:  ...................................................................................................................................  5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Telefon:  ..........................................................................................................................  06-57/659-727
E-RECEPT az alábbi email címen kérhető:  .................................  receptiza@jaszfenyszaru.hu
E-RECEPT az alábbi telefonszámon kérhető:  .........................  06-30/567-4757 (8:00-10:00 óra között)

Az e-mailben kérjük a nevet, születési dátumot és a kért rendszeresen szedett gyógyszerek
pontos listáját, nevét dózisát feltüntetni szíveskedjék!
Tisztelettel kérjük, hogy az e- recept kiváltásához TAJ-kártyáját szíveskedjen magával vinni. 
Amennyiben a recept kiváltását másra kívánja bízni, úgy szíveskedjen a saját TAJ-kártyájának
számát rendelkezésére bocsájtani.

  rendelési idő rendel
 HÉTFŐ 8:00-12:00 Dr. Elor Judit
 KEDD 12:00-16:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
 SZERDA 8:00-12:00 Dr. Elor Judit
 CSÜTÖRTÖK 12:00-16:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
 PÉNTEK 10:00-12:00 Dr. Zsólyomi Krisztina

Gyermekorvos
Dr. Kocsis András
Cím:  ...................................................................................................................................  5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Telefon:  ..........................................................................................................................  06-57/655-256, 06-30/408-3202
E-mail:  ............................................................................................................................  dr.kocsis@pr.hu

A gyermekorvosi rendelőbe való időpontfoglalás az alábbi linken tehető meg:
http://www.infomix.hu/IxPortal/IxNetEK/Reservation/Pages/Login.aspx

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



Nincs egyedül, aki a családja vagy környezete körében nem tudja ellátását megoldani a
karantén ideje alatt, kérje az önkormányzat segítségét az ellátása, gondoskodása érdekében 
az alábbi telefonszámok valamelyikén:

Ügyfélkapun keresztül az EESZT-ben
(https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes)
meg tudják nézni saját orvosi dokumentációikat,
többek között a COVID-19 teszt eredményeket is.

A bejelentkezéshez ügyfélkapu szükséges, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy 
(előzetes bejelentkezést követően) keresse fel a kormányablakot.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a koronavírus- járvány
terjedésének megakadályozása érdekében
az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések
betartásával történik az ügyfélfogadás:

· az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik
· az időpontfoglalás – a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével
 – Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges,
· az ügyféltérben nem lehet várakozni, kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,
· az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,
· az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Telefon: 57/424-239 · 70/387-1881 (hétköznapokon 8:00-16:30 óráig)

Vérvétel
Cím: Jászfényszaru, Deák Ferenc u. 1. (Egészségház) · Időpont: hétfőn és szerdán 8:00-10:00 óráig

Helyi operatív törzs ügyelet
Telefon: 20/282-50-44 (halaszthatatlan és sürgős esetben hétvégén 8:00-16:30 óráig)

Dr. Kakas Tünde – fogszakorvos (I. számú fogorvosi körzet)
Cím:  ........................................................  5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Telefon:  ...............................................  06-70/550-5645
Rendelési idő:  ...............................  hétfő, szerda, péntek: 8:00-14:00 kedd, csütörtök: 13:00-19:00

Dr. Tóth Lajos János – fogszakorvos (II. számú fogorvosi körzet)
Cím:  ........................................................  5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Telefon:  ...............................................  +36-30/304-7645
Rendelési idő:  ...............................  hétfő, kedd, csütörtök: 13:00-19:00 szerda, péntek: 8:00-14:00

Hétvégi fogorvosi ügyelet: Dr. Istók László
3000 Hatvan, Boldogi út 2. · Minden vasárnap: 9:00-13:00 óra között.

Fogorvosok
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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)-70/400-9377

Vízmű – hibabejelentés:  .................................  (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  ............................................. (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .................................. (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika (Szabadság út 40.) ...................  950-191, vagy
 mobil:  ........ (+36)-30/244-1456
Fény Patika (Szentcsalád tér 13.)  ......................................... 522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ............................... (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ............................................................ (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: ......................................... (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar:  ........................................................  +36-20/266-2888

Közérdekű telefonszámok

Kleopátra Patika:
Cím:  ...........  5126 Jászfényszaru, Szabadság út 40.
Telefon:  ..  57/424-046
Mobil:  ......  06-30/244-1456
Nyitva tartás:   H–P: ................. 8:00-18:30
  Sz: ................. 8:00-12:00

Fény Patika
Cím:  ............  5126 Jászfényszaru, Szentcsalád tér 13.
Telefon:  ..  57/522-460
Nyitva tartás:   H–P: ................. 8:00-18:00
  Sz: ................. 8:00-12:00

Gyógyszertárak

Országos Mentők: 104

(Egészségház Deák Ferenc u.1.)
Telefon: 06-70/370-3104 · Folyamatos 24 órás időtartamban!

Helyi Sürgősségi Mentőtiszti Ügyelet

/a helyi rendelési időn túl/
(5100 Jászberény, Thököly út 13.) · Telefon: 06-70/370-3104

Hétfő-csütörtök: 17:00-8:00 · Péntek:12:00-8:00 · Hétvégén és munkaszüneti napon: 8:00-8:00

Központi Orvosi Ügyelet
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„Az ősz a kedvenc évszakom. Szeretem, amikor a levelek vörösbe és na-
rancsba fordulnak. Gyönyörű látványt nyújtanak a holdfényben, és el-
képesztő változáson esnek át. A tavaszi és a nyári zöldellés csak árnyéka 
a fák igazi valójának, ez a buja színvilág igazi csoda, és minden áldott 
évben bekövetkezik, amikor az éjszakák egyre hidegebbek lesznek. Mintha 
ezekkel a tüzes színekkel kárpótolnák, hogy eltűnik a meleg.” /J. R. Ward/

Az őszi hónapok is sok munkát adnak 
a kiskertek tulajdonosainak. Örülünk a 
finom termésnek, igyekszünk betakaríta-
ni mind egy szálig, hogy minél kevesebb 
dolgot kelljen vásárolnunk a mindennapi 
sütéshez-főzéshez.

Az idei év kicsit felemás volt, hol száraz-
ság, hol hosszan tartó eső bosszantotta a 
kertészkedni vágyókat. Igyekeztünk na-
gyon tudatosan felkészülni erre az évre. 
Részt vettünk a zsámboki magbörzén, ahol 
sokféle maggal, jó tanáccsal lettünk gazda-
gabbak. Többen igényeltünk a tápiószelei 
génbankból, ahol az előző évben voltunk 
tanulmányi kiránduláson, vetőmagokat.

Több előadást is meghallgattunk a növénytársítás jótékony hatásá-
ról, a gyógynövények szerepéről. Tudással felvértezve terveztük meg az 
ültetési sorrendet, tehát lehet mondani, hogy az elszántság mellé meg-
felelő ismereteket is igyekeztünk szerezni. Nálunk a klubban jellemző, 
hogy szívesen megosztjuk egymással a tapasztalatokat, és sokszor a 
friss termésből is viszünk a többieknek kóstolót. Így került aztán sor – 
még a járvány miatti lezárások előtt – egy kóstoló délutánra.

A főszerepet olyan növények kapták, amelyek nagyon fontosak az 
egészséges táplálkozás szempontjából, s ilyenkor ősszel sok van belő-
lük. Akadt azért különlegesség is, pl. a gumós kömény, ami levesek, 
saláták, köretek nagyszerű alapanyaga. Segít a nehéz ételek emésztésé-
ben, méregtelenítő, görcsoldó hatása van. Önmaga sem tartalmaz sok 
energiát, és csökkenti az éhségérzetet, így a kímélő étrend fontos össze-
tevője. Nyomelemekben – mint kalcium, vas, magnézium és foszfor – 
közepesen gazdag. Nem kiemelkedő mennyiségben, de tartalmaz B1, 
B2, PP, C és A vitamint. A cékla, az alma, a sütőtök azt hiszem min-
denki számára jól ismertek. Bátran süssünk, főzzünk belőlük! Persze 
nyersen is nagyon finom ital készíthető pl. a cékla-alma párosításból.

Fogadják tőlünk szeretettel az elkészített finomságok receptjeit!
GUMÓS KÖMÉNY KRÉMLEVES
Készítette: Czeglédi Gabriella
1 fej közepes méretű hagymát üvegesre pirítottam, hozzátettem 

a 2 db vékonyra felszeletelt gumós köményt, amivel kb. 10 percig 

dinszteltem. 3 db kockára vágott burgonyát hozzátettem, felöntöttem 
annyi alaplével, hogy az egészet ellepje. Sóztam, ízesítettem 2 gerezd 
roppantott fokhagymával, szerecsendióval, borsoztam, puhára főztem. 
Botmixerrel pürésítettem, hozzáadtam 2,5 dl tejszínt, amivel össze-
forraltam.

CÉKLÁS SÜTI
Készítette: Nagyné Kiss Mária
20 dkg céklát megfőzünk, majd héjának lehúzása után turmixoljuk. 

Ha kihűlt, hozzáadunk egy csipet sót, 3 tojást, 20 dkg cukrot, 2 dl 
étolajat, 20 dkg lisztet, 1 teáskanál sütőport, 1 teáskanál szódabikar-
bónát, 7 dk kakakót, 10 dk csokit reszelve. Jól összekeverjük, és a 
vajjal, liszttel beszórt tepsibe öntjük. 180 fokon 40-60 percig sütjük. 
Tűpróbával ellenőrizzük, elkészült-e.

SÜLT TÖKÖS MUFFIN
Készítette: Nagyné Kiss Mária
20 dkg sült tököt összekeverünk 15 dkg liszttel, 20 dkg barna-

cukorral, 2 tojással, 0,8 dl olajjal, csipet sóval, hozzáadunk 1 cso-
mag sütőport, késhegynyi fahéjat és egy marék durvára darált diót. 
Muffinformába töltjük.180 fokon 30 percig sütjük. Tűpróbával ellen-
őrizzük, átsült-e.

SÜTŐTÖKÖS GOLYÓCSKÁK
Készítette: Földi Lajosné
30 dkg sült tököt összekeverünk 30 dkg darált keksszel, 2 evőkanál 

mézzel, pici őrölt szegfűszeget és őrölt fahéjat is adunk hozzá. Fol-
packba csomagolva éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap tetszés szerint 
formázzuk golyó alakokra, és kókuszreszelékbe, darált dióba, csokiba 
márthatjuk

KELT TÉSZTÁS TÖKÖS-MÁKOS RÉTES
Készítette: Mitter Ferencné
2 dkg élesztőt felfuttatunk kevés langyos, cukros vízben, Közben át-

szitálunk 40 dkg lisztet hozzáadunk 2 dl tejszínt, a felfuttatott élesztőt, 
2 kanál cukrot, csipet sót, dagasztás után pihentetjük, amíg duplájára 
nem nő. Közben 30 dkg darált mákot felfőzünk 20 dkg cukorral, kis 
tejjel, vaníliás cukrot is teszünk hozzá, és végül az áttört 40 dkg sült 
tököt is. A megkelt tésztát két cipóra osztjuk, kinyújtjuk, lekenjük ol-
vasztott vajjal, feltekerjük, majd újra kinyújtjuk, és megkenjük a má-
kos-tökös töltelékkel. A tekercseket pihentetjük, hagyjuk kelni. 175 
fokra előmelegített sütőben sütjük kb. 40 percig.

CÉKLA+ALMA+SÁRGARÉPA IVÓLÉ
Készítette: Jarábik Dezsőné
Nyersen készített ivóléhez az azonos mennyiségű összetevőket meg-

tisztítjuk és a gyümölcsprésbe helyezve máris folyik a finom nedű. Mi 
hígítás nélkül fogyasztottuk. Nagyon finom volt!

Kép és szöveg: Nagyné Kiss Mária klubvezető

A Házunk tája klub legfrissebb hírei

gyermekekre. Ott tanult meg mosni, 
főzni, háztartást vezetni. 17 évesen a 
tejcsarnokba ment dolgozni. Nagyon 
fiatalon, 18 évesen ment férjhez. Mar-
git néni nagyon szerette az anyósát! 
Férje a román határnál volt katona két 
évig, leszerelése után születtek gyer-
mekeik, ’57-ben Valika, ’59-ben Pali.

Szinte látástól vakulásig dolgoztak, 
hogy saját házukat felépíthessék. Az 
összes vályogtéglát ők verték sárból 
az építkezéshez. Pali bácsi az építő-

iparban dolgozott kubikusként, rakodóként. Minden olyan 
munkát elvállalt, amiért pénzt kapott. Egyszer nem jött haza a 
munkából, rádőlt a fal az építkezésen. Egy évig ápolta otthon, 
mikorra rendbe jött Pali bácsi, de egy újabb év múlva sajnos 
meghalt.

Valika lánya profi módon kitanulta a masszírozást. Két lányát 
szépen nevelte egyedül, mert házassága rövid idő után válással 
végződött. Négy évvel ezelőtt Valika hosszantartó, súlyos be-

tegség következtében 
elhunyt. Egyik lánya 
Angliában telepedett 
le, a másik Jászivá-
nyon lakik, és gyógy-
tornászként dolgozik. 
Nevelik 2-2 fiúgyer-
meküket.

Pali fia asztalosnak 
tanult, építkezni kez-
dett, egyedül él saját 
házában, nem messze a szülői háztól. Sokáig vőfélyként tevé-
kenykedett, szerte az országban hírneve volt. Lábai, csontjai-
nak fájdalma miatt leszázalékolták. Otthonában állattartással 
foglalkozik, ezzel egészíti ki jövedelmét.

Margit néni férje halála után fóliázott, napszámba járt. Dol-
gozott a Takarékban és az Orion gyárban is. 85. születésnapján 
éjjel elesett, combnyaktörést szenvedett, kórházba került és ke-
rekesszékbe kényszerült. Az Idősek Otthonától 24 órás felügye-
letet, ápolást, gondozást vár további életében.
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Dél-Korea testközelből
Lovász Nórát kisgyermekkora 

óta ismerem, hiszen néhány hely-
történeti és honismereti táborban 
részt vett, majd a FÉBE Borostyán 
Társastánc Klub második generá-
ciós táncosaként több mint tíz bál 
nyitótáncában szerepelt. Szépsége 
és bájos eleganciája révén a FÉBE-
bálon 2008-ban udvarhölgynek, 
rá öt évre 2013-ban a bál szépének 
választották, fejére került a díszes 
korona. A középiskola elvégzése 
után Veszprémben szerzett ve-
gyészmérnöki diplomát. Az egye-
tem elvégzése után, 2016-ban a 
Samsung Electronics Magyar Zrt.-
nél helyezkedett el. Ott találkozott 
párjával, Szőllősi Lászlóval, a HR-osztály egyik dolgozójával.

Szőllősi Lászlót, HR-csoportvezetőt 2019-ben a Város napja előtt 
ismertem meg. A Pető Ádám-emléknap kapcsán a Samsung a FÉBE-
vel közös együttműködés keretében támogatta a rendezvényt.

A helyi újság hasábjain korábban is szóra bírtuk azokat, akik a 
jászfényszarui Samsung gyárból Dél-Koreába látogattak. 1992 nyarán 
egy tanulmányút keretén belül 15 tagú delegáció érkezett az anyaválla-
lathoz, hogy megismerje és elsajátítsa a Jászfényszarura érkező új gépe-
ket és szakszerű üzemeltetésüket. Majd 1994. szeptember 2-13. között 
a Samsung fesztiválon az európai társaság csapatkapitányaként Kovács 
Sándor (Kokó), a helyi Samsung gyár dolgozója is rúgta a labdát, me-
lyet Koreában az Olimpiai Stadionban rendeztek meg. Ezt követően 
2008 októberében Pető Gábornak nyílt alkalma egy továbbképzésen 
részt venni a Samsung Electronics suwon-i központjában.

Térjünk vissza a mába. A Samsung minden évben pályázatot hirdet 
alkalmazottjai számára dél-koreai fél- vagy egyéves határozott időtar-
tamú – területének megfelelő – munkavégzésre, mely programnak 
célja a szakmai tapasztalatszerzésen túl az anyavállalattal és az ott 
dolgozókkal való megismerkedés. A magyarországi leányvállalattól a 
2019/2020-as időszakra Szőllősi László pályázata kapott pozitív elbí-
rálást, és ezzel meghívást a koreai központba.

Ez önmagában is hírértékkel bíró eredmény, de ami közösségünk 
számára is igazán fontossá teszi, az az, hogy tavaly októberben László 
nem egyedül, hanem Nórával vágott bele ebbe a „tengerentúli” ka-
landba.

László, jártál-e már korábban a Samsung hazájában? Hogyan ké-
szültél fel az egyéves kinti munkára, tudtad-e a pályázat alapján, mi 
vár rád?

Üzleti utak és továbbképzések révén korábban már háromszor is 
volt lehetőségem ellátogatni az anyavállalathoz 1-2 hetes időszakokra, 
amelyekre mindig boldogan emlékeztem vissza. A felkészülést nagy-
ban segítették korábbi tapasztalataim, valamint azon kollégáim, akik 
az előző években már részt vettek ebben a programban. Részletes él-
ménybeszámolóik és tapasztalataik megosztásának köszönhetően el 
tudtam képzelni, hogy mi vár majd minket a következő egy évben.

Mikor határoztad el, hogy kettesben jobb lenne egy szép, de számod-
ra mégis ismeretlen helyen élni, mint egyedül? Hogyan vetted rá páro-
dat, Nórát, hogy októberben tartson veled?

Amikor a jelentkezés lehetőségét kellett fontolóra vennem, már ak-
kor biztos voltam benne, hogy csakis Nórival vágnék neki egy ilyen 
útnak, egyedül semmiképp. Tudtam, hogy egy életre szóló lehetőséget 
kínál ez a program, de ketten kellett, hogy akarjuk. Hosszas beszél-
getések sorozata, érvek-ellenérvek előzték meg döntésünket. Miután 
értesültem arról, hogy a pályázatomat pozitívan bírálták el a központ-
ban, még ott volt előttem a választási lehetőség, hogy menjek vagy 
maradjak. Pár nap alatt kellett döntenünk. Kétség sem fér hozzá, hogy 
a legnagyobb támogatóm Nóri volt, és az ő hatására volt bátorságom 
belevágni ebbe a felejthetetlen „kalandba”. Visszatekintve, nem is 
dönthettünk volna jobban.

2019. augusztus végén utaztál el. Hogyan fogadtak a Samsung köz-
pontjában, milyen volt az első benyomásod?

Lelkesedéssel és bizalommal teli 
volt a koreai kollégák várakozása. 
Jólesett, hogy ennyire várták már 
érkezésemet, de tudtam, hogy 
az elvárások is igen magasak. A 
Samsungban addig eltöltött hat 
év tapasztalata határozottan segít-
ségemre vált a kezdeti, váratlan 
helyzetek, és legfőképp magas 
munkaterhelés leküzdésében, de 
a kinti vezetőim és munkatársaim 
segítettek a mihamarabbi beillesz-
kedésben, a munkahelyi teendőim 
elvégzésében. Egy specialistákból 
álló, igazán profi csapat tagja let-
tem, akiktől tudtam, hogy renge-
teget tanulhatok.

Mennyiben tér el a magyar és koreai munkakultúra? Mit sikerült 
tanulnod a közel egy év alatt?

Alapvetően megegyeznek. A sikerhez, az eredményhez odaadásra van 
szükség. Persze a koreai munkakultúrában – ahogy a mindennapi élet-
ben is – kimagasló szerepe van a hierarchiának, amely nem feltétlen 
csak pozíciótól, de életkortól, vagy akár családi háttértől is függ. Ez 
az európai ember számára néha furcsán hathat, de kétség kívül ered-
ményes.

Úgy gondolom, hogy szakmailag sikerült fejlődnöm, de ezen túl em-
berileg is sokat változtam.

Alakultak-e ki baráti kapcsolatok a kinti munkatársakkal, mennyire 
nyitottak a koreai emberek?

A koreai kollégáimmal a munkahelyen együtt eltöltött napi 10-12 
órák, a program többi résztvevőjével pedig a mindennapok kihívá-
sainak sorstársakként való leküzdése eredményezte azt, hogy ma már 
elmondhatom magamról, hogy öt kontinensen vannak barátaim.

Nóra, hol laktatok és hogyan telt egy napod, miután Laci elment 
dolgozni?

A közel 1,3 milliós lélekszámú Suwon városában, annak is egy köz-
ponti részén elhelyezkedő lakásban éltük mindennapjainkat. A szóra-
kozási és bevásárlási lehetőség csupán pár lépésre volt, ami nagyban 
megkönnyítette a hétköznapjainkat. De a hihetetlenül fejlett és kiépí-
tett tömegközlekedésnek hála minden könnyen elérhető volt.

A kezdeti beilleszkedés és feltérképezés után elkezdtem munkahely 
után nézelődni, és szembe jött velem egy álláshirdetés, miszerint ön-
kénteseket keresnek egy külföldieket támogató állami szervezethez 
Szöulban. Kedvemre valónak találtam, így hát megpályáztam. Köl-
csönös szimpátiát éreztünk az interjún, és röviddel utána el is kezdtük 
a közös munkát egy olyan csapattal, melynek tagjai a világ számos 
pontjáról érkeztek. Segítettük az országba letelepedni vágyó, valamint 
ott élő külföldi állampolgárok beilleszkedését. Különféle programo-
kat, oktatásokat és előadásokat szerveztünk, amelyek által betekintést 
nyerhettek a koreai kultúrába, részt vehettek ingyenes nyelvtanfolya-
mon, illetve információt kaphattak különböző hivatalos ügyek inté-
zéséről.

Suwon kedvelt parkjában kettesben egy hétvégi pikniken

Együtt a magyar női kézilabdacsapatért
– SK Olimpiai Kézilabda Tornacsarnok, Szöul
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A magyar, az ukrán, a brit, az indiai és az azerbajdzsáni kultúra és 
látásmód keveredett a közös munkában, de mégis egymást jól kiegé-
szítve haladtunk a kitűzött célok felé.

Az időm fennmaradó részében online képzéseken vettem részt, nyel-
vet tanultam, a közeli konditeremben edzettem, és természetesen főz-
tem, intéztem a bevásárlást.

Milyennek találtad a konyhájukat, megtanultál enni pálcikával, 
esetleg készítettél helyi specialitást?

Elég nyitott személyiség vagyok, imádok felfedezni és megismerni új 
dolgokat, így álltam hozzá a kultúra gasztronómiai oldalához is. Na-
gyon gyorsan hozzászoktam és megszerettem az ázsiai ízvilágot, és egy 
kis gyakorlás után már magabiztosan használtam a pálcikát is. Elsajá-
títottam jó pár koreai receptet, de igyekeztem az itthon megszokott 
ízeket is visszacsempészni az étrendünkbe.

A szabadidőt, a hétvégeket mivel töltöttétek, eljutottatok-e más vá-
rosokba?

Rengeteg csodálatos és érdekes helyre eljutottunk. Szöul hatalmas 
felhőkarcolóinak üvegablakai mögött megannyi felfedeznivaló él-
mény vár az emberre, de természeti látnivalókban sincs hiány. Hogy 
egy párat kiemeljek kedvenceink közül: Namiseom, Jeju-sziget, illetve 
Namhae környéke. Az alkalmak többségében ketten keltünk útra, de 
nem egyszer több barátunkkal is kirándultunk. Volt, hogy autót bérel-
tünk, és volt, hogy a tömegközlekedés adta lehetőségeket kihasználva 
fedeztük fel a környéket. Terveink között szerepelt országon kívülre 
is utazni, de a pandémia következtében ennek sajnos búcsút kellett 
intenünk.

Következzen két kérdés, melyekre közösek a válaszok.
Mi tetszett a legjobban, és miért?
Őszintén szólva nem tudunk egy dolgot kiemelni. A biztonságérzet, 

az országot átszövő technológiai innovációk, a koreai emberek kedves-
sége és segítőkészsége, a szolgáltatások magas színvonala mind-mind 
mély nyomot hagytak bennünk. Ezek együttese olyan érzést vált ki az 
emberből, amit nagyon könnyű megszokni, és meglehetősen nehéz 
elengedni.

Végezetül egy intim kérdés: a „Nagy utazás” hogyan hatott személyes 
kapcsolatotokra?

Egy érzelmi hullámvasút volt ez az utazás, de egy-egy nehezebb 
időszak után valahogy mindig bebizonyosodott: egységben az erő. A 
szorosan együtt töltött idő még jobban összekovácsolt minket, és meg-
erősítette a köztünk lévő köteléket.

Köszönöm a kérdésekre adott válaszokat, talán a pandémia elmúltá-
val jövőre egy fényképekkel szemléltetett, hosszabb szóbeli élménybe-
számolót – akár egy FÉBE-programként – szívesen vennénk tőletek.

Tóth Tibor

Egy csipetnyi Magyarország – 
Gamcheon Kulturális Falu, Busan

Gyeongbokgung Királyi Palota
(Szöul)

7 nemzedék legjobbjai egy helyen.
Lehet tippelni,

ki honnan érkezhetett :)

1950 m-en az élet, avagy
a Halla-hegy – mint inaktív

vulkán – krátere

Tóth Norbert képviselő otthonában köszöntötte
Sándor Józsefné született Veres Rozália szépkorú lakosunkat 

90. születésnapja alkalmából.

Szépkorú köszöntése

Jászfényszaru Önkormányzatának és az Egészségügyi Bizottságnak 
köszönhetően új és modern gépek szolgálják ezentúl a lakosság gyó-
gyulását!

Az Egészségházban délutánonként fizioterápiás kezelések vehetők 
igénybe. A régi gépparkot felváltották a kor követelményeinek megfe-
lelő gépek, melyeknek köszönhetően a kezelések sokkal pontosabbak, 
egyénre szabottak, kellemesebbek lettek. A két elektroterápiás géppel 
egyszerre akár négy beteg is kezelhető egyidejűleg. A kezelések inten-
zitása jobban a beteg igényeihez igazítható az új gépekkel. Az ultra-
hangos kezelés, amit a fizikoterápiában gyógyító célzattal használunk, 
szintén kellemesebb lett. A kezelés előtt ugyanis az ultrahang fejet elő 
is lehet melegíteni, ami szintén a beteg komfortérzetét növeli. Egy 
új kezelés is igénybe vehető, ez pedig a mágnesterápia. A mágneses 
matrac az egész testre hat. A kisebb testfelületekre egy aplikátor, egy 
sál és egy fényterápiás fej is felhelyezhető könnyedén. A felhasználása 
nagyon sokoldalú, és szinte alig van kizáró ok, ami miatt nem alkal-
mazható. Sőt, még protézises (TEP-es) betegeknek is javallott!

A következő betegségekben lehet igénybe venni:
· degeneratív jellegű gerinc- és végtagízületi fájdalmak,
· reumatikus ízületi gyulladások,
· csonttörés és csontrepedés utókezelésére,
· osteoporózisban (csontritkulásban,)
· arteriosclerósis (érelmeszesedés),
· sportsérülések, trauma okozta szöveti sérülések, csontok és
 lágyrészek műtétei, izomhúzódások, haematóma,
· a könyökízület gyulladása,
· alagút szindrómák,
· lábszárfekély, nehezen gyógyuló sebek,
· arthritis psoriatica,
· cukorbetegség, ha még van ép inzulintermelő sejt,
· immunrendszer erősítése,
· stroke utókezelése,
· trigeminus neuralgia,
· Parkinson-kór, sclerosis multiplex, Alzheimer-kór,
· SPA stb.
A mágneses kezelés nem javasolt néhány esetben:
· terhesség,
· szívritmuszavar, szívműködési elégtelenség,
· lázas, fertőző betegség,
· pacemaker, beépített inzulinadagoló készülék vagy más elektromos 

implantátum,
· a pajzsmirigy túlműködése,
· tumor, vérzés, gombás betegség,
· epilepszia,
· szervátültetés,
· fiatalkori cukorbetegség.

A kezelések szakorvosi beutalóval vehetők igénybe, hiszen más-más 
kezelés szükséges például egy akut vagy egy krónikus gyulladásra vagy 
egy izomfájdalomra. Ennek eldöntése mindig szakorvos feladata.

A kezeléseket jelenleg Rigó Krisztina fizioterápiás szakasszisztens 
végzi. Az Önkormányzat és az Egészségügyi Bizottság támogatásának 
köszönhetjük az új gépeket, melyekkel reméljük, sok ember gyógyulá-
sát segíthetjük elő településünkön! Kép és szöveg: Rigó Krisztina

Új gépek az Orvosi Rendelőben
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Fénysorompó Jászfényszarun

A korabeli megyei újságból pontosan tudjuk, hogy a hatvan–újszászi 
vasútvonalon pályafelújítási munkák miatt a 32. számú fő közlekedési 
út Jászfényszaru állomás útátjáróján forgalomkorlátozás lesz.

A vasútvonal villamosítása kapcsán Jászfényszarunál fénysorompót 
telepítenek. A munkálatokat 1978. szeptember 11-13. között végzik. 
A helyszűke miatt ideiglenes átjáró nem alakítható ki, ezért szükséges 

az útlezárás, húszperces időtartamokra. A régi elavult karos sorompót, 
melyet 24 órás szolgálattal, kézzel üzemeltettek, váltotta fel a korszerű 
fénysorompó. A két fénykép a régit és az újat mutatja korabeli felvéte-
lek alapján. Tóth Tibor

Fotók: a Városi Értéktár fotó archívumából

Kiss Tibor jászfényszarui FÉBE-
tagtól kaptam ezt az „ELSŐ SZENT-
ÁLDOZÁSI EMLÉK” képet, melyet 
1959. május 24-én Zelena Miklós 
hitoktató, káplán írt alá. Az emlék-
laphoz szorosan kapcsolódik ugyan 
e napon a régi plébánián (2017–18-
ban felújított önkormányzati tulaj-
donú épület) készült csoportkép.

A fotón az 1958/59 tanévből 
Hafner Dezsőné első osztályos tanu-
lói láthatók. A 39 fős osztályból 28 
fő először járult a szentáldozáshoz. A 
képen látható (balról jobbra) haladva 
Tóth Sándor, aki 1953–1960-ig volt 
itt káplán, Réz Dezső, aki Jászfény-
szarun, 1890-ben született, 1922-ben szentelték pappá, 1946–1960 
között volt Jászfényszaru plébánosa, 1971-ben hunyt el. A harmadik 
felnőtt Zelena Miklós, aki 1958–1960 között teljesített itt lelki szol-
gálatot.

1958 és 1960 között volt három papja a településnek, ezt követően 
egy káplán tevékenykedett az egyházközségben, az utolsó az 1967/68-
as évben Szabó István Miklós személyében. 1968-tól egy plébánosa 
van az egyházközségnek.

A fotón a képet adományozó Kiss Tibor az első sor bal szélén látha-
tó. Talán 61 év múltával sokan felismerik magukat.

Az egyházi információk Jászfényszaru plébániájának honlapjáról 
származnak. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Mit rejt a ládafia?
Október 16-án pénteken ismét összegyűlt a Csetresz-csapat. Témánk 

most a halloween volt.
Készültem a lányoknak sütőtökös muffinnal, vérvörös áfonya pálin-

kával, komor, fekete tálalásban, narancsszínekkel megbolondítva.
Két feladat várt a résztvevőkre: borosüvegekből lámpás készítése és 

szódabikarbónából bogaras fürdőbombák megalkotása.
SzabóZoltán üveges barátom elvállalta azt a hálátlan feladatot, hogy 

levágja a boros üvegek alját, ez lett a lámpásalap.
Vittem 3 féle nyomtatott mintát. Ebből tesával, vízzel matricát ké-

szítettünk, és egyben egy új technikát sajátítottak el a lányok. Viasz, 
festék, paszták segítségével mindenki ismét egyedit alkotott.

Második feladatunk a nyálka fürdőbomba készítése volt szódabikar-
bóna, citromsav, só, étkezési keményítő és olaj felhasználásával. Ki-
egészítésként műanyag bogarakat, műszemeket és szárított levendulát 
keverhettek hozzá.

Innentől megint az egyediség dominált. Illatos, illatmentes, bogaras, 
szemes, kézzel formázott, és volt szilikon formában készült alkotás is.

Kép és szöveg: Háfra Sóti Bernadett

Halloweenre készültünk
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A vértanúk emlékezete
Az aradi vértanúkat a szabadság-

harc bukása után, 1849. október 
6-án végezték ki – nem véletlenül 
ezen a napon – a bécsi forradalom 
és Theodor Baillet von Latour csá-
szári hadügyminiszter meggyilko-
lásának első évfordulóján. Azóta a 
forradalom és szabadságharc vér-
befojtásának gyásznapjaként emlé-
kezünk október 6-ára. Bár az Ara-
don kivégzett honvédtisztek száma 
tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis 
elsősorban az ezen a napon kivég-
zett tizenhárom tisztet tartja szá-
mon. S méltatlanul feledkezünk meg azokról, akik életét szintén 
kioltotta az elfojtott szabadságharc bosszúja, vagy életüket sanya-
rúságba döntötte.

A cikk szerzői arra vállalkoztak, hogy Jászfényszaru híres szülötteiről 
vagy az itt élőkről információkat gyűjtsenek, és egy cikksorozatban 
közreadjanak – az áprilisi, májusi, augusztusi lapszámokban már erről 
olvashattunk. Az arcképcsarnokban azokról emlékezünk meg, akik 
a tudomány, építészet, művészet tárgyi, szellemi javaival értékeket, 
örökséget hagytak ránk jászfényszarusiakra, vagy életüket áldozták a 
hazáért, szabadságért, s akikre méltán lehetünk büszkék – akkor is, 
ha az élet másfelé vezette útjukat. „Hogy dicső eleink nyomain járni 
taníthassunk…”

Marzsó Imre és Giuseppa Colonna emlékére
A Marzsó család őse, György, levéltári iratok szerint 1665-ben ka-

pott nemességet Verebélyi előnévvel. Egyes adatok szerint a család 
ősei már ennél jóval korábban is nemesi ranggal bírtak. A család a 
18. században származott el Trencsényből Tarcalra, majd Heves, Bihar 
és Szatmár vármegyékbe. Amikor Verebélyi Marzsó József és sipeki 
Balázs Anna házasságából a család öt gyermeke közül megszületik 
Imre (1795. február 14. Tarcal – 1863. január 5. Arad), nem is sejtik, 
milyen megpróbáltatásokkal teli sors vár rá. A házasságok a családot 
Jászfényszaruba juttatták. A kor szokásai szerint a katonai pálya volt az 
egyik legfontosabb felemelkedési lehetőség a nemesi ifjak előtt – így 
került a fiatal hadnagy is társai közé a császári hadseregbe. A család-
nak – egyes leírások szerint – szerény birtoka van Jászfényszarun, amely 
később (vélhetően 1830 és 1849 között) otthont ad Marzsó Imre csa-
ládjának is.

A waterlooi csatát követően, Napóleon uralmának végleges megdön-
tése után Európa három akkori nagyhatalma, Ausztria, Oroszország és 
Poroszország 1815. szeptember 26-án Bécsben létrehozza a Szent Szö-
vetséget. Hamarosan Franciaország is csatlakozik. A fő célkitűzés az 
egyre-másra fellobbanó európai forradalmi mozgalmak közös eltiprá-
sa, valamint a bécsi kongresszuson létrehozott status quo fenntartása.

Ez idő tájt az olasz népre kegyetlen idegen – előbb francia, majd 
osztrák – elnyomás nehezedik, amely ellen forradalmi nemzeti felke-
lések törnek ki. Ilyen 1820-21-ben a karbonárik mozgalma, melynek 
vérbefojtására Metternich osztrák kancellár és I. Sándor orosz cár csa-
patokat mozgósít. A Szent Szövetség intervenciója révén kerül 1821 
márciusában Verebélyi Marzsó Imre Itália földjére a Nápolyba bevo-
nuló Frimont-huszárok hadnagyaként a nápolyi király, V. Ferdinánd 
megsegítésére. A 9. huszárregimentben olyan nemes ifjak szolgáltak, 
mint gróf Széchenyi István, Dessewffy Arisztid, Csányi László, Mé-
száros Lázár s más későbbi vértanúk. Május 15-én az egész tisztikart 
bemutatták az udvarnál V. Ferdinád nápolyi királynak. Itt ismer-
kedett meg az akkor még csak 14 esztendős Giuseppa Colonna Di 
Stigliana hercegkisasszonnyal, Szicília és Nápoly alkirály, fia Luigi 
Di Colonnának (alkirály és ellentengernagy) lányával, akinek anyja 
Francesca Di Rivafinoli grófnő, a nápolyi királyné első palotahölgye. 
Marzsó Imre alhadnagy ezrede 1823. november 1-ig marad Nápoly-
ban. Eközben a fiatalok között romantikus szerelmi kapcsolat szövő-
dik, melyet a Colonna család egyre nagyobb aggodalommal figyel, 
hiszen sokkal előkelőbb házasságot képzeltek lányuk számára. A her-
cegnő 17. évének betöltése után a Colonna család 1825-ben beleegye-

zik a házasságba. Időközben a huszárezred elhagyja Nápolyt. Avensa, 
Vicensa, Padova és Verona után 1830-ban a csehországi Pardubicba 
vezénylik. Az ifjú kapitány és férj, apa 35 éves korában leszerel, és 
obsitosként családjával a magyarországi birtokukra, Jászfényszarura 
költözik. Magukkal hozzák gyermekeiket – egyes feljegyzések szerint 
két, mások szerint három gyermeküket – de két gyermekük minden 
bizonnyal már magyar földön születik. Gyermekeik: Lajos, Karolina, 
József, Emília (korán meghalhatott) és Ignác.

1848-ban Marzsó Imre, két nagyobbik fiával (Lajos, József ) a magyar 
szabadságharc oldalára áll, ő lesz a Nagyváradon szerveződő második 
nemzetőrzászlóalj őrnagya. Bem felterjesztése alapján 1849 áprilisában 
alezredessé léptetik elő. Az orosz invázió után előrevetődik a bukás le-
hetősége, de a három Marzsó a végsőkig kitart. Világosi fegyverletétel 
után a nemzetőr-alezredest két huszárfőhadnagy fiával együtt Gyulára 
szállították, ahol a tisztek az Almássy grófi család ősi parkjában adták 
át kardjaikat az orosz őrnagynak. Marzsó Imre felesége a viszontlátás 
reményében kétségbe esve elindult jászfényszarusi birtokukról Sar-
kadra (a nem is sejtett végzetes útra), hogy találkozhassék az orosz 
intervenciósok által Csigérszőllősnél foglyul ejtett nemzetőr-alezredes 
férjével, valamint két huszárkapitány fiával, Lajossal és Józseffel. Josefa 
Colonna Di Stiglianonak ugyanis tudomására jutott, hogy szeretteit 
az oroszok Kisjenőn és Zerinden át Sarkadra kísérték, és hamarosan 
átadják őket a szövetséges osztrákoknak. Sarkadon a hercegnő Anrep 
tábornok jóvoltából még találkozik ugyan övéivel, de a dühöngő kole-
ra áldozatává válik. A katolikus plébános püspöki nemes Zay János a 
későbbi váradi kanonok igazi „irgalmas szamaritános” módjára ápolta 
a betegeket, és temette a halottakat, magyart, németet, cseht, oroszt 
(bármilyen vallású is legyen) egyaránt. A halotti matrikula tanúsága 
szerint a 43. oldalon a 32. szám alatt szerepel: „1849. augusztus 17-én 
meg holt, temetve aug. 18-án Colonna Stigliano Jozefa Herceg Nő Római 
Catholica, Marsó Imre Nemzetőri Al Ezredesnek Neje, Nápoli Születés, 
Sarkad, 41 éves, Cholera. Temette Zay János plébános”

Évekkel később, az Aradon élő Marzsó Lajos így emlékezik: „A sze-
rencsétlenség, mely családunkat Sarkadon éré, iszonyú vala. A világosi 
események után ötödnapra Sarkadon elvesztettem anyámat, aki ritka jó 
anya volt. A colera kínjai között vesztém őt el, az utolsó szolgálatot József 
öcsémmel tevénk mellette. Fogoly kedves atyám magán kívül volt bána-
tában. Aradra hozatván, atyám és József öcsém a Várba, én meg a Fehér 
Kereszt fogadóba zárattunk. Engem kiszuperáltak, és elbocsájtottak, majd 
utóbb közlegénynek besoroztak. Atyámat golyó általi halálra, majd 15 
évi várfogságra, öcsémet ugyanúgy golyóhalálra, majd kegyelemből 14 évi 
várfogságra ítélték. Atyám 1863 ban halt meg szabadulása után (...) Így 
tette a sors családunkat semmivé.”

Verebélyi Marzsó Imre és fiainak nyughelye mára már teljesen az 
enyészeté, síremlék sem figyelmezteti az élőket, sem Aradon, sem 
Simándon (ahova Józsefet temették). A sarkadi temetőben a Zay csa-
lád kriptája mellett egy rózsaszín márvány sírkő, amely őrzi a magyar 
huszártiszt férje oldalán idegenbe szakadt, hazát cserélt hercegnő em-
lékét, s rajta keresztül a dicső huszár alezredes és őrnagy fiai emlékét 
is. A sarkadi Körösháti temetőben az aradi Golgota nyomán, a je-
len sorok írói (a gyűjtés gondozói) a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság képviseletében, kis koszorúval, mécsesgyújtással lerótták tisz-
teletüket a Marzsó család emléke előtt, Josefa Colonna Di Stigliano 
síremlékénél.

„Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szelleme-
ikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon 
keresztűl … áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 
‚s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; ‚s buzgó imával 
kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, 
mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!” 
(Kossuth Lajos, Torino, 1890. szeptember 20.)

Jelen írás a késői leszármazottak tájékoztatása, a család birtokában 
őrzött képek, dokumentumok felhasználásával és további korabeli ira-
tok áttekintésével készült. A Marzsó család szerteágazó utódai számta-
lan helyen a világban őrzik felmenőik emlékét. Mi a Kisjenőn (Arad 
megye, Románia) élőkkel, Marzsó Noémivel tartunk kapcsolatot, aki 
már korábban is kereste a jászfényszarusi emlékeket.

(folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)
A járványügyi helyzet miatt a tervezett személyes találkozás ez évben 

elmaradt. A továbbiak, a Marzsó család jászfényszarusi kötődésének fel-
tárása, folyamatban vannak, és szakavatott kutatásra várnak. Külön 
köszönettel tartozunk a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Le-
véltára, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár munkatársainak, a 
nagyváradi Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 
elnökének a segítőkész tevékenységéért és Kovács Béla olvasószerkesz-
tői, rendszerező munkájáért.

Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Források:
Bem altábornagy felterjesztésére, Közlöny 1849. 04-25 / 8. szám
Bevilagua Borsodi Béla: Verebélyi Marzsó Imréné Josefa Colonna Di 

Stigliano sarkadi sírja, Nemzeti Újság 1929. augusztus 25.; Krónika 
1988. 07.01. (7.-8. szám); Gyulai Kis Kalendárium 1930

Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara; Zrínyi Katonai 
Könyv- és Lapkiadó, Budapest 1983; Arcanum

Csanád János írásai: Szabadságharcos törzstisztek kálváriája 150 év táv-
latából, Nyugati Jelen, Arad 1999; Fények az aradi Golgota árnyéká-
ban, Arad 2016.

Dusnoki-Draskovich József: Nyitott múlt. Tanulmányok, történetek Gyu-
láról, Békés vármegyéről és a fordított világról – Gyulai füzetek 12. 
(Gyula, 2000)

Honvéd schematizmus, Az 1868-ban még életben volt 1848/49-es hon-
védtisztek névkönyve. Összeállította Mikár Zsigmond, Pest 1869.

Dr. Kacziány Géza: Magyar vértanúk könyve, Budapest 1905; képei a 
gróf Kreith Béla-féle 1848-49-i Ereklye Gyűjtemény és Kossuth Múze-
um képtárából valók

Kemény Krisztián: Erőviszonyok az észak-erdélyi hadszíntéren 1848. de-
cember közepén, Hadtörténelmi Közlemények 2016.

Kordics Imre: Verebélyi Marzsó Imre; A szabadságharc zászlaja alatt – Az 
1848–1849-es forradalom a Partiumban és a Bánságban, Patriumi 
füzetek 13. 2000., Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság Nagyvárad

Dr. Köteles Lajos. A szerelmes hercegnő és a huszár; vitalap 2018.
Marzsó Lajos: Úti jegyzetek, Magyar Nemzeti Levéltár
Hermann Róbert: Csány László kormánybiztos iratai 1848-1849 II. kö-

tet, Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1998
Saáry Éva: Romantikus történet, a Xl. Magyar Találkozó krónikája az 

Árpád Akadémia XXXV. évkönyve, Cleveland, Ohio 2001.
Sarkadról jelentik: Gyászistentisztelet Colonna dl Stigliano Josefa herceg-

nő emlékére, Magyarság 1929. 08-20 / 187. szám; … sírját Almásy 
Denise grófnő ősszel fogja rendbe hozatni, Budapesti Hírlap, 1929. 
augusztus

Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskemétiek a szabadságharcban II. Gáspár 
András honvéd tábornok (Kecskemét, 2002)

népfőiskolai Hálózati program Jászfényszarun

a BeDekoviCH lőrinC népfőiskolai társaság műHelyéBen

A Társaság az Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat szer-
vezeteit műhelyfoglalkozásra hívta Jászfényszarura 2020. október 
14-én. Az európai uniós pályázati forrásból három nagy területi 
egységben zajlott a Nemzeti Művelődési Intézet művelődő közös-
ségek programja: Észak-Magyarországon, Nyugat-Magyarorszá-
gon és az Alföldön. A program célja, hogy a Magyarországon és 
a Kárpát-medencében működő népfőiskolák kapcsolatba kerülje-
nek egymással, szakmai tevékenységeiket, jó gyakorlatokat bemu-
tatva hálózatot alakítsanak ki.

Az észak-magyarországi projektben ebben az évben tíz népfőiskola 
bevonásával, szervezetenként két fő részvételével Borsod, Heves, Nóg-
rád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megyei népfőis-
kolák vesznek részt a hálózatépítésben. Így került sor a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság műhelymunkájára. A szervezők arra tö-
rekedtek, hogy bemutassák – a társaság működése mellett – a település 
intézményeinek és szervezeteinek tevékenységét, együttműködéseket, 
a helyi értékeket, s feltárják a kapcsolódási lehetőségeket.

A Rimóczi-kastélyban jász viseletben Pető Ottóné Kapalyag Éva 
háziasszonyként fogadta, kínálta az érkező vendégeket. Győriné dr. 
Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere köszöntőjét követően 
néptánc kincseink bemutatkozása után az Iglice Folklór Kulturális 
Alapítvány tevékenységéről Péter Szilárd, a művészeti iskola tanára, az 
Iglice Gyermeknéptánc Együttes vezetője adott tájékoztatást. A jász-
kapitányság hagyományát Nemes József regnáló jászkapitány, a viseletet 
Ilona asszony mutatta be. A népzeneoktatás a világzene élvonalából 
címen Unger Balázs a Népművészet Ifjú Mestere a művészeti isko-
la tanára, a Cimbaliband együttes vezetője bemutatójára – betegsége 
miatt – a digitális térben került sor. A felnőttképzési törvény új sza-
bályairól Dobos Gergely felnőttképzési szakértő tartott előadást, amely 
nagy szakmai elismerést kapott. Rövid kávészünet után a Múzeum és 
Népfőiskola – Együttműködés a művészetek tükrében – Farkas Edit, 
a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója tájékoztatta a jelenlé-
vőket a sok éves közös programról. Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság tevékenyégét, a helyi szellemi értékeket Kovács Béláné Pető 
Magdolna, a társaság elnöke mutatta be.

A gasztronómiai különlegességekből, helyi specialitásokból a Régi 
Kaszinó étteremben kaptak bőséges ízelítőt a vendégek. Az ebédet kö-
vető várostörténeti séta – dr. Farkas Kristóf Vince történész vezetésével 
– első részében a városházán a polgármester asszony egy üdítő kávéval 
látta vendégül a résztvevőket, s csoportfotó készítésére is sor került. 

A bemutatott Időszalag című rekeszes tűzzománc kép mindenki el-
ismerését elnyerte. Városközponti Gyermek Centrum, Bedekovich 
sétány, a Szent Erzsébet Közösségi Házban a Gyökereink fotókiállítás 
és Penczner Pál festményei a Régi Parókián lévő Bedekovich fotó, tér-
kép, régi képeslapok, fotókiállítások és kültéri alkotások bemutatására 
került sor. A római katolikus templom értékei mellett Görbe Jánosné 
Amálka hímzett oltárterítői méltán arattak sikert. A résztvevők már 
a Rimóczi-kastélyban kialakított időszaki népfőiskolai kiállításon 
is megcsodálták a jászsági szűcshímzést. Szakavatott szemekkel ke-
resték a jászsági szűcsök subákra, ködmönökre varrt csodás hímzés-
motívumait a büdösbogarat, saskörmöt, császárszakállt, vesevirágot. 
A Bedekovich-emlékoszlopnál a neves geodéta tiszteletére a csoport 
elhelyezte a Nemzeti Művelődési Intézet és a Népfőiskola koszorúját. 
Huszár hagyományőrzés a Jászságban témában Ézsiás Vencel hagyo-
mányőrző huszárkapitány a Magyar Huszár és Katonai Hagyomány-
őrző Szövetség alelnöke, a jászfényszarui Szűcs Mihály Huszárban-
dérium parancsnoka tartott igen szemléletes előadást, s most sem 
maradhatott el a csoportos fotó készítése. Az Alfa Rehabilitációs Non-
profit Közhasznú Kft. Jászfényszaru Varrodájában készített termékei-
ről is hallhattak a jelenlévők, miközben egy kuriózum „lovas termék” 
felismerésére, a függeszthető, hordozható hevederekből varrt etetőhá-
ló – szénatartó – mint helyi termék készítésének bemutatására került 
sor. A Zilahy műterem szabadtéri tárlatára már csak egy rátekintésnyi 
idő jutott. Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatója a Közművelődés intézménye Jászfényszarun 
címmel a helyszínen tartott előadást, s mutatta be az alkotóművészek, 
Eventus diákok anyagát és Ézsiás Gyöngyike Az idő nem fontos című 
tárlatát. Az estébe nyúló beszélgetés során tovább szőtték a közműve-
lődés résztvevőinek hálóját.

Hagyomány és kreativitás
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A szervező népfőiskola köszönettel tartozik az együttműködő part-
nerek Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár felé és az előkészítésben, lebonyolításban segítők, elő-
adók felé egyaránt. A fenn említetteken kívül a háttérben még sokak 
tevékenysége hozzájárult a program sikeréhez, a település bemutatá-
sához. A teljesség igénye nélkül: Bobályné Bányai Mária (előkészítés, 
lebonyolítás), dr. Dobos László (Jászok Egyesület ajándékai), Dobos 
Mariann (intézménybemutató), Farkasné Csépány Izabella (előkészí-
tés, lebonyolítás), Jakusné Farkas Ildikó (Jász Fazekas, kiállító), Koncsik 
Béla (méz, kiállító), Kovács Béla (előkészítés, szervezés), Kovács Zoltán 
(kosárfonó, kiállító), Lassú Imre (fazekas, kiállító), Megyaszai Józsefné 
(varrodai tevékenység), Molnár György és felesége (méhészet), Pető Lász-
lóné (rostélyos kalács recept), Pető István (fotókiállítás), Réz Bertold (in-
formatikai háttér biztosítása, fotók készítése), Szilágyi Dezső (fafaragó 
népi iparművész, kiállító), Vágó Tibor és munkatársai (étkeztetés), Vas-
né Sass Katalin (hímző népi iparművész, kiállító) id. Zsámboki Sándor 
(templom gondnoka), Zsámboki Sándor és a GAMESZ munkatársai 
(helyszínek biztosítása) – mindenkinek köszönjük a közreműködést.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság postai le-
vélben értesítette a népfőiskolai társaságot, hogy id. komori 
Bedekovich Lőrinc munkássága felvételre került a megyei érték-
tárba.

„Vincent Lawrence forgatókönyvíró elmesélte, hogy mennyire izgult egy 
alkalommal, amikor egy beküldött forgatókönyvére várt visszajelzést a 
stúdiótól, és a csengetésről tudta, ha megérkezett a postás a várva várt 
hírrel, mivel a postás mindig kétszer csengetett.”

Lassan egy éve már, hogy ismét áttekintve az „értéktári eljárásren-
det”, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvényt, hivatkozva a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet-
re, s magunk mögött tudva a Bedekovich-emlékév 2019/2020 esemé-
nyeit, eredményeit egy gyűjtő munkába kezdtünk, hogy elkészítsük 
ajánlásunkat a Bizottság felé. A javaslat a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaság, mint szervezet nevében került beadásra a nemzeti 
érték az épített örökség és kulturális örökség szakterület kategóriában. 
A postás levelet hozott – nagyon vártuk már – a Bizottság elnöke arról 
tájékoztatott, hogy a Megyei Értéktár Bizottság 3/2020 (X.22.) számú 
határozatával

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc
a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnök munkássága

nemzeti érték
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba felvételt nyert.

Mivel a mérnök ismertsége, minősége, egyedisége alapján tekinthető 
országos szintű értéknek, ezért a bizottság a Magyar Értéktárba tör-
ténő felvételét javasolja. „Külön gratulálok ahhoz, hogy a bizottság az 
értéket országos elismerésre is méltónak találta. … Köszönöm, hogy értékes 
javaslatával hozzájárult a megyei értékeink gyűjteményének gyarapításá-
hoz.” Rózsa Lajos, a Bizottság elnöke

Horváth Gergő Id. komori Bedekovich Lőrinc főmérnök emlékezete 
című CATASTRUM 7. évfolyam 1. szám 2020. évnegyedes kataszter-
történeti folyóiratban – utalva a népfőiskolai Bedekovich konferenci-
ára és kiállításokra – az alábbiakban foglalta össze a mérnök munkás-
ságát, majd bemutatja a kiállítást.

„Id. komori Bedekovich Lőrinc (1751–1823) a 18–19. század fordu-
lóján élt, és kevéssé ismert mérnökök egyike, négy évtizedes munkássága és 
szakmai hagyatéka alapján mondhatjuk, hogy korának egyik kiváló szak-
embere volt. Személyéhez kötődően 2019 kettős évfordulót is elhozott: 240 
éve, 1779-ben választották meg a Jászkun kerület főmérnökének, és 200 
éve, 1819-ben vonult onnan nyugdíjba. A kettős évforduló kiváló alka-
lomként szolgált arra, hogy a főmérnökről a Jászkunság is megemlékezzék, 
így több program keretében is megismerhették a személyét és munkáit, 
azok jelentőségét. A Jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság 2019 szeptemberében emlékkonferenciát rendezett Jászfényszarun, 

ahol az előadások kiemelten a geometráról és koráról szóltak, november-
ben pedig megnyílt a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltárával együttműködésben készített, a főmérnök kéziratos 
térképeiből összeállított molinós vándorkiállítás. Utóbbi nem titkolt cél-
ja, hogy egyrészt a szakember emlékét, szakmai és kulturális hagyatékát 
ápolja, másrészt munkásságán keresztül megidézze a Jászkunság két évszá-
zaddal ezelőtti világát.”

(A kiállítási anyag több helyszínen bemutatásra kerül, ismételten 
egyeztetünk a módosított időpontokról – szerk.)

Itt kell megemlítenünk, hogy az ajánlás elkészítésében jelentős szak-
mai hátteret dr. Farkas Kristóf Vince történész, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára munkatársai, kü-
lönösen Horváth Gergő igazgatóhelyettes és a MNL Heves Megyei 
Levéltára dr. Kovács Melinda főlevéltáros biztosítottak. A MNL 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára igazgatója Csönge Attila és 
a MNL Heves Megyei igazgató asszonya nevében Varga Zsolt igaz-
gatóhelyettes támogató ajánlása messzemenően hozzájárult a nemzeti 
érték elismeréséhez – külön köszönettel tartozunk ezért mindenkinek!

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Seress Imre (Jászfényszarun, 1860. november 1-jén született, Buda-
pesten, 1938. június 10-én hunyt el) költő, író, hírlapíró, szerkesztő és 
sok egyéb tevékenységet végzett „polihisztor”.

Életútját részletesen összefoglalta születésének 150. évfordulója al-
kalmából a Mi újság Fényszarun? Jászfényszaru város lapja 2010. ok-
tóberi számának 16. oldalán Farkas Kristóf Vince történész.

Munkásságának nagy része az irodalomhoz, íráshoz kötődik. Sziny-
nyei József: Magyar írók élete és munkái kiadványából tudjuk: 19 éve-
sen nyerte meg első 10 aranyos pályadíját egy német műfordítással 
és 5 aranyat egy szónoki beszéddel. Első írása 20 évesen 1880-ban a 
Honban volt olvasható.

Első könyve 25 éves korában Budapesten 1885-ben jelent meg Hári 
János Iliásza eposz 12 énekben. Egy évvel később adták ki Hári János 
Odysszeája, amely szintén eposz 12 énekben. A könyvei több kiadást 
megéltek.

A FÉBE tulajdonában van 1900-ban Budapesten a Magyar Keres-
kedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat kiadása. Seress Imre: 
Két millió mint házassági akadály című humoros regény 91 oldalas 
terjedelemben. A könyv végén Seress Imre nyolc egyéb elbeszélése 37 
oldalon található.

A FÉBE tulajdonában van Budapesten 1920-ban a Magyar Nemzeti 
Munkáskönyvtár kiadásában megjelent Seress Imre: Hári János Iliásza 
és Odisszeája első két könyvének összevont kiadása, 263 oldal terje-
delemben. A könyvet: „Hódolata és baráti ragaszkodása jeléül a költő 
RÁKOSI JENŐNEK* ajánlja.”

1989 októbere és 1997 januárja között a FOKT Kisállatfeldolgozó 
Üzemében munkaügyi csoportvezetőként dolgoztam. Az adminiszt-
ráció vezetője (kvázi főkönyvelő) Nagy Józsefné Seres Hajnalka volt, 
akihez a munkaügyi csoport is tartozott. Mai szóhasználattal, az állás-
interjú alkalmával, mikor megtudta fényszarui vagyok, megkérdezte, 
ismertem-e a Seress tanítónőket? Feleltem, igen, de engem már nem 
tanítottak, mire közölte, a nagyapja testvérei voltak. Később hozott 
nekem egy régi agyonhasznált és hiányos könyvet ajándékba, hogy 
ebben a Jászfényszarun született Seress Imre versei találhatók. A nagy 
háboru legendái, mivel minden lap tetején ez volt olvasható, gyanítot-
tam ez lehet a könyv címe.

Huszonöt év elteltével sikerült megszerezni a FÉBE-nek egy hibátlan 
könyvet, melyet 1920-ban a szerző saját kiadásában az Apostol Nyom-
da vastag papírra nyomtatott Mühlbeck Károly és Volkoff Ulászló 
rajzaival illusztrálva. A nagy háboru legendái című 288 oldalas igen 
vaskos könyv negyven verset tartalmaz. A versek igen terjedelmesek, 
ezért egy rövid, négy versszakos versét választottam.

(folytatás a 22. oldalon)

A postás mindig kétszer csenget
160 éve Jászfényszarun született 

Seress Imre



22 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/11

(folytatás a 21. oldalról)
Seress Imre: Miért nincs ugy, mint tavaly…
1915.

Hideg esőt hideg szél permetez, | Szobában is öl testet, lelket ez;
Lég nyirka áthat csontot és velőt, | Utcán dideregnek a járókelők.
Oh, zordon ősz! Tavaly mily szép vala,
S mily hosszu a vénasszonyok nyara!
Napfény tüzelt november derekán, | Az őszirózsa bimbózott buján;
Cseresznyegalyon ujra rügy fakadt, | S csodáltunk rajta új virágokat…
Oh, az idén mért nincs úgy, mint tavaly,
Nem volna akkor semmi, semmi baj!
Harcok terén, lövőárkokba’ kint, | Mit szenvedhetnek drága fiaink!
Süvitő szélben ugy szitál a hó, | Szobában is ez oly borzasztó!
Metsző hideg áthat csontot, velőt, | Utcán alig járnak járó-kelők.
Oh, szörnyű tél! Tavaly milyen enyhe volt!
Jég nélkül a Dunának habja folyt,
Csak őszutóját hozta január, | És gyertyaszentelőkor napsugár
Hevétől a feslő rügyek fölött | Szép sárga lepke vigan röpködött…
Oh, az idén mért nincs ugy, mint tavaly,
Nem volna akkor semmi, semmi baj!
Harcok terén, lövőárkokba’ kint, | Mit szenvedhetnek drága fiaink!
A lég enyhülni nem fog már soha? | Fogolyként nyügöz a sivár szoba!
Vihar dühödten rázza a tetőt, | Utcán még prémben a járó-kelők.
Ez is tavasz? Tavaly mily szép vala! | Már márciusban szólt pintyek dala,
Az április jött, mint nyár hirnöke, | Éltet lehelt a föld minden röge;
Húsvét hetében százszorszép fakadt, | S fecskék ujongtak az eresz alatt…
Oh, az idén mért nincs ugy, mint tavaly.
Nem volna akkor semmi, semmi baj!
Harcok terén, lövőárkokba’ kint, | Mit szenvedhetnek drága fiaink!
Tikkaszt a lég, bár szellő lengedez, | Árnyékban is testet-lelket öl ez!
A napsugár szur csontot, velőt, | Utcán szédülnek a járó-kelők;
Oh, szörnyű nyár! Tavaly olyan vala, | Mint a tavasz teljes diadala!
A rózsa nyílt augusztus közepén, | Vadgesztenyék még zöldeltek üdén;
Kétszer lehelt az akác illatot, | Egy Édenkertben teltek a napok…
Oh, az idén mért nincs úgy, mint tavaly,
Nem volna akkor semmi, semmi baj!
Harcok terén, lövőárkokba’ kint, | Mit szenvedhetnek drága fiaink!

A vers „A nagy háboru legendái” kiadásban szerepel, annak betű 
szerinti leírása. A verssel egyúttal emlékezünk mindenkire, de különö-
sen a fényszaruiakra, akik az első világháborúban a hazáért harcoltak, 
hősként elestek, vagy a háború után hazajöttek. A 100 és 120 éves 
könyvet lapozgatni is önmagában élményszámba megy. A könyvek a 
Városi Értéktárban találhatók, akinek felkeltette érdeklődését, elolvas-
hatja vagy megnézheti.

* Rákosi Jenő (1842–1929) magyar író, újságíró, színházigazgató, 
lapszerkesztő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező, a Kisfaludy Társaság rendes és a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagja.

Tóth Tibor

Tájékoztatás a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2020. évi 
közgyűléséről, őszi tervekről.

A Társaság a 2020. évi rendes közgyűlését szeptember 28–án tartotta 
meg a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján.

Előzmények
A járványhelyzetre és a kormányzati intézkedésekre tekintettel a 

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) elnöksége meg-
ismerte és tudomásul vette azt az elnöki tájékoztatást, amely szerint 
elhalasztják a BLNT 2020. május 25-re tervezett rendes közgyűlését. 
Az elnökség arról is határozott, hogy a jelenlegi vezetők meghosszab-
bított megbízással – legkésőbb 2020. szeptember 30-ig – lássák el a 
vezetői feladatokat. A járványhelyzetre és a kormányzati intézkedé-
sekre tekintettel az elnök látta el a határozathozatalt. Előkészítette a 
jogszabályi változások miatt szükségessé vált alapszabály módosítást és 
a szeptemberi közgyűlést, amelyen tisztújításra is sor kerül. A javasla-
tok alapján a jelölő bizottság elnöke Bordásné Kovács Katalin, tagjai 

Bobályné Bányai Mária, Fózer Tibor Pálné, akik az eljárásrend szerint 
elvégezték előkészítő munkájukat (lemondó nyilatkozatok a teljes ve-
zetőség részéről, ajánlások, a jelöltek megkeresése, elfogadó nyilatko-
zatok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok 
elkészítése), amelyet ezúton is köszönünk. Döntés született arról, hogy 
a nyárra tervezett tábor 2020-ban nem kerül megtartásra, 2021-re az 
előkészítése és meghirdetése folyamatban van.

Közgyűlés
A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok szerint került megtar-

tásra. 1. Az Egyesület Elnökének beszámolója a 2019. évben végzett 
szakmai munkáról és gazdálkodásról. Hozzászólások, a beszámolók 
elfogadása. 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a gazdálkodás el-
lenőrzéséről – az egyesület 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója, 
közhasznúsági melléklete és kiegészítő melléklete ismertetése. Hozzá-
szólások, a beszámoló elfogadása. 3. Az elnökség 2020. évi tervei, költ-
ségvetés tervezetének ismertetése. Hozzászólások, javaslatok. A 2020. 
évi tervezett feladatok és költségvetés elfogadása. 4. Az új vezetőség 
megválasztása. 5. Alapszabály módosítása 6. Egyebek. Levezető a tár-
saság elnöke, Kovács Béláné Pető Magdolna, a jegyzőkönyvet Kaszainé 
Ocskó Györgyi készítette.

Tisztújítás a lejárt mandátumok miatt, s az ellenőrző bizottság egy 
tagja, Mészáros Tivadar elhalálozása miatt esedékessé vált. Mészáros 
Tivadar a kolléga, igazgatóhelyettes emlékét tisztelettel megőrizzük.

Az előkészítő munkákról beszámolt, és az új jelölteket bemutatta 
Bordásné Kovács Katalin, a jelölő bizottság elnöke, majd szavazásra 
került sor. A megválasztott elnökségi tagok: Berényi Ferencné – el-
nökségi tag, dr. Farkas Kristóf Vince – elnökségi tag, Kovács Béláné 
Pető Magdolna – elnök, dr. Soltész Anikó – elnökségi tag, Tamus 
Angéla Erzsébet – titkár. A megválasztott ellenőrző bizottsági ta-
gok: Ácsné Csontos Mária – ellenőrző bizottsági tag, Pásztor Zsu-
zsanna – ellenőrző bizottsági tag, Török Imréné – ellenőrző bizottság 
elnöke.

Berényi Ferencné: Az általános iskola igazgatóhelyetteseként már 
kezdetektől az alapítók szándékával kapcsolódott be a civil szervezet 
munkájába, ahol elnökségi tagként, majd a felügyelő bizottság el-
nökeként a törvényességi felügyeletet látta el, majd ismét az elnök-
ség tagjaként segíti tevékenységével a szervezet munkáját. Operatív 
megvalósító volt a szakiskolai képzési tematika alakításában, ezzel is 
megalapozva a népfőiskola képzési tevékenységét. Lehetősége szerint 
sokféle programba bekapcsolódik, reális gondolkodással, tanácsaival 
véleményformálással folyamatosan segíti a szervezet önmegvalósítását.

Dr. Farkas Kristóf Vince: Történész, aki már fiatal kora óta elköte-
lezett a Bedekovich család életművének kutatásában, feltárásában és 
bemutatásában. Így egyértelmű volt mindenki számára, hogy a nép-
főiskolai tagsággal szinte egy időben az elnökségben is szerepet vállalt. 
A szervezet számára is megtisztelő, hogy szakdolgozatának elkészítésé-
vel a Bedekovichok nyomában kutatott, majd számtalan tanulmányt, 
cikket jelentetett meg a Bedekovich életművekkel kapcsolatban. Mára 
elismert szaktekintéllyé vált a szakmában. A szervezetben folytatott 
értékfeltáró és értékőrző tevékenysége domináns, a népfőiskolai prog-
ramok, tárlatok, táborok ismert és elismert idegenvezetője.

Kovács Béláné Pető Magdolna: Iskolaalapító személyisége meg-
határozó volt a civil szervezet létrehozásában, ezzel párhuzamosan a 
szakiskolai tematikák kidolgozásával a felnőttképzés csírázó magjait 
hintette el. Szakterülete munkakörében és a civil életben is a forrás-
lehívás, pályázatok írása, a tervezett projektek szakmai végrehajtása és 
felügyelete. Erőssége: menedzsment irányítása, kölcsönös tiszteleten 
alapuló kapcsolatépítés, szakmai időterv készítése, betartása, közösség-
szervezés, csapatmunkában való részvétel, stratégiai tervezés, hatékony 
értékteremtő operatív munka.

Dr. Soltész Anikó: jogász, közgazdász. „Még aktív civil vezető, a 
SEED Alapítvány ügyvezetője voltam, amikor a BLNT vezetését meg-
ismertem. A kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló személyes 
kapcsolatból immár több évtizedes munkakapcsolat lett. Nehéz lenne 
felsorolni, hány projekt, hány munkaóra, hány feladat és megoldás 
van már mögöttünk – erről képek sokasága tanúskodik. De ami iga-
zán fontos, az a segítség, amit közösen nyújtottunk: a lelkek, akiket 
megmentettünk, akiknek a „magamban is bízhatok” hitét visszaadtuk, 
akiket tudással és a közösség erejével a munka világába visszavezet-
tünk. A munkakapcsolatból máig tartó tisztelet lett, és ha bármiben 

„Ez az ősz más mint a többi,
ezt Te is jól tudod”
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segíthetek, ezután is megtaláltok, ha elnyerem a bizalmat. Üdvözlettel: 
Soltész Anikó”

Tamus Angéla Erzsébet: A THN-TAMUS Kft. tulajdonosa, emellett 
egyéni vállalkozó is. Vállalkozásaival szerződéses kapcsolatban áll az 
OTP Pénzügyi Pont Kft.-vel, az OTP Ingatlanpont Kft.-vel, valamint 
az EU-Solár Zrt.-vel. Fő feladata, egyben erőssége is, a toborzás, csa-
patépítés, mentorálás. A megyében két irodát üzemeltet, Szolnokon 
és Jászberényben. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségi tagja immáron 16 éve. A Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság alapító tagja. Vállalkozásának stabil építésében 
nagy segítséget jelentett a Népfőiskola szervezésében megtartott vállal-
kozónői képzés is, amire a mai napig szeretettel gondol.

Ácsné Csontos Mária: Az óvoda vezetőjeként segítőkész együttmű-
ködő partner volt minden népfőiskolai programban. Több évtizedes 
szakmai, gazdasági, vezetési tapasztalatokkal rendelkezik. A népfőis-
kola és az óvoda intézményi kapcsolata a kölcsönös tiszteleten alapult. 
A segítő közreműködés eredményeként a kicsi gyermekeken át szinte 
minden családhoz eljutott a népfőiskolai programkínálat. Az együtt-
működés során kollégái, az intézmény dolgozói is bekapcsolódtak a 
programokba, élni tudtak a képzési vagy a felkínált szakmai progra-
mok, kirándulások lehetőségeivel.

Pásztor Zsuzsanna: A népfőiskolai társaság megalakulásától kezdve 
szakmai segítséget nyújtott számviteli és pénzügyi ismeretei által. Nagy 
szakmai gyakorlattal rendelkező, lelkiismeretes, kitartó, szakmája iránt 
elkötelezett ember. A munkákban megbízható, segítőkész partner, 
mérlegképes könyvelő, naprakész ismeretek megszerzésére törekszik. 
Tanácsaival folyamatosan közreműködik a népfőiskola munkájában. 
Ahogyan ideje engedi, rendszeres közreműködője a programoknak is.

Török Imréné: Alapító tag, ellenőrző bizottsági tagként, majd az el-
lenőrző bizottság elnökként már a kezdetektől az ügyvitelt segítette, 
az egyesület működését ellenőrizte. Aktív korában megszerzett nagy 
ügyviteli, gazdasági ismeretei, gyakorlata sokat jelentett a szervezet 
kialakításában, elindításában. Tanácsaival, tapasztalatai megosztásával 
rendszeresen segíti a népfőiskola jogszerű működését. Ahogyan ideje 
engedi, rendszeres résztvevője a programoknak.

Személyük jelenléte a vezetőségben megtisztelő a népfőiskolai tár-
saságnak. Az elnök a vezetőség, a társaság nevében köszönte meg a 
leköszönő elnökségi tagok: Kaszainé Ocskó Györgyi, Sándorné Tóth 
Éva munkáját. A továbbiakban az alapszabály módosításáról döntött 
a közgyűlés. A tagdíjat az alábbiakban állapította meg: a tagdíj éves 
összege: 500 Ft/év a diákoknak és a nyugdíjasoknak, 1000 Ft/ év a 
többi felnőttnek.

A 2020. évi szakmai tevékenység egyike az Értékőr Műhely prog-
ramsorozata (kézműves szappankészítés, Hunnia csipke készítése, 
családi örökségből helyi termék, fotópályázat kiírása, programok 
online téren), a Bedekovich Galéria eseményei és tervei. A hálózati 
eseménysorozatról is tájékoztatást kaptak a jelenlévők: Hálózatépítés 
– műhelyfoglalkozás az észak-magyarországi népfőiskolák körében – A 
Művelődő közösségek Észak-Magyarországon címen öt megye bevo-
násával népfőiskolai hálózatépítés kezdődött. A projekt szakmai köz-
pontja a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Igazgatósága. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság innen kapta 
a megkeresést, felkérést, hogy csatlakozzon e programhoz. A műhely 
célja, hogy a már működő népfőiskolák tagjai megerősítsék motivált-
ságukat, szerepüket, valamint információt kapjanak a népfőiskolák és 
a közösségi művelődési lehetőségek területeiről, funkcióiról, együtt-
működési lehetőségekről. További cél, hogy a közösségfejlesztésről, a 
közösségi tervezésről, a fiatalok bevonásáról, saját vezetői szerepükről 
ismereteket szerezzenek, és a saját közösségeikben kamatoztatva hasz-
nálni tudják azokat. A műhelyfoglalkozás sorozat 2020. februárban 
kezdődött, és 9 hónapon át, a tervek szerint minden hónapban egy al-
kalommal, mindig más településen találkoznak majd a műhely tagjai.

Közgyűlés óta …, hogy milyen az ősz
„A felhő sem olyan, mint nálunk | És milyen más az őszi fény! …
Itt hűvös ősz van. Lehullott már | Az első, hideg őszi dér,
Lemondani tanít a hulló, | Búcsuzó, sárgult falevél...”

(Ady Endre: Milyen az ősz?...)
A hálózati műhelymunka jászfényszarusi találkozójának időpontja 

módosításra került, októberben valósult meg. A hagyományos Erzsé-
bet-napi programsorozat és a tervezett Párbeszéd a megpróbáltatásról 

című dr. Csókay András – Skrabski Fruzsina – Farkas Erzsébet könyv-
bemutató beszélgetés a kialakult járványhelyzetre való tekintettel 
nem kerül megtartásra, 2021-re tervezzük, az egyeztetés megtörtént a 
résztvevőkkel. A Megyei Értéktár Bizottság határozatot hozott – idős 
Bedekovich Lőrinc munkássága, mint nemzeti érték, felvételre került 
a megyei értékek közé. A hagyományos, a karácsonyi ünnepkörhöz 
kötődő, ebben az évben 25. éves Adventi Kávéház program – szintén 
a kialakult járványhelyzet miatt – nem kerül megtartásra. Kérjük, kí-
sérjék figyelemmel a digitális térben zajló eseményeket, felhívásokat, 
híreket, beszámolókat a népfőiskola honlapján, közösségi oldalain.

Kovács Béláné Pető Magdolna
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nevében

áldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt kívánunk!

A Magyar festészet napját új kiállítás nyitásával ünnepelte a Ham-
za Gyűjtemény és Jász Galéria 2020. október 17-én, szombat dél-
után. Ézsiás Gyöngyike jászberényi születésű, jászfényszarusi szár-
mazású festőművész „Az idő nem fontos” című tárlatát Farkas Edit 
múzeumigazgató ajánlotta a népes számú közönség figyelmébe.

„Négy hónappal ezelőtt különleges tárlat nyílt Jászfényszarun… még 
valamikor év elején egyeztettük le … Aztán jött a pandémia, a bezárt-
ság, a befelé fordulás... De az égiek azt akarták, hogy júniusban Jász-
fényszarun kiállítás nyíljon, s hogy később most itt, Jászberényben is.

Benne vagyunk rendesen a járvány közepében... Viszont úgy gondo-
lom, a lélekemelő programoknak, kiállításmegnyitóknak igenis ebben 
a helyzetben is van létjogosultsága, sőt ... A magyar festészet napjá-
hoz kapcsolódóan a kortárs festők bemutatkozásának meg főleg. 
Hiszen erre jött létre ez az ünnep Bráda Tibor kezdeményezésére 
2002-ben, hogy október 18-án, Szent Lukács, a festők védőszentje 
ünnepén bizony a kortárs képzőművészetet ünnepeljük. S az, hogy 
mára több hetet felölelő rendezvénysorozattá nőtte ki magát ország-
szerte, az is azt mutatja, hogy mennyire szükség van ünnepelni...

Izgulunk … Nem véletlenül, hiszen hiába tudjuk, hogy minden 
rendben van, a helyén van és ünnepelni jöttünk ... Azért egy meg-
nyitó, egy kiállítás – nem is kicsit – kitárulkozás is... Megmutatom 
magam, és bizony, aki lát, az látja az alkotó mélységeit és magasságait 
is ilyenkor... Gyöngyike bemutatkozó gondolatai sem a hagyomá-
nyos szálon mozognak, hiszen már ott is kinyílik: beenged minket 
a saját világába, s nem tényekről, adatokról ír, hanem érzésekről és 
élményekről.” A kiállításmegnyitó hangulatát kellően megalapozta a 
Szent Efrém Férfikar – felvételről elhangzott Kae Le Kae gospel és az 
Archiminia című, görög tradicionális újévi köszöntő.

„Chronia Pola – hallhattuk az imént, ami szabad fordításban azt je-
lenti, Éljen soká! Nos, én is ezt kívánom! Éljen soká a magyar festészet, 
éljenek soká az alkotók, s mai ünnepeltünk, Ézsiás Gyöngyike!” A ki-
állítás megtekinthető 2020. novemberében a Hamza Gyűjtemény és 
Jász Galéria nyitvatartási idejében.

A hónapok óta tartó, lassan már torkunkat szorongató pandémiában 
nem is lehetne más aktuálisabb, mint a meghívón is látható idézet: „Az 
idő nem fontos …, Csak az élet számít.” (Luc Besson: Az ötödik elem)

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

„Az idő nem fontos …,
Csak az élet számít”

Fotó: Pető István
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Katona József utca (Jászfényszaru 2013-ban 
kiadott térképén megtalálható: D3)

Az utca, mivel a település központjában talál-
ható, nem meglepő, hogy már a 18. században 
is létezett. A XX. század elejétől Hold utca volt 
a neve. (Kiss József feltehetően tévedett, amikor 
Alexander Imre utca néven tüntette fel térképén 
és dolgozatában) 1947-ben az utcát Katona Ist-
vánra nevezték át. Kutatásaim szerint csak egy 
jelentős Katona István (1732‒1811) ismert. Ka-
tona jezsuita pap és történetíró volt. Kiss József adata szerint az utca-
táblán Katona I felirat szerepelt, de meglepő módon a hivatalos név 
helyett hamar a ma is használt Katona József név gyökeresedett meg. 
Katona József (1791‒1830) Kecskemét város híres szülötte. Apja Ka-
tona József, anyja Borbák Ilona. Az ifjabb Katona József Pesten jogi 
tanulmányokat folytatott. Itt kapcsolódott be a színjátszásba, de családi 
nyomásra abbahagyta azt, és tovább folytatta tanulmányait. Érdekes-
ség, hogy ebben az időben beleszeretett Déryné Széppataki Rózába, aki 
viszont nem vett róla tudomást. (Katona József élete végéig nőtlen ma-
radt.) Katona mivel több nyelven beszélt, ezért számos drámát fordított 
magyarra. Ezenkívül szintén több verset és drámát is írt. Örök érvényű 
és legfontosabb műve az 1815-ben írott, de csak 1819-ben befejezett 
Bánk bán című tragédiája. 1820-ban Kecskeméten nyert tisztséget, 
1826-ban pedig a város főügyésze lett, ezért hivatala miatt nem jutott 
szépírói pályájára ideje. Ugyanakkor még ez évben megrajzolta a kecs-
keméti színház tervét. 1830-ban Katona József a kecskeméti városháza 
kapujában – szívrohamban – vesztette el életét. Nevét a kecskeméti és a 
budapesti színház is viseli. Bánk bán című művét operaként és filmként 
is feldolgozták.

Kinizsi Pál út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálha-
tó: E2–F2 között)

Az utca 1953-as osztással jött létre, és ekkor 
nevezték el. Kinizsi Pál (1431 k.‒1494) ifjú 
koráról nem maradt fenn adat. A család felte-
hetően kisnemesi rangú volt. Kinizsi apja már 
Hunyadi János seregében is harcolt a törökök 
ellen. Legendája szerint Kinizsi Pál molnárle-
gény volt, és Mátyás királyt malomkő ”tálcáról” 
kínálta meg borral. Az viszont tény, hogy a vak-
merő Kinizsi hatalmas testi erővel rendelkezett. 
Kinizsi rátermettsége miatt gyorsan emelkedett 
a ranglétrán. Az is tény, hogy minden általa ve-
zetett csatát megnyert. 1467-ben Máramaros 

vármegye ispánja volt. 1468-ban Morvaországban harcolt Magyar Ba-
lázs hadvezér alatt. 1472-ben hűségéért megkapta a Balaton-felvidéken 
Nagyvázsonyt és a hozzá tartozó várat, amit kibővített. A települést jó 
gazdaként fejlesztette, és a falu határában letelepítette a pálos rendet, 
akiknek Magyar Balázzsal közösen templomot és rendházat építtetett. 
1478-tól Kinizsi Alsó-Magyarország főkapitánya volt. 1479-ben az 
erdélyi Kenyérmezőnél Báthory Istvánnal közösen jelentős győzelmet 
aratott a török sereg ellen. Itt jegyezték fel, hogy a harcban két karddal 
küzdött. A csata utáni mulatság során pedig három halott török kato-
nával táncolt úgy, hogy két törököt hóna alatt tartott, egynek pedig a 
haját a szájában fogta. 1480 körül vette feleségül Magyar Benignát, 
Magyar Balázs hadvezér leányát. Mátyás halála után 1492-ben Kinizsi 
Pált bízták meg, hogy az elzüllött és fosztogató Fekete sereget lever-
je. 1494-ben megmentette Nándorfehérvárt az árulástól, a bűnösöket 
pedig kivégeztette. 1494-ben az országbírói tisztséget is elnyerte, és ez 
évben még szélütése sem akadályozta meg, hogy Szendrő ostromát irá-
nyítsa, de a harc alatt életét vesztette. A messze földön bátorságáról és 
az ellenséggel való kegyetlenségeiről híres Kinizsi Pált az általa alapí-
tott nagyvázsonyi pálos kolostorban temették el. Emlékét őrzi többek 
között Tatay Sándor nagy sikerű műve. 2018-ban Benkő László írt a 
hősről könyvet: Kinizsi. Mátyás király hadvezére címmel.

Kismalom utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalál-
ható: E4–F4 között)

Jászfényszarun a XX. század elején két malom létezett: A Felvégben 
a Gergely-malom (később Márkus-malom, 1944-ben a németek fel-
robbantották), az Alvégben pedig a Kiss-malom. Kiss Dávid Sándor 
kutatása szerint a malmot 1910 körül építette Rubint János. 1921-

ben Kiss A. János vette át az üzemeltetést, 
és ekkortól a malmot is Kiss-malomnak 
hívták. Tény, hogy a Felvégben található 
Gergely-malom nagyobb volt méretében 
és kapacitásában is, mint az alvégi Kiss-
malom, viszont az egykori malom tulaj-
donosa Kiss János volt, tehát a malom 
nem a méretéről, hanem a tulajdonosáról 
lett elnevezve.

Az utca az 1946-os osztással jött létre. 
Mivel a terület a malom mellett találha-
tó, ezért nagyon szerencsés módon a Kiss 
család által üzemeltett malomról kapta a 
nevét. Bár az 1948-as államosítás elvette 
a család tulajdonát, a helyi emlékezet és az utcanév is őrzi a malom 
emlékét. Az utcanév viszont hibás, hiszen a Kiss Dávid Sándor által 
közreadott korabeli hirdetésekben is olvasható, hogy a malom neve 
Kiss-malom volt. Éppen ezért szerencsés lenne, ha az utca nevét Kiss-
malom utcára módosítanák.
Képek címei és forrásai:
Katona József portréja
 http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index870.html
Kinizsi Pál síremlékének a részlete
 https://kinizsivar.hu/siremlekek/#gallery-2
A kismalom épülete régen.
 A fotó megjelent 2020. szeptemberi lapszámunk 24. oldalán.

Dr. Farkas Kristóf Vince

Olvasóink emlékeznek dr. Palla Gábor közgazdász, FÉBE-tag nevére. 
2005. augusztus 18-án a művelődési házban nyílt fotókiállítása, két év-
vel később a FÉBE nyolc, Jászfényszaruról készült fotójából képeslapot 
adott ki. Többször jótékonykodott: a helyi általános iskolás tanulókat 
jutalmazott jobb tanulmányi eredményért, pályázati tanulmány elké-
szítéséért. 

Az újság hasábjain gyerekkori visszaemlékezéséről is olvashattunk. 
Később nyaranta sok időt töltött a nagyszülőknél. 

A közelmúltban kedves és érdekes írást kaptam tőle „90 évnyi idő-
utazás a Nagyapa és az Unoka” között címmel. Az alapszakmám sző-
lőtermesztő, így a szívemhez igen közelálló írást most megosztom az 
olvasóinkkal:

„Nagyapámat én nem ismertem, mert 1948-ban meghalt, én 1954-es 
születésű vagyok. Jászfényszaru a szülőföldem és a felmenőimnek is. A város 
körül ma is tanyák sorakoznak, nagyapám is épített egy tanyát, 5 km-re a 
településtől a főút mellett (a Zsámbok felé vezetőút) 1930-ban.

Volt a ház előtt sokféle gyümölcsfa, meg szőlő is. Az idők során ez a tanya 
más kezekbe került.

A falakból mára alig maradt valami. Talán 1 méter magasak, a kertet 
benőtték az akácok.

Izgatott, hogy vajon mi lehet a szőlővel, 3 éve ott jártam tavasszal, ke-
restem a ház előtt a szőlőt, még a tőke megvolt, de elöregedve és a vesszők 
felfutottak a fákra. Eldöntöttem, hogy vágok vesszőket és meggyökerezte-
tem, mert kíváncsi voltam, milyen fajtájú is lehetett nagyapám szőlője. 
Így is lett, kertes házban lakom Pestszentimrén, szorítottam helyet a kerítés 
mellett a vesszőknek, meg is eredtek, tavaly már kis fürtök/csillingek is vol-
tak rajta.

Meg tudtam kóstolni, fekete, kerek szemekkel, oportónak gondolom, mert 
a harmincas években a mai, főleg francia-olasz fajták még itthon nem 
voltak. Igazi időutazás, nagyapám és én, a harmincas évektől máig, el sem 
hiszem, ez majdnem 90 év távlat. Idén még szebb lett a 2 tőke, erősek a 
vesszők és még több rajta a fürt.”

Valamikor 1967-ben úgy tanultam, a szőlőtőke életének időtartama 
40-50 év. A fenti írás erre rácáfolt, az elmélet és gyakorlat sokszor nem 
találkozik. Bízom benne, egyszer nem csak az oportó szemét, hanem 
levét must vagy bor formájában is megkóstolja az unoka. Szívesen ven-
nénk ha 2021 őszén az érett termésről kaphatnánk egy művészi fotót.

Tóth Tibor

Utcaneveink nyomában
(18. rész)

A jászfényszarui elöregedett szőlő-
tőke Pestszentimrén újraéled
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Egy esős szeles napon, ahogy a köny-
veim közt kutattam, kezembe került egy 
vékonyka kis kötet. Belelapoztam. Ver-
sek voltak benne.

Egyiket olvasni kezdtem:

„Cigány vagyok.
Arcom szégyenben ég.
Szégyellnem kell tán, hogy cigány vagyok?
Hisz az vagyok!
S ettől csak a nap ragyog.
Holott máshol csak a gyalázat lakol.”

Ez a vers ösztönzött arra, hogy Farkas Lajos cigány költőt bemutas-
sam a kedves olvasó közönségnek.

Kis szobába invitál. Polcok, sok-sok könyvvel, az asztalon befejezet-
len verses füzet.

Gyorsan rendet tesz az asztalon, mintha azt sugallná, ne olvassak 
bele a befejezetlen versekbe, közben kérdezi: mit hozzon, kávét, üdí-
tőt, ásványvizet? Megköszönöm, és kérek egy pohár ásványvizet.

Beszélgetni kezdünk.

Szegény zenész cigány családból származom. Hatan voltunk test-
vérek – kezdi a bemutatkozást Lajos –, én ötödik gyermekként szü-
lettem Jászberényben, 1963-ban. Az általános iskolát Jászfényszarun 
végeztem. A szakmunkásképzőbe Hatvanba jártam, ahol víz- és gáz-
szerelőként szabadultam. Később lehetőségem volt ugyanitt letenni 
a kőműves vizsgát. Budapestre jártunk fel dolgozni, de külföldön is 
dolgoztam. Sajnos az egészségem egyre jobban romlott.

Kérlek, beszélj családodról.
1982-ben nősültem, kettő gyermekem született, egy lány és egy fiú. 

Ők már felnőttek. Négy unokám van, és nemsokára megszületik az 
ötödik unoka.

Mi motivált a versírásra?
Mint mindenki, aki katona volt, sokszor gondolt haza a szüleire és 

a családjára. Így tettem én is, amikor őrségben voltam. Egy kis fü-
zetlapocskára írtam az első versemet, ami édesanyámról szólt. Egyre 
több versbe, majd novellába is belefogtam. Az első verses kötetem 
„Emlékek és érzések” címmel 1997 nyarán jelent meg. A Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya és a Jászfényszarui 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával készült. Itt ragadom 
meg az alkalmat, hogy megköszönjem nekik.

2001–2005-ig voltál a Jászfényszarui Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke. Mondanál valamit az öt év társadalmi munkádról?

Nagyon szerettem ezt a munkát, mert sok ember sorsát, problémáját 
megismertem, és ami fontos, tettünk annak az érdekében, hogy jobb 
életük és családi körülményeik legyenek.

Arra törekedtünk, hogy akik nagyon rá voltak szorulva a segítség-
re, azoknak mindig segítő kezet nyújtson a Jászfényszaru C. K. Ö. A 
munkásságomért Jászfényszaru önkormányzata többször elismerésben 
részesített.

Mindenkinek vannak tervei, amit szeretne megvalósítani a jövőben. 
Neked vannak-e ilyen gondolataid?

Igen. Nemrég olyan versekbe kezdtem, amiket majd szeretnék meg-
zenésíteni és kiadni, amihez mentort keresek, aki majd segíti a munká-
mat. Dolgozom egy olyan novellán, amit színházban is elő lehet adni. 
Tulajdonképpen az én érzéseimet és gondolataimat tartalmazza majd, 
két fiatal történetéről szól, életük nehézségeiről, szépségeiről.

Kedves Lajos barátom, megköszönöm az őszinte beszélgetést. Remél-
jük, a terveid sikerülni fognak. Egyik versed részletével fejezem be ezt 
a kis riportot.

„A mi fényünk tán nem lobog?
Dicsőségünk is elfogyott?
Elenyészett lett a világ.
Tekints reánk édes szabadság!
Gyalázatból mosd ki népünk!
Az élettől cigányok is remélünk!”

Kép és szöveg: Glonczi Rudolf

„Emlékek és érzések”

Borongósra fordult az idő Jászfényszaru határában. 1892. augusz-
tus 26-át írunk. Fekete fellegek érkeztek, és ez menedékbe húzódásra 
késztette a kaszálón dolgozókat. Rimóczi János (1866–1892) és öccse 
Rimóczi István (1871–1951; későbbi főbíró) is összeszedelődzködtek. 
A tanya (ahogy most tudjuk) akkor még nem állt, ezért is kellett igye-
kezniük hazafelé, ha nem akartak megázni, hisz otthonuktól még jó 
néhány kilométer választotta el őket. A földekről a megrakott szekérrel 
haladtak a falu felé. A zivatar közeledte egyre fenyegetőbb lett, rákez-
dett szemerkélni a fellegekből. A Rimóczi fivérek, hogy meg ne ázzon 
jobban a kaszálék, odacsaptak a lovak közé, jócskán megiramodott 
a szekér. Az égi háború közben csak még hevesebbé vált. Vészjósló 
dörgések csaptak le. Egyszeriben hatalmas reccsenéssel szakadt ketté 
az ég, és a roppant dörrenéssel egy időben villám ívelt át a fellegek és 
a pusztában rohanó magányos szekér között. A fivérek egymás mel-
lett ültek a bakon, de a következő pillanatban már csak István volt az 
élők között. A mennykő közvetlenül Jánost érte. Ő deréktól fölfelé 
megszűnt létezni, teste többi része elszenesedett. Istvánnak a csodával 
határos módon a haja szála sem görbült, az irdatlan statikus kisüléstől 
csupán a csizmája repült le, a szekértől több méterre érve földet. János 
hitvese a másod-unokatestvére, Rimóczi Rozália (sz. 1871) volt. János 
halálakor egyetlen lányuk, Anna (1891–1949) éppen csak betöltötte 
első életévét.

Az özvegy Rozália férje halála után az akkorra már kétszeresen öz-
vegy Kiss A. Sándor főbíróhoz ment feleségül, Anna lánya pedig Kiss 
A. Sándor fiának, az ifj. Kiss A. Sándornak a felesége lett. A szörnyű 
eset fennmaradt a Rimóczi, a Pethő és a Kiss családbéli leszármazottak 
emlékezetében. Ezzel együtt írásban is fennmaradt a Pethő család által 
őrzött kis „Nemzetség Könyvben”, amelybe a család neves eseményeit 
írták be.

Visszaemlékezők: Basa Lászlóné Rimóczi Klára, Kiss Jánosné Már-
kus Erzsébet, Kiss Rudolfné Rimóczi Terézia, Nagyné Kiss Mária, Pe-
thő Ferenc, Rimóczi Miklós. Kiss Dávid Sándor

Egy végzetes villámcsapás
emlékezete

Az illusztrációt a történet alapján készítette Ashaber Mária

Rimóczi János halálesetének és lánya születési időpontjának bejegyzése
a Rimócziak-Pethők Nemzetség Könyvben (Pethő Ferenc családi irataiból)
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Mutatószámok (2020/III): 
ÁKÓ 117,24% VSM.E 69,33% VSM.Gy 70,83% KK 257.500 HUF 

Anyakönyvi hírek – OKTÓBER
SZÜLETTEK: Antal Nara (Jáger Anett), Benes Benett (Móra Fanni), 

Csizmadia Tamás (Pető Zsuzsanna), Gajdics Natasa (Kapui Martina), Tö-
rök Letti Tekla (Dobák Mónika), Vig Zente Benedek (Kovalcsik Réka).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bratkovics Melinda és Balogh Ri-
chárd, Feka Kitti és Banya Pál, Kurunczi Annamária és Jánovszki Ádám 
György, Pap Melinda és Kovács László, Stuchlik Mónika és Varga Lóránt, 
Szegedi Csilla és Pethő Viktor.

ELHUNYTAK: Bódis Bertalanné Kiss Magdolna (70), Csámpai István 
(53), Jáger Rudolf (89), Kis Sándor (74), Kisné Jáger Margit (59), Nagy 
Éva (66), Palócz Imre (62), Réz Lászlóné Kis Margit (80).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

78 éves korában elhunyt a Samsung elnöke, Kun-Hee Lee – tudatta 
a dél-koreai óriásvállalat október 25-én.

Kun-Hee Lee-nek kulcsszerepe volt abban, hogy apja tésztagyárából 
Dél-Korea egyik legnagyobb vállalata lett, amely ma már elektronikai 
termékek piacától a hajóépítésen át a biztosítási és építőipari szektor-
ban is meghatározó.

A halált bejelentő közleményben a vállalat ezt írta róla: „valódi lát-
nok volt, aki egy helyi vállalkozásból világraszóló, innovatív céget és a 
gazdaság egyik hajtóerejét hozta létre. Öröksége örökkévaló” – húzta alá 
közleményében a Samsung. Hosszantartó, súlyos betegsége miatt a 
vállalatot a Samsung alelnökeként évek óta ténylegesen a fia, Jae-Yong 
Lee irányította.

Többször járt Magyarországon, és Jászfényszarura is ellátogatott.
Budapesten 1997. szeptember 17-én irodájában fogadta Göncz Ár-

pád köztársasági elnök Kun-Hee Lee urat, a világ egyik legnagyobb 
vállalatának, a Samsung csoportnak az elnökét.

2004. augusztus 30-án a Samsung vállalatcsoport elnöke, Kun-Hee 
Lee látogatott el a jászfényszarui gyárba. Tóth Tibor

Emlékezés Kun-Hee Lee
Samsung-elnökre

A fénykép 2004. augusztus 30-án a jászfényszarui Samsung gyárban 
történt látogatást megörökítő bekeretezett okmány aláírását rögzíti

GAZDIT KERESŐ JÁSZFÉNYSZARUI
KUTYUSOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány

LARITA
2-3 éves
kistestű
keverék szuka

PIGY
3 éves staff szuka,
ivartalanított!

CHACHA
3 év körüli
tigriscsíkos
staff szuka

Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28. · Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356 ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
ismerősöknek, jó barátoknak, akik

JÁGER RUDOLF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot hoztak, fájdalmunkban együtt éreztek velünk. A gyászoló család

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik szeretett fiam,

PALÓCZ IMRE
temetésén részt vettek, tiszteletüket kifejezték.
„Bánatnak mely nagyon sokat beszél, keveset higgyetek.
Az, ami bennünk igazi fájdalom némának született.”
(Endrődi Sándor: Fájó szívvel) Köszönettel: Édesanyád

Emlékezés

DOBAI MIHÁLY
halálának 5. évfordulójára és

DOBAI MIHÁLYNÉ
PENCZNER MÁRIA

halálának 1. évfordulójára.
„Pihen a két szív mely értünk dobogott,

Pihen a kéz mely értünk dolgozott
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,

Míg élünk rájuk emlékezünk.”
Szerető családjuk

Óvodánk szeptemberben logópályázatot hirdetett, melynek célja egy 
új, modern szemléletű, gyermekközpontú arculat létrehozása. A pályá-
zatra október végéig összesen 25 alkotás érkezett hét különböző sze-
mélytől. Egy személy egyszerre több logóval is pályázhatott. Örömmel 
töltött el mindenkit, hogy ennyi ötletes, színes, fiatalos logó készült. 
Jelenleg a legjobb 10 van versenyben, ezek közül kerül ki a győztes 
pályázat, melyről a nevelőtestület hoz majd döntést.

Földvári Dorottya

Hol tart a logópályázat?
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

KARÁCSONYI AKCIÓINK:
Keretek: -30% · Multufokális lencsék: -30%

Tokok, törlők, tisztítók: -20%
Karácsonyi nyereményjátékot indítunk!

December hónapban szemüvegvásárlóink között
kisorsolunk 4 db 10.000 Ft értékű szemüvegutalványt.

Sorsolás: 2020. XII. 23-án.
Lepje meg szeretteit szemüveg-ajándékutalvánnyal!

Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

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

Starlite
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea
Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: BZS · Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. · Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár gyűjti a városunk éle-
tével és lakóival kapcsolatos történeteket. Lehet az egy jó sztori a csa-
ládi legendáriumból, egy tanulságos életút, vagy egy visszaemlékezés 
a régi időkre, mit és hogyan csináltak eleink. Hogyan jártak iskolába, 
hogyan dolgoztak, hogyan ünnepeltek, mit ettek és ittak, milyen örö-
mök és bánatok érték őket?

Várjuk a most megtörtént különleges vagy hétköznapi emberi tör-
téneteket is.

A beérkezett írásokat elektronikus formában összegyűjtjük és hon-
lapunkon közreadjuk. A legjobbakat pedig a Mi újság Fényszarun? 
című lap hasábjain is megjelentetjük. Ha különös kincsre akadunk, 
azt pedig többezer forintot érő belépővel díjazzuk. Írásaikat várjuk 
a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címre. A tárgyba az alkotó neve 
mellé írják oda: Fényszarusi történet. Részletekért keresse Bordásné 
Kovács Katalin igazgatót a 70/431-6113-as telefonszámon.

Használja ki a hosszú téli estéket! S ha már leírta, gyermekeinek, 
unokáinak is elmesélheti.  Katinka

Van egy jó fényszarusi története?
Írja meg, és mi közreadjuk!

Mozgalmas hónap volt számunkra az ok-
tóber is! Jászfényszaru lakosai teljes erőbedo-
bással töltötték minden kupakgyűjtő szívecs-
kénket. Négy ürítés volt az újonnan felállított 
szívből a Tudás kútjánál. Megtelt az ovinál, és 
a Samsungban kihelyezett 2 szív is. Ismételten 
köszönet mindenkinek, hogy ennyire lelkesen, 
és szeretettel támogatjátok csapatunk munká-
ját! Büszkék vagyunk rátok, köszönjük! Háfra-Sóti Bernadett

Véleményével segíti munkánkat, és hozzájárul 
ahhoz, hogy a leginkább Önnek tetsző kulturá-
lis programok, közösségek várják városunk la-
kosságát. Kérjük, hogy aki még nem töltötte ki 
a Kulturális kérdőívet, az mihamarabb tegye 
meg! Megtalálható a művelődési ház webol-
dalán (www.jaszfenymuvhaz.hu) és Facebook-
oldalán. A válaszok során kérjük, hogy a koro-
navírus előtti időket vegyék figyelembe.

Köszönjük!
A képen nyereményjátékunk nyertese, Fábián Gyuláné veszi át a 

2021–22-es színházi évadra szóló 2 db Petőfi bérletet. Katinka

Kezedben a jövő interaktív kiállítás október 5-9. A gyerekeket lekötő 
tanulságos kiállítást a jászfényszarui iskola diákjai osztályonként láto-
gatták meg. A kiállítás által bemutatott problémákat a gyerekeinkkel 
meg kell ismertetnünk, de a cselekvést nem hagyhatjuk rájuk!

Szöveg: Palásthy Pál 
Fotók: Csépány Izabella

Kupakszív

Most még megteheti

Kezedben a jövő


