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Kedves Olvasó!

Húszéves Városunk köszönti Önt!

Ebből az alkalomból került kiadásra az az album, melyet most a kezében tart, és amely
bemutatja azokat az embereket, akik az elmúlt évtizedekben abban a megtiszteltetésben
részesülhettek, hogy szolgálhatták, vezethették Jászfényszaru közösségét, közösségeit.

De kik voltak a háttérben, kik segítették őket?  Kik a közösségek tagjai?

Úgy hiszem nagyon kevés az a foglakozás, ahol az alkotó egyedül képes létrehozni
valamely produktumot. A kiadvány tehát egyfajta kísérlet arra, hogy az elöljárókat és
élenjárókat bemutassa. Nem tartalmazza és nem is tartalmazhatja azokat a szürke
eminenciásokat, akik lehetővé tették a közösségek érdekében végzett munkát, kikészítették
a vasalt ingeket, nevelték a gyerekeket, míg az apa vagy anya hazaért. Biztosították az
elöljáróknak a hátteret, az időt, a lehetőséget, mert valóban nélkülük nem teljesíthették
volna szolgálatukat. A kiadvány szerkesztői természetesen a teljességre törekedtek.

Köszönjük a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma elnökének, Mészáros László
nyugalmazott címzetes főjegyzőnek, Tóth Tibor nyugalmazott kulturális szervezőnek, a
jászfényszarui képviselő-testület tagjának, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnökének
azt a munkát, amellyel hozzájárultak a kortörténeti dokumentum megjelenéséhez.
Köszönjük Farkas Kristóf Vince történész kutatómunkáját. 

Engedjék meg nekem, hogy itt köszönjem meg mindazok munkáját, szeretetét,
szolgálatát, akik lehetővé tették, hogy a könyv lapjain szereplők élen és elöl járhattak,
hogy gyönyörű kisvárosunk fejlődését, közösségi életét elősegíthessék. A kollégáknak, a
családtagoknak, valamennyi jászfényszaruinak azt, hogy mi egy közösséget alkothatunk.

Jászfényszaru, 2013. november 25. 

Győriné Dr. Czeglédi Márta
polgármester

ELőSZÓ
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Jászfényszaruért Alapítvány a megalapítása óta eltelt húsz év alatt céljainak meg-
valósításán dolgozott, többek között elősegítette a településről kiadványok megje-

lenését. Az elmúlt évek során hét helytörténeti jellegű kiadvány létrejöttét támogatta.
Ez az első könyv, amely az alapítvány gondozásában kerül kiadásra, megje-

lenését a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS felhívására
megnyert pályázat tette lehetővé.

Az „Elöljárók – Élenjárók” Választott és elismert személyek Jászfényszarun című könyvvel
készültünk városunk húszéves jubileumára, tisztelgünk korosztályunk és elődeink munkája,
teljesítménye előtt. A község nevének első okleveles említése óta eltelt 580 év alatt a mindenkori
„Elöljárók – Élenjárók” tevékenysége járult ahhoz, hogy a település fennmaradhatott,
folyama tosan fejlődött, gyarapodott.

A kiadvány a helyi közigazgatás utóbbi 110 évét dolgozza fel, megörökítve a tisztségeket betöltő
és a döntésekben részt vevő személyek neveit az utókor számára. A polgári államigazgatás alapjait
az 1848-as forradalom hozta létre. A könyvben ezt 1903-tól 1949-ig polgári rendszerként
szerepeltetjük, a levéltári forrás szegényes, sok jegyzőkönyv megsemmisült. Ebben az időszakban
a községek működését az 1886. évi XXII. törvénycikkben megfogalmazottak szabályozták. A
következő korszak 1950 és 1990 között a tanácsi rendszer, melyet az 1950. évi I. törvény hozott
létre. Jellemzője, hogy indulásakor az önkormányzati jelleg teljesen megszűnt, a vége felé a
testületek önállósága némileg növekedett. A harmadik rész az önkormányzati rendszer 1990-től
napjainkig, melyet a 1990. évi LXV. törvény szabályozott. A magyar közigazgatás alapját a települési
önkormányzatok jelentik. Az első két korszakban a képviselő-testület, majd a tanács döntéseit az
elöljáróság, majd a végrehajtó bizottság hajtotta végre. Az önkormányzatok döntéshozó és vég -
rehajtó szereppel bírnak. A testületekben dolgozó személyek száma folyamatosan csökkent.

Az „Élenjárók” a település életét mindenkor meghatározó személyek, ők voltak a kovászai
a helyi közéletnek. Létszámuk egy-egy évszázadban is több százra tehető, csak kevesek neve
maradt fenn, a többi személy helytállása, pozitív cselekedetei építőkövekké váltak. Az utóbbi
harminc évben már a helyi testületek kitüntetések alapításával, majd azok adományozásával
ismerték el a legkiválóbbaknak a településért, az itt élőkért végzett átlagon felüli munkáját. Az
első elismerési formát a nagyközségi közös tanács 1981-ben „Jászfényszaru, Jászfelsőszent -
györgy, Pusztamonostor Községeinkért” díjként hozta létre, melyet 1983 és 1989 között 13
személy és 1 közösség érdemelt ki. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata 1992-ben Jászfény szaruért emlékérem elismerésről
döntött, melyet 36 fő, valamint 2 fő posztumusz és 9 közösség kapott meg. 1996-ban az önkor -
mányzat Jászfényszaru Város Díszpolgára címet alapított, melyben 8 fő részesült, valamint
1921-ben az akkori testület egy államférfinak adományozott díszpolgári címet. 1996-ban
Jászfényszarun a köz szolgálatáért díjat is alkotott, mely kitüntetést 48 fő birtokolja. 1 személy
három, 3 személy és 1 közösség kétfajta kitüntetést is kiérdemelt az elmúlt harminc évben. A
kitüntetettek életútját egy-egy oldalon mutatjuk be.

A Szerkesztő

A
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ince the establishment, the Foundation for Jászfényszaru has been working to
achieve its objectives, among others promoted publication release about our town.
Seven local history publications were supported over the years.
This is the first book to be published in the attendance of the Foundation, supported by

the Small Region Association of Local Community in the region of Jászság Leader LAG tender.
The Book of the “Principals – The Leading-edge” chosen and acknowledged people of

Jászfényszaru is to celebrate the 20th anniversary of our town. We honor our ancestors and
work they had achieved. Since the first mention of the village, over the past 580 years, the
prevailing “Principals – The Leading-edge” activity has been contributed to our settlement
to survive, constantly improve, increase.

This publication summarizes the local administration process of the last 110 years including
the personalities and the positions involved. The foundations of the civil administration were
established by the Hungarian Revolution of 1848. In this book, this period is demonstrated as
civil system from 1903 to 1949, the archival here is poor, many written sources are destroyed.

In this period the functions of the villages were regulated by the 1886th Act XXII. The
next era is between 1950 and 1990 the Council System, created and regulated by 1950th Act
I. Its characteristic is that in the start of local government charactertics were completely
disappeared, however in the end of this period, the autonomy of the boards slightly increased.
The third part of the local government system is from 1990 to the present day, which  is
regulated by the 1990th Act LXV. Law. The basics of the Hungarian Administration are the
local goverments. In the first two periods, the decisions of the assembly, later the the council
were implemented by the prefecture, and the Executive Committee. The local goverments
have decision maker and executive role. The number of public body solidly reduced. 

The Principals play determing role in the town's life, they are the “front-runners” of the
local life. Their manpower is several hundred in each century. Unfortunately only a few
names maintained an excistence, the others with their attitude and positive acts participated
the successful future of the settlement. In the last thirty years honors have been established
to express the excellent and dedicated work for the those whose attitude is outstanding.

The first form of recognition was created by the Common Council in 1981 as "For our
settlements Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor”, which honor was deserved
by 13 individuals and one community between 1983 and 1989. Jászfényszaru Local Government
in 1992 decided to found the recognition of  Jászfényszaru, which is deserved by 36 individuals,
2 people posthumously and nine communities. In 1996, the title of Honorary Citizen of
Jászfényszaru was founded, which eight people have earned, and in 1921 the then board
honored a citizen with this title. In 1996, the recognition of “Public Service for Jászfényszaru”
was also created, which honor is owned by 48 people. One person with three kinds was
honored, three people and a community earned two kinds of honors in the last thirty years.
The laureates career is presented on each page.

The editor

S
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ie Jászfényszaruért Alapítvány (Stiftung für Jászfényszaru) hat in den letzten zwanzig Jahren, die
seit ihrer Gründung vergangen sind, für die Verwirklichung ihrer Ziele gearbeitet, unter anderem
hat sie die Veröffentlichung unterschiedlicher Publikationen über die Siedlung unterstützt. In

den vergangenen Jahren hat sie zur Entstehung lokalgeschichtlicher Publikationen beigetragen.
Dies ist das erste Buch, welches in Betreuung der Stiftung ausgegeben wird, die Herausgabe ist durch die
von dem Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS ausgeschriebene und gewonnene
Preisausschreibung ermöglicht worden.

Mit dem Buch „Pioniere – Vorsteher” Gewählte und erkannte Persönlichkeiten in Jászfényszaru haben
wir uns für das Jubileum unserer Stadt vorbereitet, wir möchten vor unserer Generation und vor der Arbeit
und Leistung unserer Ahnen Ehre erweisen. Seit der Name der Siedlung vor 580 Jahren zuerst urkundlich
erwehnt wurde, hat die Tätigkeit der  jeweiligen „Pioniere – Vorsteher” dazu beigetragen, dass die Siedlung
bestehen bleiben konnte, sich ständig weiterentickelte, gewachsen ist.

Diese Publikation beschäftigt sich mit den letzten 110 Jahren der örtlichen Verwaltung, sie möchte die
Namen der Personen, die Ämte getragen und Entscheidungen getroffen haben, für  die Nachwelt verewigen.
Die Grundlagen der Bürgerlichen Staatsverwaltung rief die Revolution 1848 ins Leben gerufen. Dies wird
in dem Buch von 1903 bis 1949 als bürgerliches System erwehnt, die Archivquellen sind sehr arm, viele
Protokolle sind zunichte gekommen. In diesem Zeitraum wurde die Tätigkeit der Gemeinden durch den
Gesetzartikel XXII. aus dem Jahre 1886 geregelt. Die nächste Zeitperiode ist das Rätesystem zwischen 1950
und 1990, das durch den I. Gesetz aus dem Jahre 1950 ins Leben gerufen wurde. Charakteristisch war, dass
bei den Anfängen die Selbstverwaltung völlig eingestellt wurde, am Ende dieser Periode ist die Selbst-
ständigkeit der Gemeinden etwas erhöht worden. Der dritte Teil ist das Selbsverwaltungssystem ab 1990
bis den heutigen Tagen, dies wurde durch den LXV. Gesetz vom 1990 geregelt. Grundlage der ungarischen
Staatsverwaltung bilden die Selbstverwaltungen der Ortsgemeinden. In den ersten zwei Perioden sind die
Entscheidungen von dem Gemeinderat, später durch den Gemeindevorstand, dann von dem Exekutivkomitee
durchgeführt worden. Die Selbstverwaltungen spielen eine entscheidungsbringende und exekutive Rolle.
Die Zahl der Personen, die in den Selbstverwaltungen tätig sind, wird ständig reduziert.

„Pioniere” sind solche Personen, die im Leben der Gemeinde immer eine bestimmende bzw. bedeutende
Rolle gespielt haben, sie waren der Sauerteig in dem örtlichen öffentlichen Leben. Ihre Zahl beträgt in allen
Jahrhunderten mehrere hundert Menschen, nur der Name von wenigen ist bestehen geblieben, die Haltung
der Anderen, die positiven Taten sind zu Bausteine geworden. In den letzten dreißig Jahren haben die
örtlichen Gemeinden durch Gründung und Verleihung von Auszeichnungen die Arbeit der Besten  erkannt,
ihre überdurchschnittliche Arbeit, die sie für die hier Lebenden geleistet haben. Als erste Form der
Anerkennung wurde im Jahre 1981 von dem Nagyközségi Közös Tanács als Preis für  „Jászfényszaru,
Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért” ins Leben gerufen, der zwischen 1983 und 1989 für
13 Personen und für 1 Gemeinschaft verliehen wurde. 

Die Selbstverwaltung von der Sadt Jászfényszaru hat im Jahre 1992 die Erinnerungsmedallie für
Jászfényszaru gewidmet, die 36 Personen, und 2 Personen postum und 9 Gemeinden erhalten haben. Im
Jahre 1996 hat die Selbstverwaltung den Titel „Ehrenbürger von der Stadt Jászfényszaru” gegründet, diese
haben 8 Personen erhalten, außerdem im Jahre 1921 schenkte die damalige Gemeinde einem Staatsmann
Ehrenürgerschaft. 1996 hat Jászfényszaru auch einen Preis für öffentlichen Dienst gegründet, diese
Auszeichnung haben 48 Personen. 1 Person drei, 3 Personen und eine Gemeinde haben sich sogar zwei
unterschiedliche Auszeichnungen in den letzten dreißig Jahren verdient. Wir stellen den Lebensweg der
Ausgezeichneten je auf einer Seite vor.

Der Redakteur

D
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d momentu utworzenia Fundacji „Za Jászfényszaru” przez minione 20 lat swojej
działalności , pracowaliśmy, aby osiągnąć zakreślone  przez nas cele, między innymi
wsparcie wydanych publikacji o gminie. W minionych latach wsparliśmy wydanie

siedmiu publikacji o historii miejscowości.                                                                               
To jest pierwsza książka wydana przez fundację. Została wydana ze środków pozyskanych w
ramach projektu LEADER HACS przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalnej Społeczności
Mikroregionu Jászság.

Książkę zatytułowaną „Przełożeni – Przodujący”  Wybrane i uznane osoby w Jászfényszaru”
przygotowaliśmy na jubileusz 20-lecia nadania naszej miejscowości praw miejskich, składamy
hołd, chylimy czoła rówieśnikom oraz przodkom, którzy swoją pracą, osignięciami przyczynili
się do rozwoju naszego miasta.

Na przestrzeni 580 lat od chwili ukazania się pierwszej pisemnej wzmianki dotyczącej naszej
miejscowości, działalność kolejnych gospodarzy doprowadziła do jej przetrwania, ciągłego
rozwoju oraz podnoszenia dóbr gospodarczych i społecznych.

Wydanie obejmujące okres 110 lat dokumentuje stanowiska oraz nazwiska osób, które
odegrały decydującą rolę w lokalnym zarządzaniu miasta.

Na skutek rewolucji w 1848 r stworzono podstawy nowej administracji państwowej.
W książce prezentujemy to jako system obywatelski od 1903 do 1949 roku, źródło archiwalne

jest ubogie, wiele protokołów zostało zniszczonych. W tym okresie funkcjonowanie gminy
regulowane było zgodnie z artykułem ustawy  Art. XXII z 1886 roku. 

Następny okres to system  rady w latach 1950 – 1990, który powstał na mocy  Ustawy I z 1950
roku. Charakterystyczne, że na początku charakter samorzadu zupełnie zaniknął a zbliżając się
ku końcowi samodzielność rad nieznacznie wzrosła. Trzecią część systemu samorządowego  od
1990 roku po dzień dzisiejszy regulowała Ustawa LXV  z 1990 roku. Samorządy lokalne stanowią
fundament węgierskiej administracji. W pierwszych dwóch okresach postanowienia rady
realizowane były przez urząd gminy, później przez komitet wykonawczy. Samorządy pełnią rolę
ustawodawczą i wykonawczą. Liczba osób pracujących w radzie ciągle się zmniejsza.

„Przodujący” to osoby, które przez długi okres wpływały na kształtowanie miejscowości i
lokalnego życia.  Liczbę „Przodujących” w jednym stuleciu można oszacować na kilkaset, niewiele
nazwisk przetrwało, pozytywna działalność pozostałych osób stworzyła kamienną podstawę
przyszłych działań.  W ostatnich trzydziestu latach władze lokalne poprzez ustanowienie
odznaczeń a potem ich przyznanie, uznały najbardziej wybitnych za wyjątkową pracę, działalność
na rzecz miejscowej społeczności.  Pierwszą formę uznania stworzyła w 1981 roku Wspólna Rada
Dużych Miejscowości  jako nagrodę  „Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor
Gminy” , którą między 1983 i 1989 rokiem przyznano 13 osobom i 1 gminie. W 1992 roku
Samorząd Miasta Jászfényszaru podjął decyzję o medalu uznania za działalność na rzecz
Jászfényszaru, który otrzymało 36 osób, 2 pośmiertnie i 9 gmin. W  1996 roku samorząd
ufundował tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jászfényszaru, który otrzymało 8 osób a w
1921roku ówczesna rada przyznała nawet tytuł honorowego obywatela jednemu z mężów stanu.
W 1996 roku w Jászfényszaru ustanowiono też nagrodę za Usługi Społeczne, które wręczono  48
osobom. 

1 osoba trzy, 3 osoby i jedna gmina zasłuzyły na 2 dwa rodzaje wyróżnień w minionych 30
latach. Strony tej książki prezentują drogę życiową odznaczonych.

Redaktor

O
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A polgári rendszerben az elöljáróságról és megválasztásáról a községekről szóló 1886. évi XXII.
törvénycikk rendelkezett.1 1913-ban a községi képviselő-testületnek összesen 53 tagja volt.
Közülük 20 virilis, 20 választott és 13 elöljárósági tag.2 A virilis tagok a legtöbb adót befizető
helyi lakosokból kerültek ki. A választott tagok között találhatóak az állásuknál fogva
képviselő-testületi tagok is, mint például a főjegyző és a főbíró. A testület feje a főbíró, helyettese
pedig a másodbíró. A jogszerűségről a főjegyző és helyettese, az aljegyző vagy adóügyi jegyző
gondoskodott. A képviselő-testület választott tagjait 3 évente választották meg 6 évre. A
választásokon csak a legalább két éve a településen adózók vehettek részt. Ez a törvény volt
életben egészen 1944–1945 fordulójáig, Magyarország szovjet megszállásáig. Ekkor a – szovjetek
támogatását is élvező kommunistákból, valamint más baloldali pártokkal és a szakszer ve -
ze tekkel koalíciós alapon létrehozott – települési Nemzeti Bizottságok vették át a hatalmat,
ami abban is megnyilvánult, hogy az általuk megválogatott, elsősorban párttagokból kikerült
képviselőket küldték be a települési vezetésbe. Mindez az  1945-ös jászfényszarui jegy zőkönyv
első oldalán is tetten érhető Dányi István új községi főbíró napirend előtti felszólalásában,
ahogy azt a jegyzőkönyvvezető rögzítette: „…az újonnan összeült képviselőtestület a községi
Nemzeti Bizottság kijelőlése alapján ült össze, de ugyancsak a Nemzeti Bizottság határozatából
kifolyólag foglalta el ő is több előljáró társával együtt a községi főbírói széket, illetőleg többen az
előljárósági tisztségeket. A Nemzeti Bizottság ugyanazon ülésen több községi tisztviselőt is
elmozdított állásából.”3

1886. évi XXII. törvénycikk a községekről4

I. FEJEZET A községek általában
2. § A község a törvény korlátai között önállóan intézi saját belügyeit, végrehajtja a

törvénynek, kormánynak és a törvényhatóságnak az állami és a törvényhatósági közigaz-
gatásra vonatkozó rendelkezéseit.

II. FEJEZET A községi hatóságról és illetőségről
3. § A község hatósága kiterjed a községben s a község területén lakó vagy tartózkodó

minden személyre és a községben és területén létező minden vagyonra.

III. FEJEZET A községek jogairól és teendőiről
21. § A község:

a) saját belügyeiben határoz és szabályrendeleteket (statutumokat) alkot;
b) határozatait és szabályrendeleteit saját előljárói és közegei által hajtatja végre;
c) rendelkezik a község vagyona felett;

POLGÁRI RENDSZER 1903–1949

1 http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6215 
2 Időkapszula irat 1913.
3 Jászfényszaru község közgyűlési jegyzőkönyve 1945. MNL-JNSZML
4 Kivonat a törvénycikkből (eredeti helyesírás szerint).

1_eleje_Layout 1  2013.12.11.  9:50  Page 8



elöljárók

9

d) községi adót vet ki és hajt be;
e) gondoskodik a tisztán községi utakról és egyéb közlekedési eszközökről;
f) gondoskodik a községi iskolákról és más rokon intézetekről;
g) kezeli a mezei, a tűz- és közrendőrséget s a szegényügyet;
h) gyakorolja mindazon jogokat és teljesiti mindazon kötelességeket, melyek a                    

községeket törvény szerint megilletik.

IV. FEJEZET A községi képviseletről
32. § A község az önkormányzat jogát képviselő-testülete által gyakorolja. A községi

képviselők számát a népesség száma szabályozza, tudniillik minden 100 lélek után egy
képviselő számittatik. A képviselők összes száma kisközségekben 10-nél kevesebb, 20-nál több,
nagyközségekben 20-nál kevesebb, 40-nél több, rendezett tanácsu városokban 48-nál kevesebb
és 200-nál több nem lehet. A képviselő-testület felerészben a legtöbb egyenes államadót fizető
községi lakos vagy nagykoru birtokosból, illetőleg a község területén fekvő vagyonuk után
legtöbb adót fizető nagykoru hajadon, özvegy, vagy törvényesen elvált nők s jogi személyek
meghatalmazott-jaiból, kiskoruak gyámjaiból és gondnokság alatt állók gondnokaiból, hason
felerészben pedig a választó közönség választottaiból és azokon kivül még az állásuknál fogva
szavazati joggal biró előljárósági tagokból áll.

V. FEJEZET A képviselő-testület gyüléseiről
55. § A közgyülés rendes elnöke kis- és nagyközségekben a biró, rendezett tanácsú

városokban a polgármester.
56. § A közgyülések számát és idejét a község szabályrendelettel állapitja meg, de minden

községben minden tavaszszal a mult évi számadások megvizsgálása és minden őszszel a jövő
évi költségvetés megállapitása végett az illető törvényhatóság tavaszi és őszi közgyülését
legalább egy hónappal megelőzőleg közgyülést kell tartani.

58. § A közgyüléseken az előljáróság tagjai közül csak a polgármester, biró, jegyzők,
rendőrkapitány, tanácsnokok, illetőleg tanácsbeliek (63. §), ügyész, árvaszéki ülnökök,
pénztárnok, számvevő, közgyám, orvos, illetőleg körorvos, mérnök és községi erdőtiszt bir
szavazattal. (57. §)

VI. FEJEZET A községi előljáróságról
62. § A községi előljáróság végrehajtja a felsőbb közigazgatási hatóságok rendeleteit s a

képviselő-testület határozatait és teljesiti mindazon teendőket, melyeket a törvények és
felsőbb hatósági rendeletek a községekre utalnak, ha azok a képviselő-testületi közgyülésnek
fentartva vagy egyes közegek hatáskörébe utalva nincsenek.

63. § A községi előljáróság áll: nagyközségekben: a biróból és helyetteséből (másod- vagy
törvénybiró), legalább 4 tanácsbeliből, pénztárnokból, községi jegyzőből, illetőleg rendes
községi jegyzőből, közgyámból és a rendes községi, illetőleg körorvosból.

72. § A községi előljáróság és a segéd- és kezelő-személyek választása a községi tisztújító
székeken eszközöltetik.
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KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓK, A KÖZSÉGI KÉPVISELő-TESTüLET TAGJAI:

19035–1908. 
Községi elöljárók:
Harangozó Mihály főbíró
Tiringer Ödön főjegyző (1908-ig)
Tolonich Vilmos főjegyző (1908)
Katona Endre aljegyző

1909–1911.
Községi elöljárók:
Csákány Sándor főbíró
Dávid Mihály másodbíró
Tolonich Vilmos főjegyző
Katona Endre aljegyző (1910-ig)
Helm Gyula adóügyi jegyző

A képviselő-testület tagjai:
Ágoston János
Bak István
Bakó Sándor
Bali Gábor
Bartus Imre
Berényi István
Csépány Imre
Cserháti János
Dobák Imre
Dobák Sándor
Ézsiás Pál
Fábry Elek
Gruber Lázár
Harangozó Mihály
Hebrony Alajos (1909)
Hebrony Kálmán
Ifj. Jánosi Sándor
Jáger István
Jáger Sándor

Johancsik Péter
K. Kovács Pál
Kapalyag János
Kiss A. Sándor
Kovács Sándor
Kóródi Sándor
Kőnig Márton
Langó Fábián
Langó Sándor
Dr. Lédig Lajos
Márkus János
Menyhárt Fábián
Menyhárt K. István
Nagy P. István
Id. Penczner József
Pető Mihály
R. Nagy István
Rimóczi József
Rimóczi Pál
Rusai Mihály
Rusai Nándor
Seres István
Seres Nándor
Szűcs István
Tanczikó István
Tusor Károly
Ungvári Lajos
Velsinszky József
Winkler Bertalan
Zachar Zoltán

1911–1918.
Községi elöljárók:
Csákány Sándor főbíró (1918-ig)
Menyhárt Fábián főbíró (1918)

5   1903-tól 1908-ig megsemmisültek a községi jegyzőkönyvek.
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Seres István hely. főbíró (1916-tól 1917-ig)
Dávid Mihály másodbíró
Dr. ürményi József főjegyző (1918-ig)
Kádár Béla helyettes főjegyző (1918)
Helm Gyula adóügyi jegyző (1913-ig)

A képviselő-testület tagjai:
Ágoston János
Bak István
Bakó István
Bakó Sándor
Bali Gábor
Ballagó Béla
Bartus Imre
Id. Basa Lőrinc (1912-ig)
Basa Vendel
Berényi István
Czeglédi Sándor
Csépány Imre
Cserháti János
Dobák Imre
Dobák Sándor
Dobrotka Ernő
Ézsiás F. Imre
Ézsiás F. János
Ézsiás Pál
Fábry Elek
Folyó János
Goldmann Mór
Gruber Lázár
Harangozó Imre
Harangozó János
Harangozó Mihály
Hebrony Kálmán
Jáger G. János
Jáger István
Jáger Sándor
Id. Jánosi Sándor
Ifj. Jánosi Sándor

Johancsik Péter
K. Kovács Imre
K. Kovács Pál
K. Kovács Sándor
Kapalyag János
Karizs Pál
Kis Antal
Id. Kis A. Sándor
Ifj. Kiss A. Sándor (1918)
Kis P. István
Kovács G. Sándor
Kóródi János
Kóródi Sándor
Kőnig Márton
Langó Fábián
Langó Imre
Langó Sándor
Dr. Lédig Lajos
Márkus János
Menyhárt István
Mészáros Mihály
Nagy P. István
Penczner János
Penczner József
Pető Mihály
R. Nagy István
Rimóczi József
Rimóczy Pál
Rusai Mihály
Rusai Nándor
Seres Nándor
Szűcs István
Tanczikó István
Tóth Imre
Tusor Károly
Ungváry Sándor
Ungváry Lajos
Velsinszky József
Winkler Bertalan
Zsámboki Imre
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1919–1923.
Községi elöljárók:
Menyhárt Fábián főbíró (1921-ig)
Langó Sándor, főbíró (1921-től)
Gyila Ferenc főjegyző (1921-től)
Kádár Béla helyettes főjegyző (1919)
Tolonich József hely. főj. (1919-től 1920-ig)
Nagy Bertalan adóügyi jegyző (1920-tól)

A községi képviselő-testület tagjai:
Ágoston Emánuel
Id. Ágoston János
Bagi István
Bak István
Bakó Sándor
Bali Gábor
Ballagó Béla
Bartus Imre
Basa László
Ifj. Basa Lőrinc
Id. Basa Vendel
Bukó Sándor
Czeglédi Sándor
Ifj. Csákány Sándor
Cserháti Imre
Cserháti János
Dobák Imre
Dobrotka Ernő
Ézsiás F. Pál
Ézsiás F. Imre
Ézsiás F. János
Fábry Elek
Folyó János
Gergely Emánuel
Goldmann Mór
Gruber Lázár
Halmos Ödön
Harangozó Imre
Harangozó János

Harangozó Mihály
Harangozó Vencel
Hebrony Kálmán
Dr. Hortáver József
Jáger G. János
Jáger István
Jánosi Sándor
Johancsik Péter
K. Kovács Sándor
Kaló Márton
Kapalyag János
Karis Pál
Kis P. István
Kiss A. Antal
Id. Kiss A. Sándor
Ifj. Kiss A. Sándor
K Kovács Imre
Id. K. Kovács Pál
Ifj. K. Kovács Pál
Kóródi Sándor
Kovács G. Sándor
Kőnig Márton
Langó Fábián
Langó Imre
Dr. Lédig Lajos
Márkus Balázs
Menyhárt István
Mészáros Mihály
Penczner János
Penczner József
Pető Mihály
R. Nagy István
Rimóczi János
Rimóczy Győző
Rimóczy Pál
Rubint János
Rusai Nándor
Rusai Pál
Sándor Sándor
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Seres Nándor
Seress István
Szűcs István
Tamus István
Tanczikó István
Tóth Imre
Tusor Károly
Ungváry Sándor
Ungváry Lajos
Velsinszky József
Winkler Bertalan
Zsámboki Imre

19246–1945.
Községi elöljárók:
Langó Sándor főbíró (1930-ig)
Kiss A. Sándor főbíró (1931-től 1933-ig)
Rimóczi István főbíró (1934-től 1942-ig)
Sándor Sándor főbíró (1943)
Rimóczi István főbíró (1944)
Rékasi Sándor főbíró (1945)
Szerencsés József főbíró (1945)
Gyila Ferenc főjegyző 
Nagy Bertalan adóügyi jegyző

1945–1948.
Községi elöljárók:
Dányi István főbíró (1945)
Szerencsés József főbíró (1945-től)
Faragó Sándor másodbíró
Gyila Ferenc főjegyző
Nagy Bertalan adóügyi jegyző

A községi képviselő-testület tagjai:
Adamcsek Imre
Annus János
Asztalos Ferenc
Bali György

Bánhidi Nándor
Basa János
Berze István
Bódis János
Borbély József
Budai Imre
Budai István
Budai István
Budai József
Csaba János
Csákány Imre
Csáki Imre
Csáki Sándor
Cserháti István
Csillik Antal
Dányi János
Deák Imre
Deák János
Deák Sándor
Ifj. Dobák János
Id. Dobák János
Dobák Pál
Dobrotka László
Faragó Antal
Faragó Sándor
Fónagy László
Földvári Imre
Földvári József
Girtler István
Görbe Amália
Görbe Károly
Görbe Sándor
Gyóni István
Győri Imre
Harangozó Imre
Harangozó János
Dr. Hortáver József
Jáger János

6  1924-től 1945-ig megsemmisültek a községi jegyzőkönyvek.
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Jáger Sándor
Juhász Imre
Juhász István
Király László
Kovács János
Kovacsik Tibor
Kónya István
Kóródi János
Kóródi Vencel
Kővágó János
Kuti György
Langó Imre
Lovász Dénes
Maldrik István
Márkus József
Marton Gyula
Marton István
Mészáros Jenő
Mezei Imre
Mezei István
Mitter Ferenc
Molnár Imre
Muhari Balázs
Nagy András
Nagy R. Imre
Nagy István
Nagy B. János
Pál István
Pál Sándor
Palócz Antal
Palócz Imre
Palócz János
Palócz László
Palócz Nándor
Pászti Ferenc
Penczner Károly
Petelen József
Petelen Józsefné

Petelen Lajosné
Pető Antal
Pető Mihály
Péter Ferenc
Péter Pálné
Rácz Sándor
Rédei Imre
Rékasi Sándor
Rékasi Vendel
Rigó József
Rimóczi István
Szabó János
Szászi Pál
Szegedi István
Szobácsi Lajos
Szűcs József
Tamus Antal
Tamus István
Tanczikó István
Tilly Géza
Tóth Imre
Tóth János
Tóth József
Tóth Pál
Török László
Török Sándor
Turjányi Béla
Vas Pál
Veres Sándor
Virág Imre
Virosztek Sándor
Vizsolay János
Zöllei Sándor
Zsólyomi Sándor

1949.7

Szerencsés József főbíró

7 Az 1949. évi jegyzőkönyv nem található meg a levéltárban.
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Az 1950. évi I. törvény a tanácsokról teljesen eltörölte a polgári korszak törvényét. Az új
törvény életbe léptével a képviselő-testületet a tanács váltotta fel. Megválasztásuk kötött listán
történt, a választó a Népfront által javasolt listát csak egészében tudta támogatni vagy
elutasítani. Tehát a szavazás bár általános és titkos, mégis teljes mértékben antidemokratikus
és formai volt, hiszen a szavazó nem tudott sem választani, sem pedig valós véleményt
nyilvánítani8. A tanácsok a központi akarat végrehajtó szervei voltak, gazdasági mozgásterük
nem volt. Valójában a fontos szerep nem a tanácsé, hanem a törvény által a tanács
helyettesítésére teljes mértékben jogosult végrehajtó bizottságé (továbbiakban vb) lett. A vb
elnöke, helyettese és titkára voltak a meghatározó személyek. 1950. október 26-án a
jászfényszarui községi tanács alakuló ülésén még 81 megválasztott tanácstag volt9. Fontos
megjegyezni, hogy az első tanácsi ciklusban 1950 és 1954 között jelentős volt a tanácstagok
gyakori váltakozása. A rendszer hiányosságai alapján a tanácsok szerepének, megválasztásuk
módjának átértékelése után az 1954. évi X-es második tanácstörvény és az 1971. évi I-es
harmadik tanács törvény végezte el a jogi szabályozást. A későbbi törvényi változtatások miatt
a tanács tagok száma folyamatosan csökkent. Jelentősebb változás az 1977-ben megalakult
Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanács létrejöttével történt. Ekkor Jászfényszaru vezetésével
Pusztamonostor és Jászfelsőszentgyörgy községeket egy közös tanács alá szervezték. A közös
tanácsból 1989-ben Jászfelsőszentgyörgy kilépett. A rendszerváltás hozadékaként pedig a
tanácsrendszer 1990-ben megszűnt.

1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról10

I. Általános rendelkezések
1. § A helyi tanácsok a dolgozó nép köréből a széleskörű demokrácia alapelvei szerint

választott és a demokratikus centralizmus elveinek megfelelően egymás alá és fölé rendelt
szervek, amelyek működési területükön a dolgozó nép egységes államhatalmát képviselik,
biztosítják a tervszerűséget az állami élet minden vonatkozásában, ellátják a gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális vezetés feladatait, valamint általában az államigazgatás helyi tennivalóit.

2. § (1) A helyi tanácsok munkájukban közvetlenül a lakosságra támaszkodnak, biztosítják
a dolgozók tevékeny részvételét, kezdeményezését és ellenőrzését az államhatalom helyi
gyakorlásában (Alkotmány 32. §).

II. A helyi tanácsok és a végrehajtó-bizottságok megalakítása és szervezete
13. § (1) A helyi tanácsok tagjait az illető terület választópolgárai négy évi időtartamra

választják az országgyűlési képviselők választására megállapított alapelvek szerint. A helyi
tanácsok tagjait az illető terület választópolgárai a törvénynek megfelelően visszahívhatják
(Alkotmány 30. §).

TANÁCSI RENDSZER 1950–1990

8     http://www.elsovalaszto.hu/index.php?op=leveltar&type=1945 
9 Jászfényszaru Tanácsi jzkv. MNL-JNSZML
10 Kivonat a törvényből (eredeti helyesírás szerint).
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14. § (1) A … tanács tagjainak száma … A … községi tanácsoknál legfeljebb 21 és
legfeljebb 101.

15. § (1) A helyi tanács tagja a tanács feladatkörébe tartozó bármely kérdésben javaslatot
tehet a tanácsnak és általában a tanács elé tartozó bármely kérdés megvitatását kívánhatja.

(2) Köteles a tanács tagja a választókkal állandó kapcsolatot fenntartani, a választókat
munkájába közvetlenül bevonni és a választókat tevékenységükről időnkint tájékoztatni.

17. § (1) A helyi tanácsok végrehajtó és intézkedő szervei a végrehajtó-bizottságok, ame-
lyeket a helyi tanácsok tagjaik sorából választanak (Alkotmány 33. §).

18. § (1) A végrahajtó-bizottságok tagjainak száma … városi kerületekben és községekben
legalább 5 és legfeljebb 9.

III. A helyi tanácsok és a végrehajtó-bizottságok feladatai
27.§ A helyi tanács feladatai különösen:

1. a helyi gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenység vezetése,
2. a törvények és a felelős rendeletek végrehajtása,
4. az állami rend és a közvagyon védelmének elősegítése,
5. a dolgozók jogainak oltalmazása,
6. a helyi gazdasági terv és költségvetés megtárgyalása és elfogadása, azok 

végrehajtásának ellenőrzése,
7. a helyi jellegű gazdasági vállalatok munkájának irányítása és ellenőrzése.
8. a dolgozók szövetkezeteinek támogatása,

10. a végrehajtó-bizottság megválasztása és a bizottságnak vagy tagjainak visszahívása
12. a tanács állandó és ideiglenes bizottságainak megalakítása (21. és 22. §),

30. § (1) Ha a helyi tanács nem ülésezik, feladatkörét a végrehajtó-bizottság gyakorolja.
(2) A végrehajtó-bizottság egyéb feladatai különösen:
1. a helyi gazdasági terv és a költségvetés összeállítása,
2. a szabályrendeletek tervezetének megszerkesztése,
3. gondoskodás a választóknak beszámoló tartásáról (23. §),
5. a helyi tanács üléseinek összehívása és a napirend összeállítása (33. 34. §),
7. a helyi tanács hivatali alkalmazottaik kinevezése, áthelyezése, elbocsátása, 

felettük a felügyeleti és a fegyelmi jogkör gyakorlása, az alsóbb végrehajtó-
bizottságtól származó kinevezések, áthelyezések és elbocsátások                  

jóváhagyása (51. §),
10. az államigazgatás helyi feladatainak intézése.

IV. A helyi tanácsok és a végrehajtó-bizottságok működése
32. § A helyi tanácsok a szükséghez képest tartanak ülést; …a községi tanácsok havonként

legalább egyszer kötelesek ülést tartani.
35. § A tanács ülését a végrehajtó-bizottság elnöke vezeti.
40. § A végrehajtó-bizottság a szükségekhez képest, hetenkint azonban legalább egyszer

tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze.
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195011–1954.
A községi tanács végrehajtó 
bizottságának tagjai:
Antal Ilona vb-elnök (1952-ig)
Banka Emánuel vb-elnök (1952-től)
Csillik Antal vb-elnökhelyettes (1954-ig)
Ézsiás István vb-elnökhelyettes (1954)
Kuti György vb-titkár (1951-ig)
Baricza László vb-titkár (1951-től 1953-ig)
Kolozs János vb-titkár (1953-tól 1954-ig)
Mazács Miklós vb-titkár (1954)
Bíró László (1950-ig)
Borbély Mihály (1951-től)
Kiss Tibor (1951-ig)
Kovács Pál
Menyhárt Imre
Nagy Antal (1951-től)
Nádasdi Sándor
Péter Pálné

A községi tanács tagjai:
Adamcsek Imre
Ágoston Imre
Annus János
Asztalos Ferenc
Ifj. Bakó Imre
Bakó Imre
Balázs Kálmánné
Bali Lászlóné
Bánovits József
Barna István
Barna Nándor
Barna Pál
Bartus Imre
Basa János

Basa József
Benei István
Berényi János
Berényi Pál
Berze Imre
Berze János
Berze Pál
Bodor István
Borbély Imre
Borbély Mihály
Bordás Antal
Boros János
Briedi József
Budaházi Antalné
Budai Imre
Csáki Imre
Csáki Sándorné
Cserháti József
Csiky Margit
Csomor Nándor
Csuka Lajos
D. Szabó János
Dávid Imréné
Deák János
Dobák Imre
Dobák János
Ifj. Dobák Pál
Dobák Rozália
Ézsiás Imréné
Ézsiás István
Ézsiás Rafael
Faragó Joachimné
Id. Faragó Sándor
Id. Farkas Gyula
Fónagy Sándor

11 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1950. október 22-e.

A KözSégI tAnÁcS VégrehAjtó bIzOttSÁgÁnAK éS A KözSégI tAnÁcSnAK A tAgjAI:
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Földvári József
Gergely Balázs
Goldmann László
Gődér Mihály
Görbe Gáborné
Görbe Sándor
Grumann László
Hám István
Harnos Miklósné
Hungler Sándor
Jáger Klára
Jáger Vendel
Jakus Mária
Karizs Imre
Karizs István
Kiss Antalné
Kiss János
Kiss Sándor
Koczka Imre
Kolozs Sándor
Ifj. Kókai Emánuelné
Id. Koós László
Kopasz József
Kopasz Józsefné
Kóródi Antal
Kóródi Vencel
Kovács Pál
Kovacsik Tibor
Kui Albert
Kuti György
Langó Imre
Lovász Dénes
Márkus József
Márkus Mária
Márkus Ödön
Marton Gyula
Matusek Sándor
Mazács Miklós
Menyhárt Fábián
Menyhárt Imre

Mester Gyula
Mészáros Jenő
Mészáros László
Nádasdi Jenő
Nádasdi Sándor
Nagy András
Nagy Antal
Nagy B. János
Nagy Sándorné
Nagy Vilma
Német András
Ocskó Istvánné
Oldal Károly
Palócz Erzsébet
Palócz Imre
Palócz Sándor
Pászti Ferenc
Pataki Miklós
Penczner László
Péter Pálné
Péter Sándor
R. Nagy Imre
Rácz Sándor
Rácz Vencel
Rékasi János
Rékasi Vendel
Réz Dezső
Riesz Fülöp
Rigó Pál
Rimóczi János
Rózsa Lászlóné
Rózsa Sándorné
Salamon Endre
Dr. Sándor Imréné
Sándor Pál
Sápi Imre
Sinkovics Mihályné
Sőregi Sándor
Szabó János
Szalai Vendel
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Szilágyi Ferenc
Sztojkov Mihályné
Szűcs Imre
Tamus István
Tanczikó Sándor
Tóth Imre
Tóth Sándor
Török Imre
Török Sándor
Ujvári Jenőné
V. Nagy Péterné
Varga Istvánné
Vastag Mária
Zentai István
Zsámboki Bertalanné
Zsámboki János
Zsámboki Vencel
Zsólyomi István

195412–1958.
A községi tanács végrehajtó 
bizottságának tagjai:
Mazács Miklós vb-elnök (1955-ig)
Kiss Béla vb-elnök (1955-től 1956-ig)
Czeglédi István vb-elnök (1956-tól 1957-ig)
Pádár Lukács vb-elnök (1957-től)
Kuli József vb-elnökhelyettes (1955-ig)
Czeglédi István vb-elnökhelyettes 
(1955-től 1956-ig); (1957-től 1958-ig)
Török Imre vb-elnökhelyettes (1958)
H. Kiss Tibor vb-titkár (1955-ig)
Karl János vb-titkár (1955-től 1956-ig)
Kolozs János vb-titkár (1956-tól)
Budai József
Csillik Antal (1957-től)
Ézsiás István
Juhász Sándor
Koós László

Nádudvari Dezső (1956-ig)
Oldal Károly (1956)
Penczner László (1957-től)
Petelen Józsefné (1956-tól)
Rimóczi István (1955-ig)

A községi tanács tagjai:
Bagi István
Ifj. Bagi János
Bakk János
Ifj. Bakó Imre (1956-ig)
Bódis Bertalan
Bordás Ferenc
Boros Antalné
Boros László
Budai József
Czeglédi Antal
Czeglédi István
Csillik Antal
Csirke Béla
Csomor Nándor
Csuka Lajos
Dugonics Sándorné
Id. Ézsiás István
Ifj. Ézsiás István (1957-ig)
Id. Farkas Gyula
Fónagy László
Fózer Imre
Ifj. Gyenge Imre (1957-től)
H. Kiss Tibor (1955-ig)
Harangozó Imre
Hazay Béla (1957-ig)
Ifj. Jáger István
Jáger Márton
Johancsik Nándor
Jónás Sándor
Juhász Imre

12 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1954. november 28-a.
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Juhász Sándor
Karl János (1955-től 1956-ig)
Id. Kovács Imre (1957-től)
Kiss Béla (1955-től)
Kiss Rudolf
Kolozs János
Koós László
Kovács János
Kuli József (1956-ig)
Márkus István
Mazács Miklós
Mészáros Ferenc (1956-tól)
Mészáros János
Nádudvari Dezső
Oldal Károly
Oroszi Flórián (1955-től 1956-ig)
Oroszi Flórián (1957-től)
Pádár Lukács (1957-től)
Penczner László (1955-től)
Petelen Józsefné
Rácz Ignác (1957-ig)
Rajna Kálmán
Réz Dezső
Rimóczi István (1955-ig)
Rózsa Imre (1957-ig)
Dr. Sándor Imréné
Sinkovics János
Szabó János (1957-ig)
Szegedi Antal
Szénási Mihály
Ifj. Tamus István (1955-ig)
Id. Tamus István
Tóth István (1955)
Török Imre
Id. Török Sándor
Urbán József
Vastag Mária
Zsámboki János

195813–1963.
A községi tanács végrehajtó 
bizottságának tagjai:
Pádár Lukács vb-elnök (1959-ig)
Sindely Mátyás (1959-től)
Török Imre vb-elnökhelyettes
Kolozs János vb-titkár
Bódis Bertalan (1961-től)
Budaházi Antal
Budai József
Juhász Sándor
Keresztesi József (1961-ig)
Kiss Ferencné (1961-től)
Penczner László
Zsólyomi Imre (1961-ig)

A községi tanács tagjai:
Bakk János
Bódis Bertalan
Bordás Alajos
Bordás Ferenc
Boros Antalné
Budaházi Antal
Budai József
Ifj. Czeglédi Antal (1962-ig)
Czeglédi István (1962-ig)
Csillik Antal
Csirke Béla
Csomor Nándor
Csuka Béla
Csuka Lajos
Dányi János
Dányi Mihály
Dobák Sándor (1962-től)
Dugonics György (1962-ig)
Ézsiás Lászlóné (1962-ig)

13 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1958. november 16-a.
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Id. Farkas Gyula
Fodor Sándor (1962-ig)
Folyó Sándorné (1962-től)
Fózer László (1962-től
Futó János
Gergely Balázs
Görbe Sándor
Ifj. Gyenge Imre
Harangozó Imre
Harangozó János (1962-ig)
Harnos Miklós (1959-ig)
Jáger István
Jáger Márton
Ifj. Jáger Sándor
Jónás Sándor
Juhász Sándor
Keresztesi József
Kiss Ferencné
Kiss Nándor (1962-ig)
Kolozs János
Koós László
Langó Károly
Márkus István (1962-ig)
Márkus József (1962-től)
Marton István
Mazács Miklós
Mészáros János
Nagy Sándorné
Pádár Lukács (1962-ig)
Palkovits Béla
Penczner László
Petelen Józsefné
R. Nagy Imre (1962-től)
Ifj. Rácz Sándor
Rajna József (1960-tól)
Rajna Kálmán (1960-ig)
Rékasi Erzsébet (1962-től Nagy
Károlyné)

Réz Dezső (1960-ig)
Riesz Pál
Rusai Vendel (1962-től)
Salamon Endre
Sándor Imre (1962-től)
Sindely Mátyás (1959-től)
Sinkovits János
Szénási Mihály
Takács Antal (1962-től
Tóth István
Török Imre
Török József (1961-től)
Urbán József
Vastag Mária
Zsámboki Sándor (1962-től)
Zsólyomi Imre

196314–1967.
A községi tanács végrehajtó 
bizottságának tagjai:
Sindely Mátyás vb-elnök (1966-ig)
Török Sándor vb-elnök (1967)
Török Imre vb-elnökhelyettes
Kolozs János vb-titkár 
Budaházi Antal
Fülöp Lászlóné (1965-ig)
Juhász Sándor
Kiss Sándor (1964-től)
Dr. Lakatos Béla
Muhari Károly (1963-ig)
Réz Sándorné (1966-tól)
Tóth Sándor

A községi tanács tagjai:
Dr. Beöthy Géza
Berényi Sándor (1964-től)
Bódis Bertalan
Bordás Alajos

14 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1963. február 24-e.
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Budaházi Antal
Czeglédi Imre
Czeglédi Pálné
Csillik Antal
Csuka Béla
Csuka Lajos
Dajkó Imréné
Dobák Pálné
Fias Péter
Fózer László
Földvári Imréné
Fülöp Lászlóné
Gyenge Imre (1964-ig)
Harangozó Imre
Jáger Béláné
Ifj. Jáger Sándor
Jánosi Imre
Jónás János
Jónás Sándor
Juhász Sándor
Keresztesi József
Kiss B. János
Kiss János
Kiss Sándor
Kolozs János
Kovács Antal
Dr. Lakatos Béla
Langó Ignác
Langó Károly
Lénárt Balázs
Magyar János (1964-ig)
Márkus József
Mazács Miklós
Menyhárt Antal
Molnár Imre
Muhari Károly (1963-ig)
Nagy Jánosné

Nagy Lajosné
Özv. Nagy Sándorné
Papp Lászlóné
Penczner László
R. Nagy Imre (1963-ig)
Réz Sándorné
Rózsa László
Rusai Vendel
Sindely Mátyás (1966-ig)
Szabó László
Szénási Mihály
Takács Antal
Tanczikó Sándor (1965-től)
Tóth István
Tóth Sándor
Tóth Sándor
Török Imre
Török József (1964-ig)
Urbán József
Varga János (1964-től)
Dr. Zilahi János (1964-től)
Zsámboki Sándor
Zsámboki Zoltán

196715–1971.
A községi tanács végrehajtó 
bizottságának tagjai:
Török Sándor vb-elnök
Török Imre vb-elnökhelyettes
Kolozs János vb-titkár (1970-ig)
Rabóczi László vb-titkár (1971)
Dugonics György
Juhász Sándor
Koczka Pál
Dr. Lakatos Béla
Réz Sándorné 
Szabó László

15 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1967. március 19-e.
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A községi  tanács tagjai16:
Békési Mihály
Bércesi Józsefné
Berényi Sándor
Bordás Alajos
Budaházi Antal
Dugonics György
Folyó László (1969-től)
Fónagy László
Fózer László
Görbe József
Gyenge Sándor
Harangozó Imre
Héda Sándor
Jáger Sándor
Jánosi Imre
Jónás János
Jónás Sándor
Juhász Sándor
Kéri Sándor
Kiss János
Kiss László
Kiss Sándor
Koczka Pál
Kolozs János
Kovács Antal
Kubala Antalné
Dr. Lakatos Béla
Langó Ignác
Langó Károly
Lengyel Boldizsárné (1969-ig)
Palkovits Béla
Penczner Antal
Petelen László
Pető Ferenc

Póta Antal
R. Nagy János
Réz János
Réz Sándorné
Rózsa László
Szabó László
Szénási Mihály
Tóth György
Tóth Sándor
Török Imre
Török István
Török Sándor
Urbán József
Widovich László
Dr. Zilahi Jánosné
Zsámboki Sándor
Zsólyomi Lászlóné

197117–1973.
A nagyközségi tanács végrehajtó 
bizottságának tagjai:
Török Sándor tanácselnök
Zsámboki Zoltán tanácselnök-helyettes
Rabóczi László vb-titkár
Fózer László
Fózer Zsuzsanna (1972-től Rimóczi Pálné)
Juhász Sándor
Dr. Lakatos Béla
Réz Sándorné
Rimóczi László

A nagyközségi tanács tagjai:
Bércesi Józsefné
Bordás Alajos
Bordás Ferenc

16 A községben végbement fejlődés eredményezte, hogy a Szolnok Megyei Tanács az 1016/1969. sz.
kormányhatározatban biztosított jogkörében Jászfényszaru községet 1970. augusztus 20-ával nagyközségi
rangra emelte, a községi tanácsot pedig nagyközségi tanáccsá nyilvánította.
17 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1971. április 25-e.
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Csikós Ferenc
Dugonics György
Ézsiás Erzsébet (1971-től Kis Albertné)
Fónagy László 
Fózer László
Fózer Zsuzsanna (1972-től Rimóczi Pálné)
Gyenge Sándor
Harangozó Imre
Héda Sándor
Jánosi Imre
Jáger Sándor
Jónás Sándor
Juhász Sándor
Kéri Sándor
Kiss János
Kiss László
Koczka Pál
Kormos Andrásné
Kővágó János
Dr. Kuti György
Dr. Lakatos Béla
Langó Károly
Maróti Istvánné
Mészáros Venczelné
Palkovits Béla
Ifj. Pál Mihály
Penczner Antal
Petelen Lászlóné
Pető Ferenc
Póta Antal
R. Nagy János
Rabóczi László
Réz Sándorné
Rimóczi László
Rózsa László
Szabó Lászlóné
Szabó Sándor

Szénási Mihály
Szűcs Erzsébet (1971-től Hurubán
Zoltánné)
Takács Imre
Tóth Sándor
Török László
Török Sándor
Urbán József
Dr. Zilahi Jánosné
Zsámboki Sándor
Zsámboki Zoltán

197318–1977.
A nagyközségi tanács végrehajtó 
bizottságának tagjai:
Török Sándor tanácselnök (1976-ig)
Kiss Zoltán tanácselnök (1976-tól)
Zsámboki Zoltán tanácselnök-helyettes
Rabóczi László vb-titkár (1975-ig)
Kóczián Miklós vb-titkár (1975-től)
Büchler Józsefné
Fózer László
Juhász Sándor
Dr. Lakatos Béla
Rimóczi László
Rimóczi Pálné

A nagyközségi tanács tagjai:
Bordás Alajos
Bordás Ferenc
Büchler Józsefné
Csikós Ferenc
Dugonics György
Fónagy László
Fózer László
Gyenge Sándor
Harangozó Imre

18 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1973. április 15-e.
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Héda Sándor
Hesz Ernő
Hurubán Zoltánné
Jáger Sándor
Jánosi Antal
Jánosi Imre
Jónás Sándor
Juhász Sándor
Kéri Sándor
Kis Albertné
Kiss János
Kiss László
Kiss Zoltán (1976-tól)
Kormos Andrásné
Kővágó János
Dr. Lakatos Béla
Langó Károly
Levocs Ilona (1973-tól Réz Ferencné)
Maróti Istvánné
Mészáros Vencelné
Nádudvari Dezső
Pál Mihály
Penczner Antal
Petelen Lászlóné
Pető Ferenc
Póta Antal
R. Nagy János
Rabóczi László (1975-ig)
Radics Flórián
Réz Sándorné (1973-ig)
Rimóczi László
Rimóczi Pálné
Rózsa László (1973-ig)
Szabó Lászlóné
Szabó Sándor

Szeder Lászlóné
Tóth Ilona (1974-től)
Tóth Sándor
Török Sándor
Urbán József
V. Tóth András (1974-től)
Dr. Zilahi Jánosné
Zsámboki Sándor
Zsámboki Zoltán

197719–1980.
A nagyközségi közös tanács végrehajtó
bizottságának jászfényszarui tagjai:
Kiss Zoltán tanácselnök (1979-ig)
Kiss László tanácselnök (1980-tól)
Zsámboki Zoltán tanácselnök-helyettes
Kóczián Miklós vb-titkár (1978-tól 
Dr. Kóczián Miklós 1978-ig)
Mészáros László vb-titkár (1979-től)
Büchler Józsefné
Csikós Ferenc
Dr. Lakatos Béla
Fózer László

A nagyközségi közös tanács 
jászfényszarui tagjai:
Bordás Alajos
Bordás Ferenc
Büchler Józsefné
Csikós Ferenc
Dugonics György
Fónagy László
Fózer László
Gyenge Sándor
Harangozó Imre

19 A nagyközségi tanács 1977. március 25-i tanácsülés jóváhagyta Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, és
Pusztamonostor egyesülését, és létrehozta a Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanácsot Jászfényszaru
székhely központtal. 
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Héda Sándor
Hesz Ernő
Hurubán Zoltánné
Jáger Sándor
Jánosi Antal
Jánosi Imre
Juhász Sándor (1979-ig)
Kéri Sándor
Kis Albertné
Kiss János
Kiss László
Kiss Zoltán
Kormos Andrásné
Dr. Kóczián Miklós (1978-ig)
Kővágó János
Dr. Lakatos Béla
Langó Károly
Maróti Istvánné
Mészáros Vencelné
Nádudvari Dezső
Pál Bertalan (1978-tól)
Pál Mihály
Penczner Antal
Petelen Lászlóné
Pető Ferenc
Póta Antal
R. Nagy János
Radics Flórián
Réz Ferencné
Rimóczi László
Rimóczi Pálné
Szabó Lászlóné
Szabó Sándor
Szeder Lászlóné
Szegedi István (1978-tól)
Tóth Ilona
Tóth Sándor

Török Sándor (1978-ig)
Urbán József
V. Tóth András
Dr. Zilahi Jánosné
Zsámboki Sándor
Zsámboki Zoltán

198020–1985.
A nagyközségi közös tanács végrehajtó
bizottságának jászfényszarui tagjai:
Kiss László tanácselnök
Csikós Ferenc tanácselnök-helyettes
Mészáros László vb-titkár (1982-ig)
Győriné Dr. Czeglédi Márta vb-titkár
(1982-től)
Büchler Józsefné
Hurubán Zoltánné
Dr. Lakatos Béla (1983-tól)
Oldal László (1983-ig)

A nagyközségi közös tanács 
jászfényszarui tagjai:
Bálint László
Berényi Ferencné
Both Béla
Brenner Jánosné
Büchler Józsefné
Czeglédi Márta (1980-tól Győriné
Czeglédi Márta, 1982-től Győriné 
Dr. Czeglédi Márta)
Csatai Béláné
Csikós Ferenc
Dósa László
Dugonics György
Fónagy László
Fónagy Sándor
Fózer László

20 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1980. június 8-a.
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Harangozó Bertalan
Hurubán Zoltánné
Kiss János
Kiss László
Kiss Sándor
Kissné Tóth Anikó
Kormos Andrásné
Dr. Lakatos Béla
Mészáros László
Mészáros Miklósné (1984-ig)
Oldal László
Pál Bertalan
Penczner Antal
Pető Ferenc
Piliskó Mária (1981-től Rusainé Piliskó
Mária)
Radics Flórián
Réz Ferencné
Rubint Lászlóné
Szabó Sándor
Szegedi István
Tamus Béla
Tóth András
Varga Lászlóné (1983-tól)
Dr. Zilahi Jánosné (1982-ig)

198521–1990.
A nagyközségi közös tanács végrehajtó
bizottságának jászfényszarui tagjai:
Kiss László tanácselnök 1989-ig
Csikós Ferenc általános tanácselnök-
helyettes (1990-ig)
Bálint László általános tanácselnök-
helyettes (1990)
Győriné Dr. Czeglédi Márta vb-titkár
Hurubán Zoltánné

Kővágó János
Dr. Lakatos Béla
Mészáros Tivadar

A nagyközségi közös tanács 
jászfényszarui tagjai:
Bálint László
Berényi Ferencné
Büchler Józsefné
Csatai Béláné (1987-től 1988-ig)
Csikós Ferenc (1990-ig)
Fónagyné Vitai Mária
Győriné Dr. Czeglédi Márta
Hurubán Zoltánné
Kauzli Kálmán
Kiss István
Kiss László
Kiss Sándor
Kormos András
Kővágó János
Dr. Lakatos Béla
Langó Károly
Lukács Pál
Luklider Jánosné
Magyar Lászlóné
Mészáros Tiborné (1989-től 1990-ig)
Mészáros Tivadar
Nagy Anna (1987-ig)
Pál Bertalan
Pásztor Zsuzsanna
Pető Ferenc
Ifj. Radics Flórián
Radics Flórián
Szegedi István
Szűcs Antal

21 A tanácsi, helyhatósági választások időpontja 1985. június 8-a.
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Az 1990. évi LXIV. törvény22 rendelkezett a helyi önkormányzatokról. Az önkormányzatok a helyi
államhatalmi-népképviseleti szervek, a helyi hatalomgyakorlás  szervei. A helyi önkormányzás
joga a választópolgárok közösségét illeti meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe
választott képviselők és közvetlenül választott polgármester útján vesznek részt a hatalom
gyakor lásában, az önkormányzásban, a helyi közügyekben. Az önkormányzatok jogai egyenlőek,
közöttük nincs alá-fölé rendeltség, csak az ellátandó feladatok terjedelme más-más. A közügyek
intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat látnak el. Saját ügyeikben önálló döntési joguk
van, a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felettük. A képviselő-testület kezdetben 13
főből állt, de a 2010. évi módosítás után száma 8 főre csökkent. Napjainkban Magyarország helyi
önkor mányzatairól, az önkormányzat működéséről a 2011. évi CLXXXIX. törvény  rendelkezik.
A törvény értelmében az önkormányzatok feladatai csökkentek.

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról23

Az Országgyűlés követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai
Önkormányzati Karta alapkövetelményeit – elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz
való jogait…

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül,
illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi
érdekű közügyeit.

I. fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Az önkormányzati jogok

1. § (1) A község, a város feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben (a továbbiakban:
helyi közügy) önállóan jár el.

(3) A helyi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi
ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. 

II. fejezet 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a

Önkormányzati rendszer 1990–

22   http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8720 
23  Kivonat a törvényből (eredeti helyesírás szerint).
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lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása,
a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a településtisztaság biztosítása;
gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energia -
szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
az egészségügyi, a szociális ellátásról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési,
tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az alapfokú
oktatásról, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a
köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülését.

(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő
közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

A képviselő-testület működése
12. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább hat ülést tart. 

(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület
ülését.

A települési képviselő
19. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak
az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk
szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A
települési képviselő a képviselői tevékenysége során hivatalos személyként jár el.

A képviselő-testület bizottságai
22. § (1) A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait …

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző
34. § A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére, egyes
önkor mányzati feladatok ellátására alpolgármestert (alpolgármestereket) választhat. Az
alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.
36.§ (1) A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

A képviselő-testület hivatala
38. § A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
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199024–1994.
Jászfényszaru Nagyközség25 Önkormányzata 

Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 
Győri János Bertalan alpolgármester 1991. április 16-tól

Mészáros László jegyző 1990. november 5-től

24   Magyarországon 1990. szeptember 30-án tartották az önkormányzati választásokat, Jászfényszarun az
alakuló ülés időpontja 1991. október 15-e.
25  A Magyar Köztársaság Elnöke 327/1992 számú határozatával – a belügyminiszter előterjesztésére – 1993.
január 1. napjától  városi címet adományozott Jászfényszarunak.

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZő ÉS A KÉPVISELőK:

Győriné 
Dr. Czeglédi Márta

Győri János 
Bertalan

Mészáros 
László

Bálint László
1991. 03. 19-ig

Barna 
Sándor

Berényi 
Ferenc

Cserháti 
László

Kiss József Langó János Nagy Sándor Sándor Sándor

Szakali János
Vendel

Szűcs 
Antal

Tamus 
Béla

Török 
Imre

Cserháti Vencel 1991. március 21-től
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199426–1998.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 

Győri János Bertalan alpolgármester 
Mészáros László jegyző

26   Magyarországon 1994. december 11-én tartották az önkormányzati választásokat, Jászfényszarun az
alakuló ülés időpontja 1994. december 22-e.

Barna Sándor 1997. szeptember 16-tól Szabó László
Cserháti Vencel Szakali János Vendel
Kiss Zoltán Szűcs Antal
Kovács Lászlóné Tamus Béla
Langó János Dr. Tóth József
Mészáros Tivadar Dr. Tóth Zoltán 1997. július 24-ig
Radics Flórián Török Imre

Első sor balról jobbra: Dr. Tóth József, Győri János Bertalan, Kovács Lászlóné, 
Győriné Dr. Czeglédi Márta, Szűcs Antal, Radics Flórián 
Második sor balról jobbra: Langó János, Tamus Béla, Szakali János Vendel, 
Szabó László, Mészáros Tivadar, Kiss Zoltán, Cserháti Vencel, Dr. Tóth Zoltán 

1_eleje_Layout 1  2013.12.11.  9:51  Page 31



önkormánYzATi renDszer

32

27   Magyarországon 1998. október 18-án tartották az önkormányzati választásokat, Jászfényszarun az alakuló
ülés időpontja 1998. október 30-a.
28   A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke 2002. július 1-jétől címzetes főjegyzői címet adományozott.

199827–2002.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 

Győri János Bertalan alpolgármester 
Mészáros László címzetes28 főjegyző

Barna Sándor Radics Flórián
Berényi Ferenc Szabó László
Cserháti Vencel 1999. április 8-tól Szakali János Vendel
Kiss Zoltán Szűcs Antal
Langó János Tamus Béla
Lantos Péter 1999. március 18-ig Dr. Tóth József
Mészáros Tivadar Tóth Tibor

Ülő sor balról jobbra: Szűcs Antal, Radics Flórián, Győri János Bertalan, 
Győriné Dr. Czeglédi Márta, Lantos Péter, Dr. Tóth József, Langó János
Álló sor balról jobbra: Szakali János Vendel, Berényi Ferenc, Tamus Béla, 
Barna Sándor, Mészáros Tivadar, Tóth Tibor, Kiss Zoltán, Szabó László
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200229–2006.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 

Győri János Bertalan alpolgármester 
Mészáros László címzetes főjegyző

29   Magyarországon 2002. október 20-án tartották az önkormányzati választásokat, Jászfényszarun az alakuló
ülés időpontja 2002. november 4-e.

Berényi Ferenc Sándor Sándor
Dr. Jakus Zoltán László Szakali János Vendel
Kiss Zoltán Szűcs Antal
Lovászné Török Magdolna Dr. Tóth József
Mészáros Tivadar Tóth Tibor
Radics Flórián Zsámboki Sándor

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
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200630–2010.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 

Győri János Bertalan alpolgármester 
Mészáros László címzetes főjegyző

30  Magyarországon 2006. október 1-jén tartották az önkormányzati választásokat, Jászfényszarun az alakuló
ülés időpontja 2006. október 16-a.

Berényi Ferenc Sinkovics Rajmund
Berze Péter 2009. november 30-ig Szabó Lászlóné 2009. december 16-tól
Kiss Zoltán Szakali János Vendel
Kovács Béláné Pető Magdolna Szűcs Antal
Kovács Tímea Krisztina Tóth Tibor
Lovászné Török Magdolna Zsámboki Sándor
Sándor Sándor

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: Tóth Tibor, Szakali János Vendel, Győri János Bertalan, 
Szűcs Antal, Berényi Ferenc, Sinkovics Rajmund

1_eleje_Layout 1  2013.12.11.  9:51  Page 34



önkormánYzATi renDszer

35

201031–2013.
Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester

Győri János Bertalan alpolgármester
Mészáros László címzetes főjegyző 2011. december 29-ig

Dr. Voller Erika jegyző 2012. március 1-től
Dr. Voller Erika aljegyző 2011. június 1. – 2012. február 28-ig

Dr. Aladics László aljegyző 2012. szeptember 17-től

Berényi Ferenc Szakali János Vendel
Lovászné Török Magdolna Tóth Norbert 2011. november 9-től
Sándor Sándor Tóth Tibor
Sinkovics Rajmund 2011. október 12-ig  Zsámboki Sándor

31 Magyarországon 2010. október 3-án tartották az önkormányzati választásokat, Jászfényszarun az alakuló
ülés időpontja 2010. október 15-e.

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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a település várossá válását követő harmadik évben a képviselő-testület elérkezettnek ítélte
az időt, és körültekintő előkészítés után megalkotta és elfogadta a díszpolgári cím alapításáról
és adományozásáról szóló 8/1996 számú rendeletet. nem ismertük akkor azt a tényt, hogy
1921-ben a település első díszpolgári címét egy jelentős államférfi már megkapta. az önkor -
mányzat az elmúlt 17 évben nyolc főnek adományozott díszpolgári címet, köztük a Koreai
Köztársaság egy állampolgárának is. A könyvben a nevek alatt a kintüntetés átvételének idején
fennálló munkakör megnevezése szerepel.

Jászfényszaru Város Önkormányzat
8/1996. (V. 28.) számú 

r e n d e l e t e32

a DÍSZPOLGÁRI CÍM alapításáról és adományozásáról.

I. Fejezet
1. §.

Jászfényszaru város Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző
vagy maradandót nyújtó személyek munkája elismerésére „díszpolgárI CíM”-et alapít.

II. Fejezet
A Díszpolgári cím adományozásának feltételei

2. §.
díszpolgári cím adományozható: annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig
országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult a
város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.

Az ajánlás
3. §.

(1) a díszpolgári cím adományozására ajánlatot tehetnek:
a/ a helyi társadalmi szervezetek, egyesületek,
b/ a Képviselő-testület bármely tagja,
c/ Jászfényszaru város legalább 50 polgára.

(3) az ajánlásnak tartalmazni kell az elismerés alapját képező munkásság ismertetését.
Az adományozás

5. §.
(1) a díszpolgári cím adományozásának jogát Jászfényszaru város Képviselő-testülete

gyakorolja.

Jászfényszaru nagyKözség, város díszpolgára 1921–

32   Kivonat az önkormányzati rendeletből.
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(2) a díszpolgári cím adományozásához a megválasztott képviselők többségének
egynemű szavazata szükséges.

Díszpolgári cím
6. §.

(1) az emlékplakett leírása: kör alakú bronzérme, címlapjának felső részén félköríven
„Jászfényszaru város”, alsó részén az érem ívét követve „díszpolgára” felirattal,  középen
Jászfényszaru város címere. Hátoldalán az adományozás éve kerüljön megörökítésre. 

(2) a Képviselő-testület a 6.§ (1) bekezdésében meghatározott emlékplakett mellett –
kisalakú, a kitüntetésre utaló – jelvényt is adományoz. 

(4) a díszpolgári oklevelet, az emlékplakettet és a jelvényt a kitüntetettnek a polgármester
adja át. 

(5) a díszpolgári oklevél: Jászfényszaru város címerével ellátott díszes kivitelű irat, mely
tartalmazza az adományozó szerv nevét, a testületi határozat számát, az adományo zásra
felhatalmazó önkormányzati rendelet számát, az elismerés alapjául szolgáló munkásság
megnevezését, az adományozás időpontját, a kitüntetett személy nevét. 

(6) az oklevelet az önkormányzat polgármestere és jegyzője írja alá. 

III. Fejezet
7. §

A Díszpolgári címmel járó jogok
(1) Jászfényszaru város díszpolgára az önkormányzat és a város lakosságának tiszteletét

és megbecsülését élvezi.
Ennek kifejezéseként:

– tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,
– a várost képviselő delegáció résztvevőjeként felkérhető,
– díjtalanul látogathatja az alapító önkormányzat művészeti és közművelődési 

létesítményeit, rendezvényeit.
– Jászfényszaru város díszpolgárát a polgármesteri hivatal tisztségviselői 

és dolgozói soron kívül kötelesek fogadni.
(2) Jászfényszaru város díszpolgára jogosult ünnepélyes alkalomkor a címet használni. 
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JÁSZFÉNYSZARU DÍSZPOLGÁRA – 1921

nagyapponyi gróf apponyi györgy és nagymihályi
sztáray Jú lia gróf nő há zas sá gá ból má so dik gyer mek ként

szü le tett. Jo gi ta nul má nya it Bécs ben és pes ten vé gez te. 1872-től
or szág gyű lé si kép vi se lő ként te vé keny ke dett. 1906-tól 1910-ig
és 1917 és 1918 kö zött val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter, ne vé hez fő ző dik az in gye nes
nép ok ta tás be ve ze té se. 1920-ban a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án a ma gyar bé ke de le gá ció
ve ze tő je volt. Itt 1920. ja nu ár 16-án há rom nyel ven mond ta el té nyek kel bő ven alá -
tá masz tott, nagy ívű be szé dét a tör té nel mi Ma gyar or szág meg tar tá sá nak fon tos sá gá ról.
1920 után több al ka lom mal kép vi sel te Ma gya ror szá got a nép szö vet ség ben. sze mé lyé hez
már éle té ben je len tős tisz te let fű ző dött, hi szen a kor tár sak a vi lág egyik leg na gyobb
szó no ká nak tar tot ták.

apponyi 1881-től egé szen ha lá lá ig, 1933-ig Jász be rény vá ros nem zet gyű lé si kép vi se lő je
volt. Mun ká ja mel lett szá mos al ka lom mal járt Jász be rény ben, ahol nagy ha tá sú szó nok -
la to kat tar tott. az 1920. jú ni us 4-i tri a no ni dik tá tum alá írá sát kö ve tő en jú ni us 6-án már
Jász be rény ben ér té kel te a ki ala kult hely ze tet, és böl csen meg fo gal maz ta a nem zet előtt
tor nyo su ló fel ada to kat. apponyi, mint Jász be rény kép vi se lő je, sok eset ben köz ben járt a
vá ros ér de ké ben, így pél dá ul az is ko lák épí té sé ben. a sze gény sor sú jó ta nu lók ja vá ra
je len tős össze gű ala pít ványt tett. apponyi sze mé lyé hez kü lö nö sen Jász be rény ben, de a
Jász ság ban, így Jászfényszarun is je len tős kul tusz kap cso ló dott. Ezt pél dáz za, hogy már
apponyi al bert éle té ben, 1889-ben a jász be ré nyi fő te ret apponyi tér re ke resz tel ték át,
1893-ban pe dig a vá ros dísz pol gá rá vá vá lasz tot ta. Ko ra be li új sá gok ban ol vas ha tó, hogy
Jász be rény be me net apponyit fény sza rui hí vei nagy lel ke se dés sel kö szön töt ték.

1921. áp ri lis 16-án apponyi al bert szü le té sé nek 75., kép vi se lő sé gé nek pe dig 50.
év for du ló ja al kal má ból or szá gos po li ti kai mun kás sá gá nak el is me ré sé ül Hebrony Kál mán
jászfényszarui plé bá nos ja va sol ta, hogy a kép vi se lő-tes tü let vá lassza Jászfényszaru
dísz pol gá rá vá. In dok lá sa sze rint apponyi az ékes szó lás nagy mes te re, pu ri tán jel le mű
po li ti kus és apos to li lel kü le tű fér fiú. a kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag Jászfényszaru
dísz pol gá rá vá vá lasz tot ta, amit apponyi vá lasz le ve lé ben kö szö net tel el fo ga dott. az
or szá gos kul tusz ré sze ként 1921-ben a gró fot Jászfényszaruhoz ha son ló an szá mos
te le pü lés, így nagy vá ros ok és köz sé gek is dísz pol gá ruk ká vá lasz tot ták.

apponyit az or szág ház ku po la csar no ká ban tör tént ün ne pé lyes be szen te lés után,
feb ru ár 14-én a bu da pes ti Má tyás-temp lom ban te met ték el, 1943-ban pe dig a fel vi dé ki
Eberhardra, az apponyiak ősi csa lá di sír bolt já ban he lyez ték örök nyu ga lom ra.

DR. APPONYI ALBERT nagyapponyi gróf
Jászberény város nemzetgyűlési képviselője
Bécs, 1846. május 29. –
Genf, 1933. február 7.
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JÁSZFÉNYSZARU VÁROS DÍSZPOLGÁRA – 1998

édes any ja, Bez zeg Ilo na 1920-ban, édes ap ja, penczner
pál – aki sza bó mes ter volt – hat év vel ké sőbb meg halt,

így ár va ház ba ke rült. 4 éves ko rá tól kezd ve már raj zolt.
Mű vé sze ti ta nul má nya it vá cott és Bu da pes ten ösz tön dí jas ként
foly tat ta, és a Bu da pes ti Ke res ke del mi aka dé mia hall ga tó ja volt.  a II. vi lág há bo rú ban
tar ta lé kos tiszt ként szol gált. négy hó na pos né met or szá gi ha di fog sá ga ide jén sok port rét
fes tett az ame ri kai ka to nák ról. a há bo rú után 5 év vel ki ván do rolt ame ri ká ba. 1951-ben
fe le sé gé vel, Jolandával együtt – aki je len tős öt vös mű vész – meg ér ke zett new orleansba,
majd le te le ped tek Memp his ben. Jolanda tit kár női ál lást ka pott, a férj pe dig meg fes tet te
a pi Kappa alpha di ák szö vet ség ala pí tó já nak port ré ját. 1951 szep tem be ré ben ren dez te
el ső önál ló ki ál lí tá sát a memp hi si Mű vé sze tek Há zá ban. az el kö vet ke ző 50 év alatt
kö zel 100 önál ló és szám ta lan cso por tos ki ál lí tá sa volt szer te ame ri ká ban. 1992-ben a
Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um ki ál lí tot ta né hány ké pét.

Mű vé sze té ben a tra di ci o ná lis áb rá zo lás mód mel lett a sa ját út ját jár ta, új irány za tok,
tech ni kák után ku ta tott. szür re a lis ta, idő-exp resszi o nis ta, imp resszi o nis ta al ko tá sai,
hí res sze mé lyek ről fes tett port réi mél tán kap tak el is me rést az ame ri kai és eu ró pai
mű vé sze ti élet ben. Mun kái a vi lág szá mos je len tős mú ze u má ban, egye te me ken, ma gán -
gyűj te mé nyek ben megta lál ha tók. Mű vé szi te vé keny sé ge mel lett la kó he lyén lét re hoz ta a
penczner fine art galleryt, s meg ala pí tot ta a penczner Mű vé sze ti Is ko lát, mely nek
igaz ga tó ja és ta ná ra is volt.

szá mos díj, ki tün te tés bir to ko sa, Memp his dísz pol gá ra, a féBE tisz te let be li tag ja.
ne vét meg ta lál hat juk a Mű vé szek nem zet kö zi cím tá rá ban is.

Több ször ha za lá to ga tott szü lő he lyé re. 1995-ben több je len tős mű vé nek má so la tát és
egy ere de ti fest ményt Jászfényszaru vá ro sá nak ado má nyo zott, ek kor volt el ső ki ál lí tá sa.
2002-ben újabb ké pek át adá sá ra ke rült sor, töb bek kö zött a „Krisz tus és a 12 apos tol”
cí mű so ro za té, mely nek ere de ti jét a va ti kán ban őr zik. 

a fes tő mű vész 2003-ban tíz ezer dol lá ros ala pít ványt tett Jászfényszarun, amely a
ne vét vi se li, az zal a cél lal, hogy a mű vé sze ti is ko lát és a te het sé ges hát rá nyos hely ze tű
gyer me ke ket tá mo gas sák. az ala pít vány ku ra tó ri u ma 2006-ban penczner pál-dí jat
ala pí tott, mely dí jat a mű vé sze tek te rü le tén ki tűnt di á kok nak ado má nyoz zák. az el múlt
nyolc év ben össze sen 22 he lyi di ák kap ta meg az el is me rést.

a jászfényszarui penczner-gyűjteményt Jász be rény ben a Jász kürt fo ga dó épü le té ben
2009 őszén lát hat ta a nagy kö zön ség.

PENCZNER PÁL
festőművész
Jászfényszaru, 1916. szeptember 17. –
Memphis, 2010. június 27.
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JÁSZFÉNYSZARU VÁROS DÍSZPOLGÁRA – 2001

gyer mek ko rá ban Jászfényszarun ne vel ke dett, szü lői
és csa lá di sze re tet tel kör be vé ve. édes any ja Berze

Er zsé bet, édes ap ja dobák pál, nő vé re zsu zsan na. Kö zép is ko lai
ta nul má nya it – kö szön he tő en ál ta lá nos is ko lai ta ná ra i nak,
il let ve csa lád já nak – Bu da pes ten, a fa ze kas Mi hály gim ná zi um ban foly tat ta, ahol ki tű nő
mi nő sí tés sel érett sé gi zett. a ma te ma ti ka és a tör té ne lem irán ti von zó dá sa mi att a
köz gaz dász pá lyát vá lasz tot ta. 1979-től kezd ve a mai Bu da pes ti Corvinus Egye tem jog -
előd jé nél (Marx Kár oly Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem) kezd te a pá lya fu tá sát, ahol a
rang lét rát vé gig jár va az in té zet igaz ga tó egye te mi ta ná ri be osz tá sig ju tott. Ezen idő szak
alatt kan di dá tu si disszer tá ci ó ját a né met or szá gi Köl ni Egye te men ké szí tet te el, va la mint
ame ri kai ösz tön dí jak kal a stanford, a Har vard, il let ve a Wharton üz le ti is ko lá i ban ta nult.

ran gos nem zet kö zi és ma gyar fo lyó irat ok szer kesz tő bi zott sá gá nak, il let ve tu do má nyos
tár sa ság nak tag ja. Több könyv, il let ve szá mos cikk szer ző je. a Bu da pes ti Corvinus Egye tem
gaz dál ko dá si és me nedzs ment bachelor, il let ve ve ze tés és szer ve zés master szak ve ze tő je.
ok ta tá si, il let ve tu do má nyos mun kás sá ga mel lett fon tos nak tart ja a gya kor la ti te vé -
keny sé get is: több nagy vál la lat fel ügye lő bi zott sá gá nak, il let ve igaz ga tó sá gá nak tag ja ként
te vé keny ke dett, ezek kö zül is ki eme len dő az Ifua Hor váth & partners, a Mol nyrt.,
va la mint a Bu da pes ti ér ték tőzs de Tőzs de ta ná csa fe le lős vál la lat irá nyí tá si Bi zott sá ga.

1980-ban vet te fe le sé gül dr. psenák an gé lát, szám vi tel és sta tisz ti ka sza kos köz gaz dász-
ta nárt, aki szin tén a Corvinus Egye te men ta nít. Há rom gyer me kük van: Ka ta lin az El TE-n,
a gö döl lői szent Ist ván, il let ve az andrássy Egye te men böl csé szet tu do má nyi, ta ná ri,
kör nye zet vé del mi és köz gaz dász dip lo má kat szer zett; at ti la vég zett köz gaz dász ként az
ope ra éne ke si pá lyát vá laszt va az usa-ban, Bos ton ban mes ter kur zu son ké pez te ma gát;
zi ta a Corvinus Egye te men, il let ve pár hu za mo san lon don ban foly tat ja ta nul má nya it.
azon ban mind annyi an Ma gya ror szá gon sze ret né nek bol do gul ni. na gyob bik le á nyuk
két gyö nyö rű uno ká val, Bar na bás és an na ró za, nö vel te a csa lá dot.

Mun ká ját szá mos ki tün te tés sel is mer ték el, ame lyek kö zül leg in kább a szent-györ gyi
al bert-díj ra, il let ve a hall ga tók ál tal ado má nyoz ha tó év ok ta tó ja díj ra a leg büsz kébb.
Kü lö nö sen meg tisz te lő volt szá má ra, ami kor meg kap ta a féBE örö kös Tag ki tün -
te tő cí met.

1990 óta az ön kor mány zat mun ká ját köz gaz da sá gi szak ér tő ként tá mo gat ja.
szá má ra szü lő föld je, s Jászfényszaru meg ha tá ro zó volt egész éle té ben: a gyer mek ko rá tól

kezd ve meg ta pasz talt ér té kek, az em be ri tisz tes ség út mu ta tó volt szá má ra.

DR. DOBÁk MIkLós
közgazdász, egyetemi tanár
Jászberény, 1955. június 24. - 

41

2_diszpolgarbeliv_Layout 1  2013.12.11.  10:29  Page 41



42

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS DÍSZPOLGÁRA – 2005

szülei szegényparaszt családokban nőttek fel; szabó
Imre és nagy Mária házasságából született. a jászberényi

lehel vezér gimnáziumban érettségizett, majd a pedagógus -
pályát választva a Jászberényi Tanítóképző főiskolán tanult.
1974-óta szolnokon él, itt alapított családot. felesége fügedi zita tanító, gyermekük, zita
a J.-n.-sz. Megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. szolnokon általános iskolában
kezdett tanítani. Egerben rajztanári oklevelet szerzett. posztgraduális tanulmányokat
Budapesten, a Képzőművészeti főiskolán és az Iparművészeti Egyetemen folytatott.
1983-tól tagja volt a Magyar rajztanárok országos Egyesületének, nyolc évig vezette
szolnokon a rajztanárok munkaközösségét. 1990-től szakközépiskolában tanított, 2012-ben
innen vonult nyugdíjba.

szobrászként önműveléssel képezte magát. Első művészi sikereit a szolnoki Műhely
tagjaként érte el. 1985-től vezetője volt a szolnok Megyei fiatal alkotók Körének. 

1988-ban a szolnoki Mdf alapító tagja, majd a városi szervezet alelnöke, ügyvezető
elnöke. 2004-től a nemzeti fórum megyei elnöke. 1990-1994 között szolnokon önkor-
mányzati képviselő, a Kulturális és sajtóbizottság elnöke, majd 16 évig az oktatási
Bizottság külsős tagja.

Tagja 1990-től a Magyar alkotóművészek országos Egyesületének, 1992-től a Magyar
Képző- és Iparművészek szövetsége szobrász- és éremszobrász szakosztályának,
1993-tól a Magyar szobrásztársaságnak, 1995-től a Magyar Újságírók Közösségének,
2003-tól a fIdEM-nek (nemzetközi éremszövetség), 2004-től a Mindszenty Társaságnak.
2012-ben alapítója a szolnoki Képzőművészeti Társaságnak.

1997-ben szolnok város pedagógiai díját, 2009-ben Kulturális díját kapta meg.
2001-ben elnyerte a XIII. országos érembiennálé díját mint a legjobb vert érem
tervezője. ugyanebben az évben megkapta Jász-nagykun-szolnok megye Művészeti díját.

az 1974 óta alkotó művész másfél évtizedig – műterem híján – elsősorban érmeket,
kisplasztikákat készített. Első köztéri alkotását, az „1956-os forradalom- és szabad-
ságharc” emlékművét 1989. október 22-én avatták szolnokon. Ezt követően lakiteleken
emlékművet, a lakitelek népfőiskolán több mint húsz jelentős alkotást: szobrokat,
domborműveket, padokat, kopjafákat készített. Jászfényszarun tucatnyi alkotása látható,
és számos öntött és vert érmet készített.  a mai államhatáron túli magyar kultúrterületen
is megtalálhatók munkái. érmeinek, plakettjeinek többségét megrendelők számára
készíti. számos díj tervezője és portrédomborművek alkotója.

sZABó IMREFIA BÉLA
szobrászművész-tanár
Jászberény, 1952. augusztus 31. –
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JÁSZFÉNYSZARU VÁROS DÍSZPOLGÁRA – 2008

dusnokon, amely egy 2900 fős község a duna mellett
Bács-Kiskun megye Kalocsai járásában, ugyanúgy

értenek a földműveléshez, a paprikatermesztéshez, mint
Jászfényszarun. valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy
nagyon könnyen teremtett kapcsolatot a jászfényszarui emberekkel. Már gyermekkorában
közel került a sporthoz, imádott minden sportágat, de leginkább a futballt, a közösséget.
Miután a pécsi Janus pannonius Egyetemen befejezte tanulmányait, visszatért szülő -
falujába, fiatal jogászként itt kezdett dolgozni. Három év eltelte után kihagyhatatlan ajánlatot
kapott Budapestről a Magyar atlétikai szövetségtől, ahol főtitkári pozíciót töltött be.

Hét év elteltével egy multinacionális nagyvállalat személyzeti vezetőjeként
találkozhattunk vele először Jászfényszarun. fontos pozíciójából adódóan folyamatosan
közreműködött a városunkban lévő multinacionális nagyvállalat és az önkormányzat
közötti tárgyalások eredményes lebonyolításában, valamint a két fél közötti, jelenleg is
kitűnően működő kapcsolat kialakításában és fenntartásában. 1997-ben a samsung által
adományozható legmagasabb kitüntetést, a „proud of saMsung” díjat vehette át
szöulban Kun-Hee lee úrtól, a samsung alapító tulajdonosától. Munkája elismeréseként
2006-ban a dél-koreai samsung cég átadta részére a samsung Electronics Magyar zrt.
alelnöke kitüntető kinevezést, amely mellett a cég marketing és értékesítési igazgatójaként
is tevékenykedett.

a koreai cégnél világszerte igen ritka, hogy egy helyi leányvállalat elnöke ne koreai legyen.
Magyarországon húsz év alatt most először van rá példa. 2012 januárjától a samsung elnöke.

a Magyar olimpiai Bizottság tagjaként számos magyarországi és külföldi sportren-
dezvény aktív szervezője, résztvevője és támogatója napjainkban is. Kezdeményezésére
2012 júliusában Jászfényszaruról indult útjára a saMsung HopE rElay a smart sport
a gyermekekért országos akció.

a fényszaruiak Baráti Egyesülete 2003. augusztus 30-án megtartott jubileumi
közgyűlésén Tiszteletbeli Egyesületi Tag címet, a vele járó díszoklevelet és az egyesület
címerét ábrázoló bronzplakettet adományozott a város gazdasági és társadalmi fejlődését
hosszú időn át segítő munkájáért.

Jászfényszaru város képviselő-testülete a lakosság részéről előterjesztett javaslat
alapján a fenti tevékenység elismeréseként díszpolgári címet adományozott számára.

Jászfényszaru lakóinak nagy része a kitüntetettet hazáját, szülőfaluját, családját, rokonait,
barátait, ismerőseit szerető, tisztelő, szerény emberként ismeri immár több mint húsz éve.

DR. FACskó IsTvÁN
a samsung Electronics Magyar Zrt. alelnöke
Dusnok, 1957. június 8. –
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édes ap ját kis gyer mek ként el vesz tet te. édes any ja
öz ve gyen ne vel te, aki 1961. évi nyug dí ja zá sá ig Bu da örs

el is mert ve ze tő vé dő nő je ként dol go zott. Ele mi is ko lá já nak
négy évét a bu da ör si két nyel vű né met-ma gyar is ko lá ban
vé gez te. 1953-ban a bu da fo ki pre mont rei gim ná zi um ban érett sé gi zett. gyer mek ko ra óta
or vos nak ké szült, a bu da pes ti sem mel we is or vos tu do má nyi Egye te men szer zett dip lo mát.
se bész ként kí vánt el he lyez ked ni, de er re a fő vá ros ban nem volt le he tő ség. így ke rült az
esz ter go mi kór ház se bé sze ti osz tá lyá ra, ahol nagy mű té tek et is végzett. Mun ka he lyén a
szak mai le he tő sé gek ki elé gí tet ték, azon ban la kás gond jai meg ol dá sá ban nem se gí tet ték.

1960-ban meg nő sült. fe le sé ge Móró Má ria, akit az édász elő adó ként fog lal koz ta tott,
ké sőbb fér jé nek ki ma gas ló szak mai mun ká já hoz a biz tos, nyu godt hát te ret biz to sí tot ta.

1961 őszén hir de tés re je lent kez ve ke rült Jászfényszarura, ahol a tá gas szol gá la ti la kás
le he tő sé get je len tett nyug díj ba vo nult édes any ja el he lye zé sé re is. se gí tet te az ak kor el ké szült
új ren de lő be ren de zé sét és kor sze rű mű sze rek kel va ló fel sze re lé sét. 1963-tól 26 éven át
tag ja a Jászfényszaru Köz sé gi majd nagy köz sé gi Ta nács nak és vég re haj tó Bi zott sá gá nak.
szor gal maz ta a víz há ló zat, a kul tú ra há zá nak, az új is ko lá nak mi előb bi meg épí té sét, a kor -
sze rű köz vi lá gí tás, a jár dák lé te sí té sét. szak te rü le tén a szín vo nal fej lesz té sét a sze mé lyi
ál lo mány bő ví té sé ben is lát ta, így kez de mé nyez te a har ma dik or vo si, a má so dik fog or vo si,
és ké sőbb egy gyer mekszak or vo si kör zet ki ala kí tá sát. a nyolc va nas évek ele jén az egész ség -
ügyi fel té te lek ma gas szin tű biz to sí tá sá ért dol go zott, meg nyer ve eh hez az orion gyár egy -
ség és a le hel Hű tő gép gyár tá mo ga tá sát. így jött lét re az új alap el lá tó in téz mény, amely
kor sze rű or vo si esz kö zök kel és szá mí tó gé pes nyil ván tar tá si rend szer rel lett el lát va. Tá mo -
gat ta az Idő sek ott ho ná nak lét re jöt tét és a köz pon ti ren de lő mel let ti gyógy szer tár lé te sí té sét.
fo lya ma tos ön kép zés sel min den kor a leg mo der nebb és leg ha té ko nyabb el lá tást biz to sí tot ta
pá ci en sei szá má ra. az egész ség ügyi fel vi lá go sí tó elő adá sok tar tá sát, a be teg ség meg elő ző –
gyo mor, bél, rák – szű rő vizs gá la to kat a mun ká ja fon tos ré sze ként ke zel te. lel ki is me re tes,
pon tos, pre cíz gyó gyí tó mun ká já ért be te gei sze ret ték, je len leg is tisz te lik.

szak mai, kö zös sé gi mun ká ját töb bek kö zött 1984-ben Köz sé ge in kért díj, 1986-ban
Mun ka ér dem rend, 1993-ban pro sanitate, 1996-ban Jászfényszaruért em lék érem, 1997-ben
Ma gyar Köz tár sa sá gi ér dem rend Kis ke reszt je ki tün te té sek kel is mer ték el. 1998-ban
vo nult nyug díj ba. sze re ti az iro dal mat, a ze nét, a szín há zat. sze ret te az uta zást, fe le sé gé vel
az öt föld rész szám ta lan or szá gá ban járt, me lyek so rán al kal ma volt sok kü lön bö ző szin tű
egész ség ügyi in téz mény meg te kin té sé re is.

DR. LAkATOs BÉLA
nyugalmazott főorvos
Budapest, 1934. június 4. –
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Tanulmányait a gjangbuk gépészmérnöki Technikum-
ban, majd 1981–1985 között a Hanjang Egyetem

villamosmérnöki Karán végezte. nős, két leánya van. a samsung
Electronicsnál 1984. december 17-től kezdett dolgozni a
tv-fejlesztésnél mérnökként. 1995 januárjától 2004 októberéig tartó magyarországi
kiküldetése során Jászfényszarun gyárigazgatói beosztást töltött be. Tíz év alatt a gyár
nagymértékben fejlődött, jelentős építési és technológiai beruházások valósultak meg.
a foglalkoztatottak létszáma folyamatosan bővült. a termelés megsokszorozódott, és
a fejlesztések révén újabb és újabb világszínvonalú termékek sorozatgyártása indult be
Jászfényszarun. 2007 februárjában előléptették a koreai központban igazgatóvá. 2009.
január és 2011. december között a samsung Electronics Magyar zrt. elnöke. a város
közössége 2009-ben nagy örömmel vette visszatérését, immár a jászfényszarui gyár
elnökét köszönthette régi ismerősként, barátként. sorsa különös módon összefonódott a
várossal, amely második otthonává vált. személyiségén keresztül Jászfényszaru lakossága
nagyrabecsülését fejezi ki a koreai tudás és műszaki ismeret iránt. 2009. február 6-án a
Külügyminisztériumban a magyar-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének huszadik
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen, fogadáson városunk polgármesterével,
győriné dr. Czeglédi Mártával együtt vett részt. 2009. június 20-án a „40 éve a világon
– 20 éve Magyarországon” jegyében megtartott nagyszabású samsung napon az elnök
megnyitó, köszöntő beszédében emlékeztetett arra, hogy az 1990. január 1-jén alig száz
fővel elindított helyi vállalat immár az ötödik legnagyobb Magyarországon.

Elnöksége alatt több kulturális rendezvény valósult meg városunkban, így a Magyar-
Koreai Barátság napja, majd a samsung által támogatott Weiner-szász Kamaraszim-
fonikusok a jászfényszarui petőfi Művelődési Házban megtartott nagy sikerű koncertje.

Jászfényszaru történetében eddig példa nélküli volt, hogy a város díszpolgári címét
külföldi állampolgár kapja meg, de Jászfényszaru város önkormányzata ezen döntésével
is ki kívánta fejezni elismerését siHo Jang elnök úrnak, aki eddig egyedülálló módon,
hosszú időn keresztül vett részt Jászfényszaru gazdasági életének fejlesztésében.

Jászfényszaru önkormányzata köszönetét fejezi ki a város gazdasági fejlődésének
magas szintű megteremtéséért, a település hírnevének hazai és nemzetközi szinten
történő megismertetéséért. a városunkban élők nagyra értékelik az elnök úrnak
kiemelkedő vezetői, szakmai munkáját, elismerik együttműködését és elkötelezettségét
városunk és hazánk iránt. szeretnénk ismét találkozni vele Jászfényszarun!

sIHO JANG
a samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke
koreai köztársaság, kjongszang-do, 1961. július 10. –

45
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JÁSZFÉNYSZARU VÁROS DÍSZPOLGÁRA – 2012

Kispolgári családban született, Kis zoltán és rédei Mária
szülők gyermekeként. édesanyja révén jászfényszarui

származású, ma is élnek itt rokonai. a lehel vezér gimnázi-
umban töltött évei alatt az országos tudományos diákköri
magyar verseny ötödik helyezettje, így egyenes út vezetett számára a szegedi József attila
Tudományegyetem Jogtudományi Karára. Ezt követően jogtanácsosként és ügyvédként
dolgozott. a felső-Jászságban 1990-ben országgyűlési képviselővé választották. Kizárólag
neki köszönhető, hogy az 1993. április 2-án megrendezett városavatón göncz árpád
köztársasági elnök tisztelte meg a várost jelenlétével, és a 10 éves évfordulóra 2003. április
1-jén is meglátogatta Jászfényszarut, ennek emlékére egy ezüst hársfát ültetett.

1994. júliustól négy éven keresztül a földművelésügyi Minisztérium politikai
államtitkára, 1998-tól a J.-n.-sz. Megyei Közgyűlés tagja. 1999-2002 májusáig az
országgyűlési képviselőcsoport helyettes vezetője, országos listán újabb országgyűlési
képviselői mandátumot szerzett. az országgyűlés megalakulását követően három
bizottságban dolgozott. Ebben a ciklusban a Környezetvédelmi és vízügyi
Minisztérium politikai államtitkára. 

sokirányú érdeklődését, tudását jelzi, hogy 2004 szeptemberétől az országgyűlés
jegyzőjeként is tevékenykedett. 2006. május 30-tól a Mezőgazdasági, illetve a Honvédelmi
és rendészeti Bizottság tagja. 2008 és 2011 között a földművelésügyi és vidékfejlesztési
Minisztérium vidéki foglalkoztatási programirodáját vezette. 2011 márciusától a főkefe
megváltozott munkaképességűeket és autistákat foglalkoztató állami nonprofit kft.
mezőgazdasági ágazatának igazgatója.

a tizenkét év alatt végzett egyéni képviselői munkája során jelentős érdemeket
szerzett Jászfényszaru fejlődésében. Közreműködött: a jászsági hűtőház létesítésében; a
horgásztavak önkormányzati tulajdonba adásában; a város sikeres pályázataiban; az ipari
park létrehozásában; a boldogi út megépítésében; támogatta a BéKE Mgtsz olaj üzemének
létesítését; a Jászság, benne Jászfényszaru telefonhálózatának megvalósítását. Munkája során
mindig előtérbe helyezte a Jászságot, a vidéket, a vidék fejlesztését. Jászfény sza ru nak kiemelt
segítséget nyújtott, mindig szívügyének tekintette a választópolgárok egyéni ügyes-bajos
dolgainak az intézését. Közvetlen emberi tulajdonsága folytán mindenkivel szót értett.

Második házasságában él, felesége Mátrai Julianna projektigazgató. gyermekei:
zoltán (1978) a szegedi Járási földhivatal vezetője, dániel (1980) közgazdász, jelenleg
Máltán dolgozik, zsófia (1991) egyetemi hallgató, Katinka (2000) általános iskolás.

DR. kIs ZOLTÁN
ágazati igazgató
Jászberény, 1954. szeptember 24. –
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JÁSZFÉNYSZARU VÁROS DÍSZPOLGÁRA – 2012

Iparoscsaládban Török sándor kovácsmester és Bagi
rozália gyermekeként született. nővére, piroska már

nem él. édesapja a II. vh.-ban hősi halált halt. édesanyja
egyedül nevelte fel a gyerekeket. az általános iskolát és a
középiskolát Jászapátin végezte, 1953-ban érettségizett. édesanyja taníttatni nem tudta,
így a Jászapáti áfész-nál felvásárlóként munkát vállalt. a jásziványi tanácshoz 1957-ben
pénzügyi előadónak került. Egy év után titkársági csoportvezetőnek helyezték a Jászapáti
Járási Tanácshoz. 1957-ben házasságot kötött Marincs Klára magyar szakos tanárral.
Házasságukból egy gyermek, Klára született, aki vállalkozóként dolgozik. Két unokájuk van,
Klára és andrás, dédunokájuk Márton. a két járás 1961. évi összevonásával a Jászberényi
Járási Hivatalnál 1966-ig változatlan munkakörben dolgozott. Közben elvégezte a
Tanács akadémiát, 1965-ben közigazgatási főiskolai végzettséget szerzett.

1966-ban megválasztották a Jászfényszaru Községi Tanács vb-elnökének. az itt
élőkkel gyorsan megtalálta a közös hangot, a helyi közösség elfogadta, befogadta. a
település fejlesztésének motorjává vált. a tanácsháza bővítésével, a sportkomplexum
kialakításával, a tűzoltószertár, a 18 tantermes iskola megépítésével, a helyi víztársulat
megalakításával és a vízhálózat kiépítésével, az öregek napközi otthona létrehozásával
múlhatatlan érdemeket szerzett. a beruházások megvalósítását segítette a tanács Költ-
ségvetési Üzemének megalapítása. Közreműködött a budapesti Kalapgyár jászfényszarui
telephelyének létrehozásában. a meghirdetett megyei területfejlesztési versenyben
Jászfényszaru többször első vagy dobogós helyezést ért el. a jelentős fejlesztésnek is
köszönhető, hogy a szolnok Megyei Tanács Jászfényszarut 1970. augusztus 20-án
nagyközséggé nyilvánította, így megnyílt az út a városiasodás irányába. fényszarun
tanácsi vezetőként tíz évet töltött el, a lakosság tisztelete, szeretete övezte és övezi ma is.
a település XX. századi fejlődésének egy eredményes korszaka kötődik nevéhez.

a járási hivatalhoz került, majd 1978-ban megválasztották a Jászapáti nagyközségi
Tanács elnökének. vezetése alatt 1989-ben városi rangot kapott a település. 1985-ben
három jelölt közül öt évre a jászapáti székhelyű országgyűlési körzet képviselőjévé válasz-
tották. 1990-ben és azt követően két ciklusban a lakosság bizalmából Jászapáti
polgármestere. 2001-ben egészségügyi okok miatt lemondott és nyugdíjba vonult.

Munkásságáért több kormánykitüntetésben és Jászapáti városért elismerésben
részesült. nyugdíjasként hobbijának, a horgászatnak hódol, a Közép-Tisza vidéki
Horgász Egyesületek szövetségének funkcióban lévő elnöke.

TöRök sÁNDOR
nyugalmazott polgármester
Jászkisér, 1934. május 14. –
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A jászfényszaru nagyközségi Közös tanács megalakulásától négy év telt el, amikor a testület
döntése nyo mán a végrehajtó bizottság jelentős munkával előkészítette a települések történetében
az első helyi kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló tervezetet. Közrejátszott
ebben az a tény is, hogy jászfényszaru 1983-ban ünnepelte első írásos említésének 550 éves
évfordulóját, melyet egyéves ünnepségsorozat keretében kívánt megünnepelni a település. 
A rendeletet 1981-ben a tanács elfogadta, és a kitüntető plakett, oklevél elkészítése után az első
kitüntetéseket 1983-ban a jubileumi központi ünnepség keretében négy fő részére adták át. 
A kitüntetést a rendszerváltásig, a közös tanács fennállásáig adományozták, jászfényszarun összesen
14 kitüntető díjat adtak ki. A kitüntetés elsősorban erkölcsi elismerést jelentett.

Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanácsának
1981. évi 1. számú

t a n á c s r e n d e l e t e33

„Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért” kitüntető díj
alapításáról és adományozásának rendjéről. 

1. §.
(1) jászfényszaru nagyközségi Közös tanácsa a települési gazdaságban, társadalmi

életében – gazdasági, műszaki, ellátási fejlesztésében, oktatási, közművelődési, egészségügyi
és egyéb tevékenységében –, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett
kiemelkedő munka elismerésére „jászfényszaru, jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor 
Községeinkért” elnevezésű kitüntető díjat alapít. 

(2) A díj leírása:
tervezője: szabó László szobrászművész.
zsűrizte: a Képző- és iparművészeti Lektorátus.
10 cm átmérőjű, 8 mm vastag kör alakú bronzba öntött plakett. 
első oldalán víztornyot, gyárépület távlati képét és mezőgazdasági üzemi épületeket 
láthatunk. ez jól jelképezi a községek fejlesztését, ipari és mezőgazdasági üzemek  
jelenlétét.  Hátsó oldalán antiqua betűtípussal az alábbi szöveg olvasható.

jÁszFénYszArU jÁszFeLsŐszentgYörgY PUsztAMOnOstOr
KözségeinKért

A szöveg szimmetrikus elhelyezésben található. 
(3) A „jászfényszaru, jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért” díj 
adományozását „OKLeVéL” tanúsítja. Az oklevél leírása: 
Méret: A 4-es álló lap
Ábrázolása: Levél mintájú keretbe foglalt felirat.

KözségeinKért díj 1981–1990

33   Kivonat a tanácsrendeletből.
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A felirat szövege: jászfényszaru nagyközségi Közös tanács a települések……tevé keny -
ségében, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elisme -
réséért …… részére „jászfényszaru, jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Közsé geinkért”
kitüntető díjat adományozza. Kelt: aláírás: tanácselnök

A feliratba bekerülő szöveg /e rendelet 2. §. /1/ bekezdésében meghatározottak alapján. 
2. §.

(1) „jászfényszaru, jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért” díj adományoz ható
azoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik /amelyek/ a település /ek/ szocializmust építő
munkájában /gazdasági, műszaki, ellátási, oktatási, közművelődési, egészségügyi, közéleti
tevékenységében/ kimagasló érdemeket szereztek. 

(2) Az adományozásnál figyelembe veendők:
a./ A település fejlődését szolgáló életmű több évtizedes politikai, közéleti tevékenység a

községek érdekében. 
b./ A település lakóinak életkörülményeit, ellátását jelentősen javító gazdasági tevé -

kenység, amelynek hasznossága a gyakorlatban bebizonyosodott.
c./ Az egészségügy, művelődésügy stb. területén a település érdekében végzett kiváló

teljesítmény. 
3. §.

(1) A díj adományozását kezdeményezhetik:
a./ a nagyközségi Közös tanács szervei /bizottságok, tanácstagi csoportok, 
szakigazgatási szerv/,
b./ a községek társadalmi és tömegszervezetei.
(2) A javaslatnak tartalmazni kell:
a./ a javasolt személy vagy szerv /kollektíva/ adatait,
b./ működésének tömör ismertetését,
c./ a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását. 

4. §.
(1) A „jászfényszaru, jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért” díjat a

jászfényszarui nagyközségi Közös tanács adományozza.
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Büchler Józsefné – 1983 
Csikós Ferenc – 1983
Kiss József – 1983
Kun Lajos – 1983

Dr. Kuti György – 1984
Dr. Lakatos Béla – 1984
Ézsiás Vencel – 1985

Kovács Andrásné – 1985
Morvai Ferenc – 1985
Dugonics György – 1986
Fortuna Együttes – 1987
Dr. Zilahi János – 1987
Zsámboki Zoltán – 1987
Nagy Sándor – 1989

KÖZSÉGEINKÉRT DÍJ 
1983 – 1989
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KÖZSÉGEINKÉRT DÍJ – 1983

szegény parasztcsaládban született jáger Márton és
sorbán Mária szülők Klára nevű gyermekeként.

nővérei Mária és Franciska. Az elemi iskola elvégzése után
női szabó szakmát tanult. 1951-től az FMsz-nél dolgozott.
1953 és 1956 között jászberényben a járási tanács oktatási osztályán alkalmazták, majd
a déryné Művelődési Házat vezette. 1954-ben házasságot kötött a jászberényi lakosú
Büchler józseffel. Házasságukból 1956-ban éva leányuk született, aki népművelő-
könyvtár szakos diplomával rendelkezik, a helyi iskola könyvtárosa. Férje 1990-ben
elhunyt. Két unokája a BMe-n végzett. éva építészmérnök, jelenleg gyesen van; Péter
vállalati gazdasági elemző, a groupama Biztosító zrt. alkalmazottja. dédunokái: Léna
és dániel leendő óvodások, Hanna Klára hét hónapos.

1956-tól a gyereknevelés mellett kisebb munkákat vállalt. 1965-től igen eredményesen
dolgozott az 1963. július 1-jén létrejött jászfényszaru és Vidéke Körzeti takarék-
szövetkezetnél. A pénzintézet 1966-ban és 1967-ben országos szinten a „Legjobb
takarékszövetkezet” címet kapta, de az ezt követő években is dobogós helyezettek. Az
eredményeket az irányításával dolgozó kollektíva érte el. A szövetkezet hitelezése nagyban
segítette a lakosság építkezését, tartós fogyasztási cikk vásárlásait. Miután az élet új feladat
elé állította, pár évig még a szövetkezet társadalmi elnöke maradt. 1971-ben életútjának
eredményei, vezetői kvalitása és sokoldalú mozgalmi múltja alkalmassá tették a
nagyközségi pártbizottság titkári funkciójának betöltésére. Megbízatását felelősséggel és
nagy ambícióval végezte, mindig a település fejlesztését, az itt élők boldogulását tartva
szem előtt. Kezdeményezte a fiatal házasok akkori legkedvezőbb lakáshoz jutását, a helyi
lakásépítő szövetkezet megalakítását. támogatta, tovább folytatta és bővítette minden
lehetséges eszközzel a megkezdett ipartelepítést, a munkahelyteremtést. Kiemelten
kezelte a fiatalokat, a cigány lakosságot, az idős korosztályt. A település fejlődését tartotta
szem előtt, melynek érdekében a gazdasági egységek, tömegszervezetek vezetőivel
gyümölcsöző, együttműködő, eredményes munkakapcsolatot ápolt.

Folyamatosan képezte magát. Politikai főiskolai diplomát szerzett. Az ML szolnoki
Oktatási igazgatóságán tanított. Munkásságát számos rangos kitüntetés fémjelzi, köztük
több miniszteri elismerés. nyugállományba vonulásakor 1987-ben megkapta a Munka
érdemrend arany fokozatát. nyugdíjasként is sokat olvasott. Kötött, varrt, sütött, főzött unokái-
nak. Fiatalkori nagy álma, hogy divattervező legyen, nem valósulhatott meg. A művészetek
iránti rajongása azonban haláláig megmaradt. Hamvai a helyi temetőbe, férje mellé kerültek.

Büchler Józsefné
nagyközségi pártbizottsági titkár
Jászfényszaru, 1931. május 15. –
Budapest XII., 2003. április 4.
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KÖZSÉGEINKÉRT DÍJ – 1983

Kö zép pa rasz ti csa lád ban Csi kós Fe renc és győ ző
Fran cis ka szü lők gyer me ke ként szü le tett. Báty ja, Mik lós,

már el hunyt. A négy ele mit jászágón, a négy pol gá rit
jászárokszálláson vé gez te. jó ké pes sé gű volt, a szü lők to vább-
ta nít tat ták. gyön gyö sön, a me ző gaz da sá gi r. k. is ko lá ban 1948-ban érett sé gi zett. Ké sőbb
is ta nult, több ké pe sí tést – töb bek kö zött üzem mér nö ki dip lo mát – szer zett. Az érett sé git
kö ve tő en szü lei föld jén gaz dál ko dott, majd ku lák lis tá ra ke rült, ezért mun ka szol gá lat ra
vit ték, de egész sé gi ál la po ta mi att ké sőbb le sze rel ték. jászárokszálláson az asz ta los ipa ri
szö vet ke zet ben lett se géd mun kás.

1952 és 1956 kö zött a Be se nyő tel ki Ál la mi gaz da ság ban dol go zott előbb ag ro nó mus ként,
majd fő ag ro nó mus ként. 1956 ja nu ár já ban a Bösztöri Ál la mi gaz da ság hoz ke rült
ke rü let ve ze tői be osz tás ba. ek kor is mer te meg Balla Mar git iro da ve ze tőt, akit hét hó nap
is me ret ség után fe le sé gül vett.  itt ér te az 1956-os for ra da lom. részt vett a he lyi Füg get len
Kis gaz da párt és a Mun kás ta nács meg ala kí tá sá ban. A for ra da lom le ve ré sét kö ve tő en
Kistarcsára in ter nál ták, ahon nan 1957 má ju sá ban egész ség ügyi okok mi att en ged ték el.

A nagy üze mi me ző gaz da ság fej lesz té sé hez ta pasz talt és gya kor la ti szak em be rek re
volt szük ség. így ke rült ag ro nó mus nak a jászalsószentgyörgyi Pe tő fi Me ző gaz da sá gi
ter me lő szö vet ke zet hez.

in nen 1964 feb ru ár já ban jászfényszarura he lyez ték fő ag ro nó mus nak. A tag ság gyor san
be fo gad ta és meg ked vel te a fi a tal jász szak em bert, és há rom év el tel té vel már a Bé ke
Mezőgazdasági ter me lő szö vet ke zet el nö ké vé vá lasz tot ták. 23 évig ve zet te ered mé nye sen
a szö vet ke ze tet, amely ezen idő alatt há rom al ka lom mal is az or szág leg jobb jai kö zé ke rült.

A 70-es évek a kö ze pén a mun ka hely vagy a ház tá ji gaz da ság in teg rá lá sa foly tán a
csa lá dok nagy több sé ge kö tő dött a szö vet ke zet hez. A tag ság meg él he té sé nek biz to sí tá sán
túl ve ze tő ként so kat tett a dol go zók szak mai to vább kép zé se, mű velt sé gé nek gya ra pí tá sa
ér de ké ben. 

Fon tos nak tar tot ta jászfényszaru fej lesz té sé nek se gí té sét. 18 évig volt tag ja a ta nács nak,
14 évig vég re haj tó szer vé nek. egy év ti ze dig az el nök he lyet te si tiszt sé get is be töl töt te.

szak mai, ve ze tői, köz éle ti mun ká ját szá mos mi nisz te ri és kor mányki tün te tés sel
is mer ték el. nyug dí jas éve it be ara nyoz ta csa lád já nak sze re te te, Fe renc fia és zsuzsanna
le á nya, va la mint hat uno ká já nak sze re tő és fél tő gon dos ko dá sa. jászfényszaruval
ha lá lá ig élő kap cso la ta volt, má so dik szü lő hely ének te kin tet te. Ham vai a jászárokszállási
te me tő ben, a szü lői sír ban nyug sza nak.

csIKós ferenc
tsz-elnök
Jászárokszállás, 1929. augusztus 11. –
Jászberény, 2012. november 8.
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Pol gá ri csa lád ban, Kiss jó zsef és Cser há ti ilo na szü lők
gyer me ke ként szü le tett. Az ele mi el vég zé se után a hat va ni

pol gá ri is ko la ta nu ló ja. A jász be ré nyi ta ní tó kép ző ben 1946
jú ni u sá ban ta ní tói ké pe sí té sét szer zett. 

1948-ban fe le sé gül vet te Lajkó Má ri át, 1949-ben meg szü le tett lá nyuk, Má ria, majd
1954-ben fi uk, jó zsef. négy uno ká ja és három déd uno ká ja van.

el ső mun ka he lyén, zsámbokon 1948–54 kö zött ta ní tott, majd a parádfürdői szOt-
gyer mek üdü lő ben mű kö dő is ko la igaz ga tó ja lett. 1957. már ci us 1-jé től csa lád já val
ha za köl tö zött, és az is ko lá ban he lyez ke dett el. 

A ta nár kép zőt eger ben vé gez te. 1962-ben kap ta meg föld rajz-bi o ló gia szak ra szó ló
dip lo má ját. nyír egy há zán részt vett egy or szá gos nép raj zi ván dor gyű lé sen. Az ott
el hang zot tak meg erő sí tet ték ben ne, hogy to vább kell foly tat nia a köz ség tör té ne té nek
fel dol go zá sát. A ta ní tás mel lett gye re kek nek és fel nőt tek nek ve ze tett csil la gá sza ti és
hon is me re ti szak kört. sza bad ide jé nek és ener gi á já nak nagy ré szét le vél tá ri ku ta tás ra,
idő sebb em be rek kel foly ta tott be szél ge té sek re for dí tot ta. 

Föld re form és ag rár fej lő dés jászfényszarun 1945-1948; jászfényszarui te le pe sek a
du nán tú lon 1946-1950 cí mű ta nul má nya it 1989 ok tó be ré ben a jászfényszaru nagy köz -
sé gi Kö zös ta nács könyv ben meg je len tet te. Fel be csül he tet len ér té kű mun ká ja
jászfényszaru kül- és bel te rü le ti föld raj zi ne ve i nek össze gyűj té se, írá sa rész ben 2000-ben
a FéBe ál tal ki adott ta nul mány kö tet ben je lent meg. iga zi lo kál pat ri ó ta volt, gyűj töt te és
gyűjt tet te a köz ség ben fel lel he tő írott és írat lan em lé ke ket. 1968-ban az Ótanácsháza
föld szin ti négy he lyi sé gé ben az össze gyűj tött 3000 anyag ból ki ál lí tás nyílt. te rem szük ség let
mi att öt év után a „mú ze um” meg szűnt. Az anyag je len tős ré szét el szál lí tot ták. A so mo gyi
Bé la úton meg vá sá rolt ház ban 1984 no vem be ré ben meg nyílt az újon nan gyűj tött
anya gok kal be ren de zett Hely tör té ne ti gyűj te mény. 1985. au gusz tus 24-ig, nyug dí ja zá sá ig
ta ní tott. Az is ko lai mun ká ját be fe jez te, de to vább ra is ve zet te a hely tör té ne ti szak kört. Az
utol só pil la na tig so kat dol go zott, gyűj tött, ku ta tott a te le pü lé sért.

1989-ben gyer me ke kért ér dem ér met ka pott. jászfényszarun, a szent Ke reszt
te me tő ben nyug szik. Az ön kor mány zat ál tal ala pí tott ki tün te tést, a jászfényszaruért
em lék ér met 1993-ban el ső ként ne ki ado má nyoz ta a város, posz tu musz.

1994. ok tó ber 8-án nagy sza bá sú ün nep ség ke re té ben a Fény sza ru i ak Ba rá ti egye sü le te
mun kás sá gát meg örö kí tő em lék táb lát he lye zett el a ház hom lok za tán, a gyűj te mény
pe dig fel vet te a ne vét. Az össze gyűj tött irat anya got a csa lád át ad ta a FéBe-nek.

KIss József
általános iskolai tanár, helytörténeti kutató
Jászfényszaru, 1924. szeptember 10. –
Jászfényszaru, 1989. december 18.
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Kun András erdész és Bácsics julianna szülők gyermeke.
A soproni erdészeti és Faipari egyetemen faipari

mérnök képesítést szerzett. A gödöllői Állami erdőgazdaságnál,
a Magyar Hajó és darugyárban, a Budapesti Faipari Vállalat-
nál szakmájában dolgozott. A budapesti Orion rádió és Villamossági Vállalatnál 1975-től
műszaki-gazdasági tanácsadói munkakört látott el. A jászfényszarui ktsz-szel gyorsan
kapcsolatba került, mert az ipari szövetkezet munkájának jelentős részét – tv-k, hangfalak
fadobozát és különböző fém alkatrészeket gyártottak – bérmunkaként végezte az anyacég
részére. A termelés felfutásával feladatul kapta egy új gyáregység létrehozásának
előkészítését. jelentős vezetői és szervezői kvalitásának köszönhetően 1979. április 1-jével
a volt ipari szövetkezeti dolgozók alkalmazásával beindult a termelés. A budapesti
központ kinevezte az Orion Vii. gyáregység vezetőjének. Munkáját nagy ambícióval,
szorgalommal és munkabírással végezte. A faipari részleg mellett először alkatrészek,
majd panelek, végül a fekete-fehér televíziók gyártását végezték. Kezdeményezésére közös
tanácsi és ÁFész beruházások indultak, így valósult meg az új egészségügyi komplexum
és az Orion ABC, melyek döntő anyagi terhét, felépítését az Orion vállalta.

1984. január 23-án bízták meg a Kalapgyár átvételével, a fenntartott tevékenység
továbbvitelével, valamint az értékesítéssel.

első felesége, Pozsgai emőke halála után 1986-ban házasságot kötött Bálint saroltával.
1989 áprilisában az Orion vezetésével együtt Koreába utazott, hogy a samsung cég
magyarországi, jászfényszarui letelepedését elindítsa. A közös magyar-koreai kft.
megalakításában jelentős szerepe volt. sarolta nóra nevű gyermeke 1990 novemberében
született, Londonban harmadéves egyetemista, kriminológia-szociológia szakon
diplomázik. szabina nevű nevelt leánya a soproni faipari egyetemen végzett,
bútortervező, a norvég Helland Möbler cégnél dolgozik férjével együtt, két gyermeke
van. A Vii-es gyáregység önállóvá válását az anyacég nem engedélyezte, így felmondott,
és 1991-ben Alsóörsre költöztek.

1992-ben ismét egy termelőüzem alapításába kezdett. A veszprémi Balaton Bútorgyár
és a norvég Helland Möbler közös céget hozott létre, amely a tulajdonosoknak préselt
bútorelemeket gyártott. 1996-ban lett nyugdíjas, de a norba Kft. vezetését haláláig ellátta.
Munkáját számos rangos kitüntetéssel, köztük 1985-ben a Munka érdemrend ezüst
fokozatával ismerték el. Hobbiként szeretett kertészkedni, olvasni, nyelveket tanulni.

Az alsóörsi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Kun laJos
gyáregységvezető
Bajmok (szerbia), 1936. október 7. -
alsóörs, 1998. június 25. 
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Ke res ke dőcsa lád ban szü le tett Kőnig Mi hály és Blau
Má ria szü lők el ső gyer me ke ként. Fi a tal ko rá ra a ii.

vi lág há bo rú rá nyom ta a bé lye gét. Az eL te Ál lam- és
jog tu do má nyi Ka rát mun ka mel lett 1961-ben vé gez te el. 

A jászfényszarui szü le té sű Ágos ton Má ri át 1944-ben vet te fe le sé gül, aki sta tisz ti kus ként
dol go zott. Há zas sá guk ból há rom gyer mek: Ka ta lin, györgy és Má ria szü le tett. Hat uno ká ja
és nyolc déd uno ká ja van.

1947–1950 kö zött a jászfényszaru Köz sé gi elöl já ró ság nál, ké sőb b a jászfényszaru
Köz sé gi ta nács nál előbb pénz ügyi elő adó, ill. ve ze tő, majd vb-tit ká r ként dol go zott. 1950
ok tó be ré től a jász be ré nyi já rá si ta nács hoz vb-tit kár nak he lyez ték. 1954 kö ze pé től 1985
vé gé ig – nyug dí ja zá sá ig – a szol nok Me gyei ta nács vb-tit ká ra volt. több mint négy
év ti ze den ke resz tül vb-tit ká ri mun kát vég zett, me lyet szak mai hoz zá ér tés és ki for rott
ve ze tői tény ke dés jel le me zett. Fe le lős ség gel, em ber ség gel in téz te az ál lam pol gár ok ügye it.

39 éven át mint me gyei ta nács tag kép vi sel te jászfényszarut, se gít ve a te le pü lés
fej lesz té sét, és rend sze res kap cso la tot tar tott vá lasz tó i val.

A há bo rú után részt vett jászfényszaru éle té nek ú já szer ve zé sé ben, és cél ki tű zé se i nek
meg va ló sí tá sát se gí tet te. A vil la mo sí tás, a víz ve ze ték-há ló zat, új köz in téz mé nyek –
mű ve lő dé si ház, ált. is ko la, ta nács há za – épí té se, az ipar te le pí tés ré vén – Ka lap gyár, Orion
gyár egy ség – mun ka he lyek lét re ho zá sá nak me gyei szin tű anya gi, er köl csi se gí té sé ben,
tá mo ga tá sá ban múl ha tat lan ér de me ket szer zett. ne ve örök re be író dott a te le pü lés
tör té ne té be, te vé keny sé gé vel nagy ban hoz zá já rult 1970-ben a nagy köz sé gi, majd 1993-ban
a vá ro si rang el éré sé hez. Mun ká ját tö ret len hi te, meg győ ző dé se és az em be re kért va ló
ten ni aka rás ve zé rel te. jászfényszarut te kin tet te min dig szű kebb ha zá já nak, és a fény sza rui
em be rek előtt mind la ká sa, mind hi va ta lá nak aj ta ja min dig nyit va volt.

tár sa dal mi te vé keny sé ge sok ré tű és szer te ága zó volt. több sé gük szak má já hoz és a
sport hoz kö tő dött. Ala pí tó ja a Fény sza ru i ak Ba rá ti egye sü le té nek.

éle té ben két hob bi nak hó dolt. Az egyik az ál lam igaz ga tá si mun ka kor sze rű sí té se és
egy sze rű sí té se, me lyek ről szá mos pub li ká ci ó ja je lent meg. éve ken ke resz tül ta ní tott az
Ál lam igaz ga tá si Fő is ko lán. A má sik a sport volt. 1961-ig ak tív spor to ló. jászfényszaru
lab da rú gócsa pa tá nak, majd a jász be ré nyi Le hel nek a ka pu sa.

Mun ká ssá gát több mint egy tu cat el is me rés, ki tün te tés fém jel zi, köz tük az 1985.
év ben meg ka pott szo ci a lis ta Ma gyar or szág ért ér dem rend, me lyet ke ve sen tud hat tak
ma gu ké nak. sír ja szol no kon, a Kőrösi úti köz te me tő ben ta lál ha tó.

Dr. KuTI GYÖrGY 
a szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára
szentlőrinckáta, 1921. szeptember 2. –
szeged, 1994. október 8.
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sze gény  pa rasztcsa lád – édes any ja Ba kó An na, édes ap ja
ézsiás Luk ács – má so dik gyer me ke ként szü le tett.

nő vé re An na, hú gai Má ria és ilo na. A hat ele mit hely ben jár ta
ki, ké sőbb mun ka mel lett a dol go zók is ko lá já nak ke re té ben
el vé gez te az ál ta lá nos is ko la he te dik és nyol ca dik osz tá lyát. édes ap já val ki lenc sa ját és
né hány ka tasz te ri hold bé relt és ré szes föld te rü le ten gaz dál kod tak. A föld mű ve lés
mel lett ősz től ta va szig sze zon mun kás a hat va ni cu kor gyár ban.

1947-ben há zas sá got kö tött ju hász ro zá lia he lyi la kos sal. A fe le ség a ktsz-ben, majd
a Ka lap gyár ban dol go zott, be ta ní tott mun kás ként ment nyug díj ba, je len leg 88 éves.
Há zas sá guk ból két gyer mek született: Ven cel 1948-ban, ro zá lia 1954-ben. Há rom
uno ká ja: györ gyi (1970), An gé la (1976), Ani ta (1980).

1960-ban a he lyi ve gyes ipa ri szö vet ke zet épí tőrész le gé nél se géd mun kás, majd
be ta ní tott mun kás ként dol go zott. 1964-ben meg sze rez te a kő mű ves szak mun kás ké pe sí tést,
et től kezd ve szak ipa ri mun kát vég zett. Ve ze tői fel fi gyel tek át la gon fe lü li szor gal má ra,
szak tu dás ára, és 1967-ben meg bíz ták a szö vet ke zet épí tőrész le gé nek ve ze té sé vel. Új épí té sű
csa lá di há za kat, köz sé gi be ru há zá so kat, il let ve fel újí tá so kat vál lal tak jászfényszarun, de
a kör nye ző te le pü lé se ken is. A jászfényszarui és a jászárokszállási ktsz jász sá gi Fa- és
Va si pa ri szö vet ke zet né ven 1976-ban jászárokszállási szék hellyel egye sült. Az egye sült
szö vet ke zet fa ipa ri és va si pa ri rész le ge bér mun kát vál lalt a bu da pes ti Orion gyár nak: a
tv-k, hang fa lak fa do bo zát és kü lön bö ző fém al kat ré sze ket gyár tot tak. 

1979 ta va szán meg épült az Orion gyár Vii. gyár egy sé gé nek el ső üzem csar no ka
jászfényszarun. 1979. áp ri lis 1-jé től a gyár egy ség dol go zó ja ként épí tő rész leg-ve ze tő lett.
Az épí tőrész leg a gyár egy ségbő ví tés épí tő ipa ri mun ká i nak ki vi te le zés ét vé gez te. Az
Orion részt vál lalt a nagy köz ség fej lesz té si fel ada ta i ban, így az új egész ség ház, va la -
mint az Ori on ABC meg épí té sét vál lal ta, mely mun kák ban te vé ke nyen részt vett, és irá -
nyí tot ta a be ru há zá sok meg va ló sí tá sát. A he ti 40 órás mun kán túl je len tős na pi és
hét vé gi túl mun kát vál lalt be osz tott dol go zó i val együtt.

Ki ma gas ló tár sa dal mi te vé keny sé gét a nagy köz sé gi ta nács 1975-ben tár sa dal mi
Mun ká ért ki tün te tő jel vény arany fo ko za tá val is mer te el. Há rom al ka lom mal ka pott
Ki vá ló dol go zó ki tün te tést.

1985-ben nyug ál lo mány ba vo nult. nyug dí jas ként a föld sze re te te kap csán
sza bad föl di és fó lia ker tész ke dés sel fog lal ko zott. egész éle té ben a mun ka és a csa lád ja
volt a fon tos szá má ra. jászfényszarun, a szent Ke reszt te me tő ben nyug szik.

ézsIÁs Vencel
építőrészleg-vezető
Jászfényszaru, 1925. május 29. –
Jászfényszaru, 2004. december 21.
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édes ap ja, dá vid An tal a má so dik vi lág há bo rú ban
el hunyt. édes any ja, Bu gyi ro zá lia pa raszt asszony,

egye dül ne vel te két le ány gyer mek ét, ro zi kát és etel kát. A
Kis kun fél egy há zi Állami ta ní tó kép ző in té zet ben 1956-ban
ka pott ta ní tói ok le ve let, és Arlóba he lyez ték. itt is mer ke dett meg fér jé vel, Ko vács
And rás ma gyar-orosz sza kos ta nár ral, aki 1986-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig iga zi társ ként
kí sér te éle tét. Há zas sá guk ból szü le tett Ka ta lin és tí mea gyer me kük, akik pe da gó -
gus ként és nép mű ve lő ként dol goz nak. Hat uno ká ja van.

1962-től szuhafőn, 1968-tól domonyban ta ní tott. Mind há rom te le pü lé sen a kul tú ra,
a szín ját szás meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge ként te vé keny ke dett. B ka te gó ri ás szín ház ren de zői
dip lo mát szer zett. 1972-ben ke rült a Ko vács csa lád jászfényszarura, ahol el sős ta ní tó nő ként
kez dett dol goz ni. Ok ta tó-ne ve lő mun ká já ban el kezd te al kal maz ni a drá ma pe da gó gia
mód sze rét, ame lyet ő ma ga is to vább fej lesz tett. szív ügy ének te kin ti a nép ha gyo mány ok
örö kí té sét. el vé gez te a ma gyar ta nár sza kot. több mint egy év ti ze dig me gyei szak ta nács -
adó ként is te vé keny ke dett. Meg ala pí tot ta az or szá gos hí rű, mai na pig mű kö dő nap su gár
gyer mek szín pa dot és a fi a ta lo kat, fel nőt te ket össze fo gó For tu na együt test. Cso port ja i val
az or szá gos szín ját szó fesz ti vá lok, vers mon dó ver se nyek ál lan dó, si ke res részt ve vő je volt,
szá mos arany mi nő sí tést sze rez tek. szí ni elő adá sa ik kal már a rend szer vál tás előt ti idők óta
sze re pel nek Kár pát al ján és er dély ben is. A ki ala kult kap cso la tok nak is kö szön he tő
jászfényszaru test vér vá ro si szer ző dé se a partiumi Bors és a kár pát al jai gát te le pü lé sek kel.
Az el múlt 41 év ben jászfényszarun me gyei szín ját szó ma já li so kat, or szá gos kon fe ren ci á kat,
pó di u mo kat szer ve zett. A vá ros köz élet ének szer ves ré szé vé vált a szín ját szó moz ga lom. 

szí vós mun ká já nak kö szön he tő en a nyolc va nas évek ele jé től az el sők kö zött ta ní tot tak
drá ma pe da gó gi át a jász be ré nyi ta ní tó kép ző Fő is ko lán, ahol – és még szá mos más fő -
is ko lán – szak mai kur zu so kon dol go zott óra adó ként. ne vé hez fű ző dik a jászfény -
szarun 1990 és 2013 kö zött 10 al ka lom mal meg ren de zett „Ba kan cso sok” nem zet kö zi
drá ma pe da gó gus to vább kép ző tá bo r, va la mint szá mos drá ma pe da gó gi ai mű hely meg -
szü le té se Ma gya r or szá gon és a ha tá ra in kon túl, aho vá misszi ó ként jár ta ní ta ni. Ala pí -
tó és so ká ig el nök sé gi tag ja volt a Ma gyar drá ma pe da gó gi ai tár sa ság nak.

szak mai és kö zös sé gi mun ká já ért kö zel egy tu cat el is me rést ka pott, köz tük: élet mű-
dí jas drá ma pe da gó gus, jászfényszaruért em lék érem, Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja, né met
Lász ló- és Cso ko nai-díj. Ko vács Andrásné nyug dí jas ként is a he lyi mű vé sze ti is ko la ak tív
pe da gó gu sa, szín ját szó ren de ző és a kö zös sé gi éle tet szer ve ző egye di je len ség.

KoVÁcs anDrÁsné
magyartanár, színjátszó rendező, drámapedagógus
alpár, 1937. december 23. –
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iparoscsaládban Morvai Ferenc cipészmester, ipari
szövetkezeti dolgozó és török etelka szülők

gyermekeként született. Húga Magdolna. Általános iskolai
tanulmányai elvégzése után a Lehel Vezér gimnáziumban
1970-ben jó eredménnyel érettségizett. első munkahelye a jászberényi Hűtőgépgyár, ahol
műszaki előadói munkakörben hét évig dolgozott. A gépek biztonságos és folyamatos
működése érdekében a tervszerű karbantartást szervezte, irányította.

1977-ben házasságot kötött Palócz éva kalapgyári irodai dolgozóval, aki jelenleg a
polgármesteri hivatal köztisztviselője. gyermekeik zsolt (1979) és dóra (1983), mind-
ketten házasok. Unokája, zóra 2013-ban született. 1978-ban hazajött a Kalapgyárba, ahol
tmk műszaki előadói munkakört töltött be. Munka mellett 1981-ben esti tagozaton két
tanév alatt gépésztechnikusi oklevelet szerzett. A gyár megszűnésével, illetve az Orionba
történő beolvadásával a Vii-es gyáregységben változatlanul tmk műszaki előadóként
végezte tovább munkáját, a megnövekedett termelési területen. A tanács és az Orion
közös összefogásával megvalósult új egészségház, valamint az ÁFész bevonásával
megépült Orion ABC kivitelezési munkáit is irányította. jelentős szerepet vállalt az Orion
üzemi beruházásaiban, a hatvani üzemrészek megépítésében (Palkó-tanya, és nagytelek),
ahol alkatrészek, panelek összeszerelése folyt.

1991-ben hirdetésre jelentkezett a jászfényszaru Polgármesteri Hivatalba, az i. fokú
építésügyi hatóságon főelőadónak alkalmazták. Ügyintézőként mindig az ügyfelek
körültekintő, teljes körű tájékoztatását, az ügyek szakszerű, gyors intézését tartotta
fontosnak. Munkája sokrétű és összetett. 2005-ig eredményesen részt vett a városfej -
lesztés során megvalósult beruházások koordinálásában, segítésében, pályázatok
kidolgozásában, elszámolásában. A katasztrófavédelem koordinálását is eredményesen
segítette. A műszaki mentőalakulat 50 fős kontingensét két alkalommal is összefogta,
irányította a tiszai árvizeknél. A település társadalmi életét mint közösségi ember mindig
segítette. 2012-ben 42 évi szolgálati idővel nyugdíjba vonult.

1984-től 1993-ig a sportegyesület elnöke. elnöksége alatt a labdarúgás mellett sakk
és asztalitenisz szakosztályok is működtek. A tömegsportra is kellő figyelmet fordított.
1995-től tagja a Fényszaruiak Baráti egyesületének.

nyugdíjasként szeret olvasni, utazni, és a természetet is kedveli. 2013. augusztus 19-én
a Húszéves a város központi ünnepségén eredményes életútjáért jászfényszaru Város
önkormányzata jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesítette.

MorVaI ferenc
műszaki előadó
Jászfényszaru, 1952. február 13. –
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Pol gá ri csa lád ban du go nics Kár oly ko vács mes ter és
Povázson Mar git szü lők el ső gyer me ke ként szü le tett.

egy hú ga volt, Mar git. ele mi is ko lai ta nul má nya it 1930–36
kö zött jászfényszarun vé gez te. Hat van ban ma gán pol gá ri
is ko lá ba 1936–39-ben járt. A ganz Fém ipa ri ipa ros ta nonc is ko lá ban két tan év ben
gép sze re lő nek ta nult. szak ké pe sí té se köz gaz da sá gi tech ni kus volt, amit 1963-ban mun ka
mel lett szer zett meg.

1954-ben há zas sá got kö tött Budaházi An ná val, gyer me kei il di kó és Krisz ti na, uno kái
zsámboki ri chárd és An na. 1945–1948 kö zött a jászfényszarui köz ség há zán adó ügyi
elő adó ként dol go zott, majd 1948-tól a föld mű ves-szö vet ke zet nél előbb köny ve lő, ké sőbb
fő köny ve lő be osz tást lá tott el.

ez idő alatt so kat tett a köz ség la kos sá gá nak el lá tá sá ért mind az élel mi sze rek, mind
a tar tós fo gyasz tá si cik kek, ru há zat te rü le tén és a me ző gaz da sá gi ter mé kek fel vá sár lá sá ban.

1968-1972 kö zött a köz sé gi, majd nagy köz sé gi párt bi zott ság tit ká ri, vá lasz tott párt -
tiszt sé gét töl töt te be. je len tős sze re pet töl tött be az el ső ipa ri üzem lét re ho zá sá ban. több
gyár meg te kin té se után, sok meg be szé lés ered mé nye ként, a me gyei szer vek je len tős
tá mo ga tá sá val a bu da pes ti Ka lap gyár egyes te vé keny sé ge i nek áttelepítése mel lett
dön töt tek. A mun ka vég zés hez he lyi sé get biz to sí tot tak. Az új te lep hely el ső üte mé nek
át adá sa 1971. má jus 1-jén meg tör tént, mun ka he lyet ad va több száz he lyi la kos nak.
eb ben az idő szak ban épí tet ték fel az új, 18 tan ter mes ál ta lá nos is ko lát is.

1972-ben a jászfényszaru és Vi dé ke ÁFész-nál kü lön bö ző ve ze tői be osz tá so kat
töl tött be, se gít ve a szék hely te le pü lé sen túl Pusz ta mo nos tor és jászfelsőszentgyörgy
el lá tá sá nak biz to sí tá sát is. 1976-tól az egye sült jász sá gi ÁFész 1-es szá mú alap -
egy ségének ve ze tő je ként ko or di nál ta a bol tok, a fel vá sár ló he lyek, a szó ra ko zó he lyek
mű kö dé sét, fej lesz té sét. 1984 már ci u sá ban nyug díj ba vo nult. nyug dí jas ként két évet
a he lyi gAMesz-nál fe le lős be osz tás ban dol go zott.

1958–1962. majd 1967–1985 kö zött ta nács tag ként, 1967-től négy éven át a
jászfényszaru Köz sé gi ta nács Vég re haj tó Bi zott sá gá nak tag ja ként is ered mé nye sen
részt vett jászfényszaru fej lesz té sé ben. sza bad ide jét a csa lád já val töl töt te, hob bi ja a fény -
ké pe zés volt. szak mai, tár sa dal mi, kö zös sé gi te vé keny sé géért kö zel húsz el is me rés ben és
ki tün te tés ben ré sze sült. töb bek kö zött a Ma gyar nép köz tár sa ság Mi nisz ter ta ná csa ál tal
adott Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tő jel vényt, nyug dí ja zá sa kor Ki vá ló szö vet ke ze ti
Mun ká ért ki tün te tést ka pott. sír ja a he lyi szent Ke reszt te me tő ben ta lál ha tó.

DuGonIcs GYÖrGY
nyugalmazott alapegység-vezető
Jászfényszaru, 1924. január 13–
Jászfényszaru, 2006. szeptember 1. 
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1972-ben 10 fő vel ala kult meg a fi a ta lo kat, fel nőt te ket
össze fo gó szín ját szó cso port, amely ha ma ro san

meg ha tá ro zó sze re pet töl tött be a ma gyar ama tőr szín ját szás
éle té ben. Az or szá gos ver se nye ken ered mé nye sen sze re pel ve
több fesz ti vál dí jat, el is me rést szer zett. Kez de tek ben ün ne pi mű so ro kat ké szí tet tek,
es kü vő kön, név adó kon lép tek fel mű so ra ik kal, ame lyek kel ní vós he lye zé se ket ér tek el a
me gyei ver se nye ken is. Az iro dal mi szín pad jel le gű pro duk ci ó kat ké sőbb imp ro vi zá ci ós
mód szer rel ké szült és ha gyo má nyos da ra bok kö vet ték. Ma át lag 20 fő já té kos sal és még
több pár to ló tag gal mű kö dik.

elő adá sa ik pél dá ul: Ki mit tud? – té vés vá lo ga tó, Őszin te dal, Pendzsom bok ré tá val,
Vi aszk vi rág, ka ba ré je le ne tek, egy fel vo ná so sak. A sa ját al ko tá sú Óz, a mi va rázs lónk
cí mű elő adás sal ha zán kat kép vi sel ték a be lo russzi ai grodnói nem zet kö zi fesz ti vá lon, ahol
kü lön dí ja sok let tek. elő sze re tet tel játsszák a ma gyar fa lu si éle tet áb rá zo ló da ra bo kat:
sásdi: nyolc hold föld, dobozy: szél vi har, illyés: tűvétevők és Bol ha bál, Mó ricz:
dinnyék. ta má si Áron: éne kes ma dár cí mű elő adásukat 2007-ben a Ma gyar szín já té kos
szö vet ség arany mi nő sí tés sel ér té kel te. A vá ro si ün nep sé gek, ren dez vé nyek rend sze res
fel lé pői. A já szok Vi lág ta lál ko zó já ra ké szült 1998-ban a redemptiót meg je le ní tő mű sor,
a mil len ni um ra sza bó Mag da: Az a szép fé nyes nap cí mű drá má ja.

Pro duk ci ó i kat le he tő ség sze rint mi nél töb bet tá jol ják, így ju tot tak el Kár pát al já ra,
er dély be is, ahol a test vér vá ro si kap cso la tok ki ala ku lá sát in du kál ták. Az adácsi szín ját szó
fesz ti vá lok gya ko ri sze rep lői. A cso port vers- és pró za mon dói sok or szá gos dön tő
fi ni sé ben sze re pel tek, szá mos pó di um es tet ren dez tek. A vá ros köz élet ének szer ves ré szé vé
vált a szín ját szó moz ga lom. Min dig a kö zös sé gi ne ve lést he lyez ték elő tér be. Az el múlt
41 év ben me gyei szín ját szó ma já li so kat, fa lu si szín ját szók és drá ma pe da gó gu sok ré szé re
or szá gos kon fe ren ci á kat szer vez tek. 1990 óta 10 al ka lom mal ren dez ték meg jászfényszarun
a „Ba kan cso sok” nem zet kö zi drá ma pe da gó gus to vább kép ző tá bort. év ti ze de ken át utaz tak
programdús or szág já ró és kül föl di ki rán du lá sok ra. szuhafőn sa ját szak mai al ko tó
tá bo rok ban gaz da gí tot ták a kis fa lu éle tét. szín ját szók Ba rá ti Kö re (sziBAKö) né ven
2008-ban sa ját egye sü le tet ala pí tot tak. A fo lya ma tos mun kát 40 éven át a cso port után pót -
lá sa, a nap su gár gyer mek szín pad biz to sí tot ta, akik szin tén az or szá gos fesz ti vá lok dön tő i nek
si ke res részt ve vői vol tak. A nap su gár gyer mek szín pa dot 2012-től Ko vács tí mea ve ze ti.

Ki tün te té se ik: if jú sá gért díj (Ál la mi if jú sá gi Bi zott ság) 1980., jászfényszaruért
em lék érem 2008., jász-nagykun-szolnok Me gyei ta nács Mű vé sze ti dí ja 1990.

forTuna eGYüTTes
az együttes alapítója, szakmai vezetője: Kovács andrásné 
magyartanár, rendező, csokonai-díjas, életműdíjas
drámapedagógus, a Magyar Kultúra lovagja
a megalakulás ideje: 1972. november
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Abán, pa rasz ti csa lád ban zi la hi györgy és Bánkuti
Luj za má so dik gyer me ke ként szü le tett. A fel me női

1740-ben te le pül tek né met föld ről Ma gya ror szág ra. sváb
szár ma zá sá ra min dig büsz ke volt. Ál ta lá nos is ko lá ba ele ken
járt, me lyet ki tű nő ered ménnyel vé g zett el. szü lei sze gé nyek vol tak, ezért csak a pi a ris ták
tá mo ga tá sá val jár ha tott kö zép is ko lá ba. A gyu lai gim ná zi um ban érett sé gi zett. Az Ál lat -
or vo si Fő is ko lán 1956-ban sze rez te meg dip lo má ját.

itt is mer ke dett meg ké sőb bi fe le sé gé vel, dr. Hazay Len ké vel. Két fiú gyer mek ük
szü le tett, já nos ten ger já ró ha jó kon fe dél zet mes ter ként dol go zott, zol tán szob rász mű vész.
Két uno ká ja van, déd uno ká ja, Bá lint 2013-ban lát ta meg a nap vi lá got.

szak mai mun ká ját az Alcsi-szigeti Ál la mi gaz da ság ban kezd te, ezt kö ve tő en Kun ma -
da ra son, majd szol no kon gya ko rol ta hi va tá sát. Apó sa, dr. Hazay Bé la nyug díj ba vo nu lá sá val
jászfényszarun ál lás hely lé te sült. A csa lád 1963. ja nu ár 1-jé vel jászfényszarura köl tö zött, és
fe le sé gé vel együtt kör ze ti ál lat or vo si be osz tás ba ke rül tek. Apó sát szak mai men to rá nak és
ál lat or vo si pél da kép ének is te kin tet te, so kat ta nult tő le. A gya kor ló tény le ges ál lat or vo si
gyó gyí tó mun kát tar tot ta élet cél já nak. A hi va ta li mun kát nem ked vel te, ezért hagy ta ott a
szol no ki Főállatorvosi Hi va talt. jászfényszaru – ek kor még ki ter jedt – ta nya vi lá ga, je len tős
ál lat ál lo má nya jó le he tő sé get biz to sí tott a sok ré tű gyó gyí tó mun ká hoz. Ko mo lyabb
mű té tek nél, be avat ko zá sok nál fe le sé ge is köz re mű kö dött, se gí tet te a mun ká ját. Mű kö dé si
ide jén 10 év alatt a he lyi ter me lő szö vet ke zet és a ház tá ji szar vas mar ha-ál lo mányt gü mő kór
be teg ség alól men te sí tet te. A fer tő ző be teg ség ál ta li men tes ség az élő ál lat ex port -
szál lí tá sá nak, il let ve a ház tá ji tej ál lo mány pi ac ra ju tá sá nak fon tos kö ve tel mé nye volt. Az
1960-as évek ben a ser té sek nél ki tört száj- és kö röm fá jást si ke re sen le küz döt ték, ké sőbb a
szö vet ke zet ser tés ál lo má nyát há rom fon tos be teg ség től is men te sí tet ték, amely ér té ke sí té si
fel ár ral járt. szak mai mun ká ja alap ján az ál lat tar tó em be rek be csül ték, tisz tel ték.

1990-ben nyug díj ba vo nult, de né hány évig még nyug dí jas ként is gya ko rol ta szak má ját.
A te le pü lés tár sa dal mi éle té ben több te rü le ten te vé keny ke dett. A spor tot szív ügy ének
te kin tet te, ezen be lül is a lab da rú gást ki emel ten ke zel te. A sport egye sü let el nö ke ként
nagy sze re pe volt az új sport komp le xum ki ala kí tá sá ban. edző ként is dol go zott,
jászfényszaru lab da rú gó csa pa ta ek kor a me gyei el ső osz tály ba ke rült. ne vé hez köt he tő
a te nisz meg je le né se a te le pü lé sen.

1994-ben a la kos ság bi zal má ból az ön kor mány za ti vá lasz tá son pol gár mes ter nek és
kép vi se lő nek is in dult. sír ja a jászfényszarui szent Ke reszt te me tő ben ta lál ha tó.

Dr. zIlahI JÁnos
főállatorvos
aba, 1932. január 27. –
Jászberény, 1998. szeptember 8.
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ipa roscsa lád ban zsámboki ist ván ci pész és gerőcs
An na szü lők el ső gyer me ke ként szü le tett. egy hú ga,

Mar git ta ní tó nő lett. A négy ele mit jászfényszarun, majd a
négy pol gá rit a hat va ni ál la mi pol gá ri fiú is ko lá ban vé gez te.
Az eg ri ró mai Ka to li kus Fiú Fel ső Ke res ke del mi is ko la i-iV. osz tá lyát az 1944–48-as
tan évek ben jár ta, jól meg fe lelt mi nő sí tés sel érett sé gi zett. 1948 szep tem be ré től a Bu da pes ti
Ál la mi Pe da gó gi ai Fő is ko lá n ta nult.  Az 1948–51-es tan évek ben ok le ve les ma te ma ti ka,
fi zi ka, ké mia sza kos ál ta lá nos is ko lai ta ná ri dip lo mát szer zett. Az ak ko ri gya kor lat nak
meg fe le lő en a her ceg szán tói ál ta lá nos is ko lá ba he lyez ték, ahol szak ta nár ként al kal maz ták.

Ké sőb b fe le sé gét ugyan ide he lyez ték ve ze tő óvó nő nek, itt is mer ked tek meg. 1952-ben
há zas sá got kö tött Bolvári Mar git tal, há zas sá guk ból há rom – zol tán, zsu zsan na és tí mea
ne vű – gyer me kük szü le tett. Hét uno ká ja és egy déd uno ká ja van.

Hat év után 1957-ben Miske ne vű köz ség be kér ték ma gu kat, mi vel a hoz zá kö zel
eső Ka lo csa vá ro sá ba sze ret tek vol na ke rül ni. Ka lo csán fe le sé gét óvó nő ként al kal maz ni
nem tud ták, ezért a szü lei hí vá sá ra, il let ve jászfényszarui mun ka he lyi le he tő ség
kap csán, 1958 szep tem be ré ben ha za ke rül tek. A szü le i nél lak tak azok haláláig, majd
sa ját csa lá di há zat épí tet tek. szak ta nár ként dol go zott az ál ta lá nos is ko lá ban. A ta nít -
vá nyai sze ret ték, tisz tel ték. Fi zi kát egész ta ná ri pá lyá ján fo lya ma to san ta ní tott. 1968-ban
igaz ga tó he lyet tes sé ne vez ték ki, majd 1980-ban igaz ga tó vá vá laszt ják, mely tiszt sé get nyolc
tan éven ke resz tül, nyug dí ja zá sá ig töl tötte be.

A ta ní tás mel lett ide ke rü lé se kor há rom évig tár sa dal mi ál lá sú mű ve lő dé si ház ve ze tői
fel ada to kat is el lá tott. Fel nőt tek ből szín tár su la tot szer ve zett, a pe da gó gu sok kö zül töb ben,
de fe le sé ge is sok szín da rab ban ját szott. is me ret ter jesz tő elő adá sok szer ve zés sel se gí tet te
az ér dek lő dő la kos ság ál ta lá nos mű velt sé gé nek bő ví té sét.

négy cik lu son ke resz tül ta nács tag, 1971-től 1976-ig ta nács el nök-he lyet tes, 1977 és
1980 kö zött ál ta lá nos ta nács el nök-he lyet tes. tiszt ség vi se lő ként so kat tett a nagy köz ség
fo lya ma tos fej lesz té sé ért, az itt élők élet mi nő sé gé nek ja ví tá sá ért.

1976-tól ha lá lá ig a jász sá gi ÁFész igaz ga tó sá gi tag ja volt. több mint egy év ti ze dig a
nagy köz sé gi Ha za fi as nép front el nö ki tiszt sé gét is be töl töt te. Köz éle ti, szak mai
te vé keny sé gét szá mos ki tün te tés sel is mer ték el. töb bek kö zött 1979-ben az ok ta tá si
mi nisz ter Miniszteri di csé re tét, 1985-ben a Ma gyar nép köz tár sa ság Mi nisz ter  ta ná csa
ál tal ala pí tott Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tő jel vényt, 1988-ban a Pe da gó gus szol gá la ti
em lék ér met kap ta meg. sír ja a he lyi szent Ke reszt te me tő ben ta lál ha tó.

zsÁMBoKI zolTÁn
általános iskolai igazgató
Jászfényszaru, 1926. december 2. –
Jászfényszaru, 1994. január 31.
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Mun kás csa lád – ivánkovits er zsé bet és nagy sán dor
szü lők – 3. gyer me ke ként szü le tett. Két nő vé re – édes -

any ja má so dik há zas sá gá ból – egy öccse és egy hú ga szü le tett.
Az ál ta lá nos is ko lát Fegyverneken vé gez te, majd Bu da pes ten
szer zett kő mű ves szak mun kás ké pe sí tést. Bu da pes ten kő mű ves ként dol go zott. 1961–65
kö zött a sze ge di épí tő ipa ri tech ni kum nap pa li ta go za tán szer zett ma gasépí tő tech ni -
ku si ké pe sí tést.

1969-ben kö tött há zas sá got Ko vács er zsé bet emődi la kos sal, és jászfényszarun
te le ped tek le. Két fel nőtt gyer me kük – Be at rix és sán dor – és négy uno ká juk van.

Az is ko la el vég zé sét kö ve tő en Kecs ke mé ten a Bács-Kis kun Me gyei Ál la mi
építőipari Vál la lat nál épí tés ve ze tő-he lyet tes ként he lyez ke dett el. 1968. már ci us 1-jén jött
a jászfényszarui Bé ke Mgtsz-be dol goz ni, ahol tsz-tag ként 1993-ig épí tés ve ze tő be osz tás ban
fog lal koz tat ták. Az itt el töltött 25 év alatt mun ká já ért két al ka lom mal Ki vá ló tsz tag
el is me rés ben, 1986-ban a ter me lő szö vet ke ze tek Or szá gos ta ná csa ál tal ado má nyo zott
Ki vá ló szö vet ke ze ti Mun ká ért ki tün te tés ben ré sze sült.

négy évet a jász fény Kft.-nél be osz tott ve ze tő volt.1968-tól mun ka mel lett ma gán -
ter ve ző ként is te vé keny ke dett. 1997-től önál ló sí tot ta ma gát, éP-ért-ter Bt.-t ala pí tott,
amely je len leg is mű kö dik. 2004-től nyug dí jas ként irá nyít ja vál lal ko zá sát.

Kö zös sé gi em ber ré a 60-as évek ben az if jú sá gi moz ga lom ban vált. ez irá nyú te vé -
keny sé gét a Kisz KB 1975-ben Ki vá ló if jú sá gi Ve ze tő érem ki tün te tés sel is mer te el.

A köz ség ben 1970-ben kez dő dött el a ma gán erős, de szo ci ál po li ti kai ked vez ménnyel
tá mo ga tott la kás épí tés, me lyet se gí tett a ta nács és a mun ka he lyek is. Az így meg épült 48
két és félszo bás la kás épí té sé nek bo nyo lí tá sa a ne vé hez fű ző dik, me lyet 1975-ben a
szö vet ke ze tek Or szá gos szö vet sé ge a Ki vá ló szö vet ke ze ti Mun ká ért ki tün te tés sel is mert el.

épí tész ként, kö zös sé gi em ber ként a min den ko ri te le pü lés ve ze tő igé nyel te a be ru há -
zá sok hoz szak mai tu dá sát, me lyért ese ten ként jel ké pes té rí tést ka pott. ne vé hez köt he tő
a Kos suth úti óvo da bő ví té se, bent la ká sos idő sek ott ho ná nak ki ala kí tá sa, a ta nács há za
el ső át ala kí tá sa, en ge dé lye zé si ter ve i nek el ké szí té se, a ii. Vi lág há bo rús és a ta ní tók
em lék mű ve i nek meg ter ve zé se.

1990-ben a la kos ság bi zal má ból ön kor mány za ti kép vi se lő, a Pénz ügyi el len őr ző
Bi zott ság el nö ke, ezt kö ve tő en 16 évig a te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság kül sős tag ja.

1997-ben ala kult meg a szenny víz be ru há zó tár su lat, mely nek el nö ké vé vá lasz tot ták.
irá nyí tá sa alatt a te le pü lés tel jes szenny víz há ló za ta ki épült.

naGY sÁnDor
építésvezető
Vác, 1944. április 6. –

KÖZSÉGEINKÉRT DÍJ – 1989
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a tanácsi rendszer megszűnésével a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács által alkotott
„Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor Községeinkért” kitüntető díj alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 1981. évi 1. számú tanácsrendelet hatályát vesztette. a
fenti rendelet alapján Jászfényszarun 1983 és 1989 között a díjat 13 személynek és egy
közösségnek adományozták. 1992-ben már a település beadta várossá nyilvánításához a pályázatát,
így elérkezett az idő, hogy az önkormányzat is megalkossa a településért sokat tevő
legkiválóbb személyeknek, közösségeknek adható kitüntetését.

az önkormányzat bizottságainak javaslatait összegyűjtve, közzétéve az Ügyrendi Bizottság
előterjesztésében a képviselő-testület megtárgyalta és december 1-jei ülésén elfogadta a
Jászfényszaruért kitüntető emlékérem alapításáról szóló 11/1992 számú rendeletet. az első
két kitüntetést litkei antal c. prépost 80. születésnapján, 1993. június 11-én és Kiss József
tanár, helytörténeti kutató posztumusz – a kitüntetést felesége vette át – 1993. augusztus 20-án
kapta meg. az elmúlt 21 évben 47 kitüntetést adományozott az önkormányzat. a kitün-
tetettek között volt 9 közösség és két külföldi állampolgárságú személy is.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának
11/1992. (XII.1.) számú 

r e n d e l e t e34

„Jászfényszaruért” kitüntető emlékérem alapításáról.

I.
Az emlékérem adományozásának feltételei:

1. §.
„Jászfényszaruért” emlékérem adományozható annak a magánszemélynek, közösségnek,

aki(k)
– a város társadalmi, gazdasági fejlődésében;
– az oktatás, nevelés és közművelődés;
– az egészségügy;
– a környezetvédelem terén végzett (végeztek) kiemelkedően eredményes munkát. 

II.
„Jászfényszaruért” emlékérem

2. §.
(1) az emlékérem leírása: kör alakú bronzérem, címlapjának felső részén félköríven

Jászfényszaruért felirattal, középen Jászfényszaru címere.

Jászfényszaruért emléKérem 1992–

34   Kivonat az önkormányzati rendeletből.
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(2) a „Jászfényszaruért” emlékérem adományozását oklevél tanúsítja. az oklevél:
Jászfényszaru címerével ellátott irat, amely tartalmazza az adományozó szerv nevét, a testületi
határozat számát, az adományozás alapjául szolgáló önkormányzati rendelet számát, az
elismerés alapjául szolgáló tevékenység megnevezését, az adományozás időpontját, a kitüntetett
személy nevét. az oklevelet az önkormányzat polgármestere és jegyzője írja alá. 

III.
Az ajánlás

3. §.
(1) az emlékérem adományozását kezdeményezhetik:
– a helyi társadalmi szervezetek,
– a helyi egyesületek,
– a Képviselő-testület bármely tagja,
– Jászfényszaru Város legalább 50 polgára. 
(2) a javaslatot minden év március 1. napjáig kell eljuttatni a polgármesterhez.
(3) a javaslatnak tartalmaznia kell:
– a javasolt személy vagy szerv /kollektíva/ adatait,
– a javaslat alapján szolgáló tevékenység ismertetését. 

IV.
Az adományozás

4. §.
(1) a „Jászfényszaruért” emlékérmet Jászfényszaru Város Önkormányzata adományozza.
(2) az adományozásra vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a testület elé

/egyeztetés alapján/.
5. §.

(2) évente legfeljebb két díj adományozható.
(3) az emlékérem ünnepélyes keretek között kerül átadásra a minden év augusztus 20-a

(október 23-a) alkalmából rendezett ünnepélyen vagy ünnepi testületi ülésen.
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Fényszaruiak Baráti Egyesülete – 2003
Városi Sportegyesület – 2004
Dr. Kiss Ferenc – 2005
Dr. Tóth Zoltán – 2005
Szűcs Mihály Huszárbandérium – 2006
Csáki Sándorné – 2007
Fehér Akác Népdalkör – 2008
Fortuna Együttes – 2008
Berényi Ferenc – 2009
Berényi Ferencné – 2009
Iglice Gyermeknéptánc Együttes – 2009
Kiss Zoltán – 2010
Művészeti Iskola közössége – 2010
Mészáros László – 2011
Szűcsné Jáger Magdolna – 2011
Turú István – 2011
Tamus Béla posztumusz – 2012
Tamus Mária – 2012
Morvai Ferenc – 2013
Morvainé Palócz Éva – 2013
Nádudvari László – 2013
Nádudvariné Jáger Judit – 2013
Sándorné Tóth Éva – 2013
Sándor Sándor – 2013

Kiss József posztumusz –1993
Litkei Antal – 1993
Harangozó Imre – 1994
Koltay József – 1995
Nagy József – 1995
Lantos Péter – 1996
Lantos Péterné – 1996
Kovács Andrásné – 1997
Dr. Lakatos Béla – 1997
Tóth Tibor – 1997
Győriné Dr. Czeglédi Márta – 1998
Radics Flórián – 1998
Fónagy László – 1999
Zsámboki Sándor – 1999
Dr. Tóth József – 2000
KyuDam Cho – 2000
Michael Lake – 2000
Mészáros Tivadar – 2001
R. k. Egyházközségi Képviselő-testület – 2001
Szabó László – 2001
Győri János Bertalan – 2002
Szűcs Antal – 2002
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 

Társaság – 2003

JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM 
1993 – 2013
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a csa lád ne gye dik gyer me ke ként lát ta meg a nap vi lá got,
őt még öt test vér kö vet te. szü lővá ro sá ban vé gez te el a

gim ná zi u mot. az is ko lá ban dol go zó szob rász mű vésszel, Vá gó
Pál lal foly ta tott be szél ge té sei, va la mint hit ok ta tó ja, szé kely
ala jos ha tá sá ra az is te ni hí vó hang egy re erő sebb lett: „Jöjj, kö vess en gem!” és ő
el indult a hí vó szó ra. eger ben foly tat ta te o ló gi ai ta nul má nya it, és ki vá ló ered ménnyel
vé gez te el az is ko lát. 

1937. jú ni us 20-án pap pá szen tel ték. szü lő vá ro sá ban el ső szent mi sé jét jú ni us 27-én
mu tat ta be. szé kely ala jos meg hí vá sá ra Jászfényszarun jú li us el ső pén te kén lé pett az
ol tár hoz.

1937. au gusz tus 4-én tarnaleleszre ke rült. 1938 szep tem be ré ben ajak káp lán ja ként
együtt dol go zott Ortutay Gyu la nép rajz ku ta tó val, és élénk köz éle ti te vé keny sé get foly ta tott,
szín da ra bo kat ren de zett. 1940 au gusz tu sá ban Kisvárdára ke rült, 1941-ben Di ós győr
majd is mét Kisvárda. Plé bá no si ki ne ve zé se öt éves szol gá lat után Jékéhez kö tő dik.

1953-ban fegyvernekre ke rült. 1967-ben Jászfényszaru plé bá no sa lett. Úgy érez te,
ha za tért: me leg szí vű nép vár ta pász to rát ro zo ga, egész ség te len plé bá ni á val, ren ge teg
ten ni va ló val. Jó kap cso la tot ala kí tott ki az is ko la ve ze tés sel, a ta náccsal, az ön kor mány zat tal.
1969-ben a temp lom fű té se, kül ső re no vá lá sa, te tő ze té nek ki ja ví tá sa va ló sult meg. 1974-ben
már új épü let ben mű kö dött a plé bá niahi va tal. 1975-ben a ha ran gok vil la mo sí tá sa és a
kvarc to rony óra ké szült el. a 100 éves év for du ló ra a te me tői ká pol na fel újí tásá ra ke rült
sor, a stá ci ók kal együtt. 1986-ban a há bo rú ban el vitt nagy ha rang új, 12 má zsás sal lett
pó tol va. 1987-ben arany mi sé jét tar tot ták. a rend szer vál to zás után az is ko lai hit ok ta tás
meg szer ve zé sé re nagy gon dot for dí tott, 16 cso port mű kö dött. mint „öreg” cser kész 1990.
má jus 10-én 42 ala pí tó tag gal lét re hoz ta a Csörsz Ve zér Cser kész csa pa tot. 1992-ben az
or go na rész be ni fel újí tá sa, a kö zös sé gi ház meg vá sár lá sa és par ko sí tá sa az egy ház köz ség nek
szin tén a ne vé hez kö tő dik. 1984-ben Ká dár lász ló eg ri ér sek pré pos ti cí met ado má nyo zott
szá má ra. a jász be ré nyi es pe re si ke rü le tet hosszú időn át irá nyí tot ta, 15 plé bá ni át fo gott
össze. 1994-ben a Jászfényszaruért ala pít vány ku rá to ra lett.

1995-ben meg rom lott egész sé gé re va ló te kin tet tel nyug ál lo mány ba vo nult, de ha lá lá ig
Jászfényszarun élt, és gya ko rol ta hi tét.

sír ja a jász be ré nyi szent Im re te me tő ben ta lál ha tó. szü le té sé nek cen te ná ri u ma
al kal má ból a féBe kez de mé nye zé sé re a plé bá nia hom lok za tá ra – Jászfényszarun el töl tött
éve i nek em lé ké re és mun kás sá gá nak el is me ré se ként – em lék táb la ke rült.

LITKEI ANTAL
c. prépost, esperes, plébános
Jászberény, 1913. június 11. –
Jászfényszaru, 1997. április 14.

67
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Parasztcsaládban született, Csákány nándor és Cserháti
Johanna szülők gyermeke. Öccsei sándor és antal,

húga Johanna. szülei igen szorgalmas emberek voltak, a
vasúton túli tanyájuk környékén 25 katasztrális hold földön
gazdálkodtak. elemi iskolába a községben lakó nagyszüleitől járt, majd az iskola elvégzése
után szüleivel együtt földműveléssel foglalkozott. 1934-ben megnősült, feleségül vette
rusai rozáliát. nagynénje, Cserháti Ilona és annak férje, Harangozó Joachim, mivel
gyermekük nem volt, 1934-ben örökbe fogadták, így felvette a Harangozó nevet. a fiatal
házasok hozzájuk költöztek. Házasságukból két fiú született: Imre sebész szakfőorvos,
miklós közegészségügyi és járványügyi ellenőr, később a hatvani tanács tisztviselője,
majd a Bajza József Gimnázium gazdasági igazgatója. unokái: adrienn bőrgyógyász
orvos, Imre fogorvos, Csaba gépészmérnök. Dédunokái: réka, lili, laura, lajos, anna és Örs.

1949-ben az együttélésben jelentkező gondok, problémák miatt elköltöztek az örök-
befogadó szülőktől a – közben megüresedett – tanyai szülői házba, és hat kh földterületen
gazdálkodtak. a téeszek szervezése, megalakítása után szövetkezeti elnökhelyettesnek
választották, saját tanyáját is részben a közösség céljaira használták.

a közösség érdekében végzett munkálkodása, az emberekért való tenni akarás,
cselekvés végigkísérte az egész életét. tagja a 48-as Gazdakörnek, a parasztszövet kezetben
igazgatósági tag, a parasztszövetség elnökének is megválasztották.

a tanyai lakosságnak filmvetítéseket szervezett, és a Vasút-tanyai iskolában egy
kis könyvtárat vezetett, ahová még a községbe való beköltözésük után is kijárt a
kölcsönzéseket bonyolítani. a környezetében élő emberek mindig bizalommal fordultak
hozzá ügyes-bajos gondjaik elintézésében. mindenkinek igyekezett segítségére lenni,
ezért megbecsülésnek és tiszteletnek örvendett.

1954-ben lakókörzetében őt javasolták tanácstagnak. a felkérést nehezen vállalta el, mert
a tisztséget politikai munkának tekintette. a választók bizalmából 26 évig megszakítás
nélkül végezte a tanácstagsággal járó munkát. a testület Községfejlesztési majd a
Községellátási Bizottságának munkájában is eredményesen dolgozott. tagja volt a rendszer -
 vál tásig működő Hazafias népfront helyi bizottságának. 1982-ben a Petőfi sándor
művelődési Ház keretében megalakult nyugdíjasklub vezetőjévé választották, amelyet
11 évig látott el. Ismeretterjesztő, többségében egészségügyi előadásokat, országjáró
kirándulásokat szervezett, a térségi nyugdíjasklubok évenkénti találkozóját is megtartották.
Igaz barátja volt mindenkinek. sírja a jászfényszarui szent Kereszt temetőben található.

HArANgozó ImrE
nyugalmazott termelőszövetkezeti dolgozó
Jászfényszaru, 1910. november 28. –
Eger, 1998. június 8.
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JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 1995

Pol gá ri csa lád ban láz ár er zsé bet és Ku li Jó zsef szü lők
el ső gyer me ke ként szü le tett. Őt há rom hú ga: mar git,

Klá ra és má ria kö vet te. alap fo kú ta nul má nya it szü lő he lyén
vé gez te, majd eger ben foly tat ta. Há rom évig te o ló gi ai, két
évig jog hall ga tó. mun ka mel lett 1940-ben eger ben jó ered ménnyel kán to ri ok le ve let
szer zett. fe le sé gé vel, spitz Pa u la évá val 1942. május 9-én kö töt tek há zas sá got. a II.
vi lág há bo rú ban ka to na tiszt ként szol gált, a vissza vo nu lás so rán csa lád já val együtt 1944-ben
né me tor szág ban ame ri kai ha di fog ság ba ke rült. le á nyuk, Ka tin ka 1943-ban me ző kö ves den,
fi uk, zsolt 1945-ben sachsenhamban szü le tett. Gyer me kei öt uno ká val aján dé koz ták meg.

Jászfényszarura a kán to ri pá lyá zat meg hir de té sé re je lent kez ve ke rült a csa lád. 1946.
feb ru ár 26-án 12 pá lyá zó kö zül (Vincze Ot tó, a ma gyar rá dió kar na gya is a pá lyá zók kö zött
volt) egy han gú lag Jászfényszaru kán to rá nak vá lasz tot ták. a kán to ri mun ka mel lett
pol gá ri fog lal ko zá sát 1946 de cem be ré től a jászfényszarui Han gya fo gyasz tá si és Be szer ző
szö vet ke zet ügy ve ze tő je ként kezd te, majd 1948-tól a jog utód föld mű ves-szö vet ke zet
igaz ga tó sá gi tag ja majd fő köny ve lő je. 1959-től a he lyi ve gyes ipa ri ktsz-nél fő köny ve lő,
ahol nyug dí ja zá sá ig dol go zott.

a 40-50-60-as évek ben mű ked ve lő szín ját szó ként a te le pü lés kul tu rá lis éle té nek
fe le sé gé vel együtt meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt. to váb bi köz éle ti te vé keny sé ge az
egy há zon be lül ta nács tag ként majd a fény sza ru i ak Ba rá ti egye sü le té ben va ló sult meg.
fel aján lást tett a temp lo mi or go na fel újí tá sa ér de ké ben. Pél da volt sze rény sé ge, köz vet -
len sé ge, ked ves sé ge, az em be rek iránt meg nyil vá nu ló sze re te te, tisz te le te. a féBe
fenn ál lá sá nak 10 éves ju bi le u mi köz gyű lé sén 2003. au gusz tus 30-án Koltay Jó zsef nek
Jászfényszarun el töl tött kö zel hat év ti ze des pél da ér té kű élet út já nak, ön zet len kö zös sé gi
te vé keny sé gé nek el is me ré se ként – az egye sü let tör té ne té ben el ső ként – Örö kös egye sü le ti
tag cí met ado má nyo zott. Jászfényszarun el töl tött te vé keny sé gét a fel ső te me tői ká pol na
fa lán ta lál ha tó em lék táb la őr zi, me lyen a kö vet ke ző fel irat ol vas ha tó: „KOltay JÓ zsef
1911–2006 sze re tett JászfényszaruJánaK 50 éVen át VOlt meG Be CsÜlt
Kán tO ra. sze re tett és sze ret téK, em lé Ke a szÍVÜnKBen él. ál lÍt tat ta
a Gyá szO lÓ Csa láD és az eGy Ház KÖz séG”.

Koltay Jó zsef ham vai Bu da pes ten, a szent Gel lért-temp lom ur na te me tő jé ben
ta lál ha tó ak.

szü le té sé nek cen te ná ri u ma nap ján, 2011. szep tem ber 4-én a te me tői em lék táb lá já nál
a fény sza ru i ak Ba rá ti egye sü le te ben ső sé ges ün nep sé get szer ve zett.

KoLTAY JózSEF
kántor 
mezőkövesd, 1911. szeptember 4. –
Jászfényszaru, 2006. szeptember 7.
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édes any ja, nagy mar git ál la mi gon do zás ba he lyez te.
tizenegy hó na pos ko rá ban ke rült Jászfényszarura

Dobák Jó zsef és szűcs má ria ne ve lő szü lők höz, ahol csa lád ala -
pí tá sá ig gon dos kod tak ró la. Har mo ni kus ne ve lő szü lői kap cso -
la tuk ké sőbb is meg ma radt. ele mi is ko lai ta nul má nya it hely ben vé gez te. a ko vács szak mát
fó nagy lász ló fény sza rui mes ter nél ta nul ta. se géd éve it kö ve tő en mes ter vizs gát tett.

1948-ban fe le sé gül vet te mol nár er zsé bet jászfényszarui la kost. Gyer me kük Gi zel la,
uno ká ja and rea, há rom déd uno ká ja: Ben já min, Ger gő és már ton. fe le sé ge 89 éves,
le á nyá val él.

Jászfényszarun az ady end re ut cá ban, fe le sé ge szü le i nél lak tak, és itt nyi tott ko vács -
mű helyt. az 50-es évek kö ze pén trak tort és csép lő gé pet is üze mel te tett, fény sza run és
kör nyé kén bér mun kát vál lalt. 1959-ben tag ja lett a le helkürt mgtsz-nek ahol sa ját,
ké sőbb a szö vet ke zet mű he lyé ben dol go zott. 

1964-ben ke rült a ve gyes ipa ri ktsz-hez. szak má ján túl a gé pek, a mo to rok sze re lé se,
ja ví tá sa is ér de kel te, ezért ered mé nyes au tó sze re lői szak mai vizs gát tett. 

1979 ta va szá tól az Orion VII. gyár egy ség dol go zó ja, és 1986. évi nyug dí ja zá sá ig a
tmk-mű hely ben cso port ve ze tő, és az üze mi ön kén tes tűz ol tók pa rancs no ka. négy évig
nyug dí jas ként is al kal maz ták. a Jászfényszarui Ön kén tes tűz ol tó egye sü let be 1953-ban
lé pett be, kis mo tor fecs ken dő ke ze lő, majd gép ko csi ve ze tő fel ada tot lá tott el. 1971-ben
ki ne vez ték fény sza run az ön kén tes tűz ol tó ság pa rancs no ká nak, két év meg sza kí tás sal 1995
má ju sá ig töl töt te be a tiszt sé get. 1977-től 1989-ig Pusz ta mo nos tor és Jászfelsőszentgyörgy
ön kén tes tűz ol tó egy sé ge it is irá nyí tot ta. Pa rancs no ki te vé keny sé ge so rán ki emelt fi gyel met
for dí tott a tech ni kai esz kö zök, fel sze re lé sek fej lesz té sé re, fo lya ma tos kar ban tar tás ára.
ered mé nye sen szer vez te az egye sü le ti ta gok szak mai ok ta tá sát, to vább kép zé sét. tűz ol tó
ver se nye ken több eset ben do bo gós he lye zést ér tek el. Je len tős mun kát vál lalt a gaz da sá gi
egy sé gek, he lyi in téz mé nyek tűz vé del mi el len őr zé sé ben, a tűz vé del mi fe le lő sök ok ta tá sá ban.
Ki ma gas ló pa rancs no ki te vé keny sé ge is hoz zá já rult ah hoz, hogy a te le pü lé sen je len tős
tűz kár pa rancs nok sá ga alatt nem ke let ke zett. Ve ze tői meg bí za tá sá nak meg szű né sét
kö ve tő en is ak tí van se gí tet te a he lyi ön kén tes tűz ol tók mun ká ját. Ön kén tes tűz ol tó ként
sok ki tün te tés ben ré sze sült. töb bek kö zött 1986-ban a Bel ügy mi nisz té ri um tűz biz ton sá gi
érem ezüst fo ko za tát kap ta meg, tűz ol tó szá za do si rend fo ko za ta volt.

Ön kén tes tűz ol tói tag sá gá nak 49. évé ben vá rat la nul el hunyt. sír ja a he lyi szent Im re
te me tő ben ta lál ha tó.

NAgY JózSEF 
nyugalmazott tmk-csoportvezető
Budapest III., 1926. február 28. –
Jászfényszaru, 2002. október 30.
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71

lantos Pál és szabó terézia szülők gyermeke. a ceglédi
kö zépiskolában jeles eredménnyel érettségizett. a bu-

dapesti eötvös loránd tudományegyetem Bölcsészet tu do -
mányi Karán 1958-ban magyar-történelem szakos középiskolai
tanári diplomát kapott. 1958 nyarán feleségül vette Gönczöl
terézia biológia-földrajz szakos tanárnőt, aki már egy éve fény sza run tanított.1958. augusztus
1-jével ő is ebben az iskolában állt munkába. széles körű tárgyi tudással, alapos pedagógiai
felkészültséggel rendelkező nevelő. tanítási óráit a dinamikus óravezetés jellemezte. Kiemelt
gondot fordított az oktatott anyag összefüggéseinek feltárására, a tanulók ítéletalkotó,
véleménymondó készségének pozitív alakítására.1966. augusztus 16-tól hat évig igazgatói
feladatokat látott el. Következetes, határozott vezető. 1970–1972 között 16 tantermes iskola
épült. a beruházás megvalósulását az iskola érdekeit képviselve végig követte. a tanítást
választotta, ezt tekintette igazi hivatásának. Kiváló osztályfőnök, tanítványai rajongtak érte.
Jelentős levéltári kutatómunkával összeállította a Jászfényszaru története című könyvét,
melyet 2003-ban a féBe adott ki. 1997 februárjától nyugdíjba vonult, még 5 évet tanított. 

édesapja Gönczöl Joachim, édesanyja Császár mária.
tanulmányai befejeztével 1957-ben biológia-földrajz szakos

általános iskolai tanári diplomát szerzett. 1957 szeptemberében
került Jászfényszarura az általános iskola biológia-földrajz szakos
tanárának.1958 nyarán házasságot kötött lantos Péterrel. tanári,
szakmai munkáját mindvégig elkötelezett hivatástudat jellemezte. a biológia magas szintű,
igényes tanításával nagyban hozzájárult tanítványai ezirányú ismereteinek megalapozásához,
megszerettetéséhez, életpályájuk megválasztásához. az általános és a középiskolai felnőtt
oktatásban is aktívan részt vett. fontosnak tartotta az oktatás és a nevelés szoros kapcsolatát.
a legkiválóbb osztályfőnökök egyike volt pályafutása során, tanítványainak pálya vá lasz tá sá hoz
életre szóló útmutatást adott. az iskolai vöröskeresztes ifjúsági szervezet létrehozása és egyre
aktívabb tevékenysége is a nevéhez fűződik. nyári táborok rendszeres szervezője, segítője.
Jászfényszarun eltöltött kimagasló tanári munka után 1995-ben vonult nyugállományba.

LANToS PéTEr35

általános iskolában tanító középiskolai tanár
Szentes, 1936. július 31. –

LANToS PéTErNé
nyugalmazott általános iskolai tanár
Abony, 1936. január 19. –

35   a házaspár kérésére került életútjuk egy oldalon bemutatásra.

4_emlekerem_Layout 1  2013.12.11.  10:32  Page 71



72

JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 1997

nagy szü lei föld mű ve lés sel fog lal koz tak. tóth sán dor
ko vács mes ter és Bog nár an na szü lők gyer me ke. Két

báty ja, zol tán és György már nem él nek. 56 éve sen há zas sá got
kö tött Bog nár ág nes  nyu gal ma zott köz tiszt vi se lővel, aki nek
le á nya re ná ta, uno ká ja lara. az ál ta lá nos is ko lát hely ben vé gez te, 1971-ben a hat va ni
Baj za Jó zsef Gim ná zi um ban érett sé gi zett. 1969-ben sző lő ter mesz tő, 1974-ben ké pe sí tett
köny ve lői, 1978-ban kö zép fo kú mun ka ügyi, 1982-ben ál ta lá nos fel ső fo kú mun ka ügyi,
1987-ben fel ső fo kú po li ti kai, 1991-ben fel ső fo kú sze mély ügyi, 1993-ban kö zép fo kú
mun ka vé del mi ké pe sí tést szer zett.

a jászfényszarui Bé ke mezőgazdasági ter me lő szö vet ke zet ben 1970 feb ru ár já tól 1984.
ja nu ár 31-ig ügy in té ző, majd sze mély ze ti ve ze tő, cso port ve ze tő, osz tály ve ze tő mun ka -
kö rök ben dol go zott. 1984 és 1989 kö zött a párt bi zott sá gon po li ti kai mun ka társ ként állt
al kal ma zás ban. 1989 no vem be ré től 1997 ja nu ár já ig a jász be ré nyi fOtK Kisállatfeldolgozó Üzem
mun ka ügyi cso port ve ze tő je, 1997-től 2008 már ci u sá ig a jász be ré nyi autoelektro Kft.
mun ka ügyi elő adó ja, biz ton ság tech ni kai ügy in té ző je, 2011. de cem ber 30-ig, nyug dí ja -
zá sá ig köz al kal ma zott ként a vá ros kul tu rá lis szer ve ző je, ezt kö ve tő en tár sa dal mi mun kás.

Jászfényszaru kö zé le té ben 1970-től fo lya ma to san je len van. az if jú sá gi moz ga lom ban
húsz évig ered mé nye sen te vé keny ke dett. szám ta lan ve tél ke dő össze ál lí tó ja, le ve ze tő je,
szín há zi elő adá sok és ki rán du lá sok szer ve ző je. 1991/92-ben a gáz kö zös ség, 1993-tól a
féBe és a la kás fenn tar tó szö vet ke zet, 1998 óta az mszP vá ro si el nö ke.

1994-től Jászfényszaru Vá ros Ön kor mány za tát kö zös sé gi szak ér tő ként se gí tet te. 1998-tól
a vá lasz tó pol gár ok négy al ka lom mal ön kor mány za ti kép vi se lő nek vá lasz tot ták, 12 évig
az Ügy ren di Bi zott ság el nö ke. a vá ros fej lő dé sét, az itt élők mindenapjainak tar tal ma -
sab bá té te lét át la gon fe lü li mun ká val és nagy szor ga lom mal se gí ti. ne vé hez is fű ző dik
szá mos vá ro si ren dez vény meg ho no sí tá sa, meg ren de zé se, hely tör té ne ti ki ad vány ok meg -
je len te té se, szer kesz té se, hon is me re ti tá bo rok, ki ál lí tá sok szer ve zé se, vá ros szé pí tő és -védő
te vé keny ség, te le pü lé si em lék he lyek lé te sí té se, év for du lók meg ün nep lé se. Hosszú idő óta
tá mo ga tó ja, se gí tő je a szín ját szás nak, a ha gyo mány őr zés nek, a kép ző mű vé szet nek és
a tár sas tánc nak. a kö zös ség ér de ké ben sok pá lyá zat ki dol go zó ja és meg va ló sí tó ja. He lyi és
jász sá gi új sá gok ban rend sze re sen pub li kál. több mint tíz kö zös sé gi és szak mai el is me rést,
ki tün te tést ka pott, köz tük 1975-ben a me ző  gaz da ság Ki vá ló Dol go zó ja mi nisz te ri,
1981-ben KIsz ér dem érem, 1997-ben Dé ry né -em lék pla kett, 2003-ban a ma gyar
Köz tár sa sá gi arany ér dem ke reszt ki tün te té sek ben ré sze sült.

TóTH TIBor
munkaügyi előadó, biztonságtechnikai ügyintéző
Jászfényszaru, 1952. január 31. –
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„az én feladatom, melyet a lakosság bizalmából 23 éve
végezhetek, egyfajta elismerés a felmenőimnek, a tágabb

és szűkebb családomnak és kollégáimnak egyaránt. az életem
során mindig olyan szerencsés voltam, hogy jó közösség vett
körül, akikkel együtt mindig megtalálhattuk, hogy a nagy álmok hogyan válthatók valóra
Jászfényszarun. Valamennyi felmenőm jászfényszarui, és bizony öröm volt olvasni, hogy
a redemptus családok nevei között olyanok is voltak, akik lehet, hogy az én rokonságomat
is jelentik. Gyermekként nagyon hátrányos helyzetűnek gondoltam magamat, mert
tanyán laktunk, melyet ma oly sokan romantikus álomnak gondolnak, de ez egyet jelentett
a petróleumlámpával, az ásott kúttal és azzal, hogy a család minden tagja egész nap
dolgozott hajnaltól késő estig, ünnepnapokon is. „Parasztlány nappal nem olvas!” –
idézem a rendkívül nagy munkabírású apukámat, Czeglédi Bélát, aki elvárta, hogy
minden mezőgazdasági munkában részt vegyek; jól tette. a jászfényszarui közösségről,
színjátszásról, a vidéki önképzés minden megvalósult produkciójáról az anyukám, Basa
mária mesélt nekem igaz meséket, mindezt úgy, hogy szinte benne éltem. a téli hónapok
nagyon szépek voltak, mert akkor a nagymamáéktól (egyedüli unokaként) járhattam
iskolába. náluk áram is volt, és az utcabeli és rokon gyerekekkel is több időt tudtam töl-
teni. a nagymamáéknál (anyai) mindig folyt egy kis esténkénti társasági élet. a másik
nagyszülők (apai) jelentették számomra a nagy családot. 

nagyszerű tanítóim és tanáraim a családom mellett mindig a továbbtanulásra sarkall-
tak, amit igyekeztem teljesíteni. a lehel Vezér Gimnáziumot szegeden a József attila
tudományegyetem és egy jogi szakvizsga követte.

a jelenlegi munkahelyemen kívül 7 évet töltöttem a Kalapgyárban, ahol egy egészen
más, ipari kultúrát is megismerhettem. 1990 óta mindazokat az elképzeléseket, amiket
egy-egy választási ciklus során megfogalmaztunk, csak egy olyan férj mellett lehetett
teljesíteni, aki hasonlóan hozzám közösségi ember és elkötelezett lokálpatrióta: Győri
ernő agrármérnök, családi vállalkozó. na és persze a nagymama! aki 99 éves koráig
segítette szűkebb családunkat: Basa Imréné tusor marcella. növényvédő szakmérnök
fiunk ernő, ma már kétgyermekes családapa, ő hozta a családba a harmadik gyermeket
felesége, szabó Gabriella személyében. lányunk, márta – még hajadon – már közgazdászként
dolgozik. Valamennyien Jászfényszarun élnek. ma már ismét 6-7 főre teríthetünk a családi
asztalnál, és felidézhetem a férjem édesanyjának intelmeit a családi és társasági élet
protokolljáról, melyet remélem, még bővülő családunknak adhatunk tovább a férjemmel.”

gYőrINé Dr. CzEgLéDI márTA 
polgármester
Jászfényszaru, 1955. március 18. –
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sze gény ze nész ci gány  csa lád ban, radics Ist ván és rácz
er zsé bet szü lők har ma dik gyer me ke ként szü le tett. az

is ko la be fe je zé se után 1957-ben a vas út ál lo más nál mű kö dő
me zŐ Kert gön gyö legrész le gé nél al kal maz ták, ahol há rom
évet dol go zott. a bu da pes ti Bur ko ló és  Kály ha épí tő Vál la lat hir de tés út ján ke re sett
ta nu ló kat, mely re je lent ke zett, és fel vé telt nyert az épü let bur ko lói szak ra. nap pa li ta go za ton
ösz tön díj-tá mo ga tás sal két év alatt épü let bur ko ló és üveg be to nos szak mát szer zett.

1962-ben fe le sé gül vet te me zei Pi ros kát. Há zas sá guk ból há rom gyer mek: fló ri án,
ta más és zsu zsan na szü le tett, hat uno ká juk és egy déd uno ká juk van.

a Bu da pes ti szak ipa ri Vál la lat nál, ahol gya kor la tát töl töt te, 1962 áp ri li sá ban he lyez -
ke dett el, itt 1987 ta va szá ig dol go zott. Vál la la ti szál lón la kott, és hét vé ge ken járt ha za. az
itt el töl tött 25 év alatt a mun ka hely ének meg be csült dol go zó ja volt. Há rom al ka lom mal
ré sze sült vál la la ti, il let ve mi nisz te ri szin tű ki tün te tés ben.

az 1980-as évek má so dik fe lé ben egész sé ge fo ko za to san meg rom lott, aszt ma,
moz gás szer vi és ér rend sze ri be teg sé g mi att mun ka ké pes sé ge csök ke nt, és 1987-ben
rok kant tá nyil vá ní tot ták.

Is ko lás ta nu ló ként majd fel nőtt ként a lab da rú gás nak hó dolt, a he lyi csa pat ban ját szott.
az if jú sá gi szer ve zet ben fény sza run 12 évet te vé keny ke dett. Itt sze ret te meg a kö zös sé gi
mun kát, a má so kért va ló cse lek vést. 1973-ban 30 éve sen la kó kör ze té ben ta nács tag gá
vá laszt ották. a ta nács rend szer meg szű né sé ig a Jászfényszaru nagy köz sé gi ta nács nak és
an nak sza bály sér té si Bi zott sá gá nak is tag ja. a szo ci á lis al bi zott ság el nö ke. a ki sebb sé gért
vég zett mun ká já nak el is me ré se ként Ki vá ló tár sa dal mi mun ká ért el is me rés ben ré sze sült.
az el ső ön kor mány za ti cik lus ban ki sebb sé gi szó szó ló ként ta nács ko zá si jo gú részt ve vő je
a tes tü le ti ülé sek nek. az 1994. évi vá lasz tá son ön kor mány za ti kép vi se lő nek vá lasztották,
majd 1998-ban és 2002-ben új ra vá lasztották. a tes tü let szo ci á lis és egész ség ügyi Bi zott -
sá gá nak tag ja, 2006-tól kül sős tag ként ak tí van vesz részt a mun ká ban.

az el múlt 40 év ben a he lyi ci gány ság élet kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ért, ér de ke i nek kép -
vi se le té ért, va la mint a vá ros la kos sá gá nak ér de ké ben és a te le pü lés fej lő dé sé ért vég zett
mun ká já val múl ha tat lan ér de me ket szer zett. szor gal maz ta a ci gány te lep ren de zé si
ter vé nek el ké szí té sét, az Ipa ri Park meg va ló su lá sát, va la mint a temp lom mel let ti par ko ló
meg épí té sét. a ke le ti vá ros rész tel jes inf rast ruk tú rá val tör té nő el lá tá sá ért dol go zott, így
meg épül tek a jár dák, az utak, a víz-, gáz-, szenny víz ve ze té kek, és a csa pa dék víz el ve ze té se
is meg ol dó dott. nyug dí jas ként a ci gány ság he lyi múlt já nak ku ta tá sá val fog lal ko zik.

rADICS FLórIáN
nyugalmazott épületburkoló
Jászfényszaru, 1943. május 6. –
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Iparoscsaládban született fónagy lászló kovácsmester
és menyhárt erzsébet szülők gyermekeként. nővére

Irén, öccse sándor. az öt elemit Jászfényszarun, a négy polgárit
internátusban, Pásztón végezte. Itt határozta el, hogy olyan
pályát választ, ahol lehetőség nyílik visszakerülni szülőhelyére. tanulmányait
Jászberényben, a lehel Vezér Gimnáziumban folytatta. a második osztály elvégzése
után – a tanítói képzés növelése érdekében – áthelyezték a magyar Királyi tanítóképző
Intézetbe. négy év után 1944-ben tanítói oklevelet kapott. Pályáját szerette volna
Jászfényszarun kezdeni, de 1944 őszén nem volt itthon üres álláshely, többen –
úgynevezett óradíjas tanítóként – „álltak sorban” a kinevezésért. szeptembertől Jászfelső -
szentgyörgyön a római katolikus iskolában kezdett el tanítani, ahol felső tagozatos tanítónak
nevezték ki. 1948-ban feleségül vette rimóczi rozáliát, házasságukból lászló nevű
gyermekük született.

1949 szeptemberétől hivatalból Kuncsorbára helyezték, ahol két tanévet töltött el. ezt
követően szülőhelyén végezte oktató-nevelő munkáját. 1951 és 1966 között a Vasút-
tanyai iskola igazgató tanítója. Itt 5–7.-es összevont osztályt tanított. tevékenységének
fontos állomása ez a 15 év, melyet a Vasút-tanyai iskolánál töltött. a tanyai gyerekek
őszintesége, szorgalma nagy hatást gyakorolt rá. többségük hátrányos helyzetű volt, de
szorgalmukkal és tanári segítséggel a hátrányt ellensúlyozni tudták. tanítványai közül
sokan középiskolába, főiskolásra, egyetemre kerültek, és megállták helyüket. többen
orvosok, mérnökök, tanárok, szakemberek, vállalkozók lettek. a tanítás és nevelés
összhangját tartotta fontosnak, becsületességre, őszinteségre, helytállásra nevelte
tanítványait. 1984-ben felső tagozatos napközis nevelőként ment nyugdíjba, ezt követően
még egy-egy évet Pusztamonostoron és Jászfényszarun nyugdíjasként is dolgozott.

meghatározó szerepet vállalt a tanyai diákokon keresztül az ott élő emberek kulturális,
közösségi életének gazdagításában, tartalmasabbá tételében. ekkor valósult meg a tanyai
iskolában a könyvkölcsönzés, rendszeres mozivetítés, amatőr színielőadások bemutatása.
Közéleti munkája a tanyai évek után a településen is folytatódott. a Hazafias népfront
Községi Bizottságában két évtizedet dolgozott, sok éven keresztül elnökként.
Jászfényszarun a lakosság körében mindig közmegbecsülésnek örvendett. Öt cikluson
keresztül végzett tanácstagi munkát.

1994 áprilisában átvette aranydiplomáját. földi maradványai a szülőföldben, a szent
Kereszt temetőben nyugszanak.

FóNAgY LáSzLó 
nyugalmazott tanító
Jászfényszaru, 1923. október 17.-
Jászfényszaru, 2004. január 6.
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Pa rasztcsa lád ban Bagi an na és zsámboki Im re szü lők
har ma dik gyer me ke ként szü le tett. nő vé re an na, báty ja

Im re és öccse fe renc. az ál ta lá nos is ko la nyolc osz tá lyát szü lő -
 he lyén vé gez te el. az édes ap ja 6 kh föld jén gaz dál kod tak. 16
éves ko rá tól idény mun kás ként nyá ron csép lés nél, ősz től ta va szig a hat va ni cu kor- és
kon zerv gyár ban dol go zott. el ső ál lan dó mun ka he lyén 1960-tól Bu da pes ten a mély épí tő
Ipa ri Vál la lat nál se géd mun kás ként al kal maz ták. In nen vo nult be 1962 no vem be ré ben
az alcsútdobozi tü zér ez red hez tény le ges ka to nai szol gá lat ra. 26 hó nap után sze relt le.

1965. no vem ber 20-án há zas sá got kö tött tóth er zsé bet he lyi la kos sal. Két fi uk van:
sán dor 1966-ban szü le tett, fizikus-hőenergetikus mér nök ként vég zett. zol tán ’73-as
szü le té sű, asz ta los szak mun kás. fi ai két-két uno ká val ör ven dez tet ték meg: ri chárd, an na;
Dó ra és zol tán. a fe le ség a he lyi ve gyes ipa ri ktsz asz ta losmű he lyé ben 1970-ben kez dett
dol goz ni, majd az Orion VII. gyár egy sé gé ben, és vé gül a Jász fény Ipa ri, Ke res ke del mi és
szol gál ta tó Kft. be ta ní tott mun ká sa ként 2005-ben ment nyug díj ba.

1965-ben Jászfényszarun a föld mű ves-szö vet ke zet ház tar tá si bolt já ban el adó ként
dol go zott. 1969-ben ké ré sé re át he lyez ték az Ipar cikk bolt ba. mun ka mel lett meg sze rez te
a ke res ke del mi el adói szak ké pe sí tést. Itt lett elő ször he lyet tes, majd 1986-ban bolt ve ze tő.
ud va ri as, se gí tő kész ma ga tar tá sá ért, gyors ki szol gá lá sáért a ve vők ked vel ték.

a ke res ke de lem ben el töl tött éve it az igaz ga tó ság Ki vá ló Dol go zó ki tün te tés sel
ismer te el.

az egy ház köz ség 1987-ben fő ál lá sú ha ran go zót ke re sett. él ve a le he tő ség gel elv ál la ta
ezt a hi va tást Is ten di cső sé gé re, az em be rek szol gá la tá ra. az egy ház köz ség éle té be gyor san
be il lesz ke dett, mi vel 1969-től egy ház tes tü le ti tag ként vég zett kö zös sé gi mun kát. 60 éve sen
ugyan nyug dí jas lett, de mun ká ját to vább ra is nagy oda adás sal, szor ga lom mal vég zi. Dr.
ternyák Csa ba eg ri ér sek 2012 szep tem be ré ben a jászfényszarui egy ház köz ség ben 25 év
óta nagy oda adás sal vég zett sek res tyé si szol gá la tá ért „PrO maGnanImItate tua”
bronz ér met ado má nyo zott ré szé re.

a köz ség tár sa dal mi éle té ben min den kor szí ve sen részt vesz. több mint két év ti ze dig
tag ja volt a Ha za fi as nép front nagy köz sé gi Bi zott sá gá nak. a Jászfényszaru és Vi dé ke
Kör ze ti ta ka rék szö vet ke zet nél a tag ság kül dött nek vá lasz tot ta meg, me lyet a jog utód nál
je len leg is be tölt. részt vesz a fény sza ru i ak Ba rá ti egye sü le té nek mun ká já ban.

Ott ho ná ban sze re ti a szép és ápolt ker tet, a sok vi rá got. a kör nye zet rend jét, tisz ta sá gát
is szív ügy ének te kin ti, ezt iga zol ja a temp lom és kör nyé ké nek ál lan dó rend ben tar tá sa.

zSámBoKI SáNDor 
harangozó
Jászfényszaru, 1942. szeptember 12. -
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tóth József és Bánhidi mária szülők munkáscsaládjának
elsőszülött gyermeke. testvérei mária és zoltán. álta -

lá nos iskolába Budapesten, rákospalotán járt. a középiskolát
a Piarista Gimnáziumban 1957-ben végezte. tanulmányait a
semmelweis Orvostudományi egyetemen folytatta, és 1963-ban szerzett cum laude
minősítéssel orvosi diplomát. egy évig az Ortopédiai Klinikán dolgozott. 1964-től öt
évig Pusztamonostor körzeti orvosa.

1964-ben kötött házasságot Végh zsuzsannával. Házasságukból két gyermek, levente
és Boglárka született. unokái máté és fanni. Példaként szolgált családi élete.

munkájára, tevékenységére a jászfényszarui egészségügyi és tanácsi vezetés felfigyelt,
és a Jászfényszarun megüresedett körzeti orvosi állásra kérték fel, melyet elfogadott. 1969-től
nyugdíjazásáig folytatta gyógyító tevékenységét. Hivatását lelkiismeretesen, becsülettel
látta el, szakmailag is, etikailag is kifogástalan munkát végzett, betegeivel türelmesen,
körültekintően foglalkozott. Barátságos emberi magatartása folytán a településen meg-
becsülés és tisztelet övezte. mindig folyamatosan képezte magát, az orvostudomány
legfrissebb eredményeit alkalmazta betegeinek gyógyításában. Gyógyító munkája mellett
sokat tett az alapellátási modell kialakításáért, a városunkban egyre magasabb színvonalú
betegségmegelőző tevékenységért.

1992 októberétől orvosi munkája mellett koordinátori feladatokat is ellátott. feladatai
közé tartozott az egészségügyi intézmények működésének összehangolása és a
polgármesteri hivatallal való kapcsolattartás. Kiemelt figyelmet fordított a dolgozók
gondjainak, problémáinak megoldására. Jászfényszarun a körzeti orvosi teendők mellett
a Kalapgyár, majd az Orion és a samsung üzemorvosi teendőit is ellátta.

a település társadalmi életében folyamatosan elismerésre méltón, önzetlenül dolgozott.
tagja volt a települési Vöröskereszt vezetőségének, és a Jászfényszaru nagyközségi
Közös tanács Kulturális, egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának. a tágabb közösség is
számíthatott munkájára. 1966-tól négy évig járási tanácstag. 1988-ban megkapta a
családvédelem érdekében kifejtett tevékenységéért a Kiváló munkáért kitüntető jelvényt.

a lakosság támogatásával 1994-ben indult először az önkormányzati választásokon.
ezt követően további két cikluson át 2006-ig vett részt a település vezető testületében.
tudása, tapasztalata hasznosult, javaslatai beépültek a Jászfényszarun megvalósult
fejlesztésekbe. szerette a természetet, tagja volt a helyi vadásztársaságnak.

sírja a rákospalotai temetőben található.

Dr. TóTH JózSEF
nyugalmazott körzeti orvos
Budapest XIV., 1939. április 5. –
Budapest XIV., 2012. november 5.
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2000. október 23-án nemzeti ünnepünk alkalmából
kiemelkedő beruházás vette kezdetét Jászfényszarun.

Október 20-án délelőtt az Ipari Park alapkövének letételére
került sor a város határában, a 32-es főút közelében. Győri
János alpolgármesternek, az Ipari Centrum Kft. ügyvezetőjének
üdvözlő szavai után szűcs antal képviselő, az Ipari Centrum
Kft. másik ügyvezetője számolt be arról a többéves önkormányzati munkáról, sikeres magyar
és nemzetközi pályázatokról, amelyek az Ipari Park létesítését eredményezték. Győriné dr.
Czeglédi márta polgármester az alapkőletétel után arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
nem egészen egy év múlva ezen a helyen megépül az Ipari Park feltáró útja, rendelkezésre
fog állni valamennyi fizikai infrastruktúra, raktár és szolgáltatóház. remélhetően ez olyan
projekt lesz, ami további fejlődést fog indukálni. a program a Városháza dísztermében
rendkívüli testületi ülésen folytatódott. a gazdasági fórumot megelőzően a város
polgármestere és jegyzője Jászfényszaruért emlékérem kitüntetést adott át KyuDam
Chonak a samsung magyarországi elnökének és michael lake nagykövetnek.

KYUDAm CHo36

a Samsung magyarországi elnöke

michael lake nagykövet elmondta, hogy az Ipari Park
nagyban segíti a régiót, a közép- és kisvállalkozásokat,

megteremti azt a lehetőséget, hogy munkahelyeket adjon
sokak számára, és gazdasági fejlődést jelentsen. segítség lesz
ahhoz, hogy magyarország elfoglalhassa helyét az eu-n
belül. a Városházán megtartott gazdasági fórumon michael
lake nagykövet kifejtette, hogy különböző történelmi, politikai indokok miatt a magyar
termelőkből az a szó, hogy szövetkezet még mindig elsősorban félelmet vált ki. Biza-
lommal kell lenni egymás irányába. az a jó, ha a mezőgazdasági és ipari fejlődés
párhuzamosan együtt halad, ez nagyon jól illeszkedik az eu politikájához. s ezt már
nem is közösségi agrárpolitikának hívják, hanem mezőgazdaság- és vidékfejlesztésnek,
amely szorosan együtt jár a tájvédelemmel és a környezetvédelemmel. egyes politiku-
soktól azt hallani, hogy magyarország csatlakozása négy-öt évre van. lehet, de ezt senki
nem tudja még. a tervezés szemszögéből nézve azonban már nagyon közel van. 

mICHAEL LAKE37

nagykövet, az Európai Unió magyarországi Delegációjának vezetője

36   1998. februártól 2005. február 7-ig dolgozott itt, majd visszatért Koreába a Samsung anyavállalathoz.
37 1998. április 1-től 2001. október 31-ig vezette az Európai Bizottság Magyarországi Delegációját.
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Polgári családban mészáros Jenő sajt- és vajmester és
Bodor mária szülők gyermekeként született. Húga, mária

testnevelő tanár. a jászberényi tanítóképzőben folytatta tanul-
mányait, ahol 1958-ban képesítő vizsga után tanítói oklevelet
kapott. Jászfényszarura helyezték a Vasút-tanyai iskolába. Itt összevont csoportokban
folyt a tanítás. az első és a harmadik osztályt kapta. 1960-ban feleségül vette tóth Valéria
védőnőt. Házasságukból két gyermek, tivadar és Ivett született. négy unokájuk van:
Gergő villamosmérnök, noémi közlekedésmérnök, zsombor Christopher és levente
aiden alapfokú iskolába járnak; dédunokájuk, emma leendő óvodás. Hat tanév után,
mivel a Vasút-tanyai iskolában a felső tagozat 1963-ban megszűnt, behelyezték a
községbe. a belterületi iskolában felső tagozatos osztályt kapott, és közel öt évig az
úttörőcsapat vezetését is ellátta. néhány évig alsó tagozatban kisfelmenő rendszerben
harmadik és negyedik, majd 1971-ben hátrányos helyzetű tanulókból álló osztályt tanított.
a továbbiakban alsó tagozatos nevelőként dolgozott, a negyedik évfolyamon
testnevelésórákat is tartott. 1981-ben Kresz szakoktatói oklevelet szerzett. a nyolcadik
osztályos tanulóknak közlekedésrendészeti szabályok oktatását végezte, melynek
keretében segédmotoros vezetői engedélyt szereztek. 1989-ben felkérték igazgatóhe-
lyettesnek, az alsó tagozat munkáját felügyelte, mely beosztást 2000-ig, nyugdíjazásáig és
még két évig látott el. a 90-es években az iskola keretein belül működött szak iskolában
testnevelést és háztartás-gazdaságtant oktatott. Új feladatának teljesebb ellátása érdekében
1991-ben vezetőképzőt végzett. 1993 januárjában megszerezte a tanuszodai úszás -
oktatáshoz szükséges képesítést. a keze alatt tíz éven át több mint 700 óvodás és
iskoláskorú gyermek sajátította el az úszás alapjait. 1985-ben a két jelölt közül a választók
tanácstaggá, a tanácstagok a végrehajtó bizottság tagjává választották. 1994 és 2006 között
a lakosság bizalmából önkormányzati képviselő, 1994-től négy éven át az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke. 1998-tól két cikluson keresztül a szociális és egészségügyi
Bizottság elnöke, kezdeményezésére került megrendezésre az idősek karácsonya.

Jászberényi tanulmányai során a megyei első osztályban a Vasas ifjúsági csapatának
kapusaként játszott. 1957-től hét éven át a fényszarui labdarúgócsapat kapusaként
sportolt. 1957 és 1965 között a jászfényszarui felnőtt színjátszás aktív tagja.

1986-ban úttörőmunkájáért, 2001-ben oktató-nevelő tevékenységéért miniszteri
kitüntetésben részesült, 2008-ban 50 éves jubileumi díszoklevelet kapott.

Hobbija a barkácsolás, a horgászat és az utazás.

méSzároS TIVADAr 
nyugalmazott általános iskolai igazgatóhelyettes
Jászfényszaru, 1939. május 4. –
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a ró mai ka to li kus egy ház köz ség Jászfényszaru egyik
leg ré geb bi, fo lya ma to san mű kö dő kö zös sé ge. az egy -

ház köz ség be tar to zik min den meg ke resz telt ró mai ka to li kus
hely ben la kó vagy Jászfényszaruhoz kö tő dő sze mély, te hát
egy ház köz sé günk több ezer fő ből áll. az egy ház köz ség tag ja i ból kép vi se lő ket – akik ma guk
kö zül is egy vi lá gi ve ze tőt – vá lasz ta nak. egy házi ve ze tő je Jászfényszaru vá ros plé bá no sa.

az egy ház köz ség kez de te a kö zép kor ra nyú lik vissza, ami kor is lét re jött Jászfény sza run
a plé bá nia, és fel épült a temp lom. 1692-től pe dig már a plé bá ni án fo lya ma to san ve ze tett
anya köny vek ta nús kod nak az egy ház köz ség éle té ről és fej lő dé sé ről. az egy ház köz ség
fenn ál lá sa óta fo lya ma to san gya ra pít ja és kar ban tart ja vá ro sunk egy há zi ér té ke it és
in gat la na it.

a Jászfényszaruért em lék érem ki tün te tést az egy ház köz ség a temp lom tel jes, kül ső
és bel ső fel újí tá sá ért ér de mel te ki 2001-ben. a mun ká la tok több évet vet tek igény be. a
fel újí tás már na gyon szük sé ges volt, hi szen a temp lom el ha nya golt ál la pot ban volt. az
egy ház köz ség plé bá no sa szív ügy ének tar tot ta temp lo munk re no vá lá sát. a fel újí tá sa már
1997-ben el kez dő dött a szen tély kö ve ze té nek cse ré jé vel és a fű té si rend szer kor sze -
rű sí té sé vel. 1998-ban a temp lom bel ső fel újí tá sa is meg kez dő dött: meg újul tak a fres kók,
és a bol to za tok ra új, az ed di gi fes tés nél dí sze sebb, neo ba rokk stí lu sú fes tés ke rült. a
fű tő há zat fel szá mol ták, és a he lyén új ra ká pol nát ala kí tot tak ki. az eme le ti egy ko ri „kis
ének ka ron” a temp lom ban és a plé bá ni án ta lált ré gi egy há zi köny vek és szob rok let tek
el he lyez ve, ki ál lít va. 1998-ban az elekt ro mos há ló zat fel újí tá sa is meg tör tént, il let ve az
or go na és a vil lám há rí tó is meg újult. 1999-ben a to rony si sak réz le me ze i nek ja ví tá sá ra is
sor ke rült. ez év nya rá ra pe dig a kül ső fel újí tás is el ké szült. az ol dal ha jó nyu ga ti ol da lá nak
má so dik sza ka sza alat ti krip tát meg nyi tot ták és fel is újí tot ták.

2000-ben az ezer éves ma gyar ke resz tény ség em lé ké re a kis ká pol na be fa la zott fa lá ra
fes tet ték szent Ist ván ki rály alak ját. a ká pol na bol to za tá ra a ma gyar szen tek jel ké pe it
fes tet ték meg. el he lye zés re ke rült egy kis mi sé zőol tár is.

2001. áp ri lis 24-én egy ház lá to ga tást tar tot tak a vá ros ban, mely nek so rán se re gély Ist ván
eg ri ér sek tar tott ün ne pi szent mi sét, majd pe dig a meg újult temp lo mot is meg ál dot ta.

az egy ház köz ség nap ja ink ban is nagy gon dot for dít a temp lom gya ra pí tá sá ra. ezt
jel zi, hogy 2004-ben az eg ri egy ház me gye ala pí tá sá nak 1000. év for du ló ja tisz te le té re a
to rony fa lá ba bronz dom bor mű ke rült el he lye zés re. emel lett el mond ha tó, hogy az
egy ház köz ség több sok szí nű ren dez vényt is szer vez.

JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 2001

r. K. EgYHázKözSégI Képviselő-testület
világi vezető: Dr. Kocsis András 1997–
plébános: Csőke györgy 1996–2011., Kiss gábor 2011–
megalakulás ideje: 1692.
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Parasztcsaládban született szabó lászló földműves,
később vasúti munkás és Gőz eszter szülők gyerme -

keként. Öccse, sándor malomipari technikus. az általános
iskolát tiszaszőlősön végezte, majd a jászberényi tanítóképzőben
folytatta tanulmányait. a gyakorlóév után 1958-ban képesítő vizsgát tett, és alsó tagozatos
tanítói oklevelet kapott. a munkahelyi kinevezési okmánya Jászfényszarura szólt. az
iskola vezetése és kollégái szeretettel fogadták, munkahelyi beilleszkedését, szakmai
munkájának indulását segítették. alsó tagozatos tanítóként 1957 és 1964 között dolgozott.

1959-ben feleségül vette andorkó zsuzsanna óvónőt. Házasságukból két gyermek
született. lászló kulturális menedzser, művelődésszervező, közalkalmazott közművelődési
előadó, szilárd szegeden végzett tanárképző főiskolát, újságíró. unokái: Dávid közgazdász;
zsuzsanna ált. orvos, aneszteziológus szakorvosnak készül; Kristóf egyetemi hallgató;
lászló érettségizett, orvosnak készül; eszter középiskolás.

munka mellett tovább tanult. az iskola vezetése a mezőgazdasági ismeretek és gyakor-
latok szakra irányította, amit 1964-ben jeles eredménnyel elvégzett. 1964. október 1-től
1973. augusztus végéig általános iskolai tanárként szakának megfelelő tantárgyat tanított,
sokat tett a tanulók gyakorlati életre való felkészítéséért. Jelentős szerepe volt a cigány
tanulók beiskolázásában. az 1973-as tanévtől addigi munkáját is elismerve igazgató -
helyettessé nevezték ki, melyet 12 évig töltött be. a Jászfényszaru nagyközségi Közös
tanács vezetése felkérte a Pusztamonostoron megalakult általános művelődési Központ
(ámK) igazgatójának. az új, felelősségteljes beosztás kihívás volt számára, de
Jászfényszarut, iskoláját nehezen hagyta itt, végül a felkérést elfogadta. Új munkakörét
1985. augusztus 1-től 1991 őszéig, betegsége miatti leszázalékolásáig töltötte be.

a település közéletében sok területen eredményesen dolgozott. Kiemelendő a tanácsi
és önkormányzati rendszerben végzett munkája. 1963-tól 1971-ig tanácstag, a második
négy évben a végrehajtó bizottságnak is tagja. 1994 és 2002 között önkormányzati
képviselő. nevéhez fűződik több közterület fásításának megszervezése.

a másik fontos terület a sport, melyről 2012 augusztusában megjelent „az életem
volt a futball” című könyvében részletesen írt. 1973-tól 1984-ig a serdülő és az ifjúsági,
de döntő többségében a felnőtt csapatnál edző. 1977-ben segédedzői szakképesítést
szerzett. 1985-től 3-3 évig zsámbokon, majd Pusztamonostoron edző. 1991-től már betegen
három évet fényszarun a serdülőkkel foglalkozott. Kívánsága szerint hamvainak egy
részét szolnokon, a tisza és a zagyva torkolatánál ölelte magához a folyó.

SzABó LáSzLó
nyugalmazott ámK-igazgató
Tiszaszőlős, 1938. szeptember 4. -
Jászberény, 2007. július 15.
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apja Győri János, anyja Penczner terézia. az általános
iskola elvégzése után tanulmányait Jászberényben a

lehel Vezér Gimnázium és Ipari szakközépiskola 4+2-es
géplakatos szakán folytatta. a kollégiumi közösség megválasz-
totta a diákönkormányzat vezetőjének, mely tisztséget két évig gyakorolta. 1969-ben
kitűnő eredménnyel érettségizett, és egyben géplakatos szakmunkásvizsgát tett. a
Kecskeméti Gépipari és automatizálási műszaki főiskola gépgyártás-technológiai szakán
folytatta tanulmányait. tanulmányait kiváló eredménnyel végezte, és 1972. július 12-én
gépész üzemmérnöki diplomát szerzett. a főiskola után a jászberényi Hűtőgépgyárban
helyezkedett el. 1973 és1975 között töltötte sorkatonai szolgálatát. a Hűtőgépgyárban
dolgozott tovább. a minőségellenőrzési osztály mechanikai mérések területén vezetői
beosztást kapott.

1978-ban házasságot kötött Csúz magdolnával. Jászfényszarun telepedtek le. 1979-ben
munkahelyet váltott, hazajött lakóhelyére dolgozni. a helyi Béke mgtsz tagja és dolgozója
lett. munkáját a szövetkezet gépészeti ágazatában kezdte. Végigjárva a gépesítés minden
területét rengeteg tapasztalatot szerzett. 1986-tól a gépészeti üzemág vezetői feladatait
látta el. szakmai tudása, szorgalma, átfogó megítélő képessége munkája során hasznosult.
a közvetlen munkavégzés mellett bekapcsolódott a közösségi életbe, különböző bizottságok
tagjává választották. 1990-ben az első önkormányzati választáson települési képviselőnek
indult. Jászfényszaru lakossága megválasztotta. a képviselő-testület alpolgármesteri tisztséggel
bízta meg. 1991-ben megszületett Csilla nevű leánya. 2000-től a termelőszövetkezet
felszámolása megkezdődött. 2012 augusztusában a szövetkezeti dolgozók közül az utolsók
között szűnt meg a munkahelye. az önkormányzatnál a Gamesz dolgozója lett.
műszaki vezetőként az intézményfenntartás, a vízmű és a vízhálózat, a szennyvíztisztító
és a szennyvízhálózat üzemeltetése volt a feladata. Jászfényszaru lakossága folyamatosan
hat cikluson át képviselőnek választotta, a képviselők pedig alpolgármesternek.
múlhatatlan érdemeket szerzett a település fejlesztése érdekében végzett munkájával,
kiemelten az Ipari Park létrehozásában, az iparosodás fejlesztésében, az egészséges ivóvíz
biztosí tá sában, a szennyvíztisztító és szennyvízhálózat kiépítésében, a környezetvédelem
terén végzett tevékenységével. a polgármester akadályoztatása esetén vagy megbízása
alapján minden esetben a város érdekét szem előtt tartva, legjobb tudása szerint járt el.
munkaköréből 2012. január elsejével nyugállományba vonult, de választott tisztségét
változatlan szorgalommal és nagy ambícióval végzi.

gYőrI JáNoS BErTALAN
műszaki vezető
Jászfényszaru, 1950. december 23.–

JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 2002
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Kö zép pa rasz ti csa lád ban szűcs an tal és Ko vács Pi ros ka
szü lők gyer me ke. Hú ga, éva már nem él. édes ap ja

1959-től 45 éves ko rá ban be kö vet ke zett ha lá lá ig a szö vet ke -
zet ben gép sze re lő-la ka tos ként dol go zott. édes any ja 2008-ban
hunyt el. alap fo kú ta nul má nya it hely ben vé gez te, majd Hat van ban járt szak mun kás kép ző
in té zet be, ahol vil lany sze re lő szak mát szer zett. Kü lön bö ze ti vizs gák le té te le után 1971
őszé től mun ka mel lett gim ná zi um le ve le ző ta go za tán foly tat ta ta nul má nya it, majd 1973-ban
érett sé gi vizs gát tett. el ső mun ka he lyén 1971-től a hat va ni cu kor gyár ban kar ban tar tó
vil lany sze re lő ként dol go zott. 1973-ban le he tő sé ge nyí lott la kó he lyén mun kát vál lal ni, és
a Bé ke mgtsz-ben vil lany sze re lő ként al kal maz ták. 1977–79 kö zött a nagy köz sé gi KIsz-
bi zott sá g tit ká ri te en dő it is el lát ta.

1977-ben kö tött há zas sá got andré má ria kor mány tiszt vi se lő vel. Há zas sá guk ból két
gyer me kük szü le tett: Pé ter mo tor ke rék pársze re lő, nős; zsu zsan na fod rász.

Öt éven ke resz tül 1984-ig a jász be ré nyi vá ro si KIsz-bi zott sá g mun ka tár sa ként
fő ál lás ban if jú ság gal kap cso la tos fel ada to kat lá tott el. 

1985 má ju sá tól a rend szer vál tá sig a zagyvamenti mgtsz-nél sze mély ze ti ve ze tői
mun ka kört töl tött be. Ké sőbb az át ala kult és jog utód zagyvamenti-2001 zrt.-nél
föld ügyi elő adói fel adat kört ka pott, mely ben je len leg is dol go zik.

1973-tól vesz részt a nagy köz ség tár sa dal mi éle té ben. az if jú sá gi moz ga lom ban vált
kö zös sé gi em ber ré. Jászfényszarun él, és a te le pü lés köz éle té be ak tí van be kap cso ló dott,
mely nek ered mé nye ként 1985-ben ket tős je lö lés sel a Do bi és Vorosilov úti la ko sok ta nács -
tag gá je lö lik, az ott la kók több sé ge meg vá lasz tot ta, így 1985. jú ni us 8-án vet te át ta nács ta gi
meg bí zó le ve lét. Ötéves ered mé nyes mun ka után, 1990-ben az el ső sza ba don vá lasz tott
ön kor mány zat ban húsz éven át kép vi se lő. az ön kor mány zat kü lön bö ző bi zott sá ga i ban
te vé keny ke dett: 1994-1998 kö zött az Ügy ren di Bi zott ság el nö ke, 1998–2010 kö zött a
Kör nye zet vé del mi, Köz biz ton sá gi és me ző gaz da sá gi Bi zott ság el nö ke ként dol go zott.
tá mo gat ta az Ipa ri Park lét re jöt tét. a fej lesz té sek és pá lyá za tok be adá sá hoz önál ló kft. 
lét re ho zá sa vált szük sé ges sé, mely nek – dí ja zás nél kü li – egyik ügy ve ze tő je lett. meg bí za tá sát
több mint négy évig ered mé nye sen, nagy oda adás sal vé gez te. a megnövekedett fel ada tok
és össze fér he tet len ség mi att 2002-ben fő ál lá sú ügy ve ze tő be ál lí tá sa vált szük sé ges sé.

tár sa dal mi kö zös sé gi mun ká já ért több ki tün te tés ben ré sze sült, köz tük a mém
mi nisz ter 1976-ban a me ző gaz da ság Ki vá ló Dol go zó ja ki tün te tést ado má nyoz ta szá má ra.

mun ka mel lett sza bad ide jé ben er dő és szán tó föl di gaz dál ko dás sal fog lal ko zik.

SzűCS ANTAL 
földügyi előadó
Jászfényszaru, 1954. augusztus 7. –
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Be jegy zett ci vil szer ve zet ként Jászfényszarun ala kult
meg, a Jász ság ban 1998 óta vég zi köz hasz nú szer ve zet -

ként köz mű ve lő dé si és kul tu rá lis te vé keny sé gét. akk re di tált
fel nőtt kép zé si in téz mény: al-2715. tag sá ga dön tő en he lyi,
tér sé gi és el szár ma zott jász sá gi la kos. 

a tár sa ság az zal a cél lal jött lét re, hogy se gít se a he lyi kö zös sé gek szer ve ző dé sét,
te ret biz to sít son a mű ve lő dés hez, az élet hosszig tar tó ta nu lás hoz. ma gas szín vo na lú
kép zé sek nyúj tá sá val szol gál ják a he lyi, tér sé gi tár sa dal mat oly mó don, hogy a részt ve vők –
mun ka erő-pi a ci je len lét ük, il let ve élet mi nő sé gük ja ví tá sa te kin te té ben – hasz nos
prog ra mok ban ve hes se nek részt. Hosszú tá vú, bi za lom ra épü lő kap cso lat ki ala kí tá sá ra
tö rek sze nek, s hogy a tár sa ság ne ve ga ran cia le gyen.

Prog ram ja ik, te vé keny sé gük: is me ret ter jesz tő elő adás-so ro za tok az egész ség ne ve lés,
kör nye zet vé de lem, gaz dál ko dás te rü le tén; pó di um es tek, mű vé sze ti prog ra mok, hang -
ver se nyek, ad ven ti Ká vé há zak, fo tó ki ál lí tá sok, könyv be mu ta tók; hús vé ti és ka rá cso nyi
ün nep kör höz kap cso ló dó ha gyo mány őr ző kéz mű ves fog lal ko zá sok és ki ál lí tá sok,
vá sá rok; er zsé bet-na pi prog ra mok; kül föl di cse re kap cso la tok; tér sé gi és re gi o ná lis
ren dez vé nyek, fó ru mok. Ki ad vá nya ik: map pák, nap tá rak; Bedekovich fü ze tek, Pi pa füst
köz éle ti Ci vil Hír mon dó; Gyö ke re ink; za rán dok úton a Jász ság ban; Vál lal ko zó női
prak ti kák és for té lyok; el ső lé pé sek Jászfényszarun; aro mák, ízek, ze né szek, írá sok.

mű he lye ik: Drá ma pe da gó gi ai, Kéz mű ves és fo tó mű hely.
a mű kö dést ha zai és uni ós pá lyá za ti for rá sok ból biz to sít ják: együtt mű kö dő női

vál lal ko zók há ló za ta 2005. eu ró pa a pol gá ro kért – test vér vá ro si ta lál ko zók 2010, 2011.
Vál lal ko zó nők a vi dé kért 2007. aPure nyá ri egye tem – Grundtvig kap cso la tok 2009,
2010. el ső lé pé sek Jászfényszarun 2011. Csa lá dok nép fő is ko lá ja 2013 (ke re kí tő, ját szó ház,
ko sár fo nás, rajz tan fo lyam, var ró kuc kó, in for ma ti kai kép zés, nép ze nei prog ra mok stb.).
Ha gyo mány és kre a ti vi tás a zagy ván in nen és a Galgán túl – tan órán kí vü li kul tu rá lis
kap cso la tok 2013. ta pasz ta lat cse rék, cso por tos ta nul mány utak. akik so kat tet tek a
nép fő is ko lá ért: Kaszainé Ocskó Györ gyi, Ko vács Bé la, nagyné Kis má ria, Pe tő Ist ván.

a nép fő is ko la név adó já nak em lé ké re – id. Bedekovich lő rinc (1751–1823), ko ra
el is mert tér ké pé sze, ge o dé tá ja – em lék osz lo pot ál lít tat tak a temp lom kert ben.

el is me ré se ik: féBe el is me rő ok le vél és Ki tün te tő pla kett 1997; 2008; nép fő is ko lá kért
mnt el is me rő ok le vél, em lék érem 2006; Dísz ok le vél Já szok egye sü le te 2006; 2011;
Jász sá gi Ci vil Ván dor díj 2011; 20 éves a Vá ros 2013. Honlapja: www.bedekovich.hu

BEDEKoVICH  LőrINC 
NéPFőISKoLAI TárSASág
képviseli: Kovács Béláné Pető magdolna
megalakulása: 1993. december 20. taglétszám: 153 fő

JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 2003
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az egyesület megalakításának gondolata Jászfényszaru
várossá avatásakor fogant. 51 alapító tag kimondta a

féBe létrehozását. feladatul jelölte meg a rendszeres kapcsolat
kiépítését a Jászfényszaruról elszármazottakkal, a régi
hagyományok felélesztését, újak létrehozását, a város kulturális életének sokszínűbbé
tételét. az alakuló közgyűlés döntött arról, hogy létrehozza a Jászfényszaruért
alapítványt, a település tudományos, kulturális, oktatási és sportéletének támogatása,
gyarapítása és elismerése céljából. az alapítvány 1999-től közhasznú státusszal és ötmillió
ft alaptőkével rendelkezik. a 7 fős kuratóriumot mészáros lászló elnök irányítja.

a 12 fős elnökséggel és a 3 fős ellenőrző Bizottsággal működő közhasznú egyesület
az elmúlt 20 évben a település meghatározó közösségévé vált. a taglétszám jelenleg 250
fő. tisztségviselők: nagyné Kiss mária alelnök, mészáros lászló titkár, lovászné török
magdolna titkárhelyettes, Kővágó Jánosné pénztáros, Cserháti Vencelné eb-elnök. a
testületek tevékenységét további 32 fő önkéntes segíti.

az egyesületben minden kezdeményezés, jelentkező igény támogatásra és felkarolásra
került. Így létrejött: a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport (1993), a színházba járók
baráti csoportja (1993), a szűcs mihály Huszárbandérium. az egyesületben korábban
működött a Borostyán társastánc Klub és képzőművészeti kör – tevékenységük a művészeti
iskola létrehozását alapozta meg –, valamint ifjúsági klub, kerékpáros klub.

a féBe pályázati nyertese 2000-ben a Civilház PHare-projektnek, 2002-ben a
széchenyi-terv keretében a teleház projektnek, melyet öt évig működtetett.

az egyesület tevékenysége számadatok tükrében: 20 jótékonysági műsoros est és
bál nettó bevétele: 10,4 millió ft, ebből az egyesület 4,9 millió ft-ban részesült; 17
honismereti és helytörténeti, 2 lovas és 3 régész tábort szervezett 800 fővel. az egyesület
és az alapítvány 12 kiadványt és 6 jubileumi emlékérmet adott ki, a városban 4 emlék-
táblát, 2 emlékművet, 2 domborművet létesített. az egyesület Budapestre és helyben 302
önköltséges színházi előadást, 37 kiállítást, 12 kirándulást, 9 konferenciát, találkozót, 12
évfordulós megemlékezést szervezett és tartott. 31 alkalommal ismeretterjesztő előadásra
került sor. az elmúlt 17 évben 234 fő magán- és 26 jogi személy és közösség kapta meg
a féBe által alapított 4 kitüntetés valamelyikét. az egyesület 11 alkalommal hirdetett
meg városi rendezvényhez kapcsolódóan főző, és 6 alkalommal kenyérsütő versenyt. az
egyesület működéséről 3 szakdolgozat készült. a közösség 3 millió ft értékű tárgyi
eszközzel, bútorral rendelkezik. Honlapja: www.febe.hu.

FéNYSzArUIAK BAráTI EgYESüLETE
képviseli: Tóth Tibor elnök
megalakulása: 1993. október 30. 
taglétszám: 241 fő
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a Jászfényszaru Városi sportegyesület jelenlegi
formájában 1974 óta működik, színe kék-fehér,

bírósági bejegyzése 1989-ben történt. a JVse kitüntetése a
2003/2004-es idényben labdarúgócsapatának a megyei I.
osztályban szerzett ezüstérmének, valamint a megalakulástól eltelt 30 év tevékenységének
köszönhető. ebben az időszakban eredményesen működtek a kézilabdázók, testépítők,
erőemelők, asztaliteniszezők, atléták, sportlövők és sakkozók, valamint a tömegsport
terén is nagyszámú rendezvényt szervezett és bonyolított le az egyesület. Cserháti
ferencet elnöki tisztségében matécsa lászló majd sinkovics rajmund követte. a
gazdasági vezetői feladatokat éveken át szilágyi lászlóné látta el. az egyesület legfőbb
döntéshozó szerve a közgyűlés, végrehajtó és vezető testülete a kilenc fős elnökség. az
egyesület jelenlegi elnöke Vitányi szabolcs, helyettese szászi Gábor. az egyesület célja a
rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, a mozgás iránti igények felkeltése,
tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. az
egyesület férfi labdarúgó- és női kézilabda-szakosztályt működtet Jászfényszaru Város
Önkormányzatának támogatásával. Céljai elérése érdekében eredményes, gyümölcsöző
kapcsolatot épített ki az általános iskola vezetésével. a kézilabda-szakosztály felnőtt női
csapata a megyei bajnokságban szerepel. a szakosztály vezetését és az edzői feladatokat
Gere ferenc látja el. a labdarúgó-szakosztály az óvodás kortól a felnőttig hat korosztályban
működtet csapatokat, így hozzávetőlegesen 90 főnek nyújt rendszeres edzési és
versenyzési lehetőséget. a rendszeres edzés mellett minden korosztály szervezett
tornákon, bajnoki- és kupamérkőzéseken vesz részt.

a felnőtt, az u21 és u14 utánpótlás-korosztályok bajnoki rendszerben szerepelnek,
míg a legkisebb korosztályok, amelyet óvodás és alsó tagozatos tanulók alkotnak,
kistérségi szervezésben versenyeznek a Bozsik-program keretein belül. a csapatok
mérkőzéseinek a Városi sporttelep ad otthont, ahol rendelkezésre áll 400 ülőhelyes lelátó,
két szabvány méretű füves labdarúgópálya, aszfaltborítású kézilabda- és kispályás
focipálya, műanyag borítású kézilabda- és teniszpálya, 3 öltöző zuhanyzóval, valamint
fedett szabadtéri színpad. az egyesület legnagyobb sikere a 2004-ben megszerzett megyei
bajnoki ezüstérem, valamint a magyar Kupa 1999. évi kiírásában elért országos főtábla,
ahol a legjobb 64 csapat mezőnyébe került. utánpótláscsapatai részt vettek már Dániában
és szlovákiában is rangos nemzetközi megmérettetéseken. a JVse hivatalos honlapja a
www.jaszfenyszaruvse.hu.

JáSzFéNYSzArU VároSI 
SPorTEgYESüLET 
képviselő: Cserháti Ferenc elnök
megalakulása: 1974-ben  taglétszám: 100 fő
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sze gény  pa rasz ti csa ládban Kiss á Jó zsef és tor nai an na
szü lők el ső szü lött gyer me ke. a négy ele mit hely ben

vé gez te. át la gon fe lü li ké pes sé gé re, szor gal má ra ta ní tó ja
fel fi gyelt, és ja va sol ta a szü lők nek a kö zép is ko lá ban va ló
to vább ta nít ta tá sát. Így ke rült 1943-ban a hat va ni nyolcosztályos Baj za Jó zsef Gim ná zi um ba.
1952-ben ki tű nő ered ménnyel érett sé gi zett. a bi o ló gia és ké mia sze re te te az egész sé g ügyi
pá lya vá lasz tá sa fe lé te rel te. fel vé telt nyert a Deb re ce ni Or vos tu do má nyi egye tem re.
szor gal mát, át la gon fe lü li ké pes sé gét pro fesszo rai is el is mer ték. V-VI. éves or vos tan -
hall ga tó ként ku ta tá si mun kák kal és ki sebb ok ta tói te vé keny ség gel is meg bíz ták. 1958-ban
summa cum laude mi nő sí té sű ál ta lá nos or vo si dip lo mát szer zett.

fel kér ték, ma rad jon az egye te men, ve gyen részt az új nem ze dé kek kép zé sé ben. az
egye tem ana tó mi ai, szö vet és fej lő dés ta ni In té ze té ben ad junk tus ként két év ti ze det töl tött
szak mai, gya kor la ti ok ta tás sal. az egye te men, szak te rü le tén je len tős ku ta tó mun kát is
vég zett. az or vos tan hall ga tók kö zött nagy nép sze rű ség nek ör ven dett, elő adá sai min dig
telt ház előtt zaj lot tak. em ber sé ge, se gí tő kész sé ge, ma gas fo kú szak tu dá sa, pre ci zi tá sa
mi att ta nít vá nyai sze ret ték. Húsz év egye te mi mun ka után fel kér ték a szol no ki Hetényi
Gé za Kór ház la bo ra tó ri u mi osz tály ve ze tő fő or vo sá nak. Kö ze lebb ke rült a szü lő föld höz,
és a két év ti zed alatt fel hal mo zott el mé le ti, gya kor la ti ta pasz ta la ta it a min den na pi
be teg gyó gyí tás so rán kí ván ta hasz no sí ta ni.

szá mos szak mai ki tün te tés sel is mer ték el mun ká ját. la bo ra tó ri u mi szakfőorvosként
túl a nyug díj kor ha tá ron ment nyug díj ba. Or vos ként azon ban so ha, ek kor tel je sed he tett
ki még job ban az or vos és a be teg kap cso la ta. min dig volt ide je a fény sza rui be te gek re,
a be teg sé gen túl a múlt, a csa lá di, ro ko ni kap cso la tok is fel szín re ke rül tek. nem csak a
fel írt pi ru lák kal, ha nem pszi ché sen is gyó gyí tott. 

Ked ves sé ge, ud va ri as sá ga, má sok irá nti em pá ti á ja fe lül múl ha tat lan volt. Pre ci zi tá sa,
pon tos sá ga, szor gal ma az éle te ré szé vé vált. ma gas fo kú ál ta lá nos mű velt ség gel ren del ke zett,
mellyel – szerény ember lévén – soha nem hivalkodott.

sze re tett raj zol ni, fo tóz ni. Csa lád cent ri kus volt, szé les kö rű ro ko ni, ba rá ti kap cso la to kat
ápolt. ál ta lá nos meg be csü lés nek és sze re tet nek ör ven dett, nem csak a szü lő he lyén, ha nem
an nak ha tá rán túl is. 

lo kál pat ri ó ta ként lett tag ja a fény sza ru i ak Ba rá ti egye sü le té nek. ne vé hez is köt he tő
2001-ben az orvostalálkozó és az Or vo sok em lék táb lá ja.

föl di ma rad vá nyai a jászfényszarui szent Ke reszt te me tő ben nyug sza nak.

Dr. KISS FErENC 
nyugalmazott laboratóriumi szakfőorvos
Jászfényszaru, 1933. augusztus 31.
Szolnok, 2010. november 1.
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édesapja, tóth József a máV-nál dolgozott asztalosként,
édesanyja, Bánhidi mária a háztartást vezette. Bátyja,

József orvos, nővére, mária egészségügyi alkalmazott, mind-
ketten elhunytak. a budapesti I. István Gimnázium matematika-
fizika tagozatán kitűnő eredménnyel érettségizett. tíz évig tanult zongorázni, 12 évesen
már koncertet adott, majd megtanult vadászkürtön játszani. Öt évig a gimnázium szim-
fonikus zenekarában játszott, rendszeresen koncerteztek a zeneakadémián is ferencsik
János, Kóródi andrás vezényletével. 1970-ben két hétig svájcban volt koncertkörúton,
és st. moritzban Herbert von Karajannal is zenéltek a Világifjúsági zenekari fesztiválon.

a semmelweis Orvostudományi egyetem általános Orvostudományi Karán 1974-ben
kapott summa cum laude minősítéssel diplomát. 1996-ban háziorvostanból, 1998-ban
üzemorvostanból szakorvosi diplomát szerezett, mindkét szakból később megkapta az
akkreditált oktató kinevezést. az évek során 35 orvos végzett nála gyakorlatot szakvizsgája
megszerzéséhez. Jászapátin kezdett el dolgozni. 1975-ben hívásra a Jászfényszarun
megüresedett körzetet vette át. 37 évig, nyugdíjazásáig a település elismert orvosa.

1976-ban feleségül vette dr. Gyárfás Katalint, aki a Jászberényi Városi Bíróságon 18
évig a bíróság elnöke volt, jelenleg bíró. Két gyermekük van. tamás háziorvos-üzemorvos,
nős, Budapesten praktizál. zoltán az elte Jogi Karán végzett, a fővárosban ügyvédi
irodát vezet. unokái: nóra, Kata és mátyás. az évek során megvalósította betegei
számítógépes nyilvántartását (megjelenés, gyógyszerrendelés, labor-, szakorvosi lelet,
zárójelentés, eKG stb.) 30 évre visszamenőleg. Bevezette a betegek gondozását, előjegyzés
alapján történő rendszeres visszarendelését. ellátta 1976 és 2010 között a helyi üzemek,
vállalakozások foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosítását. egész életét végigkísérte
a közösségért végzett munka, a gyógyításon túl is az emberekért tevékenykedett.

az egyetemi évek alatt egyetemi érdekvédelmi felelősként, a Diákjóléti Bizottság
egyetlen hallgatói résztvevőjeként dolgozott. a lakosság bizalmából 1994-ben önkor-
mányzati képviselővé választják, a Pénzügyi Bizottság elnöke. 1997 októberében saját
döntése alapján a képviselőségről lemondott. négy évig a magyar Orvosi Kamara
Országos Orvosetikai Bizottságának tagja, nyolc évig a Jászsági szervezet Orvosetikai
Bizottságának vezetője. 1984-ben körzeti orvosi tevékenységéért Kiváló munkáért
kitüntető jelvényben részesült.

nyugdíjasként a medicover egészségközpont zrt. alkalmazottjaként a robert Bosch
elektronikai Kft. hatvani üzemegységében dolgozik foglalkozás-egészségügyi főorvosként.

Dr. TóTH zoLTáN
háziorvos, üzemorvos
Budapest VI., 1949. november 23. –
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a Városháza dísztermében 13 fő szabad elhatá ro -
zásából kinyilvánította, hogy a szülőföld és őseik

szeretetétől indíttatva a féBe keretében önálló csoportként
létrehozza a szűcs mihály Huszárbandériumot. 

A csoport célja többek között: a Jászság és Jászfényszaru régi huszárbandériumi
hagyományainak ápolása, felelevenítése, megőrzése magunk és utódainak gazdagodására;
a jász huszár, mint a szabad redemptus jászok ősi szimbólumának tudatosítása, a jász
öntudat felelevenítésének segítése, ösztönzése; a huszárbandérium névadójának, szűcs
mihály bandériumi főhadnagy munkásságának emlékének ápolása; a város és az
egyesület rendezvényeinek színesítése, tartalmasabbá tétele.

az alakuló ülésen az előkészítésben, szervezésben meghatározó részt vállaló ézsiás
Vencelt választották meg a bandérium kapitányának. a jászfényszarui huszárok évente
40-50 rendezvényen vesznek részt, több európai országban képviselték hazánkat és
szűkebb pátriánkat, a Jászságot, Jászfényszarut. Jártak ausztriában, Csehországban,
romániában, szlovákiában, Horvátországban, szlovéniában (ahol testvérszervezetük is
van), Olaszországban, németországban, franciaországban, lengyelországban, Belgiumban,
finnországban, de eljutottak san franciscóba (usa) is.

szakmai munkájuk elismerését jelentette, hogy a bandériumból 2001-2004 között öt
fő szolgált a magyar Köztársaság nemzeti lovas Díszegységében, amely a köztársasági
elnök háziezrede. 2003-tól a Gödöllői Királyi Kastély a fényszarui huszárokat
háziezredévé fogadta, évente 5-8 alkalommal színesítik, teszik tartalmasabbá a kastélyi
rendezvényeket. Huszárként szerepeltek a Hídember című magyar játékfilmben és a sisi
életét feldolgozó német történelmi filmben. 2008-ban és 2009-ben újabb szakmai elismerést
jelentett számukra, hogy a nemzeti Vágta országos rendezvényen a versenyzők és
győztesek díszfelvonulását vezették.

2006. augusztus 19-én megalakulásuk 10 éves jubileuma kapcsán a városi ünnepség
keretében a fényszaruiak Baráti egyesülete a szűcs mihály Huszárbandériumnak csapat -
zászlót ajándékozott. a zászlóanyai feladatokat a felszentelés alkalmából Wittner mária
országgyűlési képviselő látta el. 2012. és 2013. évek augusztus hó 18-i napján a fényszarui
és a szlovén huszárok a császár születésnapjának tiszteletére Bad Ischlben megrendezett
katonai parádén vettek részt. 1996 óta tagjai az országos Huszár szövetségnek, ahol ézsiás
Vencel alelnöki, ill. elnöki tanácsadói posztot tölt be. munkája elismeréseként honvédelmi
miniszteri kitüntetést, a belügyminisztertől pedig aranygyűrű emléktárgyat kapott.

SzűCS mIHáLY HUSzárBANDérIUm
vezetője: ézsiás Vencel
megalakulásának ideje: 1996. március 17.
tagjainak száma: 50 fő
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sze gény pa rasztcsa lád ban Both fló ri án és Pe tő
er zsé bet szü lők er zsé bet ne vű gyer me ke. Báty ja,

Bé la nyu gal ma zott mű sze rész. az ál ta lá nos is ko lát hely ben
1958-ban vé gez te, majd a hat va ni Baj za Jó zsef Gim ná zi um
Gyors- és Gép író Is ko la két éves kép zé sé nek ke re té ben 1960-ban szer zett ké pe sí tést.
el ső mun ka he lyén, a hat va ni cu kor gyár kony há ján kony ha lány ként öt évet dol go zott. 1964
te lén há zas sá got kö tött Csá ki sán dor gé pész ko vács mes ter rel. Két fi uk szü le tett: zsolt
ta ní tó és nép mű ve lő sza kos; Csa ba vas út gé pé sze ti szak em ber. Két uno ká juk van:
ale xand ra köz gaz dász fő is ko lai hall ga tó, Bog lár ka kö zép is ko lai ta nu ló. a jász be ré nyi
le hel Ve zér Gim ná zi um jászfényszarui négy éves es ti ki he lye zett ta go za tán járt kö zép -
is ko lá ba, 1966-ban tett érett sé gi vizs gát. 1967-ben ke rült a Jászfényszaru és Vi dé ke Kör ze ti
ta ka rék szö vet ke zet Baj csy -zsi linsz ky úti bé relt iro dá já ba, pénz tá ro si mun ka kör be. 1968-ban
és 1970-ben egy-egy éves ké pe sí tett köny ve lői ok le ve let szer zett. 1969 no vem be ré ben
köny ve lő ként al kal maz ták, 1970 szep tem be ré től ve ze tő köny ve lő, 1971. jú li us 1-től 1982-ig
ügy ve ze tő, majd 2008. má jus 30-ig el nök ügy ve ze tő. 1999 má ju sá tól nyug díj mel lett
dol go zott. Je len leg a Jász-takarékszövetkezet tár sa dal mi el nö ke. fo lya ma to san ké pez te
ma gát. 1983-ban ke res ke del mi, 1990-ben pénz in té ze ti mér leg ké pes köny ve lői ké pe sí té se ket,
a Gate me ző gaz da sá gi fő is ko lai Kar Gyön gyö si gaz dál ko dá si mér nö ki sza kán pénz ügyi
szak irá nyon 1996-ban fő is ko lai dip lo mát szer zett. szak mai mun ká já ért a Pénz ügy mi nisz -
té ri um 1977-ben Ki vá ló Pénz ügyi Dol go zó mi nisz te ri jel vény, a fo gyasz tá si szö vet ke ze tek
Or szá gos ta ná csa 1987-ben Ki vá ló szö vet ke ze ti mun ká ért, a ta ka rék szö vet ke ze tek
Or szá gos ta ná csa 1994-ben ta ka rék szö vet ke ze ti ér dem érem ki tün te tés ben ré sze sí tet te.

Jászfényszaru kö zé le té ben mint a ta ka rék szö vet ke zet el ső szá mú ve ze tő je ered mé -
nye sen részt vett, a szö vet ke zet sok eset ben tá mo gat ta a vá ro si ren dez vé nye ket, ci vil
szer ve ze ti ki ad vány ok meg je le né sét. Öt éven ke resz tül a Vö rös ke reszt te le pü lés szin tű
szer ve ze té nek tit ká ra. Ve ze té se alatt tá mo ga tá sá val a vá ros köz pont ban új, min den igényt
ki elé gí tő, mo dern üz let köz pont épí té se va ló sult meg.

a 90-es évek ben a szol nok me gyei szö vet ke ze tek szö vet sé ge fel ügye lő Bi zott sá gá nak
és az Or szá gos ta ka rék bank fel ügye lő Bi zott sá gá nak ta gi tiszt sé gét is egy cik lu son
ke resz tül be töl töt te.

2010-ben a Pe tő fi sán dor mű ve lő dé si Ház ban meg ala pít ja az Őszi kék nyug dí jasklu bot.
a klub ban ha son ló ko rú ta gok nak rend sze re sen szer vez nek ki rán du lá so kat, szín ház -
lá to ga tá so kat, kö zös sé gi össze jö ve te le ket.

CSáKI SáNDorNé
a Jász-Takarékszövetkezet nyugalmazott elnöke, 
ügyvezetője 
Jászfényszaru, 1944. május 9. –
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Jászfényszarun a Petőfi művelődési Ház keretében
1976. november 1-jén 18 fővel, köztük 6 citerással

alakult meg. a közösség megszervezésében jelentős szerepet
vállalt folyó sándorné. első nyilvános bemutatkozásuk az
alakulás évében december 20-án, az idősek fenyőünnepén történt. első fellépőruhájuk
a Béke mgtsz szocialista brigádjainak szabad napokon végzett munkájából származó,
erre a célra felajánlott béréből került megvarratásra. a 70-es években a fortuna együttessel
számos közös produkciót hoztak létre. az országban és a térségben sokfelé szerepeltek,
állami ünnepségeken, találkozókon, városnapokon, tarlófesztiválokon, és énekszámaikkal
színesítették azokat. Két emlékezetes külföldi fellépésük is volt rómában és Párizsban.
2004-től felvették a fehér akác nevet.

rendszeresen megmérették tudásukat minősítő versenyeken, ahol szép eredményeket
értek el: bronz, ezüst és arany fokozattal rendelkeznek. Kiérdemelték a legmagasabb
elismerést, az aranypáva díjat is. 2010-ben az abádszalóki népzenei minősítő hangversenyen
dicséretes fokozatot értek el. Kiemelendő a csoportból Gorcsakovszki Györgyné
szólóéneke, Ördög János köcsögduda játéka és a citerások zenéje.

az elmúlt közel 37 év során a csoport létszáma, összetétele többször változott.
Korábban létszámuk 48 főt is elért, jelenleg 15 taggal működik, köztük fekete Imre és
Ördög János alapítókkal. a népdalkör munkáját 34 éven át Keresztesi József  énekkar -
vezetői képesítéssel rendelkező ének-zene szakos tanár vezette. az utóbbi három évben
e feladatot Horváthné Gerőcs Gabriella végzi.

a zene egyik fontos eszköze a különböző kultúrák egymásra találásának; a közösség
is betölt ilyen missziót. a 2008 tavaszán megtartott magyar-Koreai Barátság napjára
rendezett ünnepi műsorban koreai nyelven koreai népdalt adtak elő nagy sikerrel. a tarló -
fesztiválra érkezett lengyel testvérváros, zakliczyn kórusa tagjainak magyar népdalokat
tanítottak. a művelődési ház dolgozóinak hathatós segítségével kétévente megrendezik
Jászfényszarun a térségi népzenei találkozót, melyre többségében három (Jász-nagykun-
szolnok, Heves, nógrád) megyéből érkeznek vendégcsoportok. a 8-10 csoport fellépése
gazdag műsorral szolgál az e műfajt kedvelők számára, de a találkozó az együtt éneklés
örömét, baráti kapcsolatok alakulását is jól szolgálja. a jászfényszarui közösség is részt
vesz évente 5-6 alkalommal hasonló találkozókon a közös együttlét örömére.

működésüket, a vezető tiszteletdíját, a fellépőruhák varratását, az utaztatás költségét
Jászfényszaru Város Önkormányzata biztosítja.

FEHér AKáC NéPDALKör
vezetője: Keresztesi József
a megalakulás ideje: 1976. november 1.
a tagok száma: 13 fő
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92

földművescsaládban született, Berényi Pál és Berze
Ilona szülők gyermeke. Öccsei: Pál, sándor és Béla. az

általános iskolát Jászfényszarun végezte, ezt követően a
jászberényi Kállai éva Gimnázium tanulója, ahol 1967-ben
érettségizett. sikeres előfelvételt nyert a szegedi tanárképző főiskola matematika-fizika
szakára. főiskolai tanulmányait egy év sorkatonai szolgálat után kezdte el, így 1972-ben
szerzett tanári oklevelet. feleségét, Kontra erzsébetet szegeden, a főiskolán ismerte meg,
majd 1972-ben kötöttek házasságot.

Pedagógusi munkájukat Csécsén kezdték. a tanítás mellett a helyi sportéletbe
edzőként és játékosként egyaránt bekacsolódott. sikeresen elvégezte labdarúgás sportágban
a segédedzői szakot. ekkor születtek gyermekei, anikó és Krisztina. Gyermekeik a
jászberényi lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztek. anikó tanári szakon tanult, majd
mérlegképes könyvelői szakképesítés elvégzése után a tanári pályáról a könyvelői
tevékenységre váltott, jelenleg is ebben dolgozik. Krisztina külkereskedőként majd
közgazdászként végzett, banki szférában alkalmazzák. Krisztina révén két kis unokája van.

1975-ben az iskola várható körzetesítése miatti hátrányok elkerülése érdekében
elpályázott Csécséről. a Jászfényszarun megpályázott állásokat megkapták, ezért
feleségével hazaköltöztek. Itt elsősorban matematikát, néhány tanévben fizikát tanított.
Osztályfőnökként dolgozott, ami közel hozta a családokhoz. mindig fontosnak tartotta
a legtehetségesebb tanítványok versenyeztetését, de kiemelten kezelte a kevésbé
tehetségesek felzárkóztatását. a helyi sportkörben végzett munkáját jóval több öröm,
mint csalódás kísérte, de azt vallja, senki nem lehet próféta a saját hazájában.

az 1990-es választásoktól kezdve – egy kivételével – mindig indult képviselőnek.
tanári és képviselői pályáján egyaránt mindig igyekezett, és jelenleg is próbálja, a konf -
liktusok igazságos megoldását segíteni. több cikluson keresztül a Pénzügyi Bizottság
elnökeként a költségvetések, fejlesztési tervek összeállítását, megvalósítását segítette.
Kiemelten kezelte az intézményi gazdálkodás ellenőrzését, segítését és a civil szervezetek
támogatását. Jelenleg az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és sport Bizottságának
elnöke, valamennyi részterülethez megfelelő gyakorlati tapasztalattal bír. 2009-től
nyugdíjasként él. Jóleső érzés számára, amikor volt tanítványaival osztálytalálkozókon a
régi szép időket idézik fel. 

eredményes munkájáért 1990-ben miniszteri Dicséretben részesült. nyugdíjasként – de
azt megelőzően is szabadidejében – szívesen kertészkedik, ez kikapcsolódást jelent számára.

BEréNYI FErENC 
nyugalmazott általános iskolai tanár
Jászfényszaru, 1948. december 6. –
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édesapja és édesanyja fizikai munkát végeztek, de
egészségi állapotuk megromlása miatt füzesgyarmatról

Debrecenbe költöztek, ott dolgoztak nyugdíjba vonulásukig.
Két húga szintén ott él és dolgozik felnőtt gyerekeikkel együtt.

füzesgyarmaton járt általános iskolába, és ott érettségizett. Osztályfőnöke javaslatára
jelentkezett tanárképző főiskolára. szegeden a Juhász Gyula tanárképző főiskolán
matematika - műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon végzett. Ott ismerkedett meg
férjével, aki fényszarui születésű. 1972-ben házasságot kötött Berényi ferenc általános
iskolai tanárral. első munkahelyük három évig nógrád megyében, Csécsén volt. nagyon
kedvelték az ottani általános iskolát és a nyugodt, csendes kis települést. az iskola
lehetőséget adott a továbbtanulásra, így egerben elvégezte a magyar nyelv és irodalom
szakot. a tanulói létszám csökkenése miatt a felső tagozatot a szomszéd településre
körzetesítették, ezért pályázott férjével Jászfényszarura.

1974-ben született anikó lánya, aki tanárként végzett szegeden, most Budapesten
könyvelőként dolgozik. 1975-ben Krisztina, aki Budapesten külkereskedelmi főiskolát
és közgazdaságtudományi egyetemet végzett, és itt egy német bankban alkalmazzák.
Krisztina révén két unokája született, 2010-ben Dóra, 2013-ban pedig kistestvére, ádám.
Krisztina családjával együtt most atlantában él, mert a férjét tartósan oda köti a munkahelye.

1975-től a helyi iskolában tanított, elsősorban matematikát. 1980-1988-ig igazgatóhe-
lyettesi tisztséget töltött be, mely során mindig úgy érezte, hogy nagyon jó nevelői gárda
vezetői feladata hárult rá, és jól megtalálta a hangot a fiatal és idősebb kollégákkal is.
nyolc év után mégis úgy döntött, hogy beosztott nevelőként folytatja munkáját. matek-
versenyre való felkészítés, osztályfőnökség, szakkörvezetés, a reál munkaközösség
vezetése mind-mind örömmel végzett munka volt számára.

1980-1990-ig tanácstagként vette ki a részét a település társadalmi életéből. ez a meg-
bízatás pedagógiai munkáját is segítette, mivel jobban megismerhette a szülők,
nagyszülők korosztályának problémáit. az oktatással és neveléssel foglalkozó bizottság
tagjaként segíteni tudott a tanulókkal kapcsolatos ügyes-bajos dolgokban.

39 év munkaviszony után 2009-ben ment nyugdíjba. sok-sok kollégát és tanítványt
őriz jó szívvel az emlékezetében. azt vallja, hogy a pedagógusi munkát csak elhivatottsággal,
szeretettel és biztos, jó családi háttérrel lehet végezni. munkájáért 1986-ban miniszteri
Dicséretet kapott. a legszebb elismerést, a németh lászló-díjat 1993-ban vette át
Budapesten, a művelődési minisztériumban.

BEréNYI FErENCNé 
nyugalmazott általános iskolai tanár
Füzesgyarmat, 1951. március 31. 
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az együttes megalakításakor az alapító tagok alsó és
felső tagozatos tanulókból, valamint néhány óvodás

gyermekből tevődött össze. a nagy lelkesedés eredményekkel
és sikerekkel párosult. rövid időn belül rendszeres résztvevői
lettek a helyi kulturális rendezvényeknek, és hamarosan a környező településeken is
felléptek. Bemutatkoztak tóalmáson a szomszédolás elnevezésű fesztiválon, Gödöllőn
a Grassalkovich-kastélyban, Budapesten az Országos Gyermeknéptánc találkozón és
még számos helyen az országban. a csoport rendszeres résztvevője a rangos hazai országos
gyermeknéptánc-fesztiváloknak, ahol mindig szép sikereket érnek el. az együttes néhány
tagja az országos gyermekszólótánc-fesztivál döntőjén is eredményesen szerepelt. a
csoport többször vendégszerepelt külföldön, ahol mindig nagy sikereket aratott.

a nagy érdeklődésre való tekintettel az utánpótlás kérdése megoldott. Jelenleg az
együttes három csoporttal rendelkezik, közel 70 fővel. a gyerekek igyekeznek a lehető
legalaposabban elsajátítani a magyar paraszti tánc- és zenei folklór még élő
hagyományait, a táncos szokásokat, és ezt a színpadi tánc törvényeihez igazodva hűen
bemutatni. az oktatók, akik a Jászság népi együttes aktív táncosai, fontosnak tartják a
gyerekek mozgásra, táncos közösségi életre nevelését. 1994 és 1998 között az együttes
szakmai vezetője Gorácz József és Bene Judit volt.

a még eredményesebb tevékenység érdekében a csoport vezetői 1999 januárjában
létrehozták az Iglice folklór Kulturális alapítványt, melynek elnöke Péter szilárd. Célja
az Iglice Gyermeknéptánc együttes működéséhez az anyagi fedezet biztosítása. további
céljai a helyi kulturális értékek, hagyományok őrzése, ápolása és kutatása, valamint a
különböző tájegységek hagyományainak megismertetése nemcsak az együttes tagjaival,
hanem Jászfényszaru és a környező települések lakóival is.

a csoport 1999-ben felvette a kapcsolatot a lengyelországi zaklichyn városában
működő gyermeknéptánc-együttessel, mely kapcsolatból az alapítvány segítségével 2000
év nyarán egy kulturális együttműködési szerződés aláírására került sor zaklichyn és
Jászfényszaru közt. a dokumentumban leírtak alapján az együttes feladatának tartja 
a két város közötti kapcsolat ápolását és a magyar népi kultúra és tánc megismertetését
a lengyel fiatalokkal.

2001-től a jászfényszarui általános Iskola alapfokú művészetoktatási Intézmény és
szakképző Iskola keretein belül működik a néptáncoktatás, így az Iglice Gyermeknéptánc
együttes is.

IgLICE gYErmEKNéPTáNC EgYüTTES
szakmai vezetők: 
Péter Szilárd és Fazekasné Havrán Bettina
a megalakulás ideje: 1994. szeptember
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szegény paraszti családban Kiss Imre és tanczikó
anna szülők gyermekeként született. Bátyja, Imre már

nem él. általános iskolai tanulmányait 1953 és 1961 között
végezte. a jászberényi lehel Vezér Gimnáziumban 1965-ben
érettségizett. a Karcagi felsőfokú mezőgazdasági technikumban 1967-ben növényter-
mesztési szaktechnikusi képesítést szerzett. az agrártudományi egyetem Gyöngyösi Karán
1976-ban jeles eredménnyel növénytermesztő üzemmérnöki főiskolai diplomát kapott.

1967-ben házasságot kötött nagy zsuzsannával, aki szintén agrár végzettségű. Két
gyermekük született, zoltán és zsuzsanna. Két unokája: Virág és Janka.

Képesítésének megfelelően szülőhelyén, a Béke mgtsz-ben agronómusként helyezkedett
el. a növénytermesztés és kertészet területén ágazatvezetői beosztásokat látott el. 1975.
január 1-től a két helyi szövetkezet egyesült, és az 1514 szövetkezeti tag bizalmából 28
évesen elnökhelyettesnek választották. a nagyközség és tsz társadalmi életében tevékenyen
részt vett. az 1972-ben megalakult lakásépítő és fenntartó szövetkezet igazgatóságának
két évtizedig tagja. Vezetői, közösségi munkája alapján a helyi és járási szervek felkérték
és jelölték 1976 tavaszán a megüresedett tanácselnöki tisztségre. 1977-ben megalakult
Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászfelsőszentgyörgy Közös tanácsa Jászfényszaru
központtal, amelynek elnöke lett. ezen tisztséget három és fél évig töltötte be. 1980-tól –
saját döntése alapján – visszakerült a szövetkezetbe, ahol különböző vezetői beosztásokban
dolgozott. tagsági viszonya 2000-ben a szövetkezet felszámolásával szűnt meg.

a mezőgazdasági szövetkezeti mozgalomban eltöltött három évtizedes szakmai
munkáját 1972-ben és 1982-ben Kiváló termelőszövetkezeti Dolgozó kitüntetéssel
ismerték el. ezt követően 2007-ig, nyugdíjazásáig a Homoki erdőbirtokossági társulat
elnöke, és termelési irányítóként dolgozott.

az első önkormányzati választáson 1990-ben polgármesternek jelölik. 1994-ben a
lakosság bizalmából önkormányzati képviselő, majd háromszor újraválasztják. a 16 év
alatt a településfejlesztést, korábban a környezetvédelmet, bizottsági elnökként fogta
össze, irányította. 2010-től Jászfényszaru Város Önkormányzata Pénzügyi településfej -
lesztési és Jogi Bizottságának külsős tagja. az elmúlt közel öt ciklusban megvalósult
fejlesztések előkészítésében, lebonyolításában, a város fejlődésében mint bizottsági
elnöknek jelentős szerepe van. a nagyközség majd a város társadalmi életében több mint
négy évtizede elismerésre méltó módon tevékenykedik. Jó kapcsolatot ápol a lakosság
széles rétegeivel, képviseli érdekeiket.

KISS zoLTáN
nyugalmazott erdőbirtokossági elnök 
Jászfényszaru, 1947. március 27. –
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Jászfényszarun va la mi lyen for má ban min dig je len vol tak
a mű vé szet kü lön bö ző ágai. a gyer mek szín ját szás

szer ve zet tebb for má ban 1972-től je len van te le pü lé sün kön. a
ze nét, az éne ket a het ve nes évek kö ze pé től a gyer mekfú vós-
ze ne kar és a gyer mekének kar kép vi sel te. a mű ve lő dé si ház ke re tén be lül folyt a ze nei
ok ta tás. a ki lenc ve nes évek ele jé től a ci vil szer ve ze tek össze fo gá sá val a kéz mű ves fog lal -
ko zá sok, a kép ző mű vé szet, va la mint a nép tánc és a tár sas tánc is meg ho no so dott
vá ro sunk ban. a ki lenc ve nes évek vé ge fe lé fel me rült an nak az igé nye, hogy az ál ta lá nos
is ko la ke re tén be lül szer ve zett for má ban in dul jon meg a mű vé sze ti ok ta tás, kép zés.

Jászfényszaru Vá ros Ön kor mány za ta part ner volt a mű vé sze ti ok ta tás vál la lá sá ban,
an nak anya gi és sze mé lyi fel tét ele i nek meg te rem té sé ben. 2000-ben kép ző- és ipar -
mű vé sze ti, va la mint szín mű vé sze ti ágon 80 fő rész vé te lé vel in dult a mű vé sze ti alap kép zés.
2002-től újabb két mű vé sze ti ág ban, a ze ne mű vé szet és a tánc mű vé szet tan sza kon
kez dő dött meg az alap fo kú ok ta tás. Je len leg 4 mű vé sze ti ágon, mint egy 250 fő rész vé te lé vel
fo lyik az ok ta tás. az el múlt évek ben a ve ze tés nek si ke rült ma ga san kép zett, több sé gé ben
ak tív mű vé sze ti te vé keny sé get is foly ta tó pe da gó gus gár dát ki ala kí ta ni, ame lyet az is ko la
ál tal ki ér de melt ki vá ló mi nő sí tés is iga zol. Hosszú éve kig, az is ko la ál la mi fenn tar tás ba
ke rü lé sé ig, az ön kor mány zat a nor ma tí va ki egé szí té sé vel, do lo gi ki adá sok át vál la lá sá val
se gí tet te az alap fo kú mű vé sze ti ne ve lést, amely hez a mű vé sze ti is ko la ve ze té se a pá lyá za ti
le he tő sé gek ki hasz ná lá sá val igye ke zett hoz zá já rul ni.

a mű vé sze ti is ko la kö zös sé ge, a pe da gó gu sok, a ta nu lók az is ko la fa la in túl, a vá ros
tár sa dal mi, kul tu rá lis éle té ben is ki emel ke dő sze re pet töl te nek be: az ün nep sé gek ak tív,
meg ha tá ro zó részt ve vői, al ko tó em ber mód ján vesz nek részt a he lyi kö zös ség éle té ben.
Vál lal ják a te le pü lés kul tu rá lis ér té ke i nek meg őr zé sét, ha gyo má nya i nak ápo lá sát.
né hány pél da a sok kö zül: ze ne vi lág nap ja – ün ne pi meg em lé ke zés, hang ver seny;
Ka rá cso nyi hang ver seny; Jó té kony sá gi est; Is ko la bál; tan sza ki be mu ta tók; ven dég sze rep lé sek;
kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá sok meg ren de zé se; ját szó há zak szer ve zé se; fény fesz ti vál; nyá ri mű -
vé sze ti tá bo rok: néptánctábor, ze nei tá bor, me se tá bor; rész vé tel a vá ros és a me gye ren dez -
vé nye in, te rü le ti, me gyei ver se nye in, or szá gos ha gyo mány őr ző be mu ta tó kon, fesz ti vá lo kon.

az el múlt 14 év ben Jászfényszarun a mű vé sze ti is ko la ve ze té se, ta nár- és di ák -
kö zös sé ge ki ma gas ló mun kát vég zett a vá ros kul tu rá lis éle té ben, sze rep lé se ik kel öreg bí tet ték
fény sza ru kul tu rá lis hír ne vét. az is ko la mű vé sze te ket ér te ni és él vez ni tu dó bol dog
gyer me ke ket ne vel.

műVéSzETI ISKoLA KözöSSégE
vezető: Lovászné Török magdolna
megalakulás ideje: 2000. szeptember 1.
tagjainak létszáma: 250-280 fő
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munkás-paraszt családban született, édesapja mészáros
lászló, édesanyja szentes mária. testvére, sándor

1955-ben született. az általános iskolát Jászfényszarun
végezte, majd a lehel Vezér Gimnáziumban 1970-ben
érettségizett. a pécsi Pollack mihály műszaki főiskolán tett rövid kitérő után 1971.
szeptember 2-től a Kalapgyár jászfényszarui üzemében helyezkedett el. 1972. november
25-én házasságot kötött Kiss B zsuzsannával, aki ebben az időben szintén a Kalapgyárban
dolgozott művezetőként. felesége a Kalapgyár megszűnése után az Orionhoz, majd a
Gamesz-hoz került, és 2008-ban pénzügyi előadóként ment nyugállományba.
Gyermekei: lászló (1974) távközlési mérnök, zsuzsanna (1981) angol-matematika
szakos tanár. unokái: lászló (2002), Kata (2005) és Villő (2007). 1974. március 1-től a
Jászfényszaru Községi tanács V. B. szakigazgatási szervéhez került előadói munkakörbe.
munkáját elismerve csoportvezetőnek nevezték ki, és a vb-titkári feladatokat is ellátta
1979-1982 között. munka mellett elvégezte a tanácsakadémiát, 1977-ben az államigaz-
gatási főiskolán szerzett igazgatásszervezői diplomát. 1999-ben közigazgatási szakvizsgát
tett. tudása, szakmai ismeretei gyarapítása végett folyamatosan képezte magát, melyet a
munkatársaitól is elvárt. munkáját mindig a szakszerűség, jogszerűség, igényesség jellemezte.

1990 novemberétől Jászfényszaru nagyközség Önkormányzatának jegyzője. Vezetői
munkája során a jó kollektíva, a munkatársai szakmai tevékenysége színvonalának javítása
és munkájuk elismerése, az ügyfelek elégedettsége volt az elsődleges. Jegyzőként kiemelten
kezelte az önkormányzat és bizottságai, valamint a polgármesteri hivatal törvényes
működését. Jelentős szerepe volt az önkormányzati költségvetés és a települési fejlesztések
előkészítésében, megvalósításában. az állami számvevőszék vizsgálatai jegyzői működése
alatt jogszerű, biztonságos és megalapozott önkormányzati gazdálkodást állapítottak
meg. a település és tágabb környezete közösségi életében aktívan vett részt. több éven
keresztül a Jászsági áfész igazgatósági tagja. az 1991–1995 között működő Jászsági tele-
fonfejlesztési alapítvány kurátora. a Polgári Őrjárat alapítvány megalakulásától 2005-ig
annak elnöke. a féBe alapító tagja, és kezdettől titkára, a Jászfényszaruért alapítvány elnöke.
munkáját 1985-ben a tanács Kiváló Dolgozója kitüntetéssel, 1994-ben a belügyminiszter
által adományozott aranygyűrűvel, 1999-ben megyei Önkormányzati és Közigazgatási
Díjjal, 2002-ben Címzetes főjegyzői címmel ismerték el. 2011 végén 41 év, ebből 38 év
közszolgálati munkaviszony, után vonult nyugállományba. nyugdíjasként szíves tölti idejét
az unokáival, kertészkedik, szeret túrázni, és zenél az újjáalakult Golf zenekarban.

méSzároS LáSzLó
címzetes főjegyző
Jászfényszaru, 1952. augusztus 7. –
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Iparoscsaládban született. édesapja, Jáger István
villanyszerelő – később az Orion VII. gyáregységének

egyik középvezetője –, édesanyja, Bagi mária egyéni gazdál -
kodó. Öccse, János vállalkozó. a jászfényszarui általános
iskolát követően az újhatvani szakközépiskolában tanult, 1975-ben érettségizett. a
helyi vegyesipari ktsz-nél adminisztrátorként állt munkába. a jászárokszállási ipari
szövet kezettel történt egyesülés után 1976-tól a Jászsági fa- és Vasipari szövetkezetnél
folytatta munkáját.

1977-ben férjhez ment szűcs János gépipari technikushoz, aki a jászberényi
Hűtőgépgyár dolgozója volt. Házasságukból 1980-ban norbert nevű gyermekük
született, aki a jászberényi liska József szakközépiskolában technikusi képesítést szerzett.

a jászárokszállási központú ipari szövetkezetből a jászfényszarui részleg kivált, és
1979. április 1-től megalakult az Orion VII-es számú gyáregysége, ahol a korábbi
személy zeti munkaköri feladatokat folytatta, amely szerteágazó, összetett és felelősség -
teljes tevékenységet jelentett. a dolgozók alkalmazásán túl az ezer főt is meghaladó
létszámot foglalkoztató gyáregység kulturális, jóléti feladatait is szervezte, végezte. a
gyáregység 1983-ban a felszámolt Kalapgyár épületét megvásárolta, és dolgozóinak nagy
részét átvette állományába. munkaköre nem változott, csak a termelési terület, a létszám
bővült jelentősen. az 1989 végén folyó tárgyalások után a budapesti Orion és a dél-koreai
samsung vállalat új, közös céget hozott létre a volt kalapgyári területen. elsők között
került át a megalakult új üzemhez, ahol tovább folytatta korábbi tevékenységét. a sam-
sung tevékenysége a kezdeti időszakhoz képest rohamosan bővült, emiatt 1997-ben több
feladatra önálló egységek alakultak, így az általános ügyek osztályán folytatta munkáját.
a Jászfényszarun évek óta megrendezésre kerülő rendezvények közül egyik legjelen -
tősebb a samsung nap, melynek egyik főszervezője, bonyolítója. törekedett arra, hogy a
helyi és jászsági tehetségek is bemutatkozhassanak a nagyszabású programon. személye
összekötő kapocsként működött a samsung zrt. és Jászfényszaru Város Önkor mányzata
között. Igyekezett munkája végzése során a koreaiakkal a magyar, a magya rokkal a koreai
kultúrát, szokásokat megismertetni, megszerettetni.

eddigi tevékenységét áthatotta a település szeretete, a kisebb-nagyobb közösségekért
végzett önzetlen munka. az 1994 márciusában a féBe által létrehozott Jászfényszaruért
alapítvány alapító kurátora. 2009. augusztus 19-én munkáját megköszönve Jászfényszaru
város képviselő-testülete tárgyi jutalomban részesítette.

SzűCSNé JágEr mAgDoLNA
a Samsung zrt. munkatársa
Jászfényszaru, 1957. augusztus 6. –

JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 2011
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munkáscsaládban született, turú István és farkas
Ilona szülők gyermeke. Húga, zsuzsanna 25 évesen

elhunyt. a lorántffy zsuzsanna úti általános iskolába járt, ezt
követően 1961-64 között a mÜm 27-es szakmunkásképző
Intézetében géplakatos képesítést kapott. tanulmányait az Bláthy Ottó Gépipari
technikum esti tagozatán folytatta, és 1968-ban gépipari technikusi oklevelet szerzett.
a Ganz Villamossági műveknél helyezkedett el. 1968-ban a budapesti Kalapgyártól
megkeresték, ahol először szakmájában, azt követően a lakatosműhely helyettes
művezetőjeként dolgozott. Kinevezték a tompgyártás nemezelő műhelyébe művezetőnek,
később a fonodaműhely is hozzá tartozott. 1972-ben házasságot kötött árok erzsébet
műszaki rajzolóval. Házasságukból 1974-ben tamás nevű gyermek született, aki nős és
Jászberényben él feleségével és kislányával, Hangával.

1973 októberében került Jászfényszarura, ahol a fejlesztés alatt álló telephelyen meg-
bízták a konfekcióüzem megépítésének segítésével. munkakörébe tartozott még a többi
tevékenységhez szükséges gép Budapestről történő letelepítésének megszervezése,
irányítása. feladatát képezte a helyi és járási állami szervekkel való kapcsolattartás. az
üzemrészek kialakítása után vezetője volt a tomp – a kalap formázott alapanyaga –
gyártásának, és a betanítást, a munkák elindítását végezte. a budapesti vezetés a
letelepítés, illetve az üzemrészek beindítása kapcsán végzett szorgalmas munkája, odaadó
szakmai és vezetői képessége alapján 1975 tavaszán kinevezte a gyáregység vezetőjének.
a nagyközség társadalmi életébe gyorsan bekapcsolódott. a beosztást 1983. december 31-ig,
a gyártási tevékenységek megszűnéséig látta el. a jászfényszarui Kalapgyár vezetőjeként
sokat tett a helyi foglalkoztatás nagyarányú növekedéséért, a fiatalok szakképzéséért, a
település fejlesztéséért. Vezetői, szakmai munkáját számos kitüntetéssel ismerték el,
többszörös Vállalat Kiváló Dolgozója, de a Könnyűipar Kiváló Dolgozója miniszteri
elismerésnek is birtokosa. 1984-től a helyi Béke mgtsz melléküzemági tevékenységként
átvette a nyárikalap-gyártást, melynek szakmai vezetője lett. a gyártás 12 év után 1996-ban
befejeződött. 1997 februárjában a Gamesz által üzemeltetett vízműhöz került
karbantartónak. munkájával jelentősen hozzájárult az elöregedett, elavult hálózat
működtetéséhez, az egészséges ivóvíz biztosításához. 2007-ben nyugdíjba vonult, de két
évig még teljes munkaidőben dolgozott nyugdíjasként.

szabadidejében sakkozik, asztaliteniszezik, és a helyi Kalapgyár történetének
megírásával, az ahhoz kapcsolódó tárgyi emlékek gyűjtésével foglalkozik.

TUrÚ ISTVáN
nyugalmazott vízmű-karbantartó
Budapest XII., 1947. augusztus 18. –
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Kö zép pa rasz ti csa lád ban tamus Bé la és Cser há ti
an na szü lők má so dik gyer me ke ként szü le tett. nő vé re

mag dol na a Hm pol gá ri al kal ma zott ja volt. alap fo kú ta nul -
má nya it Jászfényszarun, míg a kö zép is ko la it a hat va ni Baj za
Jó zsef Gim ná zi um ban vé gez te. az érett sé git kö ve tő en fel ső fo kú ta nul má nya it Gyön gyö sön
foly tat ta, ahol 1975 jú ni u sá ban szer zett nö vény ter mesz tői üzem mér nö ki dip lo mát. a
föld és az ál la tok sze re te tét ott hon ról hoz ta, a pá lya vá lasz tá sát is ezek be fo lyá sol ták.

1977-ben kö tött há zas sá got Czeglédi Il di kó he lyi la kos sal. Há zas sá guk ból két gyer -
mek szü le tett: esz ter gyógy sze rész, Pé ter a Jászfényszarui erdőbirtokossági tár su lat el -
nö ke volt, 2013 feb ru ár já ban tra gi kus hir te len ség gel el hunyt.

el ső mun ka he lye a jászfényszarui Bé ke me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke zet lett. mint
fi a tal ag rár szak em ber gyor san be il lesz ke dett a szö vet ke ze ti kol lek tí vá ba, vé gig jár ta a
rang lét rát, egy re össze tet tebb fel ada tok ra ka pott meg bí zást. a nö vény ter mesz tés min den
te rü le tén, ha szük ség volt rá az ál lat te nyész tés nél is, helyt állt. a szö vet ke zet ben kö zös sé gi
em ber ré vált, mun ká ját több ki tün te tés sel, köz tük a me ző gaz da ság Ki vá ló Dol go zó ja
mi nisz te ri ki tün te tés sel is mer ték el. a rend szer vál tás után az egyé ni gaz dál ko dás ad ta
új le he tő sé ge ket is ki akar ta pró bál ni. 1992. szep tem ber vé gén ki vált a szö vet ke zet ből,
az üz let ré szé ért meg kap ta a le hel II. te le pet. Itt kezd te meg vál lal ko zá sát: elő ne velt és
vá gás ra kész csir két ne velt. 1995-ben 53 tag gal lét re jött 220 ha te rü le ten az
erdőbirtokossági tár su lat, mely nek tag jai 1997-ben a tár su lat el nö ké nek vá lasz tot ták. az
új szak mai mun kát ki hí vás nak te kin tet te, és a tag ság meg elé ge dé sé re vé gez te mun ká ját.

1990 őszén a la kos ság bi zal má ból ön kor mány za ti kép vi se lő vé vá lasz tot ták, mely
meg bí za tá sát – há rom cik lu son ke resz tül – 2002-ig töl töt te be. a te le pü lés fej lő dé sé hez,
az itt élők hely ze té nek ja ví tá sá hoz kép vi se lő ként vég zett 12 éves mun ká ja is hoz zá já rult.

1993. feb ru ár 15-én a föld ki adó Bi zott ság tag já vá, majd a ta gok el nö kük ké vá lasz tot ták.
tag ja volt a fény sza ru i ak Ba rá ti egye sü le té nek is. a ter mé szet sze re te te, vé del me is köz re-
ját szott ab ban, hogy 1990-ben va dász lett. 2006-ban ala kult meg a Jászfényszarui
föld tu laj do no si Va dá sza ti Kö zös ség, mely ben a ta gok bi zal má ból el nö ki tiszt sé get lá tott
el. a kö zös ség össze tar tá sá ért so kat fá ra do zott, szí ve sen köz re mű kö dött, és sze mé lye sen
is dol go zott a vá ro sért, az itt élő kért.

Csa lád ját sze re tő, gon dos ko dó férj és apa volt. Ki tün te té sét 2012. au gusz tus 19-én
fe le sé ge és gyer me kei vet ték át.

sír ja Jászfényszarun a szent Im re te me tő ben ta lál ha tó.

TAmUS BéLA posztumusz
az erdőbirtokossági társulat elnöke
Jászfényszaru, 1954. május 23. –
Jászfényszaru, 2012. május 20.
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földművescsaládban született, tamus Imre és levocs
mária szülők gyermeke. szülei nyugdíjasok. Húga márta.

az általános iskolát helyben jeles eredménnyel végezte, majd
a hatvani közgazdasági szakközépiskola számviteli, gazdálkodási
ágazatára nyert felvételt. 1986-ban érettségizett,  könyvelő, vállalati tervező, statisztikus
képesítést is kapott. még ebben az évben – a szolnok megyei tanács ösztöndíjasaként –
kezdte tanulmányait a Pénzügyi és számviteli főiskola salgótarjáni Intézetében, a
számviteli szak nappali tagozatán. 1989 júniusában ipari szakágazaton üzemgazdász
diplomát kapott. a megye ösztöndíjasát a jászfényszarui tanácshoz irányította. 1989.
augusztus 1-től a pénzügyi csoport előadójaként a banki utalásokat, az OeP-pal
kapcsolatos egyeztetéseket, az elszámolásokat, a munkakönyvek kiadását végezte. Később
részt vett az éves költségvetések, az évközi rendeletmódosítások, a megyei pályázatok
előkészítésében, és a pénzügyi elszámolások elkészítésében. a pénzügyi csoportvezető
hosszabb betegsége miatt a vezetői munkakör nagy részét megkapta, és vezetőinek
megelégedésére szorgalmasan, lelkiismeretesen végezte.

Gyermekeinek apja, Bodnár József a lear Corporation gödöllői gyárában technikusként
dolgozik. Gyermekeik, Johanna (2002) és Viktória (2004), általános iskolai tanulók.
Jelentős szerepe és munkája volt az Ipari Park fejlesztése kapcsán a pénzügyi feladatok
ellátásában, a település gazdasági programjai, fejlesztési tervei elkészítésében, végrehaj -
tásában, az önkormányzat pályázataiban. 2007-ben megkapta a nyugdíjazás miatt
megüresedett pénzügyi csoportvezetői megbízást. Vezetőként kiemelt figyelmet fordított
munkatársai és az intézményvezetők tevékenységének segítésére. munkája során szakmai
ismereteit folyamatosan gyarapítja, melyet munkatársaitól is elvár. feladatainak végzése
során elemzőképessége, pontossága, felelősségérzete, hivatástudata kiemelkedő.

a csoport munkájának tevékenysége a képviselő-testület pénzügyi döntéseinek
előkészítésében és végrehajtásában példaértékű. a létrehozott projektiroda a csoport
keretében működik. Kiemelkedő érdeme, hogy az önkormányzat gazdálkodása
törvényes, likvid, melyet a visszatérő állami számvevői vizsgálatok is megerősítettek. a
Jászfényszaru az Oktatásért alapítvány Kuratóriumának tagja. szakmai ismerete,
tapasztalata nagyban hozzájárul az alapítvány eredményes működéséhez, céljainak
megvalósításához. munkatársaival együtt hathatósan segíti a civil szervezetek önkor  -
mányzathoz benyújtott pályázatainak jogszerű és határidőre történő elszámolását. a

város rendezvényeinek sikeres megvalósulását sokoldalúan segíti.

TAmUS márIA
pénzügyi csoportvezető
Jászberény, 1967. december 6. –
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földművescsaládban született. Palócz rudolf és Berze
etelka szülők gyermeke. általános iskolai tanulmányait

helyben végezte. szolnokon a Közgazdasági és Kereskedelmi
szakközépiskola tanulójaként 1976-ban érettségi vizsgát tett.
a Kalapgyár jászfényszarui gyáregységében bérelszámolóként állt munkába, majd a
jogutód vállalatnál az Orionnál 1986-ig volt állományban. 1977-ben házasságot kötött
morvai ferenccel, aki a Hűtőgépgyárban műszaki előadóként dolgozott. Két
gyermekük született. 1979-ben zsolt, aki villamossági technikus, nős. 1983-ban Dóra,
ő általános iskolai tanító, férjezett, egy kisgyermek édesanyja. első unokája, zóra
nyolc hónapos.

1986. november 1-től a Jászfényszaru nagyközségi tanácsnál hivatalsegédként dol-
gozott, majd a pénzügyi csoporthoz került könyvelői beosztásba. a papír alapú
könyvelést 1989-től felváltotta a számítógépes adatfeldolgozás, melyhez elvégezte a
számítógép-kezelői alapvizsgát. 1993-ban anyakönyvi szakvizsgát tett, és megbízást
kapott a teljes körű anyakönyvi teendők ellátására. feladatai között szerepelt az
anyakönyvezésen túl a népesség-nyilvántartás, útlevéligénylés, állampolgársággal, önkor -
mányzati bérlakásokkal, választással (névjegyzék vezetése, ajánlószelvények ellenőrzése,
jelöltek nyilvántartásba vétele stb.) kapcsolatos ügyek intézése. a választás napján a
szavazóköri eredmények rögzítése, továbbítása a felsőbb választási szervek felé szintén e
munkakörhöz kapcsolódik. 2000-től a településen is működik okmányiroda, ahol
elsőként a személyi okmányokkal, a vállalkozással és a gépjárművekkel kapcsolatos
ügyek intézése történt. e feladatok végzéséhez megszerezte az OKJ-s bizonyítványt, majd
egészen a járási hivatal újraalakulásáig szükség esetén helyettesítési feladatokat látott el. a
munkakörhöz a hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek, a köztemetés és a temetési segély
iránti kérelmek intézése is tartozik. munkájára szakszerű és gyors, emberséges ügyintézés
jellemző, melyet az ügyfelek megelégedésére végez. anyakönyvvezetőként együttérzéssel,
tapintattal intézi a halálesetekkel kapcsolatos bejelentéseket. Házasságkötések alkalmával –
a lehetőségekhez mérten – a házasulandók elvárásai szerint szervezi és teszi emlékezetessé
e fontos eseményt. Közreműködik az egyéb családi rendezvények, névadók, házassági
évfordulók megszer ve zésében, és a szépkorú személyek köszöntésében.

a városi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában rendszeresen részt vesz.
szabadidejében szívesen kirándul, de jelenleg a kis unokával való foglalkozás teszi szebbé,
teljesebbé a mindennapjait.

morVAINé PALóCz éVA 
anyakönyvvezető
Jászfényszaru, 1958. április 5. –
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édesapja, nádudvari Dezső kerékgyártó mester, majd
faipari gépmunkásként dolgozott nyugdíjazásáig.

édes anyja, Basa margit háztartásbeli, akit 13 évesen veszített
el. felesége, Jáger Judit gyógypedagógus, akivel 1980-ban
kötött házasságot, és a következő évben megszületett gyermekük, fatima. általános iskolai
tanulmányait Jászfényszarun kezdte, a 8. osztályt tiszavárkonyban végezte. 1973-ban
érettségizett a szolnoki Vegyipari, finommechanikai- és műszeripari szakközép -
iskolában, és szabályozástechnikai műszerész szakmát szerzett.

a középiskola után első munkahelyén a jászberényi műszeripari szövetkezetben
műszerészként dolgozott. 1975-ben a Kalapgyár helyi gyáregységében varrógép-
műszerész szakmában helyezkedett el, ahol 1980-ig dolgozott, közben tápiószecsőn
letöltötte kétéves sorkatonai szolgálatát.

1980. augusztus 4-én került a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács V. B. szakigaz-
gatási szer vé hez, ahol termelési-ellátási előadói munkakörben kezdett el dolgozni, utána
egyéb munka körök betöltése mellett 1982-től 30 éven át a szabálysértési ügyintézői
feladatokat látta el. 1991-től a polgármesteri hivatal hatósági csoportjának megbízott
vezetője, és 2012-től a polgármester közbiztonsági referense is.

1979-1981 között a latinovits zoltán KIsz- alapszervezet, 1983-tól 1989-ig a tanács
pártalapszervezetének titkára volt. 1982-től 30 évig töltötte be a helyi tűzoltó egyesület
titkári tisztségét. a lakossági kezdeményezésre 1990-ben megalakult Polgári Őrjárat
alapítvány alapítója, itt több éven át végezte a járőrszolgálat vezénylését.

a rendszerváltás után a földalapok felosztását végző érdekegyeztető fórum, később
a földkárpótlást lefolytató földrendező Bizottság munkáját szakértőként segítette, majd a
földkiadó Bizottság tagjaként a részarány-földtulajdon kiadásával kapcsolatos feladatokat
látta el. 1993-tól 2008-ig a helyi újság szerkesztőbizottságának elnökeként tevékenykedett,
a szerkesztői munka mellett kárpótlási árverésekről, földkiadásokról, népszavazásokról,
választásokról tudósított. a szabadidejében zenél és rendszeresen sportol. a 16 év után
1993 decemberében újjáalakult Golf együttes dobosa. 2000-től a szenior asztali te ni sze zők,
2002-től a teniszezők csoportját is vezeti, és az idősebb korosztály sportolását szervezi. e
sportágak eszközfejlesztéséhez sikeres pályázatokkal járult hozzá. a fiatalok sportolását
szívügyének tekinti, és önzetlenül segíti őket a tenisz alapjainak elsajátításában. 2011-től
a Corvinus egyetemen, majd alapításától a nemzeti Közszolgálati egyetem Közigazgatás-
tudományi Karán igazgatásszervezői szakon folytat tanulmányokat.

NáDUDVArI LáSzLó
hatósági csoportvezető
Jászberény, 1955. augusztus 7. –

4_emlekerem_Layout 1  2013.12.11.  10:33  Page 103



104

JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 2013

szerény agyagi körülmények között, elvált szülők
gyermekeként nevelkedett. Pályaválasztását szociális

érzékenysége befolyásolta. az általános iskolát Jászfényszarun
végezte, jeles eredménnyel. Gyermekként is közösségi munkát
végezett, énekkari titkár, őrsvezető, rajvezető; a Kiváló Úttörő kitüntetés birtokosa.
tiszaföldváron, a Hajnóczy József Óvónői szakközépiskolában érettségizett, majd
szarvason, az óvodapedagógiai főiskolán diplomázott.

1988-ban Budapesten, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző főiskolán
oligofrénpedagógia szakos tanári oklevelet szerzett. 2011-ben középvezetői, intézmény -
vezetői szakvizsgát tett. számítástechnikai, informatika ismereteit folyamatosan bővítette,
alapfokú eCDl-vizsgával rendelkezik. az integrációs pedagógiai nevelés területén több
akkreditált képzésen vett részt. a Gordon-módszer ismeretével, drámapedagógiai és
alternatív pedagógiai ismeretekkel rendelkezik.

1980-ban ment férjhez nádudvari lászló köztisztviselőhöz. egy gyermekük született,
fatima, aki több felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezik, és jelenleg pénzügyi vezető
egy szállítmányozási cégnél Budapesten.

első munkahelye Jászfényszarun az I. számú napközi Otthonos Óvoda, ahol 1978 és
1989 között dolgozott. ezt követően gyógypedagógus és gyermekvédelmi felelős az
általános iskolában, majd 2001 és 2005 között igazgatóhelyettes, gyermek-és ifjúság védelmi
szakreferens. ezután ismét gyógypedagógus, romareferens, IPr-menedzsment tag, IKCs-
vezető, fejlesztőcsoport-vezető. Jelenleg gyógypedagógiai fejlesztőpedagógiai fel adatokat lát
el, munkaközösség-vezető, a kéttanítós oktatási modell és a tehetséggondozás aktív
közreműködője. Gyógypedagógusként magas szintű szakmai felkészültség jellemzi.
Pedagógus kollégáit szívesen segíti tanácsokkal, módszerekkel a tanulásban akadályozott
gyermekek oktatása-nevelése kapcsán. a fejlesztő munkaközösség vezető jeként összefogja,
szervezi, irányítja a csoport feladatait. munkáját megbízhatóság, elkötelezettség jellemzi.
a hátrányos helyzetű diákok eredményes felzárkóztatásában aktív részt vállal. munkájában
mindig a gyermekek érdeke az elsődleges. a tanulókkal empatikus, a szülőkkel jó
kapcsolatot ápol. Csapatban gondolkodó és jól dolgozó közösségi ember. tevékenykedett
kisdobosvezetőként, szakszervezeti titkárként. több, iskolán belüli és az iskola keretein
túli, gyermekeket érintő pályázat kidolgozásában és megvalósításában eredményesen
közreműködött, sok esetben önkéntes munkavégzés keretében. 2013. január 1-jétől a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KlIK) alkalmazásában áll.

NáDUDVArINé JágEr JUDIT
gyógypedagógus
Hatvan, 1960. március 30. –
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munkáscsaládban született tóth János és zólyomi
margit harmadik gyermekeként. nővére, margit jelenleg

Jászfényszarun él, bátyja, Gusztáv három hónapos korában
visszaadta halhatatlan lelkét teremtőjének. az általános
iskolát Boldogon végezte, majd Hatvanban folytatta tanulmányait, és szakmunkás
képesítést szerzett. Később Jászfényszarura költözött, itt ismerkedett meg sándor sándorral,
akivel kölcsönös és el nem múló szeretetüket 1985. május 4. napján kinyilvánították Isten
és ember előtt, és életüket a házasság kötelékében egyesítették. frigyükből három élet
gyümölcse fakadt, a sándor család 1986-ban márta gyermekükkel, 1987-ben mátyással,
1995-ben mártonnal gyarapodott. márta a szolnoki főiskola turizmus-vendéglátás
szakán szerzett közgazdász diplomát, mátyás a Pécsi tudományegyetem állam- és
Jogtudományi Karán doktorált, márton a liska József Katolikus erősáramú szak -
középiskola végzős tanulója.

a jászfényszarui egyházközség akkori vezetője, litkei antal plébános felkérésére
hitoktatói képesítést szerzett 1991-ben. megszerzett tudását tanulmányaival
párhuzamosan 1987-től a szent Kereszt kápolnában és a plébánián, később az iskola
tantermeiben a település cseperedő reménységei hitének elmélyítésére fordítja. nagy
hangsúlyt fektet a gyermekek lelki javainak gyarapítására, mert vallja, hogy a teljes élet
örömét kizárólag a testi, szellemi és erkölcsi fejlődés együttességével lehet elérni.

Később szükségesnek érezte munkájához muzikális képességeinek csiszolását is, így
1996-ban jelentkezik a jászberényi kántori iskolába, amelyet négy évvel később sikeresen
el is végez. 1998-tól dr. Kocsisné Horti monikával – később önállóan – a helyi kántori
feladatokat ellátva szolgálja az egyházközséget.

Dr. Katona István egri püspök felkérését elfogadva 2004-től az egri egyházmegye
Kateketikai Bizottságának tagja. az eredetileg egy évre szóló kinevezését a későbbiekben
négy évre meghosszabbították, így 2008-ig dolgozott a bizottság tagjaként a megyei
hitoktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében.

1990-től rendszeresen táborokat, zarándoklatokat, egyházi és állami ünnepségeket,
a szabadidős, alkotó tevékenységet kibontakoztató kopogtatókészítő és adventikoszorú-
kötő rendezvényeket, közösségi és családi napokat szervez. szerepet vállal a gyermekek
felkészítésében a szentségek vételére, tevékenyen hozzájárult a jászfényszarui Csörsz
Vezér Cserkészcsapat megalapításához, a Karitász csoport égisze alatt gyűjtéseket szervez.
a helyi római katolikus egyházközség aktív tagja és jegyzőkönyvvezetője.

SáNDorNé TóTH éVA
kántor, hitoktató
Hatvan, 1962. július 26. –
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földművescsaládból származik, sándor fábián és szaszkó
sára szülők gyermeke. általános iskolai tanulmányait

szülőhelyén végezte, majd a jászberényi Klapka György
szakmunkásképző Intézetben folytatta tanulmányait, ahol
villanyszerelő szakmát szerzett, és ugyanitt munka mellett két év alatt leérettségizett.
mélyen vallásos nagymamája és édesanyja révén a vallás szerves részét képezte életének,
egészen fiatal korától fogva velük járt rendszeresen szentmisére. Kisiskolás korában minis t -
 ránsként segédkezett a templomi szertartásokon, melyért 1971-ben a Buzgó ministrálásod
Jutalma emlékképpel jutalmazták. a vallás és az egyház iránti hűsége jeléül 15 évesen a
Jászfényszarui római Katolikus egyházközösség képviselő-testületének tagjává nevezték ki.

első munkahelyén a Jászberényi Városgazdálkodási Vállalatnál villanyszerelőként
alkalmazták. 1979-től a Jászfényszarui nagyközségi Közös tanács építő és Karbantartó
Üzemében művezetőként dolgozott. többségében új beruházásokat végeztek. ekkor épült
a Vasvári Pál út 4. szám alatt a 12 lakásos szövetkezeti háztömb. az üzemet 1982-ben
felszámolták, utána három évig önálló kisiparosként szakmájában dolgozott.

1985-ben kötött házasságot tóth évával, aki később az egyházközség hitoktatója és
kántora lett. Gyermekeik: márta, mátyás, márton. márta házasságából született zalán
unokájuk 2013-ban.

1985-től Budapesten a telefonfülkék kivilágítását szerelő szakcsoport építés ve -
zetője,1995-től a Delta Kft.-nél távközlési hálózat kiépítésével foglalkozott.

1996. november 19-től a samsung dolgozója, 11 évig automata gépkezelő. Hat éve
épületkarbantartó, sokéves tapasztalatát összetett, sokrétű munkájában jól kamatoztatja.
a településért végzett tevékenysége sokszínű és elismerésre méltó. aktívan részt vett a
cserkészcsapat megszervezésében, közösségi programok rendezésében és lebonyo lí -
tásában. első pénteken több mint tíz éve idős, mozgásukban korlátozott hívőkhöz viszi
el az oltári szentséget. részt vállal az egyházközség és a város jó kapcsolatának fenn -
tartásában. negyedik ciklusát tölti Jászfényszaru Város Önkormányzatának képviselő-
testületében. a Környezetvédelmi mezőgazdasági és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
utóbbi három évben sokat tett a külterületi utak karbantartásának szervezéséért, a
közbiztonság fokozását segítő térfigyelő kamerarendszer kiépítéséért, környezetünk
szebbé, tisztábbá tételéért. részt vesz a szociális egészség- Idős- és Vallásügyi Bizottság
munkájában. több cikluson keresztül tagja volt az Ügyrendi Bizottságnak. lokálpatrió-
taként részt vesz a féBe tevékenységében. szabadidejében szeret kertjében dolgozni.

SáNDor SáNDor 
épület karbantartó
Jászfényszaru, 1958. november 19. –
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a képviselő-testület által 1993-ban megalkotott Jászfényszaruért kitüntető emlékérem
létrehozása után a köztisztviselők és közalkalmazottak jelentős létszáma indokolta egy új
kitüntetés alapítását. a település nagysága viszont nem tette lehetővé, hogy egy-egy
szak terület – az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális és a közigazgatás területe –
önálló elismerést kapjon. a település érdekeit, a közjót felelősséggel szolgálva a folyamatosan
változó feltételek mellett teljesített többletkötelezettségeikért elismerés, megbecsülés illeti
meg a „a köz szolgái”-t. a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntető díj az e területeken
dolgozók átlagon felüli szakmai munkájának elismerése, de kicsit szélesebb értelemben
is jelenti a közért, a közösségért végzett munkát. sok esetben nyugdíjba vonuláskor az
egész életút elismeréséül is adományozta Jászfényszaru Város önkormányzata. az elmúlt
18 évben ezt a kitüntetést összesen 48 személy érdemelte ki.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
7/1996. (V.28.) számú

r e n d e l e t e38

„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

I.
A kitüntető díj adományozásának feltételei

1. §.
„Jászfényszarun a köz szolgálatáért” emlékérem a település közéletében

köztisztviselői, közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át végzett, kiemelkedő
munkáért adományozható.

II.
A kitüntető díj

2. §.
(1) a díj leírása: 6 cm átmérőjű kör alakú bronz érem, középen a település címerével,

szélén „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” felirattal. Hátoldalán babérkoszorú fut körbe,
közepe csiszolt felülettel, melyen az adományozás éve, a kitüntetett neve kerül
megörökítésre. 

(2) a kitüntető díj adományozását oklevél tanúsítja. az oklevél: tartalmazza a város
címerét, a díj megnevezését, a díjazott nevét, a  testületi határozat számát, a polgármester
aláírását és a bélyegző lenyomatát. 

Jászfényszarun a Köz szolgálatáért díJ 1996–

38   Kivonat az önkormányzati rendeletből.
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III.
Az ajánlás

3. §.
(1) a díj adományozását kezdeményezhetik:  
a díj adományozására bármely jászfényszarui állampolgár vagy jogi személy

javaslatot tehet. 
(2) a javaslatot 1996. évben június 30-ig, a továbbiakban minden év április 30-ig kell

eljuttatni az Ügyrendi Bizottság elnökéhez. 
(3) a javaslatnak tartalmaznia kell:
– a javasolt személy adatait, 
– a javaslat alapjául szolgáló tevékenység ismertetését. 

IV.
Az adományozás

4. §. 
(1) a kitüntető díjat Jászfényszaru Város önkormányzata adományozza.

(2) az adományozásra vonatkozó javaslatot az Ügyrendi Bizottság elnöke terjeszt a  
testület elé. 

5. §.
(2) évente legfeljebb három díj adományozható.

(3) a díjat minden évben az augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen – a
képviselőtestület jelenlétében – adja át a polgármester. 
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Szilágyi Dezsőné – 2004
Virág István – 2004
Ézsiás Istvánné – 2005
Fónagy Sándor – 2005
Nagy Józsefné – 2006
Urbán József – 2006
Zsámboki Imréné – 2006
Rigó Lászlóné – 2007
Szilágyi Lászlóné – 2007
Nagy Sándorné – 2009
Valyó Margit – 2009
Lovászné Török Magdolna – 2010
Török Imréné – 2010
Czeglédi Gabriella – 2011
Kovács Józsefné – 2011
Pál Ferencné – 2011
Réz Ferencné – 2011
Zsámboki Istvánné – 2011
Dobák Zoltánné – 2012
Karizsné Csontos Terézia – 2012
Harmath József – 2013
Harmathné Boros Mária – 2013
Jáger Sándorné – 2013
Molnár Ferencné – 2013

Maróti István – 1996
Szabó Lászlóné – 1996
Keresztesi József – 1997
Zsámboki László – 1997
Zsámboki Lászlóné – 1997
Folyó Lászlóné – 1998
Kohári András – 1998
Nagy Lajosné – 1998
Juhász Sándorné – 1999
Kurunczi Sándorné – 1999
Zsámboki Zoltánné – 1999
Kiss Sándorné – 2000
Rigó Mária – 2000
Szerdahelyi Gáborné – 2000
Kiss Szidónia – 2001
Kurunczi Sándor – 2001
Molnár Imre – 2001
Kővágó Jánosné – 2002
Tamus Jánosné – 2002
Tóth Györgyné – 2002
Berze Jánosné – 2003
Kollár Ferencné – 2003
Sugár Istvánné – 2003
Dr. Csábi László – 2004

JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ 
1996 – 2013
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Pol gá ri csa lád ban Maróti Ist ván és Já no si Ilo na szü lők
egye dü li gyer me ke ként szü le tett. az ál ta lá nos is ko la

el vég zé se után 15 éve sen mun kát vál lalt. Volt ku bi kus,
cu kor gyá ri mun kás. Mun ka mel lett 1954-ben hi va tá sos
gép ko csi ve ze tői, ké sőbb busz ve ze tői jo go sít ványt szer zett. Kö zel két évig Hód me ző -
vá sár he lyen sor ka to na volt. le sze re lés után Bu da pes ten a tej ipa ri Vál la lat nál, majd
gyön gyö sön egy ke res ke del mi cég nél gép ko csi ve ze tő ként dol go zott.

1962-ben meg nő sült, fe le sé gül vet te az ér di szü le té sű ti kos Er zsé be tet, aki a sajt üzem,
az áfész, majd 18 éven át a he lyi ta ka rék szö vet ke zet köny ve lő je volt. Há zas sá guk ból
két le ány – gab ri el la és Il di kó – szü le tett. Há rom uno ká juk van: Mó ni ka, ani kó és dá ni el.

1965-ben ha za hív ták a he lyi ve gyes ipa ri ktsz-hez, majd 1971-től a Jászfényszaru
Köz sé gi ta nács V. B. épí tő és Kar ban tar tó Üze mé nél gép ko csi ve ze tő. négy év után
vissza hív ják a ktsz-hez, ahol gép jár mű ve ze tő és kar ban tar tó szak mun kás ké pe sí tést
szer zett. 1984-től az orion VII. gyár egy sé gé nél gép ko csi ve ze tő és busz so főr. 1991-től
nyug dí ja zá sá ig, 1996 no vem be ré ig a gaMEsz gép ko csi ve ze tő ként al kal maz ta. 41 évig
volt hi va tá sos gép ko csi ve ze tő, ez idő alatt több mint há rom mil lió ki lo mé tert ve ze tett
bal eset men te sen.

éle té ben meg ha tá ro zó sze re pet ka pott a mun ka mel lett az egész sé ges élet mód ré sze ként
a sport, a fu tás és a lab da rú gás. 12 éve sen, kis is ko lás ko rá ban Pén zes Mik lós ta ní tó
biz ta tá sá ra in dult elő ször or szá gos Út tö rő Me zei fu tó ver se nyen, ahol 2. he lye zést ért el.
a fu tás sze re te té nek gyö ke rei ide ve zet he tő ek vissza. az el ért si ker és a to váb bi biz ta tá sok
ha tá sá ra a fu tás ked venc idő töl tés évé és élet mód já vá vált. 1977-től már könnye dén
meg tet te a félmaratoni tá vot. 1983-ban fu tot ta az el ső ma ra to ni – 42195 mé ter – tá vot,
me lyet 2012-ig ha zai és nem zet kö zi ver se nye ken 102 al ka lom mal tett meg. ott volt a
ber li ni fal le bon tá sát kö ve tő ma ra to ni ver se nyen, ahol az 50 ezer részt ve vő kö zül az
el ső 2500 cél ba ért ver seny ző kö zött volt. Hu szon egy szer vett részt a bé csi ma ra to ni
fu tó ver se nyen, ahol leg jobb ered mé nye az át la gos 3 óra 40 perc cel szem ben 3 óra 22
perc, mely ered ménnyel a 12 ezer fu tó kö zül 1150. lett.

a te le pü lés lab da rú gá sá ról írt könyv be is be ke rült a ne ve. 1953-tól 41 éven át rúg ta a
bőr lab dát, Jászfényszaru má so dik arany csa pa tá nak tag ja volt. a he lyi lab da rú gást nem csak
já té kos ként, ha nem busz so főr ként, szer ve ző ként és se gí tő ként is tá mo gat ta.

a te niszt 40 év vel ez előtt az el sők kö zött ta nul ta meg, és je len leg is he ten te leg alább
egy al ka lom mal ját szik. Mint kö zös sé gi sport em ber sok fi a tal nak is he lyi pél da kép évé vált.

Maróti istván
gépkocsivezető
Jászfényszaru, 1936. november 15. -

110

5_kozszolgalat_Layout 1  2013.12.11.  10:34  Page 110



JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1996

Parasztcsaládban született, andorkó Imre és Kathi
zsuzsanna szülők harmadik, zsuzsanna nevű gyermeke.

Bátyjai Imre és andrás, húga Mária. édesapja fiatalon
elhunyt, a gyerekeket édesanyja egyedül nevelte fel. általános
iskolába szülőhelyén járt, majd az ott működő óvónőképző intézetben 1957-ben szerezte
meg óvónői oklevelét. Már általános iskolásként jelentkezett a gyermekek iránti szeretete,
ekkor eldöntötte, ezt a pályát választja.

1957 augusztusában az óvónőképző és a tanítóképző érettségizett tanulói a szolnokon
rendezett ünnepélyen tettek szakmai esküt, majd átvették a munkahelyi kinevezés
okmányait. Itt tudta meg, hogy Jászfényszarura kerül a napközi otthonos Óvodába.
Idekerülésekor két csoportba 80 gyermek járt, és az egyik csoport vezetését kapta meg.

szolnokon a kihelyezés alkalmával találkozott későbbi férjével, akit tanítási gyakorlatra
szintén Jászfényszarura neveztek ki. Meglátni és megszeretni, ez jellemezte kapcsolatukat.
1959-ben házasságot kötött szabó lászló tanítóval. Házasságukból két gyermek született,
lászló és szilárd. unokái: dávid, zsuzsanna, Kristóf, lászló és Eszter. férje 2007-ben elhunyt.

1962-ben megnyílt a település második napközi otthonos Óvodája, ide helyezik
vezetőnek. a két csoportba 60 kisgyermek járt, két képesítés nélküli óvónővel együtt
dolgozott. az évek során folyamatosan nőtt a gyerekek létszáma, így a négy csoportba
már 120-130-an jártak. Óvodai kézikönyv alapján, korcsoportonként dolgoztak, de
igyekeztek ezen túl minél több ismeretet nyújtani a kisgyerekeknek. az anyanyelvi
nevelésen belül a beszédhibák javítását kiemelten kezelték. 1981-től függetlenített
óvodavezetőként végezte feladatát, ami az óvoda pedagógiai irányítását és az ezzel kapcsolatos
adminisztrációs munkát jelentette. nagy gondot fordított az óvoda teljes felszerelésére,
melyhez az óvónők saját szemléltetőeszközök készítésével járultak hozzá. a szülőket is
megnyerte polcok, függönyök, párnahuzatok készítésére, varrására. a helyi üzemek dolgozóit
és a szülőket bevonva az udvaron két babaház, nyári szín és mászókák valósultak meg.

Magas szintű óvodai szakmai, irányítói munkáját igazolja, hogy 1982-ben felkérték
járási óvodai felügyelői munkakörre, de lakóhelye és óvodája szeretete miatt nemet mondott.

Közösségi munkát mindig szívesen végzett, több éven át vezetett egy nagylányokból
szervezett tánccsoportot, bábszakkört, férjével együtt felnőtt színjátszó csoportban
szerepelt. 1971 és 1980 között a lakosság bizalmából tanácstagi tevékenységet végzett.

1994-ben Pedagógus szolgálati Emlékérmet kapott. Kertészkedéssel és olvasással tölti
szabadidejét.

szabó LászLóné
nyugalmazott óvodavezető
Hajdúböszörmény, 1939. június 10. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1997

Iparoscsaládban Keresztesi József és Batfai gizella
szülők gyermeke, húgai Irma és Etelka. földműveléssel

foglalkozó nagyszüleikkel laktak együtt. Hat elemit szülőhelyén,
két polgárit szikszón, másik két évet 1947-ig Hatvanban
végzett. Még ez év szeptemberében a Jászberényi líceumba került kántortanítói képzésre.
az első évben hegedülni, orgonálni tanult, de az iskola átszervezése folytán a kántorképzés
megszűnt; 1951-ben érettségizett. gyakorlóévét Jásztelken töltötte, ezt követően képesítő
vizsgát tett, és okleveles tanítói képesítést kapott.

1952-ben házasságot kötött sebők gizella tanítónővel. Két gyermekük született, József
és gyula. József érettségi után elhunyt, gyula nős, házasságából született fia, gyula
gépészmérnök. Jásztelken feleségével együtt 1958-ig tanított, ekkor ajánlották fel számára
Jászfényszarun az igazgatói állást, melyet elfogadott. 

az iskola vezetését nyolc évig látta el. a cigány kisebbség vezetőinek bevonásával
megszervezték a dolgozók esti 8 általános iskoláját, az idősebb korosztály körében az
analfabetizmus felszámolására törekedtek. a gyermekek önálló tanulására nagyobb
hangsúlyt helyeztek, és a tárgyi feltételek javítása érdekében felszámolták az olajos padlót,
vizesblokkok létesültek. 1972-ben Miskolcon ének-zene tanári oklevelet kapott, ettől
kezdve e tantárgyat tanította. 

a művelődési ház keretén belül szülői hozzájárulással elkezdődött a hangszeres zene,
zongora, hegedű, gitár tanítása. Ez jó alappal szolgált az 1976-ban létrehozott 60 tagú
fúvószenekar megalakításához. a hangszerek megvásárlásának jelentős részét a Béke
Mgtsz anyagi támogatása tette lehetővé. a fúvószenekar két évtizeden keresztül
működött, mely idő alatt számtalan találkozón, versenyen vettek részt, és sikerrel
képviselték Jászfényszarut. legjobb eredményük ezüst minősítés volt. 

1976 őszén kezdeményezésére megalakult a helyi népdalkör, 18 fő énekessel, köztük
6 fő citerással, s rövid időn belül a településen, de a Jászság más helyein is sikerrel léptek
fel. az aranypáva legmagasabb minősítést is megszerezték vezetése alatt. a zene -
művészeti főiskola népművelődési Intézetében kétéves képzésen fúvószenekar-vezető,
énekkarvezetői, és népi hangszeres együttes vezetői képesítéseket szerzett. az általános
iskolai énekkart, később a felnőtt kórust is vezette. 2012-ben 18-20 fővel városi énekkar
alakult. Munkáját több elismerés jelzi, köztük két-két alkalommal szocialista Kultúráért
miniszteri kitüntetést és székely Mihály-emlékplakettet kapott. nyugdíjba vonulásakor
1996-ban Pedagógus szolgálati Emlékéremben részesült.

Keresztesi József 
nyugalmazott általános iskolai tanár
tarnaméra, 1931. szeptember 23. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1997

sze gény kis ipa ros csa lád ban Palócz an na és zsámboki
Já nos szü lők ha to dik, leg fi a ta labb gyer me ke ként szü le tett.

test vé rei: Já nos, Ilo na, Irén, Kor né lia és Mik lós. édes ap ja
kül hon ban is ta nul ta a ko vács mes ter sé get, csa lád ala pí tás után
sa ját mű helyt nyi tott Jászfényszarun. ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it hely ben vé gez te. 
a kö zép is ko lát Pé csett, a nagy la jos gim ná zi um ban kezd te, majd 1954-ben Hat van ban,
a Baj za Jó zsef gim ná zi um ban érett sé gi zett. a kö zép is ko lai évek alatt is ko lá ja és la kó he lye
lab da rú gó csa pa ta i ban ját szott. a selypi cu kor gyár me gyei el ső osz tály ban ját szó
lab da rú gó csa pa tá ba já té ko so kat ke res tek. ál lás aján lat tal ke res ték meg, a bér osz tá lyon
al kal maz ták. Mun ka mel lett edzé sek re, hét vé ge ken meccsek re járt. 1955 őszé től két és
fél évig tény le ges ka to nai szol gá la tát töl töt te. Bu da pes ten 1958 ta va szán 18 hó nap alatt
au tó sze re lői szak mun kás vég zett sé get szer zett. a Pest Me gyei ta nács mű he lyé ben
szak má já ban he lyez ke dett el. Itt ke res ték meg a jászfényszarui ta nács és is ko la ak ko ri
ve ze tői, hogy jöj jön ha za ta ní ta ni, és játsszon a lab da rú gó csa pat ban. Ké pe sí tés nél kü li
ta ní tó ként dön tő en test ne ve lést ta ní tott.

1961-ben há zas sá got kö tött dajkó Ida ta ní tó nő vel. Egy fi uk szü le tett, zsolt. 1962-ben
fel vet ték a sze ge di Ju hász gyu la Pe da gó gi ai fő is ko la le ve le ző ta go za tá ra. Itt két ta ná ri
dip lo mát szer zett, elő ször a gya kor la ti is me re tek, majd a test ne ve lés sza kot vé gez te el.

Kez det ben több tan tár gyat ta ní tott, majd ké sőbb, 1995. évi nyug dí ja zá sá ig test ne ve lést.
öt évig volt a Jász be rény já rá si kör ze ti test ne ve lé si mun ka kö zös ség ve ze tő je. az is ko la
nyá ri tá bo rai kö zül ti zen nyolc tá bor ban vett részt és több sé gét ve zet te.

a sport te rü le tén vég zett te vé keny sé ge ki töl töt te egész éle tét. az is ko lai sport ban el ért
ered mé nyek kel si ke rült el jut ni né hány szor az or szá gos ver se nye kig. Ki vet te ré szét a
köz ség sport éle té ből, a lab da rú gó csa pat ban 12 évig ját szott. né hány évig volt sport kö ri
el nök, szer vez te a fel nőtt női és fér fi ké zi lab da csa pa to kat is, akik me gyei szin ten ját szot tak.
Mun kás sá gát a Jászfényszaru di ák sport já nak tör té ne te cí mű könyv ben össze gez te,
me lyet a féBE 2008-ban je len te tett meg.

rég óta ír ver se ket, fő leg a te le pü lés ről, az itt élők ről. a féBE ál tal 2003-ban ki adott
gyűj te mé nyes kö tet ben több mint száz ver se ol vas ha tó.

Je len leg is ak tí van spor tol, he ten te 300 km-t tesz meg ke rék pá ron.
a Ma gyar Út tö rők szö vet sé gé nek or szá gos ta ná csa ál tal ado má nyo zott két

leg ma ga sabb ki tün te tés bir to ko sa, 1992-ben a Ma gyar di ák sport ta nács el is me ré sé ben,
1995-ben Pe da gó gus szol gá la ti Em lék érem ben ré sze sült.

zsáMboKi LászLó  
nyugalmazott általános iskolai tanár
Jászfényszaru, 1935. szeptember 10. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1997

Há rom gyer me kes, sze rény jö ve del mű kis ipa ros -
csa lád ban szü le tett tóth Ilo na és dajkó Im re szü lők

el ső gyer me ke ként. Hú ga, nó ra 1944-ben, öccse, györgy
1947-ben lát ta meg a nap vi lá got. az ál ta lá nos is ko lát
Jászfényszarun, kö zép is ko lai ta nul má nya it Jász be rény ben vé gez te, a le hel Ve zér
gim ná zi um ban 1958-ban érett sé gi zett. Ezt kö ve tő en a jász be ré nyi ta ní tó kép ző ben egy
év alatt azok ból a tan tár gyak ból, amit a gim ná zi um ban nem ta nul tak, kü lön bö ze ti
érett sé gi vizs gát tett. a gya kor ló évet Jászfényszarun töl töt te, 1960-ban ké pe sí tő vizs ga
után meg kap ta a ta ní tói ok le ve let. 1961-ben férj hez ment zsámboki lász ló ta ní tó hoz.
Há zas sá guk ból 1966-ban egy fiú szü le tett, zsolt, aki Bu da pes ten az Egész ség ügyi fő is ko la
köz egész ség ügyi sza kát vé gez te el, majd pá lya el ha gyó ként a Ma gyar rá dió ál tal meg -
hir de tett két éves mé dia kom mu ni ká ci ós kép zés re je lent ke zett, mely kép zés so rán már a
du na tV hír szer kesz tő nek al kal maz ta, majd a Ma gyar rá dió be mon dó ja lett, és je len leg
az Infó rá dió mű sor ve ze tő szer kesz tő je. Két uno ká ja, and rás és dá vid egye te mi hall ga tók.

Egy mun ka he lyen dol go zott 36 tan évet, Jászfényszarun az ál ta lá nos is ko lá ban, amely
ké sőbb szak is ko lai kép zés sel is bő vült. 1974-ben a 1134-es szá mú ságvári End re Út tö rő -
csa pat csa pat ve ze tő je lett, mely fel ada tot 13 tan éven át fe le lős ség tel je sen és ered mé nye sen
lá tott el. az is ko la ta nu lói kul tu rá lis se reg szem lé ken, út tö rő-olim pi á kon nagy szám ban
és si ke re sen sze re pel tek. a leg job bak ju ta lom kép pen zánkára, de még kül föld re is
el ju tot tak. szá mos kol lek tív el is me rés után az út tö rő csa pat 1981-ben a szö vet ség me gyei
ván dor zász la ját is ki ér de mel te. Út tö rő ve ze tő ként vég zett mun ká ját a Ma gyar Út tö rők
szö vet sé gé nek or szá gos ta ná csa Ki vá ló Út tö rő ve ze tő érem és Út tö rő ve ze tő ér dem érem
ki tün te té sek kel is mer te el. ti zen nyolc nyá ri is ko lai tá bor meg szer ve zé sé ben, le bo nyo lí -
tá sá ban vett részt, örö met sze rez ve sok száz di ák nak.

1987-ig osz tály ta ní tó, 1987 szep tem be ré től egy fél évig igaz ga tó he lyet tes, majd a
kö vet ke ző fél év ben meg bí zott igaz ga tó volt. 1988-ban pá lyá zat tal igaz ga tói meg bí zást
ka pott, in téz mény ve ze tői be osz tá sát 1995. au gusz tus 31-ig, nyug dí ja zá sá ig töl töt te be.
Ve ze té se alatt az is ko la szak mai mun ká ja ki emel ke dő, a te het ség gon do zás ra nagy fi gyel met
for dí tott. szak mai, ve ze tői mun ká já ért több el is me rés ben ré sze sült. 1980-ban mi nisz te ri
di csé rő ok le ve let, 1995-ben Pe da gó gus szol gá la ti Em lék ér met ka pott. a Ma gyar
Köz tár sa ság el nö ke ér de mes és ered mé nyes mun kás sá ga el is me ré se ként Ma gyar
Köz tár sa sá gi arany ér dem ke reszt ki tün te tést ado má nyo zott szá má ra 1995. ok tó ber 23-a
al kal má ból. Hob bi ja a ke reszt rejt vény fej tés.

zsáMboKi LászLóné
nyugalmazott általános iskolai igazgató
Jászfényszaru, 1940. február 23. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1998

sze gény  pa rasztcsa lád ban sá pi Já nos és Kiss Ve ro ni ka
szü lők egye dü li, Ilo na ne vű gyer me ke ként szü le tett.

ár va ként nőtt fel, mert édes ap ja a II. vi lág há bo rú ban a szov jet
fron ton a don-ka nyar ban 1942 őszén el esett, hő si ha lot tá
nyil vá ní tot ták, lá nyát so ha nem lát ta. öz vegy édes any ja ne vel te fel. Hely ben vé gez te
ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it. az édes any ja a ne héz kö rül mé nyek el le né re vál lal ta
ta nít ta tá sát, és fel vé telt nyert az aszó di Óvó nő kép ző In té zet be. Há rom év el tel té vel
ké pe sí tő vizs gát tett, és óvó női ok le ve let ka pott.

az ak ko ri ren del ke zé sek sze rint a vég zős óvó nő ket köz pon ti lag he lyez ték el, így ke rült
1958. au gusz tus 1-jén a Ko má rom me gyei Bajna kis bá nyász köz ség be óvó nő nek. a nap kö zi
ott ho nos ve gyes cso por tot ve zet te, majd fél év után az óvo da ve ze tő jé nek ne vez ték ki.

1961-ben ér te sült, hogy szü lő he lyén óvo dai ál lás üre se dés van, mely re je lent ke zett,
hogy édes any já hoz kö ze lebb ke rül jön. fel vé telt nyert Jászfényszaru egyet len óvo dá já ba
har ma dik óvó nő nek. Egy cso port ba 35-40 gyer mek tar to zott. 

Mun ka mel lett kü lön bö ze ti vizs ga után 1963-ban a hat va ni Baj za Jó zsef gim ná zi um
har ma dik osz tá lyá ban foly tat ta kö zép is ko lai ta nul má nya it, és 1965-ben érett sé gi zett.

1965 őszén há zas sá got kö tött fo lyó lász ló he lyi szü le té sű ke res ke dő vel. Há zas sá guk ból
an gé la – édes any ja pá lyá ját kö vet ve óvó nő – és Eni kő – anyag gaz dál ko dó – gyer me kek
szü let tek. Két uno ká juk van, ger gő és Már ton, és egy déd uno ká juk, Mirella.

1962-ben fel épült a II. szá mú Hu nya di úti óvo da, 1964 de cem be ré ben ide he lyez ték,
ahol há rom évet töl tött el. Vissza ke rült az I. szá mú Kos suth úti óvo dá ba, és 1977-től
óvo da ve ze tő-he lyet te si ki ne ve zést ka pott. 

az áb rá zo lás és ké zi mun ka fog lal ko zá si ág mun ka kö zös ség ének ve ze tő je ként sok évig
el is me rés re mél tó an az óvo da pe da gó gu sok nak szám ta lan óvo dá ban el mé le ti és gya kor la ti
be mu ta tó fog lal ko zá so kat és elő adá so kat tar tott. sok fő is ko lai hall ga tó a cso port já ban
töl töt te gya kor la tát, akik nek nagy ban se gí tet te az óvo dai fog lal ko zá sok ra va ló írás be li és
gya kor la ti fel ké szü lé sét. 37 év szol gá la ti idő vel 1995. de cem ber 22-től nyug dí jas.

a tár sa dal mi mun kák szer ve zé sé be, a vö rös ke resz tes mun ká ba ak tí van be kap cso ló dott.
a kü lön bö ző ün nep sé ge ken, be mu ta tó kon va ló sze rep lés re, a cso por tok fel ké szí té sé re
ki emelt fi gyel met for dí tott. fi a tal há za sok ként a he lyi szín ját szó cso port ban fér jé vel
együtt vet tek részt. a Mi nisz te ri di csé re tet 1981-ben, a Pe da gó gus szol gá la ti Em lék érem
el is me rést 1998-ban kap ta meg. nyug dí jas évei alatt a csa lád nak, ba rá tok nak szí ve sen
ké zi mun ká zik, köt és hor gol, a ker ti mun kát is sze re ti.

foLyó LászLóné
nyugalmazott óvodavezető-helyettes
Jászfényszaru, 1940. december 22. –

115

5_kozszolgalat_Layout 1  2013.12.11.  10:34  Page 115



JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1998

Kis ipa ros csa lád ban Kohári and rás fér fi sza bó, és sza bó
an na má so dik gyer me ke ként szü le tett. nő vé re an na,

hú ga Má ria, szin tén ta ní tók. Is ko lá it szü lő he lyén vé gez te. a
ta ní tó kép ző in té zet ben 1952-ben ké pe sí tő vizs gát tett, ál ta lá nos
is ko lai ta ní tói ké pe sí tést ka pott. a kar ca gi gya kor lóév után Jászfényszarun a Ho mok-
ta nyai kül te rü le ti is ko lá ba ke rült, ahol fel ső ta go za tos di á kok ok ta tá sá val bíz ták meg. 20-30
fős össze vont osz tály ban a fel ső ta go zat négy év fo lyam ára já ró gye re kek kel kel lett egy szer re
fog lal koz nia. év fo lya mon ként írá sos fel ada tot kap tak a di á kok, egy kor osz tállyal pe dig
a tény le ges ta ní tá si óra folyt. Ha von kén ti vál tás sal dél előtt, ill. dél után vál tott ta ní tá si rend ben
dol go zott. 1954 őszé től az új is ko la fel épí té sé vel át tér tek az ál lan dó dél előt ti ta ní tás ra.

1958-ban há zas sá got kö tött tanczikó Má ria jászfényszarui szü le té sű és itt dol go zó
ta ní tó val. fe le sé ge 37 évi ok ta tó-ne ve lő mun ka után ment nyug díj ba, de még 15 évig
hit tant ta ní tott. fény sza run sa ját erő ből fe le sé ge tel kén épí tet ték meg csa lá di há zu kat.
Há rom gyer me kük szü le tett: Má ria gö döl lőn pe da gó gus, ágo ta Ka pos vá ron óvó nő,
gá bor fi uk Bu da pes ten mér nök-köz gaz dász. Hét uno ká juk szü le tett: Bá lint, Mi hály,
an na, Már ton, nó ra Ka ta lin, lil la és Han na.

a kül te rü le ti is ko lá ban 1962-ben a fel ső ta go za tos ok ta tás a gye rek lét szám je len tős
csök ke né se mi att meg szűnt. a bel te rü le ti is ko lá hoz ke rült al sós ta ní tó nak. Há rom
tan év ben fel ké rés re he lyet te sí tő ként a fel ső ta go zat ban ma te ma ti kát és fi zi kát ta ní tott.
a szí ve vissza húz ta a kis di ák ok hoz, akik nek sok sze re te tet adott és tő lük is ka pott. a
nyug dí ja zá sát meg elő ző en né hány év ben nap kö zis vál tó ne ve lő ként te vé keny ke dett.
1992-ben nyug díj ba vo nult. ta ní tói mun ká ját min dig be csü let tel és sze re tet tel vé gez te,
fon tos nak tar tot ta, hogy di ák ja i nak épü lé sé re mi nél töb bet ad jon ön ma gá ból.

a mű ve lő dés ügyi mi nisz ter 1988-ban Miniszteri di csé ret ben ré sze sí tet te. fe le sé gé vel
együtt arany és gyé mánt dísz ok le ve let kap tak öt ven és hat van éven át ki fej tett ér té kes
szak mai te vé keny sé gük el is me ré se ként.

az egy ház köz ség te vé keny sé gét hosszú időn ke resz tül se gí tet te. a te le pü lés tár sa dal mi
éle té ben a rend szer vál tást kö ve tő en ak tí van be kap cso ló dott. 18 évig volt a he lyi
Ke resz tény de mok ra ta nép párt el nö ke. a meg ala kult Erdőbirtokossági tár su lat
fel ügye lő Bi zott sá gá nak el nö ke és a Bé ke Hor gász egye sü let ve ze tő sé gé nek is tag ja volt.
Ide ke rült ér tel mi sé gi ként a te le pü lés tör té ne te min dig fog lal koz tat ta.

nyug dí ja zá sát kö ve tő en csa lá di há zuk kert jé ben gaz dál ko dik. öröm mel töl ti el
gyer me ke i nek si ke re és uno ká i nak sze re te te.

KoHári andrás
nyugalmazott általános iskolai tanító
Jászberény, 1931. november 20. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1998

Egyszerű parasztcsaládban, Bordás Erzsébet és tóth
lászló szülők harmadik, anna néven született

gyermeke. nővére, Katalin és bátyja, lászló már nem élnek.
általános iskolai tanulmányait Jászfényszarun végezte. Kö zép -
iskolába 1952-1956 között Jászberényben, a zirzen Janka állami tanítóképzőbe járt. a
gyakorlóévet rákócziújfaluban töltötte. a tanítóképzőben 1957-ben jeles eredménnyel
tanítói szakképesítő vizsgát tett.

1957-59-ig szajolban kapott állást. édesapja halála miatt édesanyja egyedül maradt,
így 1959-ben lehetősége nyílt szülőhelyén tanítani. 1962-ben férjhez ment nagy lajos
mezőgazdászhoz. Két gyermekük született: Eszter kereskedelmi és vendéglátóipari,
valamint számviteli főiskolát végzett, később könyvvizsgálói és adótanácsadói képesítést
szerzett; zsuzsanna szegeden általános orvosi és kutatóorvosi diplomát kapott.

Hazakerülésekor a felső tagozatban kapott beosztást. Ez fiatal nevelőként nem volt
könnyű feladat, de helytállt. nyáron sok éven át sátortáborba vitték a gyerekeket az ország
legszebb tájaira. a táborvezetőség tagjaként szárnyai alá vette a gyengébb, anyát igénylő
gyerekeket. Később ő volt Jászfényszarun az első napközis nevelő. Ez megint új feladat
volt számára. a napközis munkát is eredményesen végezte, amit a szakfelügyelő is
megállapított, jutalomra javasolt.

néhány év múlva alsó tagozatos osztályban tanított. Itt megmutatta, hogy szép ered-
ményeket tudott elérni a rábízott gyerekekkel. több olyan tanulót is megtanított olvasni,
számolni, akik már osztályt ismételtek. a jobb képességű tanulóknak még többet adott,
amire jól lehetett építeni a felső tagozatban. az volt a legfőbb célja, hogy saját szülőhelyén
sok jó szakembert és diplomás felnőttet készítsen fel stabil alapokkal, és hogy ne legyen
alnalfabéta gyerek, aminek érdekében mindent megtett, még a szabadidejének rovására
is. Munkáját nap mint nap hivatásának tekintette, lelkiismeretesen, szeretettel és örömmel
végezte. tanulóinak mesejátékot, éneket, táncot tanított a készségek fejlesztésére, az
együttlét örömére. tanítványai a kapott szeretetet az évek múlásával sem feledik, tisztelik,
megbecsülik a mindennapok során.

a Magyar Úttörők szövetségének országos tanácsa 1984-ben dicsérő oklevéllel
jutalmazta. 1989-ben a művelődési miniszter eredményes munkájáért Miniszteri
dicséretben részesítette, 1995-ben a művelődési és közoktatási miniszter Pedagógus
szolgálati Emlékérmet adományozott számára. 2007-ben a tanítói oklevél megszerzésének
ötvenedik évfordulója alkalmából „arany oklevelet” vett át.

nagy LaJosné
nyugalmazott általános iskolai tanító
Jászfényszaru, 1936. 10. 12. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1999

Pa rasztcsa lád ban Miheller fe renc és Balla Mar git
szü lők el ső szü lött, Mar git ne vű gyer me ke. Egy hú ga

van, Má ria. szü le té se után a csa lád Cse pe len élt, ahol édes ap ja
a II. vi lág há bo rú be fe je zé sé ig gyá ri mun kás volt. a há bo rú
vég nap ja i ban la ká suk bom ba ta lá la tot ka pott, így min de nük oda ve szett, gya log in dul tak
vissza nagy kö rű be. a sem mi ből kezd tek új éle tet, ap ja rizs őr lett. alap fo kú ta nul má nyait
szü lő he lyén vé gez te. Jó ké pes sé gű volt, ezért szü lei – nem ke vés ál do zat árán – ta nít tat ták.
a tö rök szent mik ló si gim ná zi um ban 1958-ban érett sé gi zett.

a szü lők le á nyuk fel ső fo kú ta nul má nya i nak költ sé gét nem tud ták fe dez ni, így mun kát
kel lett vál lal nia. a he lyi pos ta hi va tal nál 1958. ok tó ber 1-től he lyez ke dett el. Mun ka
mel lett el vé gez te a deb re ce ni Pos ta igaz ga tó ság egy éves pos ta for gal mi kép zé sét, és pos tai
se géd tisz ti ké pe sí tést ka pott. Mint ké pe zett pos tai al kal ma zot tat a deb re ce ni 1. szá mú
Pos ta hi va tal ál lo má nyá ba he lyez ték, ál lan dó he lyet te sí té si fel adat ra. az igaz ga tó ság
te rü le té hez tar to zó hi va ta lok ban be teg ség és egyéb okok mi att ve zény lés sze rint he lyet -
te sí tett. 1960 őszén Jászfényszarura he lyez ték, ek kor is mer te meg ké sőb bi fér jét, aki
au tó busz so főr ként ér ke zés kor a vas út ál lo más ról hoz ta be a te le pü lés re.

1961 má ju sá ban há zas sá got kö tött Ju hász sán dor ral, aki au tó busz-ve ze tő ként több
mint há rom mil lió km-t ve ze tett bal eset men te sen. Há zas sá guk ból két gyer mek szü le tett:
ágo ta ma gyar sza kos kö zép is ko lai ta nár, sán dor pe dig vil lany sze re lő. négy uno ká ja van.
ágo ta ré szé ről ani ta kom mu ni ká ci ós sza kon szer zett dip lo mát, ág nes vég zett köz gaz dász,
mes ter szak ra jár. sán dor idő sebb lá nya, Bi an ka egész ség ügyi sza kon fő is ko lai hall ga tó,
Kíra kö zép is ko lás ta nu ló. fér je 2010 szep tem be ré ben el hunyt.

Min dig sze ret te a gye re ke ket, ezért sze re tett vol na eh hez kap cso ló dó hi va tást vá lasz -
ta ni. az ál ta lá nos is ko la igaz ga tó ja ke res te meg, hogy az újon nan fel épült Hu nya di úti
óvo dá ban vál lal jon ké pe sí tés nél kü li óvó női ál lást, vál lal va a mun ka mel let t a ké pe sí tés
meg szer zé sét. Mun ka és gye rek ne ve lés mel lett vé gez te el szar va son a fel ső fo kú óvó nő -
kép zőt, és 1966-ban vet te át dip lo má ját. szak mai mun ká ját nagy oda adás sal és lel ki is -
me re te sen vé gez te, min den kor a gyer me kek ér de két tar tot ta szem előtt. a gye re kek
ra gasz ko dá sa, sze re te te volt szá má ra a leg fon to sabb, ré gi óvo dá sa i nak tisz te le te öve zi.

szak mai mun ká já ért 1988-ban a mű ve lő dé si mi nisz ter Miniszteri di csé ret ben,
1994-ben az ok ta tá si mi nisz ter Pe da gó gus szol gá la ti Em lék érem el is me rés ben ré sze sí tet te.
1994-óta nyug dí jas. sza bad ide jét ko ráb ban a sütés-fő zés, ma nap ság a ker tész ke dés,
sport köz ve tí té sek, lab da já ték ok, te nisz né zé se, rejt vény fej tés, ol va sás töl ti ki.

JuHász sándorné
nyugalmazott óvodavezető-helyettes 
nagykörű, 1939. augusztus 7. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1999

Iparoscsaládban született tigyi István férfiszabó és
szelei Kis Piroska szülők Julianna Ilona nevű

gyermekeként. testvérei: bátyja antal, nővére zsuzsanna.
az általános iskolát törökszentmiklóson, a középiskolát
szolnokon, közgazdasági technikumban végezte 1963-ban. Első munkahelyén, a szolnok
Megyei Malomipari és terményfelvásárló törökszentmiklósi Kirendeltségén 1963. július
1-jén adminisztrációs munkakörben állt munkába, ahol három évet dolgozott.

1966-ban kötött házasságot Kurunczi sándor jászfényszarui lakossal, aki lakóhelyén
az általános iskolában tanított. Két gyermekük született, sándor és ottó. sándor az EltE-n
kémia-fizika szakos tanári diplomát szerzett, vegyészetből doktorált; ottó a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetemen okleves közgazdász diplomát kapott.

sándor fia részéről három unokája van: nelli általános iskolás, zoltán és nóra óvodás.
Jászfényszarun telepedtek le, így 1966 júniusától könyvelőként a Jászfényszaru és

Vidéke Körzeti földművesszövetkezetben helyezkedett el. Különböző beosztásokban tíz
évet töltött az áfész-nál, a végén árosztályvezetőként alkalmazták.

tovább képezte magát, Budapesten a Pénzügyi és számviteli főiskolát levelező tagozaton
1973-ban fejezte be. a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács V. B. szakigazgatási
szervéhez került 1976. július 1-től, de munkavégzésre a tanács költségvetési üzeméhez
gazdaságvezetői beosztásba helyezték. az üzem számviteli és pénzügyi feladatainak első
számú felelőse. az üzem 40 fős dolgozói állománya a községi intézmények fejlesztési és
karbantartási munkáin túl új beruházásokat is végzett. 

1979 márciusától a Magyar nemzeti Bank Jászberényi fiókjánál főelőadói munka -
körbe került, a kereskedelmi és ipari szövetkezetek finanszírozásával, a hitelbírálatokkal
foglalkozott, később a hitelező csoport vezetője. a Jászfényszaru nagyközségi Közös
tanácstól megkeresték, hazahívták, és a szakigazgatási szerv pénzügyi csoportjának
vezetője lett. 12 éven át a költségvetés előkészítését, az évközi módosításokat precízen,
pontosan, körültekintően végezte. a fejlesztési részek pénzügyeinek bonyolítását,
pályázatok elszámolását munkatársaival végezte. a nagyközség, majd a város társadalmi
életében aktívan részt vett. a nagyközségi Hazafias népfront bizottságában több mint
tíz évig tevékenykedett, ebből öt évet tisztségviselőként: a Hnf titkára. az oktatásért
alapítvány Kuratóriumának nyugdíjazásáig tagja volt, az alapítvány döntéseiben való
részvételen túl működésének pénzügyi, adózási vonatkozását segítette.

szabadidejében unokáival foglalkozik, de a ház körüli teendőket is szívesen végzi.

Kurunczi sándorné
nyugalmazott pénzügyi csoportvezető
törökszentmiklós, 1944. december 28. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 1999

Ipa roscsa ládban  Bolvári Ist ván hen tes és fe ke te Bor bá la
szü lők egye dü li, Mar git ne vű gyer me ke. Is ko lás ko rá ra

Ka lo csa vá ros ba köl töz tek. a négy ele mit, a négy pol gá rit
Ka lo csán vé gez te. a ka lo csai kö zép fo kú óvó nő kép ző ben
érett sé gi zett, és 1951- ben tett ké pe sí tő vizs gát. Hercegszántóra ke rült ve ze tő óvó nő nek,
ké sőb bi fér jé vel itt is mer ke dett meg. 1952-ben férj hez ment zsámboki zol tán ál ta lá nos
is ko lai ta nár hoz. Há zas sá guk ból zol tán, zsu zsan na és tí mea ne vű gyer me kek szü let tek.
zol tán mér nök, zsu zsan na és tí mea édes any juk hi va tá sát vá laszt va óvó nők, míg az
utób bi ta ní tói ké pe sí tést is szer zett. Hét uno ká ja és egy déd uno ká ja van.  fér je 1994-ben
hunyt el. Miske köz ség ben egy évet töl tött, majd 1958- ban mind ket ten Jászfényszarura
ke rül tek dol goz ni. Itt la ká suk fér jé nek szü le i nél biz to sí tott volt.

a jászfényszarui óvo da ek kor két cso port ban 75-80 fő vel és két óvó nő vel, egy da dus sal
mű kö dött. Itt ka pott ve ze tő óvó női fel ada tot. leg főbb cél ként a meg lé vő sze rény és
sze gé nyes kö rül mé nyek job bá té te lét je löl te meg, me lyet fő leg tár sa dal mi mun ká ban 
a szü lők és a he lyi mun ka he lyek be vo ná sá val tu dott el ér ni. az idő mú lá sá val bő vült a
szak mai, mód szer ta ni le he tő ség, így be ve ze tés re ke rült az ide gen nyel vi ok ta tás, az
au di o vi zu á lis esz kö zök szé les  kö rű hasz ná la ta. több pe da gó gi ai, ne ve lé si té ma kör ben
írt ered mé nyes me gyei és or szá gos pá lyá za to kat. „az óvo dásko rú ci gány gyer me kek
sze mé lyi sé gé nek fej lő dé se” cí mű pá lya mun ká já val or szá gos II. he lye zést ért el. Ké sőbb
a te le pü lé sen egy új óvo da épült, ő ma radt a ré gi, I-es szá mú óvo dá ban, ahol 31 évet
dol go zott. nyug dí ja zá sa kor négy cso port ban nyolc óvó nő, négy da dus 120 fő óvo dás sal
fog lal ko zott.

fény sza ru ra ke rü lé se kor fel nőt tek be vo ná sá val báb cso por tot ala kí tott, az óvo dá ban,
a mű ve lő dé si ház ban tar tot tak elő adá so kat. fér je szín ját szó cso port já ban ak tív tag volt.
Elő ször a te rü le ti Vö rös ke reszt szer ve zet ében dol go zott, azt irá nyí tot ta, ké sőbb több mint
egy év ti ze dig a te le pü lési Vö rös ke reszt szer ve ze te i nek csúcs tit ká ra ként ered mé nye sen
te vé keny ke dett. Irá nyí tá sa alatt a vér adók lét szá ma je len tő sen nőtt.

Mun kás sá gát több el is me rés sel és ki tün te tés sel is mer ték el. 1982-ben a mű ve lő dé si
mi nisz ter ered mé nyes mun ká já ért di csé ret ben ré sze sí tet te. a Ha za fi as nép front Ki vá ló
tár sa dal mi Mun ká ért, va la mint a Ma gyar Vö rös ke reszt or szá gos Ve ze tő sé ge ál tal
ado má nyo zott Vö rös ke resz tes Mun ká ért arany fo ko za tú ki tün te té sek bir to ko sa. nyug -
dí ja zá sá nak évé ben Pe da gó gus szol gá la ti Em lék érem ben ré sze sí tet ték. 2001 má ju sá ban
50 éves, majd 60 éves szak mai te vé keny sé gé ért arany majd gyé mánt dísz ok le ve let ka pott.

zsáMboKi zoLtánné
nyugalmazott vezető óvónő
drágszél, 1933. augusztus 27. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 2000

Polgári családban született, Csákvári József és Pogány
franciska szülők Mária nevű gyermeke. Húgai, Katalin

és Klára, gyöngyösön élnek. Kisgyermekkorát szülőhelyén
töltötte. Később a család a nagyszülőknél Horton, majd
gyöngyösön lakott. az általános iskolát Horton végezte, a hatvani Bajza József gim-
náziumban érettségizett. az 1963–65. tanévekben a Hatvani felsőfokú Mezőgazdasági
technikumban zöldség termesztő szakon tanult, itt szerzett zöldségtermesztési
szaktechnikusi diplomát. a gyöngyösi dimitrov Mgtsz-ben 1965-ben állt munkába
gyakornokként, majd 1966. december 31-ig dolgozott itt statisztikusként.

1966-ban férjhez ment évfolyamtársához, Kiss sándorhoz, aki Jászfényszarun a Béke
Mgtsz főkertésze, termelési elnökhelyettese, majd a hatvani konzervgyár termeltetési
osztályvezetője, jelenleg nyugdíjas. Házasságukból két gyermek született: sándor (1968)
építészmérnök, szakmájában köztisztviselőként foglalkoztatják; Ildikó (1974) diplomás
ápoló, az egészségügyhöz kapcsolódó területen dolgozik. unokái: Vivien az egri főiskola
turizmus – vendéglátó szakán tanul, sándor az általános iskola végzős tanulója, Cecília
általános iskolás. 1967. január 1-től a Jászfényszaru Községi tanácsnál először adminiszt -
rátor, pénzügyi előadó, majd főelőadó beosztásba került. a pénzügyön költségvetési fe-
ladatokban működött közre, majd 1971-től új munkaterületet kap, az ipar, keres ke de lem,
mező gazda ság tartozik hozzá. az iparigazolványok kiadását, a kereskedelmi egy ségek
ellenőrzését, a bejelentett növényvédelmi munkákkal kapcsolatos feladatokat végzi.

1972-ben anyakönyvvezetői szakvizsgát tett. 1973 februárjától áthelyezik a Petőfi sán-
dor Művelődési Házhoz gazdasági vezetőnek. feladatát képezte az intézmény pénzügyi
gazdálkodásának évenkénti tervezése, bevételek, kiadások könyvelése, a tiszteletdíjak
kifizetése, az előadások belépőjegyeinek felhasználás szerinti elszámolása. Később
szervezési és ügyeleti munkákba is bekapcsolódott. a gaMEsz megalakulásával
munkaköri feladatainak nagy része az új szervezethez került.

1984. november 1-től a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanácsnál majd a
Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalnál főelőadói beosztásban visszakapta korábbi feladat -
körét: az ipart, kereskedelmet és mezőgazdaságot. a 90-es évek közepétől az iparűzési
adó kivetését és feldolgozását is végezte. szükség esetén az anyakönyvezési adminisztratív
feladatokba is bevonták. Munkáját igyekezett a lakosság felé segítően, jó szándékkal, a
helyi rendeletek és felsőbb jogszabályok betartásával végezni. 2001-től nyugdíjasként
családjának él. az olvasás és az unokákkal való törődés köti le szabadidejét.

Kiss sándorné
főelőadó
boldva, 1945. május 3. –
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JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 2000

Vasutascsaládban született, rigó János és Kókai Mária
szülők gyermeke. Két bátyja volt: József hivatalnok, 26

évesen a II. világháborúban hősi halált halt; János vasút-
mérnök, középiskolai tanárként dolgozott, 2007-ben hunyt el.
az általános iskolát aszódon végezte. szokatlan és tágas számára a fényszarui határ,
szülőfaluját igazából nem ismerte, nem itt nőtt fel. Később családjával visszaköltöztek
ide. a nyári hónapokat töltötte itthon. a líceum után elvégezte aszódon a tanítóképzőt,
és a pályát is itt kezdte. Hazavágyódott, pályázatát elfogadták, de állás csak a Homok-
tanyán, a külterületi iskolában volt, ahol 1948. március 1-jén kezdett el tanítani. az iskola
egyetlen osztálytermében 96 gyermeket oktattak nevelőtársával felváltva délelőtt és
délután. akkor az itt dolgozó tanító mindenes volt, meszelni, takarítani is kellett.

a Homok-tanyai iskola a település külterületi részének „kulturális centruma” is volt.
rendszeres filmvetítéseket tartottak, könyveket is lehetett kölcsönözni. az itt dolgozó
tanítók pedig táncot, színdarabot oktattak, tanítottak be. örült, amikor az egyházközség
harmóniumot vásárolt az iskolának, melyet nemcsak – kápolna híján – az iskolában
tartott mise alkalmával, hanem az énekórán is használhattak.

Kismotorral közlekedett, majd később a tanítói lakásban lakott. ottléte fényt adott a
tanyavilágban élők többségének. Mindenkor, mindenre volt ideje. Kérvényeket, leveleket
írt a hozzá fordulóknak, intézte ügyes-bajos dolgaikat. Mindezt tette az oktató-nevelő
munkája mellett, vagyis életét a tanyavilág életéhez szabta. rámutatott annak értékeire,
szépségeire. nagy erénye volt, hogy a gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt tudta szeretetét
éreztetni. szigorú, de igazságos volt tanítványaihoz. diákjai közül sokan diplomát
szereztek, amiről szerény büszkeséggel, szívesen beszélt.

1962 decemberében saját kérésére a belterületi iskolába helyezték, 46 fős osztályt
kapott. a következő tanévet ismét a tanyai iskolában kezdte, de a gyermeklétszám
lecsökkenése miatt egy év múlva végleg a községbe helyezték. 1965-ben a Papkastélyban
kialakított iskolában tanított. a fiatal, kezdő kollégákat készségesen látta el szakmai
tanácsokkal, bátorította, segítette őket. Egész életében mindennél és mindenkinél
fontosabbak voltak számára tanítványai.

1983-ban nyugdíjba vonult, de ezt követően is szívesen tanította a hozzá forduló
diákokat. Míg egészsége megengedte, és el tudta látni magát, a szülőházban élt. élete
vége felé a lakásához közel eső Idősek otthonába került. földi maradványai a szülői
sírban, a szent Imre temetőben nyugszanak.

rigó Mária 
nyugalmazott általános iskolai tanító
Jászfényszaru, 1927. június 2. –
Hatvan, 2006. április 9.
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Családja és felmenői Mezőtúron éltek. értelmiségi
családban született, Kopál gyula gazdász és Jankovich

Irma biztosítási irodavezető szülők éva nevű gyermeke. Bátyja,
gyula elektromérnök, elhunyt. az általános iskolát és a
középiskolát is szülőhelyén végezte. a teleki Blanka gimnáziumban 1960-ban érettségizett.
Már a középiskolában eldöntötte, hogy a pedagógushivatást választja. Eredményes
felvételit követően a Jászberényi tanítóképző Intézetbe nyert felvételt, és 1963-ban
általános iskolai tanítói diplomát kapott.

1963-ban férjhez ment, férje, szerdahelyi gábor a jászberényi Hűtőgépgyár
mérnökeként dolgozott, így Jászberényben telepedtek le. Házasságukból született sára
(1966) lányuk kertészmérnök és Budapesten él, gábor (1970) fiuk csomagolástechnikai
üzemmérnök, vállalkozó és Jászberényben lakik. gyermekei családosak, unokái: natália
egyetemi hallgató, Krisztina középiskolás, Virág és lehel a jászberényi lehel Vezér
gimnázium nyolcadik és ötödik osztályos diákjai. álláspályázat alapján 1963. augusztus
1-jén Jászfényszarura került tanítónak. Kezdetben a 3-4. osztályt tanította, később
végigvitte az alsó tagozatot. Eleinte vonattal, később busszal utazott mindennap a munka-
helyére. nagyon szeretett tanítani. soha nem bánta meg, hogy ezt a hivatást választotta,
és hogy Jászfényszarun tanította le egész pályáját. többször lett volna lehetősége lakóhelyén,
Jászberényben elhelyezkednie, hívták is, azonban ő ragaszkodott Jászfényszaruhoz, az
itteni kollégákhoz. Mindig is szívesen emlékezett vissza ezekre az évekre. sok tiszteletet,
megbecsülést kapott tanítványaitól, azok szüleitől, a kollégáktól és a település vezetőitől.

a tanítás folyamán arra törekedett, hogy jó alapokat adjon tanítványainak. Kiemelten
kezelte a matematikát, magyar nyelvet, irodalmat, környezetismeretet, hogy minél
könnyebben meg tudjanak birkózni a felső tagozatban jelentkező újabb tantárgyakkal,
ugyanakkor az alsóban tanultakra jól tudjanak építeni a felsőben.

tanítói pályájának utolsó 10-14 évében iskolaotthonos tanításban vett részt.
az iskolán kívül a szabadidős programokra nagy hangsúlyt helyezett, évente két

alkalommal jártak kirándulni, melyen a szülők is nagy létszámban részt vettek.
sok éven keresztül matematika-szakkört vezetett 3-4. osztályos tanulóknak. osztályának

a Ki mit tud?-ra való eredményes felkészülését rendszeresen segítette. Munkájáért több
ízben elismerésben, 1990-ben miniszteri dicsérő oklevélben, 2000-ben Pedagógus
szolgálati Emlékéremben részesült. aktív korában tanított, most nyugdíjasként tanul,
számítógépes ismereteit bővíti. szeret utazni bel- és külföldön egyaránt.

szerdaHeLyi gáborné
nyugalmazott általános iskolai tanító
Mezőtúr, 1942. június 4. –
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Kiss sándor és rimóczi anna szülők hatodik 
gyermekeként született. a négy elemit szülőhelyén, a

négy polgárit Jászberényben a r. K. érseki leánynevelő
Intézetben végezte. további tanulmányait a Cinkotai Magyar
Királyi állami tanítóképző Intézetben kezdte, majd a háború után Budapesten fejezte
be. 1946-ban vehette át tanítói oklevelét. a háború utáni nehéz években beteg édesanyját
gondozta, akinek halálát követően helyben nem tudott elhelyezkedni. Jászfelsőszent -
györgyön kapott állást. 8 évig a községben, 6 évig a Hajta-tanyai iskolában tanított.

Itt szerezte meg az elméleti tudáshoz a gyakorlati tapasztalatokat. 1964-ben került
Jászfényszarura, és 18 évet tanított itt. Munkája során legfontosabbnak az oktatást,
nevelést tartotta. aktív korában legtöbbször első és második osztályosokat tanított. a
kisiskolás gyerekeket írásra, számolásra megtanítani, kellő alapokat biztosítani jelentős
erőfeszítést, illetve többletmunkát igényelt, de kárpótolta tanítványainak ragaszkodása,
szeretete és a mindennapi eredmények. Kellő pedagógiai érzékkel sikereket ért el a
nehezen kezelhető gyerekeknél is. Minden körülmények között igyekezett a szülőkkel
és a nevelőkkel is a legjobb kapcsolatot kialakítani.

Ezt vallotta: „Együtt, egymásért, illetve a gyerekekért. a pedagógia félig művészet,
félig tudomány.” Munkája során a gyermekek iránti kifogyhatatlan szeretetet kellő
szigorral ötvözte. tanított felsőben magyart, rajzot, természetismereti tárgyakat és
összevont alsós eltérő tantervű csoportot, valamint a dolgozók iskolájában felnőtteket.
1982-ben nyugdíjba vonult, de nyugdíjas évei alatt is szívesen vállalt munkát a kisegítő
osztályban és a napköziben. 1993-ban egyik előkészítője volt a fényszaruiak Baráti
Egyesülete megalakulásának, majd alapító elnökségi tag lett. E tisztséget 2001-ig töltötte
be. a féBE elnöksége 1996-ban az egyesületben végzett munkájáért Kitüntető Plakettet
adományozott részére. Városunkban köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvend, ezért
Jászfényszaru város képviselő-testülete 2000. évben a Millenniumi zászló átadó ünnepségére
zászlóanyának kérte fel. Míg egészségi állapota engedte, a városi és egyesületi rendezvények
rendszeres résztvevője volt.

a közösségért végzett tevékenysége és életútja példa lehet a fiatalabb nemzedékek
számára. szakmai munkájáért 1979-ben az oktatási miniszter Miniszteri dicséretben
részesítette. 1981-ben a nevelés-oktatás terén végzett több évtizedes áldozatos munkája
elismeréseképpen pedig a művelődési miniszter Pedagógus szolgálati Emlékéremmel
tüntette ki.

Kiss szidónia
nyugalmazott általános iskolai tanító
Jászfényszaru, 1926. április 22. –
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földművescsaládban Kurunczi sándor és Bódis Margit
szülők gyermekeként született. az általános iskolát

Jászfényszarun végezte, majd Jászberényben a lehel Vezér
gimnáziumban folytatta tanulmányait, és 1957-ben érettségizett.
a Magyar államvasutaknál váltóőr tanulói jogviszonyt létesített 1957 júliusában, ahol
1961. szeptember 30-ig állt alkalmazásban. Közben 1958 novembere és 1961 februárja
között Budapesten tényleges sorkatonai szolgálatát teljesítette. az 1961/62. tanévtől az
1962/63. tanévig Hódmezővásárhelyen a felsőfokú Mezőgazdasági technikum
állattenyésztési szakán tanult tovább. államvizsgáját jó eredménnyel tette le, és okleveles
állattenyésztési szaktechnikus képesítést szerzett.

szakmájában is el tudott volna helyezkedni, de inkább a tanítást választotta. 1963
októberétől képesítés nélküli szaktanítói állást kapott szülőhelyén. Munkába állásával
egyidőben jelentkezett a szegedi Pedagógiai főiskola levelező tagozatára, ahol előzetes
felvételt nyert az 1964/65-ös tanévre. a főiskolán három tanév után mezőgazdasági
ismeretek és gyakorlatok szakon 1967. november 18-án okleveles mezőgazdasági
ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárrá nyilvánították.

1966 májusában törökszentmiklóson házasságot kötött tigyi Julianna könyvelővel.
Házasságukból két gyermek, sándor (1973) és ottó (1975) született. Három unokája van.

1967. november 19-től Jászfényszarun általános iskolai tanárként 1998. december 29.
napjáig, nyugdíjazásáig dolgozott. 

Kezdetben a lányok gyakorlati foglalkozását vezette. az új tanterv bevezetésével technikát
tanított vegyes csoportokban. nevelő-oktató munkájára a lelkiismeretesség volt jellemző.
Óravezetése szakszerű, tanítványait jól aktivizálta. szakmai felkészültségét jól hasznosította
tantárgyának oktatása során. Ismereteit az önképzésen túl a megye által szervezett
speciális tanfolyamon bővítette technikából. a gyakorlati kert megbízott vezetőjeként
nemcsak szorgalmi időszak alatt, hanem a nyári szünetben is megszervezte a
legszükségesebb munkálatok elvégzését, mellyel elősegítette a diákoknál a fizikai munka
megszerettetését. osztályfőnöki munkája dicséretes. annak ellenére, hogy a mindenkori
osztályában kevés óraszámban tanított, mindent megtett a közösség összekovácsolásáért.

sok éven át vezette a gépjárműszakkört, lelkiismeretesen, problémamentesen ellátta
az iskolai tankönyvfelelősi teendőket. az intézményen belüli társadalmi munkák
szervezésében és végzésében példamutatóan részt vett.

tanárként, nyugdíjasként szabadidejében szívesen kertészkedik, gazdálkodik.

Kurunczi sándor
nyugalmazott általános iskolai tanár
Jászfényszaru, 1938. szeptember 25. –
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Mol nár Im re és rusai an na föld mű ve sek leg fi a ta labb,
ne gye dik gyer me ke ként szü le tett. Két nő vé re van,

Má ria és Irén és egy báty ja, sán dor. Jászfényszarun vé gez te
az ál ta lá nos is ko lát. az eg ri ta ní tó kép ző ben foly tat ta kö zép -
is ko lai ta nul má nya it. 1959-ben Eger ben érett sé gi zett. 1959. au gusz tus 1-től Jászfényszarun
az ál ta lá nos is ko lá ban gya kor ló éves ta ní tó volt. 1960-ban a sá ros pa ta ki ta ní tó kép ző ben
ké pe sí tő vizs gát tett, s ta ní tói ok le ve let ka pott. to vább ra is Jászfényszarun, az al só ta go zat ban
ta ní tott. Jász be rény ben 1963/64-ben tény le ges ka to nai szol gá la tot tel je sí tett. 1969-től öt
évig az út tö rő csa pat ve ze tő je ként sza bad idős fog lal ko zá so kat, kul tu rá lis, ta nul má nyi és
sport ver se nye ket szer ve zett, és ezek le bo nyo lí tá sá ban ered mé nye sen részt vett.

rend sze re sek és ked vel tek vol tak a nyá ri út tö rő tá bor ok. tá bor ve ze tő sé gi tag ként vagy
ve ze tő ként sza bad ide jé nek ter hé re hosszú időn ke resz tül részt vál lalt a meg ren de zés ben.
a Ma gyar Út tö rők szö vet sé gé nek or szá gos ta ná csa 1972-ben Ki vá ló Út tö rő ve ze tő
érem, 1984-ben Út tö rő ve ze tő ér dem érem ki tün te té sek kel is mer te el át la gon fe lü li
ki ma gas ló, lel ki is me re tes mun ká ját.

1972-ben Eger ben el vé gez te a ta nár kép ző fő is ko la test ne ve lés sza kát. Ezt kö ve tő en fő ként
test ne ve lést ta ní tott, de osz tály fő nö ki meg bí zást is el lá tott. az is ko la ta nu lói rend sze re sen
részt vet tek az út tö rő-olim pia kör ze ti, já rá si és me gyei ver se nye in. sok sport is ko lát
meg előz ve ered mé nye sen sze re pel tek at lé ti ká ban, ké zi lab dá ban, lab da rú gás ban és tor ná ban.
a fiú tor ná szok csa pa ta az út tö rő-olim pia or szá gos dön tő jé ben két szer is sze re pelt.

szak mai mun ká ját 1978-ban az ok ta tá si mi nisz ter Mi nisz te ri di csé ret ado má nyo zá sá val
is mer te el. 1981-ben a di ák jai ál tal or szá go san el ért ered mé nyek alap ján nyír egy há zán
di ák spor tért el is me rés ben ré sze sült.

a köz sé gi sport egye sü let ben le ány ké zi lab da csa pa tot szer ve zett test ne ve lő kol lé gá já val
együtt. a já rá si majd a me gyei baj nok ság ban az él me zőny ben sze re pel tek.

több éven át a dol go zók es ti is ko lá já ban ma gyar iro dal mat és nyelv tant ta ní tott.
1975–77 között szol no kon test ne ve lésből komp lex tan fo lya mot vé gez ett el. 1986/87-ben

a nyír egy há zi ta nár kép ző poszt gra du á lis test ne ve lés sza kos kép zé sén vett részt. több
cik lu son ke resz tül a he lyi Vá lasz tá si Bi zott ság tag ja.

Mun ká ja so rán a tu dás mel lett em ber sé get, kö vet ke ze tes sé get is igye ke zett ta nít vá -
nya i ba plán tál ni.

2001. no vem ber 1-től nyug dí jas. 2010-ben ta ní tói ok le vélnek meg szer zé sé nek öt ve ne dik
év for du ló ján az eg ri Eszterházy Kár oly fő is ko la „arany ok le ve let” ál lí tott ki ré szé re.

MoLnár iMre
általános iskolai tanító és testnevelő tanár
Jászfényszaru, 1941. október 17. –

5_kozszolgalat_Layout 1  2013.12.11.  10:34  Page 126



127

JÁSZFÉNYSZARUN A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ – 2002

Jó mó dú pa rasz ti csa lád ban Ha ran go zó Jó zsef és Ba sa
Má ria szü lők Ka ta lin ne vű gyer me ke ként szü le tett.

öccse, sán dor 11 év vel fi a ta labb. alap fo kú ta nul má nya i nak
be fe je zé se után a jász be ré nyi Kál lai éva le ány gim ná zi um ban
1963-ban érett sé gi zett. fi a ta lon is sze ret te a kis gyer me ke ket, így tu da to san ké szült
pá lyá já ra. Je lent ke zett a szar va si fel ső fo kú Óvó nő kép ző In té zet be, ahol le ve le ző
ta go za ton 1966-ban sze rez te meg dip lo má ját. 1963. au gusz tus 1-től dol go zott a
jászfényszarui I. szá mú (Kos suth úti) nap kö zi ott ho nos Óvo dá ban óvó nő ként. Mun ká ját
nagy szor ga lom mal és oda adás sal vé gez te. Jó kap cso la tot ala kí tott ki kol lé gá i val.

1966-ban kö tött há zas sá got Kő vá gó Já nos ka rosszé ria la ka tos sal. gyer me ke ik: at ti la
irá nyí tás tech ni kai mű sze rész, sza bolcs vil la mos mér nök. Két uno ká juk van, Bol di zsár
köz gaz da sá gi szak kö zép is ko lai ta nu ló, Bog lár ka le en dő óvo dás.

szak mai mun ká ja és ve ze tői ké pes sé ge alap ján 1989-ben óvo da ve ze tő nek ne vez ték
ki. El ső szá mú ve ze tő ként több mint más fél év ti ze den ke resz tül a sze re tet tel jes óvo dai
lég kör ki ala kí tá sát, meg tar tá sát tar tot ta fon tos nak, hogy a gyer me kek és a dol go zók is
jól érez zék ma gu kat a négy cso port ban 110-120 fő vel mű kö dő gyer mek in téz mény ben.
Ki emel ten ke zel te a szü lők kel va ló kap cso lat el mé lyí té sét, amely jó ha tás sal volt az óvo dai
ren dez vé nyek si ke res elő ké szí té sé re, le bo nyo lí tá sá ra. a fej lesz té sek, kar ban tar tás ok
el vég zé sé re szak ipa ri ké pe sí tés sel ren del ke ző szü lők, he lyi gaz da sá gi egy sé gek köz re mű -
kö dé sét szer vez te meg. szor gal maz ta és be ve zet te az óvo dá sok ide gen nyel vi ok ta tá sát.
a szak mai mun ka so rán a II-es szá mú in téz ménnyel és az is ko lá val gyü möl csö ző
kap cso la tot épí tett ki. 1986-ban dip lo ma meg újí tó to vább kép zés ben vett részt.

Min dig szí ve sen dol go zott ki sebb-na gyobb kö zös sé gek ben a te le pü lé sért, az itt élő kért.
több mint négy év ti ze de vesz ré szt a Vö rös ke reszt mun ká já ban. Ko ráb ban te rü le ti tit kár,
1989-től je len leg is a Vö rös ke reszt jászfényszarui szer ve ze té nek he lyi ve ze tő je. fon tos
fel adat ként ke ze li az éven kén ti há rom vér adás meg szer ve zé sét, le bo nyo lí tá sát, az ön kén tes
vér adók meg be csü lé sét, el is me ré sét. az utób bi idő ben elő tér be ke rült a ka ri ta tív te vé -
keny ség, a rá szo ru ló csa lá dok, idő sek se gí té se ru ha gyűj té si ado má nyok kal. tag ja a
fény sza ru i ak Ba rá ti Egye sü le té nek, tiszt ség vi se lő: a szer ve zet pénz tá ro sa. Vá ro si szin tű
kö zös sé gi mun ká já ért a féBE Ezüst Ki tű ző jel vény ben ré sze sí tet te. szak mai te vé keny sé gé ért
1986-ban Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tő jel vényt ka pott, a Vö rös ke resz tes Mun ká ért
ki tün te tés bronz, ezüst, és arany fo ko za tá nak is bir to ko sa, mely utób bit 2005-ben vet te át.
az óvo dá ban nyug dí jas ként is, ha szük ség volt mun ká já ra, szí ve sen se gí tett.

Kővágó Jánosné 
óvodavezető
Jászfényszaru, 1945. május 18. –
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szegény paraszti családban Bali János és thir Piroska
szülők Jolán nevű gyermekeként született. Bátyja

József, nővére gizella, öccsei Mihály és István; valamennyien
elhunytak. Jó képességű diák, de szülei nem tudták taníttatni.
otthon segített, majd 17 évesen Budapesten dolgozott. ott ismerkedett meg férjével,
tamus János géplakatos és hegesztő szakmunkással, aki tősgyökeres jászfényszarui.
Házasságukból két gyermek született: János informatikus mérnökként dolgozott, tamás
két diplomával rendőr századosi feladatkört töltött be, fiatalon elhunytak. unokái: tünde,
éva, Vince. Munka mellett gyors- és gépíró iskolát végzett. férjét hazahívták a Béke
Mezőgazdasági termelőszövetkezetbe, s mivel ő is kapott munkát, Jászfényszarun
telepedtek le.

1965. április 15-én a Jászfényszaru Községi tanács V. B. szakigazgatási szervénél
adminisztrátorként kezdett el dolgozni. 1972-ben anyakönyvi szakvizsgát tett, így 1973
októberében előadói munkakörbe került anyakönyvvezetőként. Munka mellett beiratkozott
a hatvani Bajza József  gimnázium levelező tagozatára, és 1977-ben érettségizett.

22 éven át nyugdíjazásáig, 1995. március 31-ig töltötte be anyakönyvvezetői
beosztását. Közel 700 házasságot szentesített, igyekezett minden egyes esküvőt egyedivé,
személyessé tenni. Jelentős számban tartottak névadó ünnepségeket és társadalmi
temetéseket. az anyakönyvvezetői munkához sok más ügyintézés is hozzátartozott: a
születések bejegyzése, népesség-nyilvántartás, honosítási ügyek, elhunyt állampolgárok
anyakönyvezése. Munkájának fontos része volt a titkos ügyek kezelése, a tanács, majd az
önkormányzat lakásügyeinek nyilvántartása, kiutalások és pályáztatások bonyolítása. a
hivatal részéről segítette az önkormányzat oktatási és Kulturális Bizottságának
adminisztrációs ügyeit, az előterjesztések előkészítését, a jegyzőkönyvvezetést.

1998-tól négy éven át a szociális és Egészségügyi Bizottság munkájában választott
külsős tagként működött közre. nyugdíjba vonulása egybeesett az állami anyakönyvezés
100 éves jubileumával. Ez alkalomból munkája elismeréseként vezetői javaslata alapján
állami kitüntetést kapott 1995. március 24-én a Magyar Köztársaság Elnöke által
adományozott Magyar Köztársasági arany érdemkeresztet.

az ünnepséget követően siófokon háromnapos szakmai konferencián vett részt.
nyugdíjasként 2002 szeptemberétől 2003 augusztusáig Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalánál részmunkaidőben kinevezett anyakönyvvezetőként dolgozott. 1973-ban
Kiváló dolgozó kitüntető jelvényt kapott, melyet a megyei tanács elnöke adott át számára.

taMus Jánosné
nyugalmazott anyakönyvvezető
Pusztaföldvár, 1940. január 19. –
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sze gény  pa rasz ti csa lád ban szü le tett fe ke te Im re és
Csá kány te ré zia szü lők má so dik gyer me ke ként te ré zia

né ven. Báty ja, Im re 1993-ban hunyt el. ál ta lá nos is ko lai
ta nul má nya it Jászfényszarun vé gez te. 1960-1964 kö zött
Jász be rény ben a Kál lai éva gim ná zi um ta nu ló ja volt, ahol érett sé git és sző lő- és
bor ke ze lés ből mi nő sí tő vizs gát tett. 1964-ben fel vé telt nyert a Jász be ré nyi fel ső fo kú 
ta ní tó kép ző In té zet nap pa li ta go za tá ra. ta ní tói gya kor la tát a tarnaszentmiklósi is ko lá ban
sze rez te meg. ta ní tói dip lo má ját 1967 jú ni u sá ban vet te át.

1967. au gusz tus 15-től 2002. ok tó ber 15-ig Jászfényszarun az ál ta lá nos is ko lá ban
el is me rés re mél tó mó don ta ní tott, me lyet ta nít vá nya i nak irán ta meg nyil vá nu ló tisz te le te,
sze re te te bi zo nyít. 1985-től fel ső ta go zat ban osz tály fő nök, és dön tő en raj zot ta ní tott. szük ség
ese tén kész sé ge sen he lyet te sí tett a könyv tár ban, a nap kö zi ben és a ta ní tá si órá kon.

1969-ben kö tött há zas sá got tóth györggyel. Két fi uk szü le tett, györgy és at ti la, akik
mind ket ten dip lo mát sze rez tek, vál lal ko zók. négy uno ká ja van: Mer cé desz, an na, Han na,
Ben ce. fér je 2013 már ci u sá ban hosszú be teg ség után meg halt. 

Mun ká ja mel lett a csa lád ja a leg fon to sabb szá má ra. ön zet le nül se gí tet te, lá to gat ta
idős kol lé ga nő it.

tár sa dal mi mun kát min dig szí ve sen vál lalt, me lyet oda adás sal, szor gal ma san lá tott el.
28 évig a gaz da sá gi pénz tá ro si tiszt sé get töl töt te be, 3 és fél évig az is ko la szö vet ke zet ta nár -
el nö ke ként az is ko la bü fét ve zet te. éve kig vég zett if jú sá gi fil mek re szer ve zést. Hosszú időn
át kap cso lat tar tó, össze kö tő fel ada tot lá tott el a mo zi, a mű ve lő dé si ház és az is ko la kö zött,
kü lö nö sen az if jú sá gi fil mek lá to ga tott sá gá ra irá nyult te vé keny sé ge. több, mint tíz nyá ri
út tö rő tá bor mun ká ját fér jé vel együtt se gí tet te, és meg ala kí tot ták az út tö rő tűz ol tó  rajt, aki ket
ver se nyek re ké szí tet tek fel. Volt né pi el len őr és is ko la szé ki tag. a fény sza ru i ak Ba rá ti
Egye sü le té nek ala pí tó tag ja, prog ra mok ban, ren dez vé nye ken se gí tő ké szen részt vesz.
nyug dí jas éve i ben hit tanta ní tást is vál lalt. a r. k. egy ház köz ség te vé keny sé gét sok ré tű en
se gí ti, tá mo gat ja. Kö zös sé gi mun ká ja so rán fon tos nak tart ja a sze ret ni tu dó em bert.

át la gon fe lü li, több év ti ze des lel ki is me re tes szak mai mun ká ját, kö zös sé gi te vé keny -
sé gét szám ta lan el is me rés, ki tün te tés iga zol ja. így: 1982-ben Ki vá ló tár sa dal mi Mun kás
ki tün te tő jel vényt ka pott, 1983-ban a Ma gyar Út tö rők szö vet sé gé nek or szá gos ta ná csa
ál tal ado má nyo zott di csé rő ok le vél ben ré sze sült. szak mai mun ká já ért a mi nisz ter 1989-ben
di csé rő ok le vél ben, 2004-ben Pe da gó gus szol gá la ti Em lék érem ben ré sze sí tet te. a féBE
El nök sé ge 2008-ban El is me rő ok le vél lel ju tal maz ta.

tótH györgyné
általános iskolai tanító
Jászfényszaru, 1946. június 20. –
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Kiss gyula általános iskolai hivatalsegéd és Vincze
Mária szülők aranka nevű gyermeke. Bátyja, lászló

kovács, nővére, Kornélia kereskedő. az általános iskolát 1955-ben
végezte, majd a hatvani általános gimnáziumban folytatta
tanulmányait. a szülők anyagi helyzete nem tette lehetővé a középiskola befejezését, így
a megélhetést segítve alkalmi munkákat vállalt. a rimóczi-kastély melletti élelmiszerüzletben
egy évig eladóként helyettesített. Helyben munkát nem talált, így 1959-ben Budapesten
az Egyesült Izzólámpa és Villamossági rt. Vákuumtechnikai gépgyárában három
műszakban helyezkedett el. Betegsége miatt nyolc hónap után hazajött, de a szülők
kérésére felépülése után már nem ment vissza korábbi munkahelyére.

1962-ben felvették az I. számú napközi otthonos Óvodába, dajka munkakörbe. a
jászberényi lehel Vezér gimnázium és Ipari szakközépiskola jászfényszarui kihelyezett
esti tagozatos osztályába jelentkezett, 1966-ban érettségi vizsgát tett.

1970. március 16-tól áthelyezték a II. számú napközi otthonos Óvodába, képesítés
nélküli óvónőnek. 1972-ben beiratkozott a szarvasi Óvónőképző Intézet levelező
tagozatára, és 1974-ben óvónői diplomát szerzett.

1973-ban férjhez ment Berze János karosszérialakatoshoz. Házasságukból 1974-ben
János született, aki érettségizett és autószerelő szakképesítéssel rendelkezik.

1974-ben képesített óvónőnek nevezték ki. a csoportjába tartozó gyerekekkel való
játékos, de tartalmas foglalkozások miatt óvodásai rajongtak érte. legtöbbet Mezei antalné,
rigó lászlóné és sőregi Istvánné dajkákkal dolgozott együtt. 1978-tól 1996. szeptember
1-jei nyugdíjazásáig az óvoda gyermekvédelmi felelősi feladatait is ellátta. Munkájához
tartozott a hátrányos helyzetű gyerekek fokozott figyelemmel való kísérése, kapcsolat-
tartás az óvónőkkel, a gyámügyi ügyintézővel. a problémás helyzetekben a szülőkkel
megbeszélést kezdeményezett, és velük együttműködve tanácsaival segítette a gondok
megoldását. folyamatosan szinten tartotta ismereteit, rendszeresen továbbképzéseken
vett részt. nyugdíjasként 1999-től a gyermekjóléti szolgálatnál több mint két évig család-
gondozó. a hatvanas évek elején műkedvelő színjátszó csoport tagja volt. a Béke
Horgászegyesületben 1998-tól 12 éven át társadalmi munkában gazdaságvezetőként
dolgozott. feladatai közé tartozott a könyvelés, a havi és év végi elszámolások elkészítése,
a tagnyilvántartás vezetése, a tagdíjak beszedése, engedélyek kiadása. 1989-ben Miniszteri
dicséretben, 1996-ban Pedagógus szolgálati Emlékéremben részesült. szabadidejében
kézimunkázik (gobelin, kötés), szeret olvasni, főzni, sütni, keresztrejtvényt fejteni.

berze Jánosné
nyugalmazott óvónő
Jászfényszaru, 1941. június 19. –
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nagy szü lei gaz dál ko dók vol tak. édes ap ja, Héda sán dor
a jászfényszarui sajt üzem dol go zó ja, ké sőbb ve ze tő je,

édes any ja Haj csik Ilo na. szü lei má so dik, Er zsé bet ne vű
gyer me ke. Egy báty ja, Já nos épí tő ipa ri mun kás, 2010-ben
hunyt el. az ál ta lá nos is ko la nyolc osz tá lyát Jászfényszarun vé gez te. El ső mun ka he lye
1960-ban a hat va ni kon zerv gyár ban volt, ahol be ta ní tott mun kás ként öt éven át
al kal maz ták. 1964 őszé től a jászfényszarui sajt üzem ben sajt ke ze lői be osz tás ban dol go zott.

1965-ben há zas sá got kö tött Kol lár fe renc gép la ka tos szak mun kás sal. Há zas sá guk ból
két fiú gyer mek szü le tett: fe renc 1966-ban, ő vil lany sze re lő szak mun kás, és Csa ba 1970-ben,
aki előbb au tó vil la mos sá gi sze re lő ké pe sí tést, majd gyön gyö sön gaz da sá gi üzem mér nök
dip lo mát szer zett. Há rom uno ká ja: dó ra, ádám és Jú lia.

a sajt üzem meg szű né se mi att 1976-ban a Jászárokszállási Ve gyes ipa ri Ktsz jász -
fényszarui fa ipa ri rész le gé nél a fes tő üzem ben dol go zott, ahol tv-ká vák, hang fa lak do bo zát
gyár tot ták. 1977 jú ni u sá ban az I. szá mú óvo da ve ze tő je daj ka mun ka kör be hív ta az
óvo dá ba. Hu szon há rom éven át nyug dí ja zá sá ig eb ben a fel adat kör ben dol go zott.
El vé gez te 1994-ben a daj ka kép zőt. az el mé le ti ok ta tás ra Pusz ta mo nos to ron, a vizs gá ra
szol no kon ke rült sor. a mun ka vég zés so rán Bordásné Penczner Má ria, nádudvariné
Já ger Ju dit, réz ferencné és Berze Ju dit óvó nők kel dol go zott együtt. ál ta lá ban egy-egy
cso por tot vitt vé gig, a gyer mekek hat éves ko rá ig.

na gyon sze ret te a gye re ke ket, ezt óvo dá sai is érez ték, ra gasz ko dá suk kal je lez ve irán ta
meg nyil vá nu ló sze re te tü ket.

nagy ban se gí tet te a gon do zá si fel ada tok el lá tá sá ban az óvó nők mun ká ját. Min dig
kö rül te kin tő en fo gad ta a gye re ke ket, meg kö ve tel te a hi gi é ni ai elő írá sok be tar tá sát.
fel ada tát ké pez te az ebé del te tés, a fek te tés, a fog lal koz ta tá sok se gí té se. tor na órák nál a
vet kőz te tés, öl töz te tés.

az óvó nő tá vol lét ében a gye re kek fel ügye let ét, a ve lük va ló já té kos fog lal ko zá sok
le bo nyo lí tá sát jó szín vo na lon, nagy oda adás sal vé gez te.

a nyá ri szü net ben fon tos nak tar tot ta a já té kok fer tőt le ní té sét, a ta ka rí tá sok idő be ni
el vég zé sét, az ud var gon do zá sát, szé pí té sét. Kap cso la ta az óvo dá val nyug díj ba vo nu lá sa
után is élő, az óvo dai na gyobb prog ra mok ban, far san gi bá lon, egyéb ren dez vé nyek nél
kész sé ge sen köz re mű kö dik, se gít. Volt óvo dá sai kö ré ben ma is tisz te let öve zi.

nyug dí jas ként a csa lád el lá tá sát gyü möl csök, sa va nyú sá gok be ra ká sá val se gí ti, az
uno kák kal va ló fog lal ko zás ra, tö rő dés re ki emelt fi gyel met for dít.

KoLLár ferencné
nyugalmazott dajka
Jászfényszaru, 1945. május 17. -
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Paraszti családban született. édesapja, zsámboki lászló
korán meghalt, édesanyja, Palócz Julianna egyedül

nevelte, iskoláztatta, biztosítva számára, hogy széles látókörű,
kultúrát kedvelő és értő emberré váljon. életre szóló
meghatározó élményt jelentett számára például a középiskolai operabérlet, de a zenén
túl több más művészeti ág kedvelője lett. az általános iskolát Jászfényszarun, a
középiskolát Jászberényben, a Kállai éva gimnáziumban végezte. Ezek az évek
meghatározóak voltak további életére. 1968-ban kötött házasságot sugár Istvánnal, aki
zenetanár volt. Még abban az évben mindketten munkát kaptak a helyi művelődési
házban és a könyvtárban. férje a művelődési ház igazgatói posztját töltötte be, maga
pedig gyermekkönyvtárosként dolgozott napi négyórás munkaidőben. 1976-ban a
debreceni tanítóképző népművelő-könyvtáros szakán, majd 1989-ben a nyíregyházi
Bessenyei györgy tanárképző főiskola könyvtáros szakán szerzett főiskolai diplomát.
Időközben a nagyközségi Könyvtár (1993-tól Városi Könyvtár) vezetői posztjára válasz-
tották, ahol 2008-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

Munkájában állhatatos, precíz és pontos volt. nagy gondot fordított a könyvtár
állományának fejlesztésére, a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok tekin-
tetében egyaránt. a könyvtár színvonalas zenei gyűjteménye jól szolgálta a helyi igényeket,
az óvodai és iskolai ünnepek, a családi és társadalmi események vonatkozásában. Vezetett
gyermekfoglalkozásokat, érettségizők klubját, szervezett író-olvasó találkozókat. nyitott
volt az új dolgokra, folyamatosan képezte magát az informatika területén is.

fiatalokkal és idősekkel egyaránt jó kapcsolatot tartott és tart ma is, példaértékű
embersége, az olvasók iránti tisztelete. 1990-ben többekkel együtt kezdeményezte a helyi
sajtó indítását. Bábáskodott a Mi Újság fényszarun? című önkormányzati lap
születésénél, majd 1992-től a felelős szerkesztői posztot is betölti. Ezen a területen is
képezte magát, 1992-ben sikeresen elvégezte a MÚosz egyéves újságíró tanfolyamát.
az elsajátított tudás birtokában nemcsak az újság tervezésében dolgozik nagy gondossággal,
hanem több helyi kiadvány szerkesztésében és nyomdai előkészítésében is tevékenyen
vett részt. Munkáját többek között Kiváló Munkáért, szocialista Kultúráért és több helyi
(pl. társadalmi Munkáért) kitüntetéssel ismerték el, továbbá a fényszaruiak Baráti
Egyesülete által adományozott rangos elismerés birtokosa.

Két leánygyermeke, Judit és orsolya, és két unokája van, sára és Hanna, akikkel
szívesen tölti a munka mellett fennmaradó idejét.

sugár istvánné 
könyvtárvezető
Jászfényszaru, 1948. október 2. –
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szülei, Csábi lászló és Csábi Margit kétkezi munkások,
húga Mária. az általános iskolát Csitáron, középiskolai

tanulmányait a balassagyarmati Balassi Bálint gimnáziumban
végezte, 1962-ben érettségizett. Egyetemi tanulmányait a
budapesti semmelweis orvostudományi Egyetem fogorvosi Karán 1967-ben fejezte be,
fogorvosi diplomát kapott.

1968-ban házasságot kötött a gyógyszertári asszisztens végzettségű nagy évával.
Házasságukból egy gyermek, lászló (1969) született, aki háziorvos, felesége gyermek-
szakorvos, Egerben élnek. unokái nóra és orsolya. a fog- és szájbetegségek szakorvosi
képesítést 1970-ben szerezte meg. az egyetem elvégzése után első munkahelyén,
Mezőkeresztesen körzeti fogorvosként állt munkába.

Három év elteltével került a jászberényi kórházhoz, ahol 1970. október 20-tól dolgozott,
mint segédorvos, majd 1973-tól alorvos. Működési területe Jászfényszaru nagyközségben
volt, itt felnőtt fogászati és gyermekfogászati rendelést végzett. az iskolafogászati
teendőket is ellátta.

1978. április 1-től változatlan fogszakorvosi munkakörben és munkahelyen a
Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács alkalmazásába került. Egy időben felesége
asszisztensként mellette dolgozott. szakmáját hivatásnak érezte, szakmai felkészültsége
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból kimagasló, munkáját betegeinek
megelégedésére végezte. folyamatosan képezte magát, 1975-ben gyermekfogászat
témakörben, 1988-ban a fog- és szájbetegségek szinten tartó tanfolyamát végezte el. a
tIt keretén belül egészségügyi felvilágosító előadásokat tartott. az 1996. február 1-ji
rendelet hatályba lépésével vállalkozási formában végezte tevékenységét, mint a fogászatban
érintett valamennyi dolgozó. 2009-ben nyugdíjba vonult, és fia családja közelébe, Egerbe
költözött. a nagyközség majd a város társadalmi életébe gyorsan beilleszkedett, és aktív
közéleti, közösségi tevékenységet fejtett ki. a tanács egészségügyi, szociálpolitikai
bizottságának munkájában vett részt. a település vöröskeresztes csúcsvezetőségének
tagjaként a véradás felelőse volt. a véradás érdekében kifejtett tevékenységéért 1982-ben
Kiváló Véradószervező elismerésben részesült. a helyi vadásztársaság munkájában
tevékenyen közreműködött. Jászfényszaruról történő elköltözése folytán az egri
vadásztársaság munkájába kapcsolódott be igen eredményesen, ott végzett munkájáért
elismerésben részesült. 1967-től szakszervezeti tag. a Magyar népköztársaság Miniszter-
tanácsa 1981-ben Kiváló Munkáért kitüntető jelvényben részesítette. 

dr. csábi LászLó
fog- és szájbetegségek szakorvosa
csitár, 1943. január 15. –
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Ke res ke dőcsa lád ban Bo dor Ist ván és oláh Mag dol na
szü lők má so dik, Ka ta lin ne vű gyer me ke. nő vé re,

Mag dol na 2007-ben hunyt el. az ál ta lá nos is ko lát Jászfény -
szarun vé gez te el. Kö zép is ko lá ba az aszó di Pe tő fi sán dor
gim ná zi um ba járt, és 1965-ben érett sé gi zett. a ke res ke dői szak ma nem von zot ta, mi vel
a szü lők nagy fo kú mun ka he lyi el fog lalt sá gát nap mint nap ta pasz tal ta. sze ge den a
két éves vé dő nő kép ző be je lent ke zett, ahol 1967-ben vé dő női ké pe sí tést szer zett.

El ső mun ka he lye szü lő hely ének szom szé dos te le pü lé sén Jászágó volt. a kis köz ség ben
min den hez ér te ni és min dent csi nál ni kel lett. Mint fi a tal, am bí ci ó val te li vé dő nő nek ez
mun ka si ke rek kel és ta pasz ta lat szer zés sel járt együtt. a szak mai mun kán túl a vér adás
meg szer ve zé sét, le bo nyo lí tá sát is vé gez te. Há rom év után szü lő he lyén nyug dí ja zás mi att
egy ál lás meg üre se dett, mely re fel vé telt nyert.

1971-ben há zas sá got kö tött szil ágyi de zső var ró gép mű sze résszel, aki nem sok kal
ké sőbb a Ka lap gyár he lyi üze mé ben, szak má já ban he lyez ke dett el. fér je sza bad ide jé ben
fa- és csont fa ra gás sal fog lal ko zott, me lyet ké sőbb mű vé szi szin ten vé g zett, és 1982-ben
meg kap ta a fa fa ra gó né pi ipar mű vész el is me rést. gyer me ke ik: Pé ter mű sza ki üzem mér nö ki
dip lo mát szer zett, Ba lázs fa ipa ri tech ni kus; mind ket ten nő sek. Há rom uno ká juk van:
Ben ce 11, re ná ta 6, Bá lint 5 éves. Jászfényszarun a gyer me kek kel va ló fog lal ko zás
mel lett a kis ma mák ta nács adá sa, lá to ga tá sa, a cse cse mők kel va ló fog lal ko zás ké pez te fő
fel ada tát. a gyer mek lét szám csök ke né sé vel a tar tal ma sabb mi nő sé gi mun kát he lyez te
elő tér be. a la kos sá gi szű rő vizs gá lat ok szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa is fel ada tát ké pez te.
így kol lé gá i val együtt meg szer vez te a mam mog ráfiai és a nő gyógy ásza ti rák szű rést. a
la kos ság szé les kö ré ben egy-egy ese mény hez kap cso ló dó an vér nyo más mé rést, cu kor- és
ko lesz te rin vizs gá la to kat, csontsűrűségmérést, testtömegindex-szűrővizsgálatokat
vé gez tek. fel vi lá go sí tó elő adá so kat szer ve zett egy-egy cél cso port nak, kis gyer me kes
anyák nak, nyug dí ja sok nak. az anya tej gyűj tést fon tos fel adat nak te kin tet te, mi vel a
cse cse mő fej lő dé sé hez szük sé ges a meg fe le lő mennyi sé gű anya tej biz to sí tá sa. szük sé gét
érez te, hogy új szak mai is me re tek bir to ká ban még szak sze rűb ben lás sa el fel ada ta it, így
1983-ban a sze ge di tu do mány egye tem Egész ség ügyi fő is ko lai Ka rá nak vé dő nő kép ző
sza kán fő is ko lai dip lo mát szer zett.

se gí tet te a vö rös ke resz tes mun kát, a vér adást, 1980-ban Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tő
jel vény ben ré sze sült. a csa lád és az uno kák fon tos sze re pet ját sza nak nyug dí jas éve i ben,
de sze re ti a ker tet, a vi rá go kat, a rejt vény fej tést.

sziLágyi dezsőné
körzeti védőnő
Jászfényszaru, 1947. május 19. –
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Kö zép pa rasztcsa lád ban Vi rág Ist ván és Kiss Má ria
szü lők má so dik gyer me ke ként szü le tett. test vé re

kis gyer mek ként meg halt. Jászfényszarun vé gez te ál ta lá nos
is ko lai ta nul má nya it. Kö zép is ko lá ba a jász be ré nyi le hel Ve zér
gim ná zi um ba járt, 1959-ben érett sé gi zett. sze ret te a gye re ke ket, tu da to san ké szült a
pe da gó guspá lyá ra. a kö zép is ko la után egy évet nagy rév is ko lá já nak fel ső ta go za tá ban
ta ní tott. 1960 szep tem be ré től az eg ri ta nár kép ző fő is ko la nap pa li ta go za tos bi o ló gia, föld rajz,
tech ni ka sza kos hall ga tó ja. 

1964-ben szer zett ál ta lá nos is ko lai ta ná ri dip lo mát. au gusz tus 1-től al kal maz ták a
jászfényszarui ál ta lá nos is ko la bi o ló gia-föld rajz sza kos ta ná rá nak, és osz tály fő nö ki meg -
bí za tást is ka pott. szak tár gyi is me re te it igye ke zett a ta nu lók ré szé re ala po san át ad ni.
ta nít vá nyai mind két tan tárgy ból já rá si, ké sőbb jász sá gi és me gyei ver se nye ken ki ma gas ló
ered mé nye ket, több eset ben do bo gós he lye zést ér tek el. Pe da gó gus ként igye ke zett a
ta nu ló kat ala po san meg is mer ni, fon tos nak tar tot ta a csa lád lá to ga tá so kat, a szü lők kel
va ló jó kap cso lat ki épí té sét, mely hez kel lő he lyi is me ret tel bírt. a ta nít vá nyai pá lya vá -
lasz tá sát az adott sá ga ik és ké pes sé ge ik alap ján irá nyí tot ta, se gí tet te. Ered mé nyes érett sé gi
után sok ta nít vá nya fő is ko lán, egye te men foly tat ta ta nul má nya it. a jó gya kor la ti adott -
sá gok kal ren del ke ző ket szak mun kás kép zés re aján lot ta, akik meg is áll ták he lyü ket, jó
né há nyuk ból vál lal ko zó lett. osz tá lyá ból a to vább ta nu lók ará nya 100%-os volt.

1966-ban há zas sá got kö tött rusai Ibo lya gyógy sze rész szak asszisz tens sel. Két
gyer me kük szü le tett: ni ko lett egész ség ügyi szak asszisz tens, Ist ván Csa ba ven dég lá tó
szak ké pe sí tést szer zett. uno ká ja, Pé ter a gö döl lői szent Ist ván Egye tem mé dia és
kom mu ni ká ci ós sza kos hall ga tó ja.

fi a tal ne ve lő ként né hány évig út tö rő csa pat-ve ze tő ként te vé keny ke dett, szám ta lan
nyá ri tá bor le bo nyo lí tá sá ban köz re mű kö dött. négy évig az or szág egyik leg fi a ta labb
bi o ló gia-föld rajz sza kos me gyei szak fel ügye lő je. fel ada tai el lá tá sa so rán a me gye
szám ta lan is ko lá já ban meg for dult. Mun ka he lyén ké sőbb az igaz ga tó he lyet te si fel adat -
kört több éven át be töl töt te. 2004-ben a zorka pro jekt ke re té ben a Me te o ro ló gi ai
In té zet ál tal meg hir de tett or szá gos ver se nyen az ál ta la is fel ké szí tett csa pat több kö zép -
is ko lai csa pa tot meg előz ve el ső he lye zést ho zott el is ko lá já nak.

az ön kor mány zat Kör nye zet vé del mi és Köz biz ton sá gi Bi zott sá gá ban nyolc évet
ak tí van dol go zott kül sős tag ként. Mun ká ját szá mos el is me rés fém jel zi, így 1987-ben
Mi nisz teri di csé ret ben, 2005-ben Pe da gó gus szol gá la ti Em lék érem ben ré sze sí tet te.

virág istván
általános iskolai tanár
Jászfényszaru, 1940. augusztus 19. -
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Pe tő an tal és tusor te réz szü lők egye dü li, te ré zia ne vű
gyer me ke. a nagy szü lei nö vény ter mesz tés sel és ál lat -

te nyész tés sel fog lal koz tak. édes ap ja a gaz dál ko dás mel lett
ki ta nul ta a hen tes és mé szá ros szak mát, és önál ló üz le tet
nyi tott la ká suk nál a fő úton. az alap fo kú ok ta tás el ső öt osz tá lyát hely ben vé gez te, majd
há rom évet bent la ká sos ta nu ló ként Jász be rény ben járt. ta nul má nya it a le hel Ve zér
gim ná zi um ban foly tat ta – az el ső há rom év fo lya mot nap pa li ta go za ton, a ne gye di ket
le ve le zőn –, és 1960-ban érett sé gi zett.

1954. ok tó ber 9-én kö tött há zas sá got ézsiás Ist ván ta ná csi dol go zó val, aki me ző gaz -
da sá gi érett sé gi vel ren del ke zett, ké sőbb ker té sze ti üzem mér nö ki dip lo mát szer zett.

Há zas sá guk ból 1956-ban Ist ván ne vű gyer me kük szü le tett, aki gö döl lőn gé pész -
mér nö ki és mű sza ki fej lesz tő szak mér nö ki dip lo mát szer zett, me ző gaz da sá gi vál lal ko zó.
Két uno ká ja van, dó ra spa nyol-fran cia sza kos kö zép is ko lai ta nár, fló ra gim ná zi u mi ta nu ló.

a hat va ni kon zerv gyár volt az el ső mun ka he lye, ahol két évig az or vo si ren de lő ben
ad mi niszt rá tor ként al kal maz ták. a jászfényszarui ál ta lá nos is ko la ve ze té se ke res te meg,
és mun kát aján lott szá má ra. 1962 szep tem be ré től ké pe sí tés nél kü li ne ve lő ként ma gyar
és tör té ne lem tan tár gya kat ta ní tott. Mun ka mel lett 1964-ben je lent ke zett az eg ri
ta nár kép ző fő is ko la le ve le ző ta go za tá nak ma gyar-tör té ne lem sza ká ra. 1968-ban jó
ered ménnyel ál ta lá nos is ko lai ta ná ri dip lo mát ka pott.

Ki emel ten ke zel te a vers meg sze ret te té sét, amellyel ta nít vá nya i nak ér zel mi fej lő dé sét
se gí tet te. az egye te mes tör té ne lem fon tos ré szé nek te kin tet te a je len tős ma gyar
tör té nel mi ese mé nyek tan tár gyi ke re te ken túl tör té nő meg is mer te té sét. a ta ní tói, ne ve lői
mun ká ja so rán min dig a gye re kek sze re te te ve zé rel te. Mun ká já nak kö zép pont já ba
he lyez te a gye re kek sze mély re szó ló ké pes sé ge in ala pu ló el té rő kö ve tel mény szint al kal -
ma zá sát, mellyel a gyen gé ket fel zár kóz tat ta, a jó kat még jobb tel je sít mény re sar kall ta.

29 évet egy is ko lá nál ta ní tott. a ne ve lés-ok ta tás ér de ké ben vég zett több év ti ze des
ál do za tos mun ká já ért 1991. jú ni us 1-jén a mű ve lő dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter től
Pe da gó gus szol gá la ti Em lék érem ki tün te tést ka pott. 1991 őszén ment nyug díj ba. fér je
1991-ben kon zerv gyá ri fel ügye lő ként nyug díj ba vo nult, majd két év múl va el hunyt.

nyug dí jas ként is szük sé gét érez te, hogy fej lessze is me re te it, ezért el vé gez te az ezüst -
ka lá szos, majd az arany ka lá szos gaz da tan fo lya mo kat.

az el múlt húsz év ben ju tott idő az uno kák ra és a csa lá di ha gyo má nyo kon ala pu ló
ker tész ke dés re is.

ézsiás istvánné
nyugalmazott általános iskolai tanár
Jászfényszaru, 1935. november 30. –
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Ipa roscsa lád ban fó nagy lász ló ko vács mes ter és
Meny hárt Er zsé bet szü lők ne gye dik, leg fi a ta labb

gyer me ke ként szü le tett. Két nő vé re, Er zsé bet és Irén valamint
báty ja, lász ló már szin tén nem él nek. az ele mi is ko la hat osz -
tá lyát hely ben, a négy pol gá rit Pász tón vé gez te. fel vé telt nyert az Eg ri ér se ki ró mai
Ka to li kus lí ce um ba, és 1946 má ju sá ban ta ní tói és kán to ri ok le ve let szer zett. El ső
mun ka he lye a viszneki r. k. nép is ko lá nál volt, ahol kán tor ta ní tói ál lást ka pott. az is ko lák
ál la mo sí tá sa mi att a két mun ka kör kö zül vá lasz ta nia kel lett, és ő a ta ní tói hi va tás mel lett
dön tött. szü lő he lyén a Vas út-ta nyai is ko lá nál meg üre se dett ál lást si ke re sen meg pá lyáz ta,
így ve ze tő ta ní tó nak ne vez ték ki. az is ko lai mun ka mel lett so kat tett a ta nyán élő fel nőtt
if jú ság kul tu rá lis és sport te vé keny sé gek be tör té nő be vo ná sá ért, és szín ját szó cso por tot
ala kí tott. az itt élő em be rek ha mar be fo gad ták és meg sze ret ték.

1949 au gusz tu sá ban fe le sé gül vet te girtler Er zsé bet fény sza rui la kost, a há zas sá guk ból
sán dor ne vű gyer mek szü le tett; két uno ká ja or so lya és ág nes.

1951 szep tem be ré ben a bel te rü le ti is ko lá hoz a Jászberény Já rá si Mű ve lő dés ügyi
osz tály vezetője igaz ga tó nak ne vez te ki. a hu szon két ta gú tan tes tü let, a két ta nyai
is ko la irá nyí tá sa, össze fo gá sa ké pez te fel ada tát, me lyet jó szín vo na lon vég zett. az is ko lai
mun ka mel lett oly kor – a he lyi kán tor aka dá lyoz ta tá sa ese tén – el lát ta a te le pü lés kán to ri
te en dő it is. Há rom tan év után át he lyez ték alattyán köz ség be szin tén is ko la igaz ga tó nak.
1959-ben la kás épí té si köl csön igény be vé te lé vel szü lő fa lu já ban csa lá di há zat épí tett.
1966 au gusz tu sá ban ké ré sé re vissza he lyez ték a jászfényszarui bel te rü le ti is ko lá hoz. éve kig
igaz ga tó he lyet te si be osz tást lá tott el, óra lá to ga tá sa in ér té kes szak mai és pe da gó gi ai
ta ná csok kal, út mu ta tás sal lát ta el kol lé gá it. szi go rú, de igaz sá gos ve ze tő volt. Ké sőbb
al só ta go zat ban ta ní tott, nyug dí ja zás előtt nap kö zis ne ve lő ként dol go zott. 1986-ban
nyug díj ba vo nult, de még két tan év ben nyug dí jas ként al kal maz ták.

a te le pü lés tár sa dal mi éle té ben ak tí van részt vett, szí ve sen te vé keny ke dett má so kért,
a kö zért. Ki vá ló tár sa dal mi Mun ká ért el is me ré sé ben ré sze sült. ra jon gá sig sze ret te
te le pü lé sét, iga zi lo kál pat ri ó ta volt. 1993-ban fe le sé gé vel együtt ala pí tó tag ja lett a
fény sza ru i ak Ba rá ti Egye sü le té nek. 1996-ban, majd 10 év múl va ered mé nyes ok ta tó-
ne ve lő mun ká já ért arany, majd gyé mánt dísz ok le ve let ka pott.

nyug dí jas ként öröm mel fog lal ko zott a ház kö rü li kert ben a sző lő, a ró zsa és ker té sze ti
nö vé nyek ter mesz té sé vel. sze re tett ol vas ni, a sport is ér de kel te.

sír ja Jászfényszarun a szent Ke reszt te me tő ben ta lál ha tó.

fónagy sándor
nyugalmazott általános iskolai tanító
Jászfényszaru, 1926. március 28. –
Jászfényszaru, 2006. június 10.
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sze gény  pa rasz ti csa lád ban, ocskó sán dor és tö rök
te ré zia szü lők Má ria ne vű gyer me ke ként szü le tett. Egy

hú ga volt, Ilo na. az ál ta lá nos is ko lát hely ben vé gez te. a
jász be ré nyi Kál lai éva gim ná zi um ba 1963–1967 kö zött járt,
ahol zöld ség ter mesz tés ből és haj ta tás ból szak vizs gá zott, és ál ta lá nos érett sé gi bi zo nyít ványt
sze r zett. El ső mun ka he lye a gö döl lői la bo ra tó ri u mi törzs ál lat te nyész tő In té zet volt,
ahol la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött kí sér le ti kis ál la tok te nyész té sé vel, gon do zá sá val
fog lal ko zott. a mun ká hoz szük sé ges szak mai is me re te ket tan fo lyam el vég zé sé vel
sze rez te meg. az in té zet ben nyolc évet töl tött el.

1969. má jus 3-án férj hez ment nagy Jó zsef jászfényszarui la kos hoz, par ket tás
szak mun kás hoz. Ek kor sa ját há zat vá sá rol va gö döl lő re köl töz tek, ahol a fér je a szak má -
já ban he lyez ke dett el. Két gyer me kük szü le tett: ti bor 1971-ben, éva négy év vel ké sőbb.
Mind ket ten csa lá dot ala pí tot tak, és öt uno ká val aján dé koz ták meg; ti bor ré szé ről:
Má té, ger gő, dorina; éváéknak két gyer me kük van: Csen ge és oli vér.

él ve a szü lő he lyen ak kor épí tett szö vet ke ze ti la kás ad ta le he tő ség gel, az el ső ütem be
je lent kez tek. a ha za köl tö zés után a le helkürt Me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ben
anyag köny ve lő ként al kal maz ták, majd az egye sü lés foly tán a Bé ke Mgtsz-hez mint
szü lés előtt ál ló kis ma ma ke rült. Há rom év el tel te után a há zi ipar ban be dol go zói hím ző
mun kát vál lalt, ahol egy évet töl tött.

a Jászfényszaru nagy köz sé gi Kö zös ta nács ré szé ről 1979-ben a ve ze tés meg ke res te,
hogy a költ ség ve tés hez ke res nek mun ka erőt. a hí vást el fo gad ta, a költ ség ve té si cso port nál
rö vid időt tölt ve 1980-ban át he lyez ték az adó cso port hoz adó ügyi elő adó nak, ahol több
mint ne gyed szá za dot töl tött el. Mun ka kör ében jól hasz no sult, hogy nagy he lyi is me ret tel
ren del ke zett, az adó zók nagy ré szét sze mé lye sen is mer te. Min den ki hez volt egy jó sza va,
kö te le zés he lyett ez zel ér te el leg gyak rab ban az adó be fi ze té sek, tar to zá sok ren de zé sét. lel ki -
is me re te sen, együtt ér zés sel vé gez te a ha gya ték kal össze füg gő mun kát is. az ak ták, ira tok
mö gött az em bert, az em be ri sor so kat lát ta. Mun ká já ban hu má nu san gon dol ko dó ve ze tői
és mun ka tár sai se gí tet ték. a Ma gyar Köz tiszt vi se lők és Köz al kal ma zot tak szak szer ve ze -
té nek tag ja volt, a jászfényszarui alap szer ve zet nél két év ti ze dig pénz tá ro si meg bí za tást
lá tott el. az or szá gos és he lyi vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sá ban köz re mű kö dő sza va zat sze dő
bi zott ság mel lett köz tiszt vi se lő ként és mint nyug dí jas a bi zott ság tag ja ként is részt vett. 10
éves ta ná csi Mun ká ért és Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tő jel vé nyek ben ré sze sült. ak tív ko rá ban,
de nyug dí jas ként is sze ret rejt vényt fej te ni, go be li nez ni és a kert ben dol goz ni.

nagy Józsefné
nyugalmazott adóügyi előadó
Jászfényszaru, 1948. október 7. –
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Polgári családban urbán József főmolnár és zsámboki
Mária szülők második gyermekeként született. nővére

anna, húga Ilona, öccsei györgy és sándor. az általános
iskolát helyben végezte. a jászberényi Klapka györgy
szakmunkásképző Intézetben folytatta tanulmányait, és 1961-ben kőműves szakmunkás
képesítést szerzett. 17 évesen a budapesti 21-es építőipari Vállalatnál szakmájában
helyezkedett el, ahol nagyon sokirányú és alapos szakmai ismeretre és gyakorlatra tett
szert, melyet később sokszor hasznosított. Munkáját, szorgalmát vezetői elismerték. Ezen
a munkahelyen három évet dolgozott. a kőműves munkavégzés során a kezein mésztől
és cementtől allergia alakult ki. az orvos más munkavégzést javasolt számára, így került
haza Jászfényszarura, és a közeli jászberényi gépállomáson helyezkedett el.  az itt eltöltött
három év alatt erőgépen, traktoron, és kombájnon dolgozott.

1965-ben házasságot kötött Mészáros évával, házasságukból 1966-ban József, 1969-ben
éva, 1974-ben zoltán gyermekek születtek. Három unokájuk: attila, Bernadett és Kiara.

Hazajött a családhoz, a vegyesipari ktsz alkalmazta, és kisdömper vezetésével bízták
meg. az építőrészleghez gyorsan beilleszkedett, döntően új építkezéseknél, a településen
dolgozott. Közben a Petőfi sándor Művelődési Házban egy évig gondnoki feladatokat
látott el. 1971-ben a Jászfényszaru nagyközségi tanács építőrészlegéhez került, és szak-
májában alkal mazták. a kőműves munka végzése során allergiája újból jelentkezett, ezért
új szakma megszerzését határozta el, melyet munkáltatója támogatott. 1974–76 között a
hatvani damjanich János szakmunkásképző Intézet esti tagozatán fapadlózó és
műanyagburkoló szakmunkás bizonyítványt szerzett. Új szaktudása az intézményi
felújításoknál, karbantartásoknál, új beruházásoknál jól hasznosult. 1976-tól
brigádvezetőnek bízzák meg. a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács Költségvetési
Üzemének megszűnésével 1983-ban munka viszonya is megszűnt. Ezt követően a
gaMEsz állományába, karbantartói munkakörbe került. Ezen a munkahelyen 23 évet
töltött el. Megbízható munkájára vezetői mindig számíthattak. szakmáján túl sok mindent
megtanult, sok mindenhez értett, amit az intézmények felújításánál, karbantartásánál
jól hasznosított. 2006 elején nyugdíjba vonult, de még néhány hónapot nyugdíjasként is
dolgozott. a városi rendezvények technikai előkészítését, lebonyolítását és utómunká -
latait folyamatosan segítette, tevékenységével hozzájárult ezek sikeréhez.

a település társadalmi életében eredményesen részt vett. fiatalon az MHsz-nek,
2002-től a fényszaruiak Baráti Egyesületének tagja.

urbán József
nyugalmazott karbantartó
Jászfényszaru, 1944. február 13. –
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sze gény pa rasz ti csa lád ban tusor Já nos és Ve res Má ria
szü lők har ma dik, Ilo na ne vű gyer me ke ként szü le tett.

nő vé re, Má ria és báty ja, Já nos már nem él nek. a he lyi ál ta lá nos
is ko la el vég zé se után 1963-tól a hat va ni Baj za Jó zsef
gim ná zi um gyors- és gép író Is ko lá já ban foly tat ta ta nul má nya it. a Baj zá ban mun ka
mel lett 1973-ban tett si ke res érett sé gi vizs gát. Mun ka kö ré vel össze füg gő en fo lya ma to san
ké pez te ma gát, leg utóbb 2003-ban szá mí tó gép ke ze lői vizs gát tett.

1966-ban há zas sá got kö tött zsámboki Im re gép ko csi ve ze tő vel, és két lá nyuk szü le tett.
zsu zsan na a ke res ke de lem ben, Il di kó a köny ve lés te rén dol go zik, je len leg a he lyi ta ka rék -
szö vet ke ze ti ki ren delt sé gen. Két-két uno ká ja van, zsu zsan na ré szé ről Bet ti na és lu cia,
Il di kó nál Mar tin és Han na. 40 évet él tek há zas ság ban, de nyug dí jas ként na gyon rö vid
időt, mert fér je 2007. feb ru ár 10-én hosszú be teg ség után el ha lá lo zott.

az el ső mun ka he lye a Jászfényszaru Köz sé gi ta nács nál volt. Ezt kö ve tő en a Jász be ré nyi
Köjál-nál, a he lyi áfész-iro dán, majd a tanács Költ ség ve té si Üzemé nél ad mi niszt rá to ri
mun ka kö rök ben al kal maz ták. 1977. szep tem ber 1-től nyug dí ja zá sá ig, 2006. szep  tem ber
19-ig a he lyi köz igaz ga tás ban ügy ke ze lői mun ka kör ben dol go zott. fel ada tát ké pez te az
éven te ke let ke zett 10-13 ezer ügy irat ik ta tá sa, az irat tá rak ke ze lé se, a le vél tár ral va ló
kap cso lat tar tás. az ira tok se lej te zé sét há rom éven ként vé gez te, a nem se lej tez he tő ira tok 
a le vél tár ba ke rül tek. El ké szí tet te az éves ha tó sá gi sta tisz ti kai je len té se ket, és ve zet te a
kap cso ló dó nyil ván tar tá so kat. Köz vet len kap cso la tot tar tott a köz szol gál ta tók kal, mely nek
so rán in téz te a la kos sá gi be je len té se ket, pa na szo kat. Min dig nap ra kész in for má ci ó val
ren del ke zett, ami vel nem csak sa ját, ha nem mun ka tár sa i nak mun ká ját is ha té ko nyab bá tet te.
Mun ká já ra mind vé gig nagy fo kú szor ga lom, át la gon fe lü li te her bí rás, pon tos ság volt
jel lem ző. Mun ka tár sai ud va ri as, se gí tő kész em be ri tu laj don sá ga i ért tisz tel ték.

az el múlt hét év ben sem tud ták nél kü löz ni a mun ka te rü le tén szer zett szak tu dá sát,
így mint nyug dí jast min den év ben né hány hó nap ra fog lal koz tat ták.

a kö zös sé gi mun ká ban mind mun ka he lyén, mind a te le pü lé sen szí ve sen és kész sé ge sen
vett részt. a Ma gyar Köz al kal ma zot tak és Köz tiszt vi se lők szak szer ve zet ének he lyi
szer ve ze té nél több mint két év ti ze den ke resz tül tit ká ri te en dő ket lá tott el. szak mai
mun ká já ért 1984-ben Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tő jel vény ben ré sze sült, de a Ki vá ló
tár sa dal mi Mun ká ért el is me rés nek is bir to ko sa.

sza bad ide jé ben kert jé ben szí ve sen dol go zik, és az uno kák kal va ló fog lal ko zás ra is
öröm mel sza kít időt.

zsáMboKi iMréné
ügykezelő
Jászfényszaru, 1949. március 19. –
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szegény parasztcsaládban ézsiás János földműves,
később ipari munkás és nagy Klára szülők Mária nevű

gyermekeként született. Egy húga, Klára a Kalapgyár, majd az
orion VII. gyáregységében minőségi ellenőr volt, fiatalon
elhunyt. általános iskolai tanulmányait Jászfényszarun végezte, 14 évesen Budapestre
ment tanulni. a Csepeli Magyar Posztógyárban kártolt fonó szakmunkás képesítést
szerzett, és szakmájában a gyárban helyezkedett el. a három műszakos munkarend nem
tette lehetővé a napi hazajárást, a magas albérleti költség miatt a gyári munkavégzést ott
kellett hagynia. szülei is kérték és támogatták abban, hogy hazajöjjön és Jászfényszarun
helyezkedjen el. az I. számú (Kossuth úti) napközi otthonos Óvodában dajka
munkakörre kerestek dolgozót, 1965 nyarán felvételt nyert és alkalmazták. folyó lászlóné
óvónőhöz került, aki a számára ismeretlen dajka munkakör feladataival a mindenre
fogékony és szorgalmas, gyermekeket szerető fiatal lányt gyorsan betanította. feladatát
képezte a gyermekek fogadása, étkeztetésének segítése, a délelőtti foglalkoztatásokhoz a
szemléltetőeszközök előkészítése, sok esetben készítése. az óvodai kollektívába gyorsan
beilleszkedett, és a rábízott gyermekek is megszerették, ragaszkodtak hozzá. szükségét
érezte, hogy általános műveltségét bővítse, így 1966-ban beiratkozott a hatvani Bajza
József gimnázium levelező tagozatára, ahol sikeres érettségi vizsgát tett. 1969-ben férjhez
ment rigó lászló állattenyésztő szakmunkáshoz, aki előbb szakmájában, majd műszaki
érdeklődése folytán traktorvezetőként dolgozott a helyi Béke Mezőgazdasági termelő -
szövetkezetben. Házasságukból Krisztina 1970-ben, zsuzsanna 1977-ben született. férje
1981-ben fiatalon elhunyt, két kiskorú gyermekét egyedül nevelte fel. Munkatársai ezekben
az években mellette álltak, segítették, erőt adtak számára. Krisztina általános ápolónő,
jelenleg gondozónőként dolgozik a helyi gondozási központban, zsuzsanna diplomás
gyógymasszőr. Krisztina révén két unokája van: Petra a Corvinuszon végzett, a naV-nál
dolgozik; Kitti az EltE-n tanul, pszichológusnak készül.

1973-ban a lakásához közelebb lévő II. számú (Hunyadi úti) napközi otthonos
Óvodához került, ahol Berze Jánosné óvónővel, később ludáné zsámboki zsuzsanna és
Palkovics Péterné óvónőkkel dolgozott egy csoportban. 45 évi szolgálati idővel 2006
decemberében nyugdíjba vonult. a művelődési miniszter eredményes munkájáért
1986-ban Miniszteri dicséretben részesítette. nyugdíjasként is rendszeres kapcsolatot
tart fent volt munkahelyével. Megnövekedett szabadidejében kézimunkázik, horgol,
szeret olvasni, és szívesen közreműködik reklámújságok helyi terjesztésében.

rigó LászLóné
nyugalmazott óvodai dajka
Jászfényszaru, 1947. szeptember 23. –
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sze gény  pa rasz ti csa lád ban, rimóczi Pál és nagy
Er zsé bet föld mű ves szü lők egye dü li gyer me ke ként

szü le tett. az ál ta lá nos is ko lát hely ben jár ta ki. ta nul má nya it
a jász be ré nyi Kál lai éva gim ná zi um ban foly tat ta, 1967-ben
érett sé gi zett. Mun ka mel let 1968-ban ké pe sí tett köny ve lő, 1970-ben gyors- és gép író
vég zett sé get szer zett. 1978-ban egy sé ges köz sé gi szak vizs gát tett le. a há rom éves
fel ső fo kú költ ség ve té si szak ké pe sí tést 1984-ben Bu da pes ten a Pénz ügy mi nisz té ri um
ál tal szer ve zett kép zés ke re té ben sze rez te meg. 1986-ban bel ső el len őri to vább kép zé sen,
1989-ben alap fo kú szá mí tás tech ni kai me gyei kép zé sen vett részt. 1994-ben köz igaz -
ga tá si alap vizs gá zott.

1973-ban há zas sá got kö tött szil ágyi lász ló tár no ki la kos sal. 1974-ben szü le tett lász ló
ne vű gyer me kük. 1980-ban el vált. Két fiú uno ká ja kö zép is ko lás, Má té 14, Mar tin 18 éves.

El ső mun ka he lye a gép ja ví tó ál lo más volt Jász be rény ben, ahol két évet ad mi niszt rá tor -
ként dol go zott. Je lent ke zett a Ma gyar Hon véd ség jász be ré nyi tü zér ez re dé nek ala ku la tá hoz,
ahol to vább szol gá ló tiszt he lyet tes, őr mes te ri rang ban. 1974-ig a tit kos iro da ve ze tő jé nek
he lyet te se volt. a Jászfényszaru nagy köz sé gi ta nács tól 1975 jú ni u sá ban ke res ték meg, és a
ta nács há zán ügy in té zői mun ka kört aján lot tak szá má ra. a mun ka kört el fo gad ta. 1977-ben
a Jászfényszaru nagy köz sé gi Kö zös ta nács V. B. szak igaz ga tá si szer vé nél költ ség ve té si
fő elő adó nak ne vez ték ki. a pénz ügyi cso port ve ze tői be osz tást 1996-tól – köz be jött be teg -
sé ge mi att – há rom évig töl töt te be. fel gyógy ulá sa után 2007. évi nyug dí ja zá sá ig új ból ezt a
mun ka kört lát ta el. ak tív ré sze se volt az éves költ ség ve té sek, fej lesz té si ter vek ki dol go zá sá nak
és meg va ló sí tá sá nak, az év kö zi költ ség ve té si ren de let mó do sí tá sok tes tü le ti ülés re tör té nő
elő ké szí té sé nek. az ön kor mány zat Pénz ügyi Bi zott sá gá nak ülé se in rend sze re sen részt vett,
a pénz ügyi tár gyú elő ter jesz té se ket ké szí tet te elő. a tes tü le ti ülé sek pénz ügyi dön té se i nek
vég re haj tá sát fo lya ma to san el len őriz te, se gí tet te a be ru há zá sok meg va ló sí tá sát.

1980–2007. de cem ber 31-ig a Jászfényszarui sport egye sü let gaz da sá gi ve ze tői fel ada ta it
lát ta el. a Jász ön kor mány zat ok szö vet sé gé nek pénz tá ro si fel ada tát éve kig vé gez te
tár sa dal mi mun ká ban. részt vett a te le pü lés gáz ve ze ték- és szenny víz há ló za tá nak ki épí té se
ér de ké ben lét re ho zott tár su lá sok meg szer ve zé sé ben és te vé keny sé gé ben.

több mint két év ti ze dig a ta gok kép vi se le té ben és bi zal má ból kül dött volt a
Jászfényszaru és Vi dé ke Kör ze ti ta ka rék szö vet ke zet nél és a Jász sá gi áfész-nál.

1982 no vem be ré ben szak mai te vé keny sé gé ért a Ma gyar nép köz tár sa ság Mi nisz ter -
ta ná csa Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tő jel vényt ado má nyo zott ré szé re.

sziLágyi LászLóné
nyugalmazott pénzügyi csoportvezető
Jászfényszaru, 1949. január 08. –
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Munkáscsaládban Kovács Mihály vasutas és Kerék-
gyártó Irén szülők hatodik, legfiatalabb, Erzsébet nevű

gyermekeként született. általános iskolai tanulmányait Emődön
végezte. érdeklődése a mezőgazdaság felé orientálódott. 15
évesen a gödöllői agrártudományi Egyetem nagygombosi tangazdaságában mező -
gazda sági munkát vállalt. 1968-ban szolnokon az áfor gáztöltő telepén szalag-
munkásként helyezkedett el. nagygomboson ismerte meg későbbi férjét, az ott
kiskatonaként szolgáló nagy sándor építésztechnikust, akivel 1969-ben házasságot
kötött. Két gyermekük született. Beatrix a Jászsági Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Jászberényi szakmai Központjának vezetője, két gyermeke, laura és ábel középiskolások.
sándor édesapja vállalkozásánál dolgozik, gyerekei: Boglárka általános iskolás, Viola
óvodás. a házasságkötés után1969 augusztusában Jászfényszarura került, mivel férje az
itt működő Béke Mgtsz szakembereként dolgozott. Még ugyanez év novemberében a
Kalapgyár jászfényszarui telepén varrónőként alkalmazták. 1974 szeptemberében
beiratkozott a hatvani Bajza József gimnázium levelező tagozatára, és négy év múlva
leérettségizett. 1977 májusától a Jászfényszaru és Vidéke takarékszövetkezetben
pénztárosi munkakörben helyezkedett el.

a munkahelyén másfél éves pénzügyi képzésen vett részt. Egyre felelősségteljesebb
munkával bízták meg, először könyvelő, majd hitelügyi előadó.

1987-ben a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács pénzügyi csoportvezetője kereste
meg és hívta, hogy köztisztviselőként a pénzügyön vállaljon munkát. a felkérést
megtiszteltetésnek és kihívásnak tekintette. Ismerte az ott dolgozó kollégákat, így
beilleszkedése gyorsan és zökkenőmentesen valósult meg. Munkaköri feladata sokrétű
és összetett volt. Munkáját a település fejlesztésével összefüggő feladatok szervezése és
végzése képezte. Közremű kö dött a tanács, majd az önkormányzat és intézményeinél 
a beruházások megvalósításában, a pénzügyi elszámolások bonyolításában. dolgozott a
fejlesztési javaslatok előkészítésében, részt vett azok kidolgozásában, majd a végrehaj -
tásában. Előkészítette a beruházási, a felújítási, a karbantartási terveket. a pályázatok
előkészítéséhez adatokat szolgáltatott, de sok esetben egy-egy pályázat teljes kidolgozását
is végezte. Köztisztviselői munkájára mindig jellemző volt a kitartás, a nagyfokú szorgalom,
az új iránti fogékonyság. szívesen közreműködött a települési programok, rendezvények
lebonyolí tásában. nyugdíjas éveiben több idő jut a kerti munkára, az unokákkal
kiegészült népes család alkalmankénti teljes kiszolgálására.

nagy sándorné
nyugalmazott műszaki ügyintéző
emőd, 1951. november 17. –
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Iparoscsaládból származik, Valyó János és Palásti Margit
szülők gyermeke. Iskoláit Jászberényben végezte. tanítói

diplomáját 1962-ben kapta meg. a jászfényszarui általános
iskolába 1962-ben került kinevezésre. több évtizedes kitartó,
precíz, kövezetes, szigorú munkáját a szülők örömmel, a tanuló gyermekek némi félelemmel
fogadták, felnőttként őszinte hálával gondolnak rá. az általa tanított osztályok igazi
közösségként és kimagasló tudással jutottak a felső tagozatba. élete legnagyobb
elismerése volt, ha az elsős szülők őt keresték meg. Egyik legkedvesebb emléke, amikor
a Papkastélyban 42 fős osztályt tanítva karácsonyra, a szeretet ünnepére készülve ő is írt
verset azon gyerekeknek, akik számára már nem találtak az olvasókönyvben. aktív életét,
munkáját Jászfényszarun töltötte. Emlékei és sikerei nagyban városunkhoz kötik.

az 1991. évi pedagógus nap alkalmából Miniszteri dicséretet vett át. 1996-tól nyugdíjas
éveit Jászberényben tölti. a Mi Újság Jászfényszarun? című helyi újság 4. évfolyamának
5. számában vele készült riportban feltett kérdésekből idézünk:

„1962. szeptember 1-jén egy fiatal tanítónő szállt le a jászberényi autóbuszról, hogy
élete első munkanapját elkezdje a Kastélyiskolában.

Hogyan is kezdődött, miért lett tanító? 
Erre azt illene felelnem, hogy már a pólyában tanító akartam lenni. A valóság azonban

ettől sokkal prózaibb. Az egészségi állapotom miatt olyan foglalkozást kellett választanom,
ami nem túl megterhelő. Visszagondolva jobban mellé sem foghattam volna, mert ha valahol
talpon kell lenni és nap mint nap maratont gyalogolni, az az első osztály. A hatéves gyereket
nem lehet asztal mellől dirigálni. Természetesen az eredmény nem maradt el.

Volt-e az életében olyan pedagógus, akire példaként tekint vissza?
Tudom, a köztudatban én nagyon szigorú tanító vagyok. Vállalom. Egy sok évtizedes

emlék jut eszembe: Az általános iskola harmadik osztályában új tanító bácsit kaptunk.
Nagyon szigorú volt, levegőt is alig mertünk venni az óra alatt. Mégis nagyon szerettük, és
sokat tanultunk Tőle. Akkor még nem készültem erre a pályára, tehát nem ő volt a példakép,
de azt hiszem Tőle tanultam olyan tartást, ami meghatározója volt életemnek.

Mit kapott a gyerekektől?
Sok szeretetet kaptam, és sikerélményben volt részem. Valahol azért kicsit szerencsésnek

is érzem magam, mert az általános iskolai pedagógusnak legsikeresebb, legtöbb élményt
nyújtó éve az első osztály. Igaz, ebben az eredményben az szülők munkája legalább ötven
százalékig benne van, de ez így teljes.”

vaLyó Margit
nyugalmazott általános iskolai tanító
Pestszenterzsébet, 1940. február 8. –
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Munkáscsaládban török István és Borbély Magdolna
szülők gyermekeként született, öccse István. 1985-ben

kötött házasságot lovász dénessel. Két gyermekük született:
nóra egyetemi hallgató, Bence technikusi képzésben részesül.

lakóhelyén végezte az általános iskolát, majd a lehel Vezér gimnáziumban érettségizett.
a Jászberényi tanítóképző főiskolán népművelés szakkollégiummal szerezte tanítói
diplomáját. 1987-ben a fényszarui iskolában állt munkába. tanítói munkáját mindig kitartó
szorgalommal és precizitással végzi. Munkatársai megbecsülésének is köszönhetően alsós
munkaközösség-vezetővé választották. az iskola igazgatója 2005-ben megbízta a helyettesi
feladatok ellátásával. Igazgatóhelyettesként jelentős szerepet vállalt a Kisiskola felújítási
munkálatainak szervezésében, amely épület a tanítás mellett helyet biztosít a művészeti
nevelésnek. 2006-tól ellátja a művészeti alapiskola vezetését is, amely ezidőszak alatt elnyerte
a kiváló minősítést. Köszönhető ez annak is, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a
nevelők és diákok munkáját, őszinte érdeklődéssel vesz részt minden rendezvényükön, és
kedves mosolya, dicséretei ösztönzőleg hatnak a diákokra és nevelőkre egyaránt.

a szülőkkel is a legnagyobb megértéssel, segítő szándékkal beszél. gyermekekkel
való törődésére, pozitív személyiségére sok tanítvány szeretettel gondol. az iskolát
következetesen képviseli a társadalmi partnerek előtt.

Ismereteinek bővítése érdekében a képzések állandó résztvevője. 2009-ben közoktatási
vezetőként diplomázott.

az iskolai és városi pályázatok írásában, megvalósításában aktívan részt vesz, a
hozzájuk tartozó feladatokat szívesen vállalja és önállóan végzi.

Példás családi élete mellett mindig jut ideje a közösségi tevékenységekre.
tagja a fényszaruiak Baráti Egyesületének, 2001-ben elnökségi tagnak, 2006-ban

tisztségviselőnek: titkárhelyettesnek választotta meg az egyesület tagsága. a féBE
rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában jelentős részt vállal. Munkája
elismeréseként 2008-ban az egyesület által adományozott Ezüst Kitűzőben részesült. a
város közösségi, társadalmi, egyházi életében sok területen tevékenykedik. Hosszú évek
óta szervezője, aktív résztvevője a nyári gyermektáboroknak. 11 éve önkormányzati
képviselő, jelenleg a szociális, Egészségügyi Idős- és Vallásügyi Bizottságot vezeti, melyre
szociális érzékenysége, segítőkészsége, jó erkölcsi érzéke alkalmassá teszi. tagja az
oktatási, Kulturális, sport és Ifjúsági Bizottságnak. lelkiismereti kérdés számára, hogy
rendszeresen részt vegyen a város és a civil szervezetek ünnepségein, rendezvényein.

Lovászné töröK MagdoLna
általános iskolai tanító, igazgatóhelyettes
Jászberény, 1966. június 19. –
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Paraszti családban született, Basa lászló és rimóczi
Klára szülők Judit nevű gyermeke. szülei saját földön

gazdálkodtak, majd a helyi termelőszövetkezetben dolgoztak.
édesanyját később az iskolakonyhán foglalkoztatták. édesapja
elhunyt. Húga, éva Jászfényszarun él, a gyIVI-nél áll alkalmazásban. az általános iskolát
helyben végezte, majd Jászberényben a lehel Vezér gimnáziumban 1970-ben érettségizett.
1972-ben gép- és gyorsíró, később alap- és középfokú tb-ügyintézői képesítést, 1978-ban
közgazdasági képesítő bizonyítványt szerzett. a Jászberényi tanítóképző főiskolán 1997-ben
kiváló minősítéssel művelődésszervező diplomát kapott. az 1999/2000-es tanévben
Budapesten romológiai alapképzésben részesült.

az érettségit követően 1970. július 1-től közel három évig Jászberényben állt
alkal mazásban: a városi könyvtárban, a Hűtőgépgyárban és a Magyar néphadsereg
alakulatánál dolgozott. 1973 májusától 9 évet a Kalapgyár jászfényszarui gyáregységében
különböző adminisztrációs, majd csoportvezetői beosztásokat töltött be.

1972-ben házasságot kötött török Imre villanyszerelő szakmunkással. Két gyermekük
született: Krisztina gyulán él, Csaba családjával Jászfényszarun. unokája natali Hanna.

a jászfényszarui általános iskolába 1982 júniusában iskolatitkári beosztásban került
felvételre, melynek során jól hasznosította korábbi munkaügyi ismereteit, és pontosan
végezte az iskola adminisztrációs munkáit. a főiskolai végzettség megszerzését követően
bekapcsolódott az iskola pedagógiai munkájába is. Képzettsége és egyénisége a
szervezőmunkában teljesedett ki. az intézmény szabadidő-szervezője lett. szorosan
együttműködött a diákönkormányzat vezetésével, és sokat fáradozott és tett a hátrányos
helyzetű gyermekekért. romológiai képesítése nagyban segítette a roma tanulók iskolai
tanulmányi tevékenységét, beilleszkedésüket, szabadidejük hasznos eltöltését. Munkájának
is köszönhető, hogy az iskolai Ki mit tud?-on megjelent a cigány folklór, melynek
színpadra vitelében közreműködött, és a gyerekek felkészítését segítette. osztályt is
kapott, és mint osztályfőnök kiemelt figyelmet szentelt a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatására, a tehetségek gondozására. Egyik meghatározó előkészítője, szervezője
az iskolai jótékonysági báloknak, a nyári iskolai táboroknak. 

Iskolán kívüli közösségi munkája is dicséretes. az önkormányzati képviselők és a
hivatal dolgozói is szívesen dolgoztak együtt vele. a gázhálózat fejlesztése, a szennyvíz -
csatorna kiépítése során küldöttként képviselte lakókörzetének polgárait. 2008 októberétől
előrehozott öregségi nyugdíjba vonult.

töröK iMréné
nyugalmazott szabadidő-szervező
Jászfényszaru, 1951. szeptember 16. –
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szegény paraszti családban született, édesapja Czeglédi
Pál, édesanyja lukács Margit növénytermesztéssel

foglalkoztak. Bátyja, Czeglédi Pál karbantartó lakatos 2013-ban
elhunyt. általános iskolai tanulmányait Jászfényszarun
végezte, majd gyors- és gépírásból szerzett bizonyítványt. tanulmányait a hatvani Bajza
József gimnáziumban folytatta, ahol érettségi vizsgát tett. 1973-ban kötött házasságot
réz sándorral, aki a Jászfényszaru nagyközségi tanács főelőadójaként, majd az általános
iskola tanáraként dolgozott. Útjaik 1989-ben elváltak, volt férje már nincs közöttünk.
Két gyermek édesanyja: Bertold a Közös önkormányzati Hivatal alkalmazásában
közterület-felügyelő, gergely a samsung Electronics Magyar zrt. gyárában szervizanyag-
csoportvezető. Első munkahelye a helyi pártbizottság volt, 1971. április 1-től adminisz t -
rátorként alkalmazták. 1976-tól a Jászfényszaru nagyközségi tanács munkavállalója,
ahol – igaz más szervezeti felépítésben és elnevezésben – a helyi polgármesteri hivatal
titkársági ügyintézőjeként dolgozott. 2011. július 1-jétől nyugdíjas éveit tölti.

a képzés, továbbképzés mellett a folyamatos önképzés is állandó napirenden volt
munkavégzése során, arra törekedve, hogy a munkahelyi elvárásoknak és kihívásoknak
maximálisan meg tudjon felelni. Középfokú munkaügyi szakképesítést szerzett,
államigazgatási ismereteit, közigazgatási alapismereteit bővítette. Kiemelkedő ismereteket
szerzett a munkajog területén. számítógép-kezelői tudását folyamatosan szinten tartotta,
tulajdonosa az Európai számítógép-használói Jogosítványnak 7 vizsga alapján. Munkaköri
feladatai sokrétűek voltak: a köztisztviselők, intézményvezetők személyi anyagainak
kezelése, az önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítése, a döntések végre-
hajtásának segítése a szerteágazó titkársági ügyekben történő közreműködésig.
Kiemelkedő az 1992-ben a városi címre benyújtott pályázat előkészítésében és a 2013-ban
megrendezésre került „20 éves a város” díszünnepség szervezésében végzett hathatós
közreműködése. a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács és Végrehajtó Bizottságának,
valamint az önkormányzat képviselő-testületének üléseiről készített jegyzőkönyvei és
írásos anyagai közel 150 kötetet számlálnak, nagy része már a levéltár polcain nehezedik.

szorgalmas, lelkiismeretes, kitartó és precíz munka jellemezte 40 éves köztisztviselői
munkáját. nyugdíjas éveiben hódolva növényszeretetének örökzöld növényeket nevel
kertjében, melyből néhány darab díszíthette a település közterét. tevékeny segítője és
részese máig is a település egyes közösségeinek, illetve rendezvényeinek. Boldog
nagymama, 2013-ban megszületett várva várt unokája, ifj. réz Bertold.

czegLédi gabrieLLa
nyugalmazott titkársági ügyintéző
Jászfényszaru, 1954. október 5. –
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édesapja, Juhász János az építőiparban kőműves
szakmunkásként, édesanyja, Kiss Piroska takarítónőként

dolgozott, gyermekük Piroska. öccse, János vállalkozó. az
általános iskolát helyben végezte. 1976. augusztus 28-án
házasságot kötött Kovács József autószerelő szakmunkással. Házasságukból két gyermek
született: tamás karosszérialakatos, nős, Péter autóvillamossági szerelő. Márton unokája
az általános iskola harmadik osztályos tanulója.

Első munkahelyén a lehelkürt Mezőgazdasági termelőszövetkezet savanyító
üzemébe 1971-ben került felvételre. Ezt követően a Kalapgyár jászfényszarui gyáregységének
varrodájában, a műbőrkalapgyártásban betanított munkásként dolgozott. 1980-ban a
Jászsági áfész régi kaszinó éttermének konyháján hat évig alkalmazták, ételek
előkészítésében és elkészítésében vett részt.

1986 júniusában jelentkezett és felvételt nyert az I. számú (Kossuth úti) napközi
otthonos Óvodába, dajka munkakörbe. 1993-ban a dajka képesítést megszerezve, azt
követően képesített dajkaként dolgozott egészen 2011. április 21-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Mindig csendes, kedves segítője volt az óvónőknek, a rá bízott feladatokat maradéktalanul
ellátta. nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek higiénikus és esztétikus környezetének
kialakítására és megtartására. Igyekezett megláttatni a gyermekekkel a szépet, és meg-
tanítani őket arra, hogy az értékeket megbecsüljék és megóvják.

a gyermekek minden apró, pozitív megnyilvánulását dicsérte, és ez ösztönzően hatott
a gyermekekre. a segítés a gyermekeken nem abban nyilvánult meg, hogy elvégezte
helyettük a feladatot, hanem szinte meseszerű magyarázattal tanítgatta őket a
munkafázisok elsajátítására. szabadidejében sokszor mesélt a gyerekeknek, és szívesen
vált ő is gyermekké úgy a csoportszobában, mint az udvaron vagy egy-egy kirándulás
alkalmával. a óvónő távollétében sokat játszott a gyermekekkel körjátékokat, szabály -
játékokat, és a tanult verseket, mondókákat is szívesen gyakorolták. Megjelenése,
viselkedése példamutatóan hatott a gyermekek személyiségére. Mindig mosolyogva
lépett a csoportszobába, a gyerekek nagyon szerették és ragaszkodtak hozzá, szinte
pótanyukájukként kedvelték. folyó lászlónéval, Berze Judittal, Mezei zsoltnéval is
dolgozott egy csoportban. a napi munkákon túl szívesen besegített és részt vett az
óvodán belüli és kívüli programokban, legyen az farsangi bál, szüreti bál, óvodai
kirándulás, séta, egy-egy galéria kiállításához anyag biztosítása. nyugdíjasként szívesen
kézimunkázik, gobelinezik, köt, de a kertben is szívesen végez munkát.

Kovács Józsefné 
nyugalmazott óvodai dajka
Hatvan, 1956. augusztus 26. –
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földművescsaládban tanczikó István és Kiss Mária
szülők egyedüli, Mária nevű gyermekeként született.

általános iskolai tanulmányait helyben végezte. a jászberényi
Kállai éva gimnáziumban 1970-ben érettségizett. érettségi
után a Jászberényi Járási földhivatalnál előadói munkakörben alkalmazták. 1970 őszén
házasságot kötött Pál ferenc mezőgazdasági gépszerelő szakmunkással. Házasságukból
két gyermekük született, Miléna (1973) és ferenc (1982). Miléna házasságából született
unokája, dominik középiskolás.

Már kislány kora óta vonzotta a pedagóguspálya, ezért 1971. február 1-től a
jászfényszarui I. számú napközi otthonos Óvodában képesítés nélküli óvónőként
helyezkedett el. az új kollektívába gyorsan beilleszkedett. az óvoda vezetője és kollégái
szeretettel tanították az új ismeretekre, melyre fogékony volt. Egy év gyakorlati idő után
a munkáltató javasolta az óvónői képesítés megszerzését, így jelentkezett a szarvasi Brunszvik
teréz Óvónőképző főiskola levelező tagozatára. 1974 júniusában kapott óvónői diplomát.

Kiemelt figyelmet, sajátos foglalkozást biztosított az óvodához lakóhely szerint tartozó
cigány lakosság óvodáskorú gyermekeinek nevelésére. urbán Józsefné, gergely Istvánné
és Borbély lajosné dajkákkal dolgozott együtt, akik segítették a csoportban folyó munkát.
Később csoportonként két óvónővel és egy dajkával dolgozott. Kővágó Jánosnéval, Mezei
zsoltnéval és réz ferencnével heti, majd kéthetenkénti váltásban délelőtt, illetve délután
dolgozott közös csoportban.

fontosnak tartotta, hogy a különböző környezetből érkező gyermekek mielőbb
beilleszkedjenek az óvodába, amit a szülők bevonásával és a kolléganők közös
együttműködésével biztosított. a gyerekek minden esetben iskolaéretten, felkészülten
kezdhették el az első osztályt az általános iskolában. Csoportjában családias, jó légkör
volt jellemző, amely pozitívan hatott a többi csoport tevékenységére is. Őszintén szerette
a gyerekeket, azok is ragaszkodtak hozzá. a gyermekek szeretete és a velük való törődés
mellett az idő múlásával fiatal kolléganőit is szívesen segítette pályafutásuk során.

1991-ben Eredményes Munkáért kitüntetésben részesült. az óvodai ünnepségek szín-
vonalas megtartásához, a gyerekek felkészítéséhez tevékenyen hozzájárult. a 2012-ben
megalakult városi énekkar egyik alapító tagja.

Megnövekedett szabadidejét családjára, az özvegy, idős édesanyjával való törődésre
fordítja, és a szülei által végzett – gyermekkorában megszeretett – tevékenységet folytatva
szívesen kertészkedik.

PáL ferencné 
nyugalmazott óvónő
Jászfényszaru, 1952. április 14. –
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szegény paraszti családban, levocs János és Palócz
Mária szülők Ilona nevű gyermekeként született. nővére,

Mária 14 évvel idősebb nála. általános iskolai tanulmányait
Jászfényszarun végezte. Jó képességű, de édesapja betegsége
miatt a család anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy nappali tagozaton tanuljon tovább.

a hatvani Bajza József gimnáziumban munka mellett levelező tagozaton tanult, 1974-ben
érettségizett. a középiskolát követően szarvason felvételt nyert az óvónőképző főiskolára,
és 1979-ben óvodapedagógus diplomát kapott. fiatalon, 1970. március 16-án dajkaként
ált munkába a település I. számú napközi otthonos Óvodájában.

1973-ban házasságot kötött réz ferenc autószerelővel. Házasságukból Enikő és Judit
nevű gyermekeik születtek. leányai férjezettek, egy-egy unokával ajándékozták meg,
Bencével és noémival, akik középiskolai tanulók. férje fiatalon, 1999-ben hirtelen elhunyt.

1976-tól képesítés nélküli, 1979-től diplomás óvónőként dolgozott egy munkahelyen
egészen 2011. április 21-ig, nyugdíjazásáig. az eltelt évek alatt számtalan gyermeket nevelt
szépre, jóra, és készített fel az iskolára. Munkáját a pontosság, gyermekszeretet, meg-
bízhatóság jellemezte. a rábízott gyermekeket mindig lelkiismeretesen, legjobb tudása
szerint nevelte, oktatta. Óvónői pályafutása alatt mindig kiemelt figyelmet fordított a
nehéz sorban élő, hátrányos helyzetű gyermekekre, tette ezt hosszú ideig gyermekvédelmi
felelősként, majd a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként. az óvodai rendezvények
dekorációjánál mindig lehetett számítani segítségére, ötleteire.

1983-ban elvégezte az óvónők „ábrázolás” nevű speciális tanfolyamát. 1989-ben
Jászberényben szabás-varrás tanfolyamon sikeres vizsgát tett. 1992-ben boltvezetői
szakképesítést szerzett, és másodállásként Virág és ajándék boltot nyitott. az üzletben
alkalmazta érettségizett, virágkötő képesítésű Enikő lányát, majd a forgalom bővülésével
Juditot is. Közösségi munkája a KIsz-ben, majd a közéletben folytatódott. 1973-tól
három cikluson át 1985-ig tagja a Jászfényszaru nagyközségi tanácsnak, majd a
Jászfényszaru nagyközségi Közös tanácsnak. a honismereti és helytörténeti táborok,
jótékonysági rendezvények rendszeres támogatója, a hittanos táborok, lovas ren-
dezvények részese, segítője. 1988-ban pedagógusnap alkalmából Eredményes Munkáért
miniszteri kitüntetést kapott. 2011-ben a féBE Elnöksége Kitüntető Plakettet adományozott
részére a városi és egyesületi rendezvények, különös tekintettel az egyesületi bálok
segítéséért, támogatásáért. 

nyugdíj mellett családi vállalkozásként a virágüzletet vezeti.

réz ferencné 
nyugalmazott óvónő 
Jászfényszaru, 1954. szeptember 22. –
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szegény paraszti családban született, Palócz lászló és
Veres Mária szülők Magdolna nevű gyermeke. édesapja

haszonbérelt földön gazdálkodott, és alkalmi munkát vállalt,
majd a téeszek megalakulásától a kertészetben paprika -
termesz tőként dolgozott. szülei már nem élnek. Húga franciska. az általános iskolát
szülőhelyén jeles eredménnyel végezte. szülei továbbtaníttatták, a jászberényi Kállai éva
gimnázium általános tagozatán 1970-ben érettségizett. a középiskolát befejezve 1970.
július 24-én orvosírnokként dr. tóth József körzeti orvos mellett kezdett el dolgozni. 

1971-ben házasságot kötött annus lászló lakatos szakmunkással. 1974-ben szilvia
nevű gyermekük született, aki mérlegképes könyvelői képesítést szerzett, szakmájában
dolgozik, férjezett. unokái: Márk általános iskolás, lili óvodás.

1981-ben elvált férjétől, majd 1983-ban újra megházasodott. férje, zsámboki István
víz-, gáz- és központifűtés-szerelő képesítésű vállalkozó. a férje hozta a házasságukba
kétéves, zsolt nevű gyermekét, őt saját fiaként nevelte és szereti. férje 2006-ban elhunyt.

1970–72 között szolnokon munka mellett kitűnő eredménnyel általános
rendelőintézeti asszisztens szakképesítést szerzett. a végzettség megszerzése után
asszisztensi besorolást kapott. 1978-ban átkerült dr. lakatos Béla ügyvezető főorvos
mellé, akivel annak nyugdíjazásáig együtt dolgozott. a körzetet átvevő dr. Palencsár
Csaba háziorvos mellett 2000-ig közalkalmazotti státuszban tevékenykedett, azt követően
a dr. Palencsár és társa Bt. alkalmazásában állt. rokkantnyugdíjának megállapításáig – és
még ezt követően 2012. július 31-ig részmunkaidőben – látta el körzeti asszisztensi feladatait.

Munkavégzése során a betegek érdekét tartotta szem előtt, igyekezett a várakozási
idő lecsökkentésére, valamint hogy munkavégzése során minél kisebb fájdalmat okozzon
(kötözés, injekció) a pácienseknek, és lelkileg is segítette gyógyulásukat.

ötévenként részt vett szolnokon a kötelező továbbképzésen, mely vizsgával zárult.
az itt szerzett új ismereteket, módszereket a betegek érdekében alkalmazta munkája
során. a település társadalmi, közösségi életébe is bekapcsolódott. 1970-től tagja az
Egészségügyi szakszervezetnek, ahol sokáig csoportbizalmi feladatot látott el. 2010 végére
korábbi egészségi állapota rohamosan romlott, így I. fokozatú rokkantnyugdíjat
állapítottak meg számára. szakmai munkájáért az egészségügyi miniszter 1981-ben
Kiváló Munkáért kitüntetésben részesítette. Korábban szabadidejében a szüleitől tanult
kertészkedéssel foglalkozott, de szeret kézimunkázni, horgolni, kötni. az olvasás és
keresztrejtvényfejtés kikapcsolódást jelent számára.

zsáMboKi istvánné 
nyugalmazott asszisztens
Jászfényszaru, 1952. február 2. –
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anyai nagyszülei földműveléssel foglalkoztak. édesanyja,
Borbély Ilona 1954-ben kötött házasságából született

Juhász éva nevű gyermeke. Egy húga van, Mária. a szülők a
házasságkötés után rövid időn belül elváltak, édesanyja
szüleinél nevelte fel két gyermekét. Jászfényszarun végezte az általános iskolát. a család
megélhetését segítve 14 éves korában munkát vállalt. Budapesten a Csepeli Csőgyárban
adminisztrációs területen alkalmazták. a postázóban dolgozott, és a részlegek közötti
kézbesítést végezte. a munkahelyén 1972-ben kihelyezett oktatás keretében gyors- és
gépíró végzettséget szerzett. Hazavágyott, és a budapesti Kalapgyár fényszarui telep -
helyének fejlesztése folytán munkalehetőség adódott számára. 1973 augusztusában a
Kalapgyár dózsa györgy úti telepén irodai munkakörben alkalmazták, melybe beletartoztak
az adminisztrációs feladatok, a telefon, a telex kezelése, értekezletek jegyzőkönyvezése,
különböző kimutatások, nyilvántartások vezetése.

1974-ben a vállalat támogatta középiskolában történő továbbtanulását, és 1978-ban
a hatvani Bajza József gimnázium levelező tagozatán érettségizett.

1975-ben házasságot kötött dobák zoltán vasszerkezeti lakatossal. gyermekük
zoltán, aki pék szakmát tanult, jelenleg a samsung dolgozója, nős. unokája, dominika
általános iskolai tanuló.

a Kalapgyárban a titkársági munkavégzéshez kapcsolódva folyamatosan képezte magát.
többek között elvégezte a tÜK-tanfolyamot (titkos ügyek kezelése). a titkárságon a gyár
megszűnéséig, 1983. december 31-ig volt alkalmazásban. a dolgozók nagyobbik része az
orion VII-es számú gyáregységéhez került, 50-60 fő a Béke Mgtsz melléküzemágában foly-
tatta a nyárikalapgyártást, ahová ő is került, és bérszámfejtő munkakörben dolgozott. Két
év után a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanács adócsoportjához előadói munkakörbe
került, majd rövid időn belül 1986-ban áthelyezték a gaMEsz-hoz. Itt feladatköréhez
tartozott az étkezési (óvodai, iskolai) térítési díjak beszedése, napi összesítése, lejelentése,
szociális támogatások kifizetése, raktári készlet kezelése, szerszámok nyilvántartása,
kiadása, a szervezet levelezéseinek végzése. Ezen a munkahelyen és munkakörben 25
évig tevékenykedett. 2011. október végén nyugállományba vonult, de nyugdíjasként még
egy évet dolgozott. Munkahelyein a településért közösségi emberként sokat tett. a Kalap-
gyárban végzett munkáját 1980-ban Kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerték el.

szabadidejét a családra, édesanyjára, unokájára fordítja. érdeklődéssel kíséri a város
életét, szívesen részt vesz rendezvényein.

dobáK zoLtánné 
nyugalmazott előadó
Pásztó, 1956. január 15. –
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szegény paraszti családban Csontos István és lukács
terézia szülők gyermeke. édesapja dévaványáról

került ide, édesanyja árván nőtt föl, így a nagyszülők hiányát
a nagynénik, nagybácsik pótolták. szülei gyermekként
fokozatosan bevonták a ház körüli munkák végzésébe. a segítségre szükség volt, mivel
a szülők hajnaltól késő estig dolgoztak a határban, később a tsz-ben részes művelő
kertészek voltak. az általános iskolában jól tanult. Közgazdasági szakközépiskolában
szeretett volna továbbtanulni, de a szolnokon levő iskola költségeit szülei nem tudták
vállalni. a jászberényi lehel Vezér gimnáziumban 1975-ben érettségizett. a középiskola
után a Pénzügyi és számviteli főiskolára felvételizett Budapestre.  

Első munkahelyén, a Jászfényszaru és Vidéke áfész-nál élelmiszerbolti eladóként
dolgozott. Ez a munka ambícióját nem elégítette ki, többre vágyott. Egy év után a Kalapgyár
személyzeti vezetőjének hívására munkahelyet változtatott. Először a titkárságon
helyettesítő munkakörben, később a személyzeti osztályon közművelődési előadóként
dolgozott. a dolgozók szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését szervezte, így
országjáró kirándulásokat, színházlátogatásokat bonyolított le.

1978-ban férjhez ment Karizs tiborhoz, aki érettségi után Budapesten dolgozott,
jelenleg Jászfényszarun karbantartóként áll alkalmazásban. 1982-ben megszületett
gyermekük, Evelin, aki a Jászfényszarui Közös önkormányzati Hivatal pénzügyi
csoportjában köztisztviselőként dolgozik. 

a Kalapgyár felszámolásával a gyesről visszajövet automatikusan az orion dolgozója
lett, ahol a szállításon kapott feladatot. 1988-ban az akkori közös tanácsi vezetés
megkeresésére elvállalta a gaMEsz egyszemélyi vezetését. a szervezet három települése
összes intézményének pénzügyi előirányzat szerinti folyamatos gazdálkodásának követését,
bizonylatok könyvelését, bérek kifizetését, anyagbeszerzését, rendszeres karbantartásait
intézte, és hozzájuk tartozott a közterületek gondozása is. Munkája az elmúlt 25 évben
új feladatokkal egészült ki, 2013-ig a gaMEsz végezte a víz- és szennyvízszolgáltatást,
amely egyre felelősségteljesebb, összetettebb vezetői munkát igényelt. az intézmények
jogszerű gazdálkodásában jelentős az érdeme. az állandó 30 fős létszám mellett 1992-től
évente 12 - 20 fő közmunkást foglalkoztat, akiknek munkáját szervezi, ellenőrzi. 2002-től
műszaki vezető is segíti a megnövekedett intézményi karbantartási, felújítási,
üzemeltetési feladatok ellátását. Határozott és szigorú vezető.

szabadidejében férjével kertészkedik, de szeret kézimunkázni is.

Karizsné csontos terézia
gaMesz-vezető
Jászfényszaru, 1957. 02. 09. –
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Harmath József és sípos Ilona szülők gyermeke. Két
húga van, Ilona és zsuzsanna. a család 1971-ben

Ivándárda (Baranya megye) kisfaluból került Jászfényszarura.
tanulmányait befejezve csatlakozott Jászfényszarun család-
jához. az általános iskolát lakóhelyén végezte, majd Pécsre került szakmunkásképző
intézetbe, ahol emelt szintű képzés keretében 1975-ben ács szakképesítést szerzett.
1976-ban házasságot kötött Boros Mária kirakatrendező és dekoratőr beosztásban
dolgozó jászfényszarui lakossal. Házasságukból két gyermek született: tímea szociál -
pedagógus diplomával rendelkezik, kormánytisztviselő és dorottya kereskedő,
szakmájában dolgozik. dorottya révén két unokája van: anna ötéves, Emma kettő. 

Első munkahelyén a budapesti földgép Vállalatnál szakmájában nyolc évet töltött el,
azt követően 1989-ig Budapesten kisiparosnál dolgozott. 1990-től folyamatosan német -
országban építésvezető.

Középfokú tanulmánya során az első magyarórán, mikor tanára meghallotta a
hangját, Petőfi sándor: a nép című versét adta a kezébe, hogy tanulja meg. Verseket
elemeztek, versenyekre készítette fel és küldte, ahol dobogós helyezéseket ért el.

Megtudta, hogy Jászfényszarun működik irodalmi csoport, melynek megkereste
csoportvezetőjét, és belépett a fortuna Együttesbe. Kovács andrásné látva felkészültségét
az irodalmi műsorokban szerepeltette, és versmondó versenyekre küldte. a járási, megyei
versenyeken a csoport, ő pedig egyénileg is indult, minden esetben sikereket ért el. 1976-ban
a salgótarjánban megrendezett József attila országos Versmondó Versenyen már arany
fokozatot kapott. több országos versenyen és egy Ki mit tud?-on indult, melyeken jól
szerepelt. 1982-ben saját kedvtelésből írt szerelmes verseit – dorottya leánya javaslatára –
átdolgozta, amely a Himnusz a pávának című verseskötet anyagát képezte, és 2008 kará -
csonyára jelentette meg. 2008-tól tudatosan írt verseinek következő gyűjteményes kötete
Hű szerelem címmel 2010 karácsonyára került kiadásra. 2012-ben egy budapesti verskiadó
kereste meg, hogy egy antológiai kötethez adjon öt verset. a könyv 2012-ben látott
napvilágot. az elmúlt 38 évben nemzeti ünnepeken, társadalmi esküvőkön, egyéb városi és
civilszervezeti rendezvényeken mondott verset. Vallja: „Ha azt akarod, hogy az emberiség
megértse a költő gondolatát… a verset ne szavald, hanem mondd!”. Külföldi munkája
mellett, ha ideje engedi, továbbra is szereplője verseivel a városi rendezvényeknek, és
készségesen segíti a hozzá forduló helyi versmondókat egy-egy versenyre való
felkészülésükben. Versesköteteivel, szereplésével öregbíti Jászfényszaru jó hírnevét.

HarMatH József 
építésvezető
Mohács, 1957. november 25. –
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földművescsaládban született, Boros Johachin és
tanczikó Mária szülők gyermeke. általános iskolába

Jászfényszarun járt, tanulmányait a jászberényi Kállai éva
gimnáziumban folytatta, és 1971-ben érettségizett. az
általános iskolában, majd a középiskolában is szeretett rajzolni, érdeklődést tanúsított a
képzőművészet iránt. a középiskolát követően szeretett volna kirakatrendező és dekoratőr
szakmát szerezni, de elkésett a jelentkezéssel. a jászberényi tanács adócsoportjánál
adminisztrátorként helyezkedett el. 1972-ben már figyelte a lehetőséget, és jelentkezett az
országos beiskolázású budapesti Kirakatrendező és dekoratőrképző Iskolába, ahol mintegy
120 fő tanult évente. sikeres felvételi után kétéves emeltszintű nappali tagozatos
szakmunkás képzésben vett részt. a jászfényszarui áfész-szal kötött tanulmányi
ösztöndíjszerződést, ami azt is jelentette, hogy az iskola után szakmájában alkalmazták.
a képesítés megszerzését követően 1974-ben a jászfényszarui áfész-nál munkába állt.
Jászfényszaru, Pusztamonostor és Jászágó üzleteinek kirakatait rendezte, és belső deko-
rációját végezte. 1975-ben jászberényi központtal létrejött az Egyesült Jászsági áfész,
így bekerült Jászberénybe, ahol négyfős dekorációs csoportban dolgozott. a Jászság tíz
települése tartozott hozzájuk, évszakok és ünnepek szerint dekoráltak az üzletekben.

1976-ban házasságot kötött Harmath József ács-állványozó szakmunkással,
házasságukból kettő leánygyermek született, és kettő unokája van.

Munkahelyét 1993-ban otthagyta. önálló vállalkozásba kezdett, szakmájában cég-
és reklámtáblákat készített. Három év elteltével volt kolléganőjével Jászberényben
vállalkozást nyitottak a dózsa györgy úton. 2002 végén a kézzel végzett dekorációs
megrendelések drasztikus csökkenésével a vállalkozást fel kellett számolni. 2003 januárjától
lakóhelyén, a polgármesteri hivatalnál technikai munkakörben alkalmazták 2012.
augusztusi nyugdíjazásáig. Munkája mellett szívesen végezte városi és egyéb rendezvények
dekorációs munkáit, a nemzeti ünnepek, városnapok, a féBE bálok szép és ízléses dekorációi
nagyban emelték a rendezvények színvonalát. a művelődési ház és a különböző
egyesületek kiállításainak összeállításában, megrendezésében az elmúlt harminc évben
nagyon sok alkalommal közreműködött. Kifinomult ízlése alapján végzett munkája,
tevékenysége a közízlést formálta. segítőkész, szorgalmas munkája folytán közmeg-
becsülés övezi. a féBE 2008-ban Kitüntető Plakettben részesítette.

nyugdíjasként szabadidejének jelentős részét az unokákra fordítja; a rendezvényeken
továbbra is csodálhatjuk dekorációit.

HarMatHné boros Mária
nyugalmazott technikai dolgozó
Jászfényszaru, 1952. április 29.–
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Munkáscsaládban Béczy Imre és Kiss Klára első szü lött,
ágnes nevű gyermekként született. édesapja kubikus

volt, 1968-ban elhunyt. testvére, Imre 1964-ben született.
özvegy édesanyja férjhez ment, 1969-től nevelőapja Csuka
Béla, aki 2000-ben elhunyt. az általános iskolát Jászfényszarun végezte. Ezt követően
nappali tagozaton 1972-1974-ig Hatvanban gyors- és gépíró szakképesítést szerzett.
Középiskolai tanulmányait munka mellett a hatvani Bajza József gimnáziumban folytatta,
és 1983-ban érettségizett.

1975-ben férjhez ment Jáger sándor ács-állványozó szakmunkáshoz. 1976-ban sándor,
majd 1984-ben dolli nevű gyermekük született. férjétől 1985-ben elvált, ezt követően
még 9 évig együtt éltek. a volt férje 1998-ban elhunyt. nőtlen fia vele lakik, lánya, dolli
önálló családban él férjével és kislányával, a 4 éves szonjával.

Első munkahelye 1974-től a Jászfényszaru nagyközségi tanácsnál volt, ezt követően
az MszMP nagyközségi bizottságánál, 1979-től a Jászfényszaru nagyközségi Közös tanácsnál
dolgozott adminisztrátorként, 1981-től titkársági előadóként, 1987-től az adócsoportnál
jelenleg főmunkatárs beosztásban. adóigazgatási feladatai közé tartozik a gépjárművek,
építmények adókivetése, adóbeszedése, az adók módjára behajtandó köztartozások
végrehajtása, behajtási cselekmények végzése. az ügyfelekkel emberségesen és körül -
tekintően foglalkozott, mérlegelve anyagi és szociális helyzetüket. nagy hangsúlyt fektetett
a költségvetést megalapozó adóbevételek teljesülésére. Közreműködött az adórendeletek
kidolgozásában. a munkaköréhez előírt követelményekhez szükséges képesítéseket mindig
megszerezte: általános államigazgatási ismeretekből eredményes vizsgát tett, elvégezte az
Ml Közép iskolát. számítástechnika területén szövegszerkesztői, majd később ECdl-vizsgát
tett. 1994-ben kiválóan megfelelt minősítéssel közigazgatási alapvizsgázott, mely a pályán
maradás feltétele volt. 2005-ben ingatlanforgalmazó és értékbecslő képesítést szerzett.
2013. évben közigazgatási továbbképzés keretében eredményesen vizsgázott közigaz-
gatási hivatásetikából, korrupciós kockázatok kezeléséből és a helyi önkormányzatokról
szóló törvényből. a helyi választásokon 1990-től a Választási Bizottság mellett
jegyzőkönyvvezetőként vett részt. a Polgári Védelmi szolgálatban a riasztóőrs kiértesítő
parancsnoka. Közösségi munkában szívesen vett részt, 1973-tól 1975-ig a területi II.
KIsz-alapszervezetnek a  titkára volt. tagja volt a 40. születésnapját ünneplő fortuna
Együttesnek. szabadidejét házimunkával, főzéssel, kertészkedéssel tölti. a sze ret teivel,
családtagjaival, unokájával való foglalkozás a kikapcsolódást jelenti számára.

Jáger sándorné
adóügyi főmunkatárs
Jászberény, 1957. november 12. –
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Munkáscsaládból származik, Pál István és rácz Piroska
szülők éva nevű gyermeke. öccse, István a Honvédelmi

Minisztérium ezredese. édesapja fiatal korában nehéz fizikai
munkát végzett, később gépkocsivezető volt a jászberényi
Jászsági áfész-nál, 2009-ben súlyos betegség után elhunyt. édesanyját nyugdíjba
vonulásáig a helyi orion VII-es számú gyáregységben foglalkoztatták. Idős, özvegy édes -
anyjának segítője, támogatója. az általános iskolát helyben végezte, majd a hatvani gyors-
és gépíró iskolában tanult, ahol 1974-ben kiváló eredménnyel végzett. Ezt követően az
akkori községi tanács részéről megkeresték, hogy adminisztrátori munkakörben szívesen
alkalmaznák. a felkérést örömmel elfogadta, és 1974. január 16-án elkezdett dolgozni a
községházán. Pár év elteltével ügyintézőnek nevezték ki.

1977-ben házasságot kötött Molnár ferenc helyi lakossal, aki az asztalos szakmában
dolgozott, 2011 óta nyugdíjas. 1979-ben megszületett leányuk, Erika, aki a hatvani Bajza
József gimnázium és Egészségügyi szakközépiskola elvégzése után gyulán folytatta
főiskolai tanulmányait, és diplomás ápolóként végzett, Budapesten lakik, egészségügyi
területen dolgozik.

Munka mellett továbbtanult, és a hatvani gimnázium elvégzése után leérettségizett.
az első tíz évben az adócsoportnál tevékenykedett, feladatai között szerepelt az

adókivetések, behajtások, helyszíni ellenőrzések végzése. Ezt követően 15 évig foglalkozott
az iparral, kereskedelemmel összefüggő hatósági feladatokkal: iparigazolványokat,
működési engedélyeket, vállalkozói igazolványokat adott ki. Intézte a mozgáskorlátozottakkal,
közgyógyellátással kapcsolatos ügyeket, az állat- és növényvédelemmel kapcsolatos
teendőket.1997-től 2012. december 31-ig jegyzői hatáskörű gyámügyi ügyintézőként
végezte munkáját. 2013 januárjától – a hatáskörök átcsoportosítása, illetve a járási hivatalok
megalakulása után – jelenleg szociális ügyintéző a Jászfényszarui Közös önkormányzati
Hivatalban. Közel 40 éves munkaviszonya alatt folyamatosan képezte magát, fejlesztette
tudását annak érdekében, hogy magas színvonalon tudja ellátni feladatait. Munkáját
pontosan, lelkiismeretesen, kellő empátiával végzi. Jó kapcsolatot alakított ki 
a gyermekvédelemmel foglalkozó szervekkel, koordinálta tevékenységüket. Munkájában a
gyermekek érdekét helyezte előtérbe, együttműködve a családokkal. Előkészítette 
a gyermekvédelemmel kapcsolatos önkormányzati rendelettervezeteket.

szívesen végzett tevékenységei a kézimunkázás, a verseskönyvek lapozgatása. szívesen
áll családtagjai, rokonsága, ismerősei rendelkezésére.

MoLnár ferencné 
főmunkatárs
Jászfényszaru, 1957. augusztus 30. –
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forrásoK
Jász-nagykun-szolnokvármegye Hivatalos lapja 1903. I. évf. 7. sz. 2.
Jászfényszaru község. Képviselő testületi közgyülések jegyzőkönyve 1909. évre Magyar Nemzeti Levéltár

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL-JNSZML)
Jászfényszaru nagyközség képviselőtestületi közgyűléseinek jegyzőkönyve. 1910–1911 MNL-JNSZML
Jászfényszaru Képviselőtestületi és Egyházvédnökségi közgyűlések jegyzőkönyve. 1912–1921-ig

MNL-JNSZML
Jászfényszaru község Közgyűlési jegyzőkönyve 1921. évre. 1921. máj. 31-től 1923 dec. 31-ig Mutató

A-Z MNL-JNSZML
Jászfényszaru község közgyűlési jegyzőkönyve 1945–1948. Mnl-JnszMl
Jászfényszaru tanácsi jzkv. 1950–1957. Mnl-JnszMl
Jászfényszaru V. B. jzkv. 1950–1957-ig Mnl-JnszMl
Jászfényszaru tanácsülés jegyzőkönyve 1958–1970. Mnl-JnszMl
Jászfényszaru tanácsülés jegyzőkönyve 1971–1974. Mnl-JnszMl
Jászfényszaru tanács V. B. ülések jegyzőkönyve 1960–1974. Mnl-JnszMl
Jászfényszaru tanácsülés Jegyzőkönyve 1975–1990. Mnl-JnszMl
Jászfényszaru tanács V. B. ülések jegyzőkönyve 1975–1990. Mnl-JnszMl
Jászfényszaru nagyközség képviselő-testületi ülések jegyzőkönyve 1990–92. Városháza Irattár
Jászfényszaru Város képviselő-testületi ülések jegyzőkönyve 1993–2013. Városháza Irattár

IrodaloM
Magyarország tiszti czím- és névtára. XXXIII. évf. 1914. Budapest, 1915. Szerk.: M. Kir. Központi

Statisztikai Hivatal
Magyarország tiszti czím- és névtára. XXXIV. évf. 1915. Budapest, 1915. Szerk.: M. Kir. Központi

Statisztikai Hivatal
Magyarország tiszti cím- és névtára. XXXVIII. évf. 1927. Budapest, 1927. Szerk.: M. Kir. Központi

Statisztikai Hivatal
Közigazgatási előjegyzési és szaknaptár. Vármegyék, járások, községi és körjegyzőségek évkönyve az

1927. évre. XXX. évf. Magyarország összes közigazgatási hatóságainak tiszti cimtára és
helységnévtára hivatalos adatok alapján. Budapest, 1927. Szerk.: dr. Ignácz István

Magyarország közhivatalainak cim- és adattára. állami, vármegyei, városi és községi hivatalok
évkönyve. 1931–1932. I. évf. Budapest, 1931. december hó Szerk.: Takács József

Magyarország tiszti cím- és névtára. XLII. évf. 1932. Budapest, 1932. Szerk.: M. Kir. Központi
Statisztikai Hivatal

Magyarország tiszti cím- és névtára. XLIII. évf. 1935. Budapest, 1935. Szerk.: M. Kir. Központi
Statisztikai Hivatal

Magyarország tiszti cím- és névtára. XLIV. évf. 1936. Budapest, 1936. Szerk.: M. Kir. Központi
Statisztikai Hivatal

Magyarország közhivatalainak cim- és adattára. Állami, vármegyei, városi és községi hivatalok
évkönyve. 1938. III. évf. Budapest, 1938. Szerk.: Takács József

Magyarország tiszti cím- és névtára. LI. évf. 1944. Budapest, 1944. Szerk.: M. Kir. Központi
Statisztikai Hivatal

Kiss József: Jászfényszaru nagyközség földrajzi nevei II. Belterületi nevek 1982. szept. 14.
Mi újság fényszarun? 1990. 1. évf. 1. számtól a Mi újság Fényszarun? 2013. 24. évf. 8. számig.

38   az irodalom és a források címei eredeti helyesírás szerint lettek feltüntetve
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a KötEt MEgJElEnését lEHEtŐVé tEttE

a 76/2011 (VII.29) VM rendelet alapján a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesülete lEadEr HaCs felhívására a 1026810 azonosító számú természeti 
és kulturális örökség megőrzése célterületre a 8323475433 azonosító számon 

nyilvántartott „akik fényszaruért tettek – akiket a közösség elismert” 
kiadvány című pályázat.

Együttműködő partnereink:

akikkel a pályázat megvalósítása, segítése érdekében
szakmai, pénzügyi együttműködési megállapodást kötöttünk.

Jászfényszaru Város önkormányzata
Jászfényszaru, szabadság tér 1.

győriné dr. Czeglédi Márta, Mészáros lászló

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Jászfényszaru, Ipari park 2535/3/a hrsz.

Versegi lászló

fényszaruiak Baráti Egyesülete
Jászfényszaru, fürst sándor út 1.

tóth tibor

színjátszók Baráti Köre szIBaKŐ
Jászfényszaru, fürst sándor út 1.

tanczikó attila

Köszönet mindazon intézményeknek, szervezeteknek, személyeknek,
akik bármilyen módon és formában a kiadvány létrejöttében

segítőkészen közreműködtek.
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