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Takarékos gazdálkodás mellett, stabil költségvetést tervezhet
Jászfényszaru önkormányzata 2021-ben*

A Jászsági Térségi Televízió Jászfényszarui Hírmagazinjának 
januári 14-i, idei első adásában Jászfényszaru polgármesterével, 
Győriné dr. Czeglédi Mártával folytatott stúdióbeszélgetést Banka 
Csaba szerkesztő-riporter. Erről az adásról készítettük az alábbi 
összefoglalót.

Az adásban nemcsak az elmúlt hónap legfontosabb városi esemé-
nyeiről ejtettek szót, hanem a tavalyi év tapasztalatai is összegzésre 
kerültek.

Polgármester asszony elmondta, hogy a kormány intézkedéseivel 
párhuzamosan Jászfényszarun is létrehozták az operatív törzset, amely 
vezetőjének önkormányzati képviselőt választottak meg. Azok a dol-
gozók, akik a pandémia miatt nem tudtak a beosztásuknak megfelelő 
munkát végezni, más munkákban pl. a megelőzésben, tájékoztatásban, 
maszkok eljuttatásában, bevásárlásokban segítettek. Ezek az intézkedé-
sek érezhetővé tették, és most is teszik, a lakosság körében az önkor-
mányzat azon törekvését, hogy mindenki biztonságban érezze magát.

Az elmúlt évi tervezett beruházásokat illetően pozitív a mérleg, elké-
szült a szennyvíztisztító bővítése, valamint a körforgalmi csomópont 
az iskolánál. A Sportcsarnok-beruházás indítása tolódni látszik. Az 
önkormányzat biztonsággal, tartalékkal gazdálkodik, mint ahogyan 
eddig is jellemző volt. Remélhetően a következő uniós ciklusban 
olyan kiírások is szerepelnek, amelyek támogatásának segítségével egy 
ilyen nagyközönséget is kiszolgáló, sportnak, rekreációnak, konferen-
ciáknak, koncerteknek is helyt adó nagytermet tudnánk kialakítani 
Jászfényszarun.

Arra a kérdésre, hogy milyen fejlesztési irányokat próbálnak megha-
tározni, az alábbi választ adta a polgármester asszony.

„Azt gondolom, hogy miután 100%-os az infrastruktúra kiépített-
sége, szeretnénk egy olyan elkerülő szennyvízvezetéket kiépíteni, ami-
nek most folyik a tervezése, amely levezeti a gazdasági szereplőktől a 
keletkező szennyvizet. Egyelőre úgy látjuk, a gázkapacitás elegendő.

Néhány más kedvező hírrel is tudok szolgálni a televízió nézőinek. 
Aláírtunk egy adásvételi előszerződést a Sangjinnel, ami azt jelenti, 
hogy további raktár, illetve üzemcsarnok építkezést tervez a cég.

Arról szereztem tudomást az Ipari Park ügyvezetőjétől, hogy a Hirsh 
is egy további 1 ha-os bővítést tervez. Ez azért összefüggésben van 
a Samsung termelésének a fokozódásával. És nem régiben volt egy 
búcsúlátogatáson nálunk az SRF vezetése. Befejeződött a beruházás, 
és az az indiai vezető, aki az egész építkezést koordinálta, visszautazik 
Indiába. A Covid ezt a hivatalos átadást is csúsztatja. De remélem, 
ennek az évnek a végén erre is sor fog majd kerülni. Úgy tűnik, hogy 
továbbra is lesznek munkahelyek Jászfényszarun, szeretnénk továbbra 
is a biztonságot fenntartani. Mi is az a biztonság? Egy annyira relatív 
kategória. Ugye jellemző, hogy mi virágosítunk, fásítunk, erre ösztö-
nözzük a lakosságot is, viszont vágásérettek vagy talán túl ezen, veszé-
lyesek is a sportközpontunkban lévő nyárfák. Ennek a kivágására kért 
bennünket az egyesület. Nagy valószínűséggel ezt megtesszük.

Szolgáltatói övezetet is szeretnénk kialakítani ebben az évben helyi 
kis vállalkozások számára. Az erdő művelésiágból történő kivonást 

elindítottuk. Ahogy Jászfényszarun ismerik, a Trianoni keresztező-
désben, a Samsunghoz vezető 3. út mellett van egy valamivel több 
mint 1 ha-os terület. Akik erre járnak, láthatják, hogy kialakult egy 
benzinkút, megkezdte működését az autómosó. Ezek azok a szolgál-
tatások, amelyeket életre hív a település gazdaságának fejlődése, ami 
azt gondolom, további élhetőséget, további invesztíciókat jelenthet a 
város lakosságának.

Azt gondolom, kiegyensúlyozott a helyi gazdaság állapota Jászfény-
szarun. A Cordis holding egy 12 ezer m2-es raktárbázisnak a felépíté-
sén dolgozik, az építési engedély rövidesen el fog készülni. És amit már 
meg lehetett tenni, az ami nem engedélyköteles, a síkra igazítás, a kerí-
tés megépítése, folyamatban van. Ez van folyamatban. Azt gondolom, 
hogy az elkövetkezendő időszakban inkább több munkahely létesül, 
mint megszűnnének vállalkozások. Ez reményt keltő a településen.”

A költségvetés tervezése elején a költségvetés tervezésének dandár-
jában járunk. Hogyan látja, a helyi intézmények működtetésének 
fenntartására, az intézmények működési beruházására lesz-e elegendő 
pénz? Hogyan, milyen módon tudnak gazdálkodni 2021-ben?

„Sok esetben hangsúlyozom, válaszolta polgármester asszony, hogy 
Jászfényszaru takarékos, beosztó, tartalékkal számol. Jelen esetben en-
nél a többfunkciós csarnoknál, ami részben rekreáció, részben sport, 
részben konferenciaterem, arra gyűjtjük a pénzt természetesen. Ami a 
működést illeti, azt gondolom, hogy nem lesz probléma.

Tovább tervezzük a letelepedési támogatást az idei költségvetésben 
is. Nem új telkeket alakítunk ki, hanem arra ösztönözzük az önkor-
mányzathoz fordulókat, hogy vannak olyan településrészek, amelye-
ken rosszabb állapotú és már felújításra alkalmatlan, elavult házak 
vannak. Ha valaki egy ilyen házat megvásárol és lebont, mintegy 500 
ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felújításokhoz és 
az újépítésű lakásokhoz is szeretnénk biztosítani – megfelelő feltételek 
estén – letelepedési támogatást.

(folytatás a 2. oldalon)

Polgármester asszony
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(folytatás az 1. oldalról)
Ez maximum 2 millió forintos támogatás, vissza nem térítendő. 

Természetesen ennek feltétele a megfelelő iskolai végzettség és folya-
matos munkaviszony. Párhuzamosan a kormányzati intézkedések-
kel, a csokkal, babaváró támogatással, felújítási kedvezménnyel, azt 
gondolom, hogy ezzel olyan lehetőséget biztosít a város, ill. a magyar 
kormányzat, amely egy biztosabb indulást tud generálni a településen 
lakóknak, illetve a letelepedni vágyóknak.

Remélem, tovább tudjuk majd biztosítani a civil támogatásokat is, és 
feloldódik ez a pandémiás helyzet is. Nagyon vágyom arra az időszak-
ra, mikor ezt a nem várt helyzetet fel tudjuk oldani, és bátran talál-
kozhatnak egymással az emberek, a családok egyaránt. Azt gondolom, 
hogy a helyi civil közösségek fejlődése a helyi társadalom fejlődésének 
egyik záloga. Nem rég kaptam egy kérdést az egyik képviselőtársamtól, 
hogy ami nem került felhasználásra, azzal mi történik. Természetesen 
átkerül erre az évre, abban a reményben, hogy az idén már remélhe-
tően az év második felében több olyan rendezvényt sikerül szervezni, 
amely a lakosság örömére, akár a térség örömére is szolgálhat.

Optimista vagyok. Mindig is az voltam. Egy visszafogott, tartalékkal 
gazdálkodó, nem kiélezett költségvetésre számítunk, és bízunk abban, 
hogy a következő uniós ciklus pályázatainak néhány kiírásában sikere-
sek tudunk lenni.” *Készült a JTTV 2021. január 14-i adásából.

Forrás: www.jaszsagitv.hu

Két szépkorú lakosunkat – Dugonics Sándorné Bugyi Annát és Jáger 
Rudolfné Kiss Irént – köszöntötte Tóth Norbert képviselő 90. szüle-
tésnapjuk alkalmából.

Szépkorúak köszöntése

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az egyházak, a társadalmi és 
civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

Támogatási célok:
a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód 
 elősegítése;
b) nevelés, oktatás;
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;
d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása;
e) helyi programok támogatása;
f ) fogyatékosok támogatása;
g) zöldprogram, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem;
h) az önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.

Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek,
egyéb közösségek, amelyek:
a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén van, vagy
b) bejegyzett országos, vagy regionális szervezete Jászfényszaru igazga-

tási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
c) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Jászfényszaru lakossága 

érdekében végzik, és
d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az önkormányzathoz,
e) azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban része-

sültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése után nyújthat-
nak be újabb pályázatot.

Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez;
b) olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati válasz-

táson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít;
c) olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – közhasznú szer-

vezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos, a 2011. 
évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének 
nem tesz eleget;

d) a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott 2020. évi támoga-
tással nem számolt el.

Új pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázati adatlapot;
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház 

képviselőjét képviseletre jogosító okiratot;
c) intézmény esetén az alapító okiratot;
d) egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő folyamatos 

működését igazoló iratot;
e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek meg-

felelően az éves beszámolóját, és közhasznúság esetében a közhasz-
núsági mellékletet is letétbe helyezte;

f ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és ön-
kormányzati választáson nem állított jelöltet.

A pályázat beadási határideje: 2021. február 15.
Beadási cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.,

„Civil pályázat” megjelöléssel.

Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Jászfényszarui Közös Önkor-
mányzati Hivatal épületében térítésmentesen vehető át, vagy letölthe-
tő a www.jaszfenyszaru.hu honlapról.
A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott pályázatokat a 
Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb a 
következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában, alá-
írásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást nyúj-
tót az elnyert összeg felhasználásáról.
Jászfényszaru, 2021. január 20.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Elkészült a munka

Épül a körforgalom · Fotó: Glonczi Rudolf
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GÉPJÁRMŰADÓ
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. tör-

vény több pontban is érintette a gépjárműadóztatás és a helyi iparűzési 
adóztatás kérdését. A módosulás kapcsán a belföldi gépjárművek utáni 
gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az adóztatási feladatokat már az 
állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókö-
telezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is a helyi önkormány-
zati adóhatóságokhoz lehet fordulni. Jászfényszarun ezen időszakig 
fennálló gépjárműadó tartozásokat Jászfényszaru Városi Önkormány-
zat Gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni, melynek szá-
ma: 11745035-15409728-08970000.

A befolyó teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti 
meg.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő 
adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi 
számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akik-
nél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és 
emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részle-
tet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tarto-
zó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentessé-
geket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szünetel-
tetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, 
automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO 
„adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/
szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, 
amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással 
(ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is el-
érhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – kizárólag 

az állami adóhatósághoz – nyújthatják be helyi iparűzésiadó-
bevallásukat az állami adóhatóság által rendszeresített elektroni-
kus nyomtatványon. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) honlapján (https://www.nav.gov.hu/) elérhetőek.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül a helyi ipar-
űzési adóbevallások 2021. januárjától nem nyújthatóak be.

Csak az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély ipar-
űzési adóalany (vállalkozó) nyújthatja be papíralapon az iparűzési 
adóbevallási nyomtatványt, tekintve, hogy e minőségében nem kö-
telezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánsze-
mély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az 
önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok honla-
punkon elérhetőek (www.jaszfenyszaru.hu ).

Fontos, hogy az adóztatási feladatokat - iparűzési adóbevallás fel-
dolgozása, esetleges javítása, stb. - az önkormányzati adóhatóság 
látja el, és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat szám-
lájára kell teljesíteni (Jászfényszaru Város Önkormányzata Helyi 
iparűzési adó beszedési számla 11745035-15409728-03540000).

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhí-
tése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) 
Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vál-
lalkozóknak lehetőséget teremt a 2021. évben bevallott és bevallandó 
adóelőleg csökkentésére.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 
2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. (Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az 
önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adó-
előleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizet-
ni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Amennyiben a vállalkozók élni kívánnak az adófelezés lehetőségével, 

- a 2021. március 15-i előlegfizetés miatti - nyilatkozatukat legkésőbb 
2021. február 25-ig nyújthatják be a székhelyük, telephelyük szerinti 
önkormányzati adóhatóság számára, kizárólag az állami adó- és vám-
hatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság 
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével 
Jászfényszaru Város Önkormányzati Adóhatósága a vállalkozó ipar-
űzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathoza-
tal nélkül csökkenti.

Ha további kérdése van az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, 
az alábbi elérhetőségeken tud érdeklődni:
Interneten:

• a NAV honlapján, a www.nav.gov.hu-n,
E-mailen:

• a következő űrlap segítségével: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-
ugyfsz.html.
Telefonon:

• belföldről a 1819, külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon,
NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül

• belföldről a 80/20-21-22-es, külföldről a +36 (1) 441-9600-as te-
lefonszámon
Személyesen: országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.

Önkormányzati Adóhatóság

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZÁSSAL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Dr. Csáki Béla 2020. november 
3-án, 83 évesen hunyt el otthonában 
(Glenham, Dél-Dakota). 1937. feb-
ruár 14-én született Jászfényszarun 
Csáki Béla és Mayer Kornélia legidő-
sebb gyermekeként.

A jászberényi Lehel Vezér Általános 
Gimnáziumban 1955-ben érettségi-
zett. Orvosnak készült, de nem nyert 
felvételt. Az 1956-os forradalom 
idején a nyitott határon sikerült a 
kommunista Magyarországról Né-
metországba kijutnia azon belül is 
Hamburgba, majd onnan Heidel-
bergbe, ahol először orvostudományt 
tanult. 

1963-ban tovább utazott az Egyesült Államokba, ahol befejezte re-
zidensi tanulmányait, és végül elismert szív- és érrendszeri sebész lett. 
A Missouri állambeli Kansas Cityben telepedett le, ahol a városban, 
a kórház történetében először, nyílt szívműtétet hajtott végre. Sebészi 
szakértelme hozzájárult az orvosi szakma fejlődéséhez, és számtalan 
beteg életét mentette meg. 

Dr. Csáki Béla eredetileg 2004-ben vonult vissza, és Mankatóba 
(Kansas) költözött. Bár a sebészet iránti szenvedélye nem hagyta nyu-
godni, ezért nyugdíjasként Mobridge-ben (Dél-Dakota) a város álta-
lános sebésze lett. 

Szerette a lovakat, különösen a telivéreket. Olyannyira, hogy egy 
saját maga által tenyésztett és nevelt lóval sikerült győzelmet aratnia. 
Lelkes vadász volt, ami meghatározó szerepet töltött be abban, hogy 
áttelepült Mankatóba, majd később Mobridge-be. Továbbá tenyész-
tője volt még a legjobb rövidszőrű német vizsla fajtának Amerikában, 
melyek közül több kettős bajnok is született. 

Búcsúztak tőle: felesége Dorothy, testvére József, hat gyermeke és 
tizenhat unokája.

Szülőföldjétől messze nyugodjék békében!
A világhálón megjelent angol nyelvű közleményt Pál Vencelné leá-

nya, Eszter fedezte fel. Édesanyja egy utcában gyerekeskedett Csáki 
Bélával, a mai Bethlen Gábor utca első harmadában. Az angol nyelvű 
fordítás ellenőrzésében Lovász Nóra volt segítségemre, köszönöm.

Tóth Tibor · Fotó: világháló

Emlékezés
dr. Csáki Béla szívsebészre

(1937–2020)
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Az új év beköszöntével rengeteg ötletünk és programunk van 2021-
re is, bizakodva tervezünk és készülünk az előttünk álló időszakra.

Bölcsődénk is bekapcsolódott a Jászfényszaru Város Önkormányzata 
által meghirdetett klíma- és éghajlatváltozással kapcsolatos projektbe. 
Hihetetlennek tűnik, de már ebben a korban is helye van a környezet-
tudatosságnak. A mindennapi életünkben is szerepet kap a szelektív 
hulladék gyűjtése, a hulladékok számának csökkentése. Csoportjaink 
újrahasznosított eszközök felhasználásával készítettek korosztályuknak 

megfelelő játékokat, és egy bogárhotel is készült a rovarok téli megpi-
henéséhez. A kisgyermeknevelők ötletei alapján a gyermekek segítet-
tek a gyűjtésben, festésben, ragasztásban, így mindenki bekapcsolód-
hatott az egyes alkotások létrehozásába.

Hosszú távú célunk egy „Zöld Bölcsőde” megvalósítása, mely a 
legkisebbek szemléletformálásában segít, hogy egy tisztább, élhetőbb 
jövő alapjait készíthessük elő.

Mester Ágota

Bölcsődei hírek 2021. január

Bogárhotel készítése a Tulipán csoportban (Képek készítője: Kompolti Erika)

Szín- és formaillesztő, készségfejesztő Kaméleont készítettek az Ibolya csoportban (Képek készítője: Bukovinszki Daniella)

Képek a Napfény Óvoda nagycsoportosai, a Mazsola és a Pillangó csoport karácsonyi műsorából. Fotó: Sinkovics Gebura Katalin, Földvári Edit

ÓVODAI HÍREK

„Hull a hó, hull a hó,
Hólabdázni jaj de jó.
Hull a hó, hull a hó
Lesz belőle hógolyó.”

Végre havazott. A gyerekek legnagyobb örömére. Nagyon várták 
már. Sikeresen csalogatták felénk a hófelhőket.

Kép és szöveg: Földvári Edit
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Mézeskalács város
az óvodában

Luca napja
ÓVODAI HÍREK

Harmadik alkalommal biztattuk mézeskalács 
házikó készítésére a szülőket A város közel het-
ven illatozó házikóból épült fel óvodánk aulá-
jában. A házikókban nemcsak a gyerekek gyö-
nyörködhettek, Réz 
Bertold közreműkö-
désével videófelvétel 
készült.

A felvételt meg-
osztottuk az óvoda 
nyilvános Facebook-
oldalán, így a szülők 
és a város lakói is 
megnézhették városunkat. Köszönjük a szülők-
nek, hogy alkotásaikkal szebbé tették óvodán-
kat, hozzájárultak az ünnepi hangulat megte-
remtéséhez. Kép és szöveg: Földvári Edit

„Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty, | Néném asszony litty-lotty, litty-lotty.
Tikjaik, lúdjaik jó tojók legyenek, | Százat tojjanak, ezret költsenek!”

December 13-a Luca napja. Ilyenkor felelevenítjük óvodánkban a Luca-napi hagyományo-
kat, szokásokat. Beszélgetünk arról, kik is voltak a Lucák, milyen szokások kapcsolódnak a 
naphoz. Elültetjük a Luca-búzát. Nagy izgalommal falatozzuk a Luca-pogácsát, figyeljük, ki 
talál valamit benne (szerencsepénz, mogyoró), hiszen ő szerencsés lesz a következő évben. A 
Süni csoport tánccal, Luca-napi rigmusokkal, mondókákkal készült erre a napra, amit az ismert 
okok miatt most a csoportok videófelvételen tekinthettek meg. A babona szerint ezen a napon 
a boszorkányok különösen aktívak. Nem maradt hát el a védekezés ellenük. Alaposan bekentük 
fokhagymával az ajtókilincseket. Illatát megérezve elkerülik óvodánkat. Földvári Edit

Az idei év nem vár fordulatot hozott, így az éves menetrendün-
ket is újra kellett gondolnunk. A tervezett előadásainkat, közös-
ségi eseményeinket nem tudtuk megvalósítani. Kerestük a lehe-
tőségeket, mit lehet tenni ebben a váratlan, rémisztő helyzetben? 
Tavasszal az helyi operatív törzs kérésére a szórólapozásban segí-
tettünk. Az év második felében pedig csak az adventi időszak, a 
karácsony adott lehetőséget arra, hogy küldetésünkhöz, szellemi-
ségünkhöz hűen cselekedjünk. 21 családot ill. személyt tudtunk 
megajándékozni, az adományokra 165.488 Ft-ot költöttünk. 
Tartós élelmiszer, játék a gyerekeknek, karácsonyi finomságok 
és lelki táplálék került a csomagokba, melyeket a karácsonyt 

megelőző héten juttattak célba tagjaink. Bízva a megújulásban és a személyes találkozásokban, 
egészségben gazdag új esztendőt kívánnak a Szilágyi Erzsébet Nőegylet tagjai!

Nagy Ildikó · Fotók: Ézsiás Ildikó, Reichenbergerné Földvári Anita, Nagy Ildikó

Nőegyleti ajándékozás az adventi időszakban

Fotók: Réz Bertold, Földvári Edit, Sinkovics-G
ebura Katalin, Tóth Anett
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ISKOLAI HÍREK
December az iskolában

Decemberben másfél hétre iskolánk felső tagozatos diákjai online 
oktatásra kényszerültek a járványhelyzet miatt. A hagyományos regge-
li adventi gondolatok tolmácsolása így csak részben valósulhatott meg 
intézményünkben. Az alsó tagozatosokkal sikerült egy nagy közös ad-
venti koszorút készíteni, és reggelente az első órákban meghallgatni 
egy-egy mesét, történetet a szeretetről. Az időseknek Mikulás ünnepé-
re a gyerekek színeztek.

A lelki napot Isten kegyelméből már közvetlen jelenléttel tudtuk 
megvalósítani. Gábor atya ellátogatott az iskolába, és az iskolarádión 
keresztül szólított meg bennünket. Ezen a napon az osztályok külön-
külön, az osztályfőnökök vezetésével is igyekeztek lelki tartalommal 
megtölteni az együtt töltött időt. Beszélgetés, kézműveskedés, elgon-
dolkodtató, tanulságos filmek töltötték meg az órákat.

Az ünnep előtti utolsó héten került sor – a körülményekhez alkal-
mazkodva – az ajándékozás régi-új módjára. Az idősekhez adventben 
minden évben ellátogatunk. Most a gyerekekkel közösen levelet ír-
tunk a ház lakóinak. A templomban szintén gyerekekkel együtt ver-
ses-zenés ajándékkosarat készítettünk, melyet segítőink rögzítettek. 
Ezeket az ajándékmorzsákat azután eljuttattuk az idősek otthonába, 
amit az ott lakók örömmel fogadtak. Reméljük, sikerült ily módon is 
örömtelibbé tenni Jézus születésnapját az idősek számára, és a gyere-
kekkel együtt újra átélhettük, hogy jót tenni jó!

Dr. Kocsisné Horti Monika
Képek: Lovászné Török Magdolna

Kis hó, nagy öröm!

Képek: Kotánné Kovács Tím
ea
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ISKOLAI HÍREK

A doni katasztrófa eseményeire 
emlékeztek a 6. a osztályosok ja-
nuár 12-én Nagy Józsefné Márti 
néni segítségével történelemórán, 
majd elsétáltak az emlékműhöz, 
ahol koszorút helyeztek el, mé-
cseseket gyújtottak és közös imát 
mondtak az áldozatokért. Nagy 
figyelemmel tanulmányozták a márványba vésett ismerős családneve-
ket, ami így már számukra is személyes emlékké vált.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Kép: Kovács Lászlóné

Maszkot hordunk. Nem csak magunkra vigyázunk ezzel, hanem má-
sokra is. Ezért becsülettel hordjuk, nem felejtjük el. Aztán mi, DÖK-
tagok úgy gondoltuk, tegyük ezt vidámmá, kreatívvá. Maszkversenyt 
hirdettünk iskolánk diákjainak: tervezzenek egyedi, személyiségükhöz 
illő maszkot, vagy rajzoljanak egyedi maszktervet. Nagyon sokan ked-
vet kaptak, jobbnál jobb rajzok, különlegesebbnél különlegesebb, öt-
letesebbnél ötletesebb maszkok születtek. Mind első a maga nemében. 
Ezért minden apró és nagyobb maszktervező és maszkkészítő átvehette 
az őt megillető aranydiplomát, és a vele járó csokoládét.

A remek alkotásokból mindkét iskolaépületben készült kiállítás.
 Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A mieink voltak

Aranydiploma felelősségvállalásból

Fo
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ISKOLAI HÍREK

„Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át e hajlék 
küszöbét. Költözzék ide velünk együtt boldogság, isteni áldás, derűs 
öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék erről a helyről a 
gonosz lélek ártalma és viszálykodása. Lakjanak itt a békesség angya-
lai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk. Áldd meg, amit 
teszünk, szenteld meg szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, 
és az is maradsz az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké. 
Ámen.” Január 6-án, vízkereszt napján Kiss Gábor atya szentelte meg 
a Kisiskola és a Nagyiskola épületét, és áldást kért minden diákra és 
dolgozóra. Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna

Egy kis év végi beszámolóval tartozunk 
még nektek! 2020 december19-én szom-
baton fantasztikus napunk volt, nem csak 
azért, mert sok boldog gyermek arccal 
találkozhattunk, hanem mert nagyszerű 
családokat ismerhettünk meg.

Na, de kezdjük a legelején! Játék felajánlásokat kaptunk egy ham-
burgi cégtől, és az odaadományozó német családoktól! Amiket hálásan 
köszönünk Papp Christophernek és a Papp-Zoo.de csapatának, akik 
54 doboz gyermekjátékot küldtek nekünk, gyönyörűen becsomagolva! 
Mikor ezeket megkaptuk, azonnal tudtuk, hogy helyben szeretnénk 
szétosztani. Így keresni kezdtük a több gyermeket nevelő családokat, 
valamint olyanokat, ahol mentálisan sérült vagy hátrányos helyzetben 
lévő gyermekek élnek. Szervezkedésünk közben megkeresett minket 
Varga Zoltán, a Röfi Hús- és Hentesáru Üzlet & Röfi Füstölt Húsa tu-
lajdonosa, hogy szeretné kezdeményezésünket támogatni. 10 családnak 
készítettek össze hús- és élelmiszercsomagot! Amikor már közeledtünk 
az átadás napjához, felhívott minket a Terasz Fagyizó és Kávézó tulaj-
donosa, Tóth Viktor és családja, hogy egy családnak szeretne fenyőfát 

díszekkel, gyümölcsöt és édességet ajándékozni! Majd előkerült a jövő 
évi szezonra egy családi dupla fagyizást biztosító kupon is. De a jónak 
még nincs vége, hiszen Rozmaring Mátyás, a Matteo Pizzéria tulajdo-
nosa felajánlott két fenyőt is, az általunk támogatott családok számára! 
Nagyon boldogok voltunk, úgy éreztük, hogy igazi szuper hősökkel 
vagyunk körül véve. Hálás szívvel gondolunk a rengeteg magán sze-
mélyre is, akik csomagokat készítettek, csak hogy másoknak örömöt 
okozhassanak. Köszönjük a Jászsági Térségi Tv-nek a videót és a ri-
portot, hogy az ünnepek előtti utolsó adásban, ami karitatív tevékeny-
ségekkel foglalkozik, mi is helyet kaptunk! Nagyon köszönjük Dávid 
Norbertnek a Flamingó Étterem vezetőjének, hogy az étteremből igazi 
Karácsonyi Csoda Raktárat csinálhattunk! Nagyon köszönünk min-
denkinek minden segítséget, nél-
kületek ez nem jöhetett volna létre! 
2021-es kupakgyűjtő kampányunk 
ismét a kicsikért szól. Az idei évben 
a Szent Márton Gyermekmentő 
Szolgálatot támogatjuk.

Háfra Sóti Bernadett csoporttag
Jászsági Fiatalok

Önkéntes Csapategyesülete

5. osztályban Nagy László: Adjon az Isten 
című versével köszöntöttük egymást újév al-
kalmából 2021 első tanítási napján. A vers 
mintájára az ötödikesek is írtak saját köszön-
tő versikét. Fogadják jókívánságaikat szere-
tettel!

Újra elkezdődött egy esztendő,
kívánom, hogy legyen sok teendő.
Erőben és egészségben,
szeretetben, békességben
teljen minden perced az új évben.

Török Szonja

Kívánok az új évre vigasságot,
Terített asztalt, boldogságot.
Kenyér mellé imádságot,
Egészséget, nyugodtságot.

Berze Rozi

Köszöntelek az év első napján
erőben, egészségben.
Legyen szerencséd,
szívedben békesség
az év minden napján!

Bakó Gergő

Teljen az éved egészségben,
Legyen mindig jó kedved!
Öleléssel, jó szavaddal
Másoknak sok szeretetet adj!

Matányi Hunor

Békességet, szeretetet,
Boldogságot, egészséget.
Minden szépet, s minden jót
Kívánok az új esztendőre!
Boldog új évet!

Szabó Anna

Adjon az Isten türelmet, békét és nyugalmat,
benne egészséges, boldog napokat.
Jusson szerencse az év minden napjára,
és ne balszerencse, bánat.
Töltse be a szíveket hit, remény és hála.
Mindezt szívből kívánom
az év minden napjára.

Dávid Lilla Laura

Tervetekhez szerencsét,
munkátokhoz kedvet,
minden földi jóból a legtöbbet!
Kérem a jó Istent,
küldjön áldást rátok,
hogy az új év minden napján
vigyázhasson rátok!

Zsámboki Hanna Lujza

A verseket lejegyezte: Kotánné Kovács Tímea

Újévi köszöntő

Vízkereszt 2021

Jótékonysági felajánlások
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Aki figyelemmel kísérte a városi rendezvényeket, online programokat, annak gyerekjáték!
A számmal jelölt képek egy-egy múlt évi kulturális, közösségi eseményen készültek. Írja meg 

az adott számmal jelölve, hogy mikor (legalább hónap pontossággal), hol, milyen eseményen 
készültek a fotók! A helyes megfejtők között értékes ajándékot sorsolunk ki!

Beküldési határidő 2021. február 17.
A megfejtés bedobható a művelődési ház postaládájába, vagy elküldhető e-mailen a jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com címre.
A megfejtésre ne felejtsék el ráírni nevüket, e-mail címüket, telefonszámukat!
Jó fejtörést! Vidám emlékezést!

Visszapillantó kvízjáték
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Az évkezdés általában optimizmusra, re-
ményre ad okot. Valaminek a kezdete, új le-
hetőségekre, új ismeretekre, belső utazásokra 
inspirálhat bennünket.

Három regényt választottam az ajánlóban, 
ahol útra kelhetünk a főhőssel, és átélhetjük 
vele az ő örömeit, gyötrődéseit, társai lehe-
tünk a vágyai megvalósulásában, hibái elkö-
vetéseiben.
Szerb Antal: Utas és holdvilág

Az Utas és holdvilág 
című mű népszerűbb, 
mint valaha. Ennek oka 
lehet, hogy a főhőssel 
könnyű azonosulni, az ő 
útkeresése, mindannyi-
unk fiatalkori útkeresése.

Mihály gyötrődésével, a 
szabadság vagy elkötele-
ződés dilemmájával szinte 

mindenki együtt tud érezni. Mihály az utas, 
és mi az útitársai lehetünk végig a könyv 
lapjain. A regény helyszíne Olaszország, ami 
már önmagában is gyönyörűség, mert Szerb 
Antal ismerősként kalauzol végig bennünket, 
hiszen A harmadik torony című útinaplójá-
ban leírtak később az Utas és holdvilág lapja-
in kapnak költői formát.

A történet kezdetén Mihály utazik nászútra 
újdonsült feleségével, Erzsébettel, akit nem-
régiben hódított el férjétől. A cél Olaszország 
körbejárása, minden fontos történelmi város, 
épület megtekintése, amire lehetőség nyílik. 
Mihály azonban már az első este Velencében 
furcsa, ismeretlen erők hatására bormámoros 
túrára indul a sötét, olasz sikátorokban, ahol 
valami megmagyarázhatatlan érzés uralkodik 
el rajta, melytől nem képes elszakadni többé. 
Néhány nap múltán faképnél hagyja felesé-
gét, s úgy dönt, elmenekül a világtól, hogy 
Olaszországban élje végre azt az életet, amit 
mindig is szeretett volna, kötelezettségek, 
elvárások és etikák nélkül. Hogy ez lehetsé-
ges-e, az derüljön ki a könyv olvasása közben.

Útravalónak ide írom Szerb Antal egy re-
ményteljes gondolatát: „Életben kell marad-
ni. És ha az ember él, akkor még mindig tör-
ténhetik valami.”
Lev Tolsztoj: Anna Karenina
– Az orosz szépség tragédiája

Egy igazi klasszikussal 
van dolgunk. Ezt a tör-
ténetet számtalanszor 
megfilmesítették, jobbnál 
jobb színészi gárdával, sőt 
musical is készült belőle. 
A mérvadó, a hivatkozási 
alap mégis a könyv.

A regény egyik szála a 
házasságtörésről szól. Anna 

találkozása Vronszkij gróffal sorsszerű, mind-
két felet megrázza. Annát, aki soha nem volt 
boldog a házasságában, letaglózza a férfi iránt 
gyúló intenzív szerelme. A fiatal, törekvő fér-

TÉL
Lassú, nesztelen léptekkel osont be a tél
az ősz bársonyszőnyegén, mint egy vén,
hófehér hajú, deres szakállú komédiás,
akit újra és újra visszatapsol a publikum.
Mézeskalács és fenyőillat a színpadon,
mint gyermekkorom titkos álmaiban,
mikor apró kezem anya kezében pihent,
és csodát remélve vártam a csengőszót.
Leesett az első hó, és puha, bársony-
takaróként befedte a kis házat, még bent
halkan duruzsolt a meleget adó kályha,
megtelt minden valami furcsa, időtlen
reménységgel és izgatott várakozással.
Nem jártak jobb vagy szebb idők akkor,
hiszen sosincs semmi új a nap alatt.
Mégis, úgy emlékszem minden percére,
az volt életemben a legszebb pillanat.
Az a tél, mikor szívemben álomba
szenderült a gyermek, és a csendben
meghallottam, ahogy suttog hozzám,
valami ősi, tiszta hang ott mélyen
bent, ahol nem hallotta senki sem,
csak én, és nem is mertem elmondani
azóta senkinek, hogy azon a titokzatos
karácsony éjjelen megszólított és
mesét mondott nekem a végtelen.

ÁRADÁS
Mikor a folyók áradnak,
s köröttük tágul a part,
a habokba beleolvadva,
minden egy irányba tart.
És a tenger ölébe hullva,
hullámsírba veszünk el,
kik a pillanatnak éltünk,
reszketve minden napért,
roncs életünket lopva meg.
Tíz napig égtem a láztól,
lebegve öntudatlanul,
és csak vitt a sodrás,
a nagy szürkeség,
megállíthatatlanul.
És fuldokoltam a ködben,
az ágytámlába karmolva,
büszke szép nevem,
még egy utolsó sóhaj,
gondoltam... aztán,
végleg elernyed kezem.
De partnak csapott az ár,
s a hordalék felvetett,
mint fák gyökereit a föld,
úgy ragadtam meg
erős karodat Istenem.

Bízva abban, hogy a tavasz a könyvtárak nyitá-
sát is elhozza. Mi nagyon készülünk az olvasók 
fogadására. Amennyiben azonban a kormány-
rendelet meghosszabbítja a védelmi intézkedé-
seket 2021. február 1-je után is, és mégis zárva 
maradunk,  akkor a tájékoztató plakáton olvas-
ható időpontokban lehet átvenni az előre kért és 
összeállított könyvcsomagokat. Kérni az alábbi 
elérhetőségeken lehet: Telefon: 06/57/422-265

Email: konyvtar.fenyszaru@gmail.com
Facebook: Jászfényszaru Városi Könyvtár
oldalán messenger üzenetben.

Nagy Ildikó könyvtáros

fi első pillantásra többet mozgat meg benne, 
mint unalmas, ám tiszteletre méltó férje va-
laha is. És itt kezdetét veszi a dráma: Anna 
a szerelem kedvéért mindent feláldoz, maga 
mögött hagyva eddigi megbecsülés övezte 
életét, jó hírnevét és még a fiát is. Sikerül-e 
megtalálnia Annának az élethosszig tartó 
boldogságot, vagy túl nagy árat kell fizetnie 
a vágyaiért?

A cselekmény másik szála Levinről, a ne-
mesi származású, jómódú földesúrról szól, 
akinek az élete telve van csalódásokkal, és 
bánatában szívesen temetkezik el a vidéki élet 
megszokott, de munkával töltött hétköznap-
jaiba, hogy sebeit nyalogassa. Az ő életébe 
is beköszönt a már nem is remélt szerelem. 
Vajon ő hogyan boldogul egy nő oldalán, és 
sikerül-e a boldogságba beleszippantania?

A regény olvasása közben kedvünk támad-
hat vonatra szállni, sétálni a csikorgó télben, 
elfogyasztani egy forró teát, beszélgetést kez-
deményezni olvasmányélményeinkről, társa-
ságban lenni, bálra készülni. Elő hát a szamo-
várokkal és a vaskos orosz regényekkel, igazi 
téli élmény lesz mindkettő!
Arnaldur Indridason: Rókalyuk

A könyv a skandináv 
krimik egyike, mégsem 
szokványos értelemben 
vett krimi. Bár Erlendur 
felügyelő nyomoz egy régi, 
megoldatlan ügyben, de 
sokkal inkább a saját múlt-
jában kutakodik, hátha 
végre megnyugvásra lelne.

Erlendur felügyelő visszatér gyermekkora 
színhelyére, a Keleti Fjordvidékre, és egykori 
szülőházának romjai között üt tanyát. Feltett 
szándéka, hogy végére jár a családja életét 
gyökeresen megváltoztató múltbeli tragédiá-
nak: nyolcéves öccse, Beggi eltűnésének.

A történetben hideg van, sok a hó, fagyos 
a hangulat, így aztán ideális téli olvasmány. 
Erlendur felügyelőt pedig nagyon lehet ked-
velni, a sorozat többi része is hasonlóan izgal-
mas olvasmány.

Mindenkinek sikeres évet és sok kellemes 
olvasmányélményt kívánok!

Bujdosó Katalin könyvtáros

Könyvajánló évkezdésre 
a Városi Könyvtár

állományából

Horváth Attila versei

Kedves Olvasóink!
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Hírek az Idősek Otthonából
Az év utolsó hónapja sem a megszokott rendben telt ottho-

nunkban. A máskor gyerekzsivajtól, vendégektől tarkított ad-
venti időszak csendesen zajlott nálunk is.

Adventi készülődésünk meghatározó eleme a „Látogató ház” 
megnyitása volt. Lakóink mentális egészségére romboló hatás-
sal van a látogatási tilalom és a bezártság, ezt próbálja enyhí-
teni az új lehetőség. Jelentős segítség számukra, hogy nem a 
hidegben dideregve és a kerítés két oldalán álldogálva, hanem 
kulturált és biztonságos körülmények között találkozhatnak 
szeretteikkel az otthon lakói. 

Bár az intézmény nem fogadhatta személyesen az ovisokat, 
iskolásokat és a felnőtteket, a modern technikának köszönhe-
tően virtuálisan mégis együtt voltunk. Köszönjük a Süni cso-
port „lucázását”, a Mazsolák és Pillangók karácsonyi műsorát! 
Köszönjük az iskolások és felnőttek karácsonyi ajándékát és a 
személyre szóló, megható leveleket, amik könnyeket csaltak az 
idősek szemébe. Reméljük, idén már személyesen is találkozha-
tunk mindannyiukkal!

A látogatási tilalom miatt Gábor atya sem tud hozzánk jönni, 
ezért külön öröm volt számukra, hogy az ünnepi szentmiséket 
online közvetítették a jászfényszarui templomból, így az időse-
ink sem maradtak ki belőle. 

Szokásinkhoz híven néhány vállalkozó szellemű lakóval mi is 
készültünk karácsonyi műsorral. Klasszikus karácsonyi énekek 
és vers szerepelt a repertoárunkban. Az előadásra 23-án, a ka-
rácsonyi ebédünk előtt került sor, és nagyon jól sikerült. Itt is 
szeretném megköszönni az idősek lelkesedését és elszántságát, 
hogy részt vettek a műsorban! Vacsorára a képviselők által fel-
ajánlott rétest jófajta forralt borral kísérték le időseink. 24-én 
polgármester asszonyunk szeretetkaláccsal lepte meg lakóinkat, 
a mandulás finomság nagy sikert aratott.

Szilveszter napján a dolgozók és a lakók pezsgővel koccintot-
tak az új évre.

Ez az év nagyon más volt, mint amit eddig megszoktunk. 
Az új koronavírus miatti korlátozások lakóink életét nagyon 
megváltoztatták. A látogatási és kijárási tilalom, az, hogy nem 
ölelhetik meg gyermeküket, unokáikat, hatalmas lelki terhet 
ró az időseinkre. Szerencsére a vírus elleni oltás már belátható 
közelségbe került, reméljük, nem kell sokat várnunk a korláto-
zások feloldására. 

Kívánunk mindenkinek sikeres új évet, jó egészséget és ren-
dületlen hitet a jövőre nézve!

Reichenbergerné Anita
Képek: Reichenbergerné Anita, Szokolné Horváth Éva
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Baráth Konor (14) felvételt nyert a 
szeptemberben induló Kozma István 
Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) tel-
jes programjára, így ő lehet a fiúk közül 
az első, aki a Jászberényi Birkózó Clubot 
és Magyarországot képviselheti nagyobb 
nemzetközi megmérettetéseken.

A KIMBA célja az, hogy az országos 
versenyeken jól szereplő versenyzőket 
egy akadémiai rendszerbe fogja össze, és 
nemzetközi mérce alapján kezdik meg a 
képzésüket azzal a szándékkal, hogy kö-
zülük kerülhessenek ki a jövő világ- és olimpiai bajnokai. Az eredmé-
nyek mellett még egy fizikai és fogásismereteket tartalmazó felmérést 
is teljesíteni kellett, és mentálisan is tesztelték a jelentkezőket.

Konor minden akadályt sikeresen, kiválóra teljesített. Serdülő kor-
osztályban a megyénkből csak ő, országos szinten pedig 57 fiú került 
be a programba. Gratulálunk neki és szüleinek, büszkék vagyunk rá!

Száraz Tibor edző

Hajrá, Konor!

Kozma út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: 
C2–D2–D3 között)

A terület régi népi neve Kertalja volt. 
A 20. század elején már néhány tanya is 
volt a későbbi utcában. A területet a gaz-
dák adogatták el, és az utca az 1930-as 
évek körül kezdett kialakulni, de ekkor 
az északi oldal még nagyon foghíjas volt, 
a déli pedig még ritkább. 1963-ban ne-
vezték el Vörös Hadsereg útnak. A Vörös 
Hadsereg a Szovjetunió fegyveres hadse-

regének a neve volt, ami a II. világháború alatt megszállta Magyar-
országot, és számtalan erőszakos cselekményt követett el a lakosság 
ellen. A hadsereget 1946-ban Szovjet Hadseregnek nevezték át. Mai 
szép nevét 1992-ben kapta. Az elnevezés azért is szerencsés, mert az 
az út vezet a Kozma-part területe felé, ahol feltehetően a 12. század 
végén III. Béla király (1172‒1196) uralkodásának idején felépült a 
Szent Kozma és Damján tiszteletére felszentelt templom, ami a telepü-
lés névadója is lett. Bár az 1241–42-es tatárjárás idején a falu elpusz-
tult, a hely neve napjainkig fennmaradt. 1996–97-ben a templomot 
Jászfényszaru város támogatásával a FÉBE szervezésében dr. Selmeczi 
László régész részben feltárta.

Kozma és Damján ázsiai származású testvérpár volt. Syria római 
provinciában telepedtek le, ahol mint hívő keresztények gyakorolták 
orvosi hivatásukat. Gyógyító munkájukat ingyen végezték, és munká-
jukat látva sokakat keresztény hitre is térítettek. A Diocletianus császár 
féle keresztényüldözés során Cirro városában Kr. u. 303-ban haltak 
vértanúhalált. Szent Kozmát és Damjánt az orvosok és betegek védő-
szentjeként tiszteljük. Ünnepnapjuk szeptember 26. Kultuszuk külö-
nösen a keleti egyházban terjedt el. Ábrázolásukon nagyon gyakran 
orvosi eszközöket tartanak a kezükben. A két szent orvos képe a Szent 
Korona alsó abroncsán is megjelenik. Magyarországon az Árpád-kor-
ban jelentősebb kultuszuk volt, amit a tiszteletükre emelt templomok 
is alátámasztanak.

Kölcsey Ferenc utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén 
megtalálható: E2–E1 között)

Az utca az egykori Ószőlő mellett az 
1974-es osztással jött létre, és mai nevét is 
ekkor kapta. Kölcsey Ferenc (1790‒1838) 
Sződemeteren született református vallású 
nemesi családban. Édesapja Kölcsey Péter, 
édesanyja Bölöni Ágnes. Kölcsey Ferenc 
gyermekkorában feketehimlőben elvesz-
tette jobb szeme világát. Tanulmányait a 
híres Debreceni Református Kollégiumban 

végezte, ahol megismerkedett és megszerette az ókori latin és görög 
költők műveit. 1809-ben Pestre költözött, hogy törvénygyakorlatait 
elvégezze, de az irodalmi érdeklődése erősebbnek bizonyult, és 1815-
től szatmárcsekei birtokára költözött, ahol a gazdaságot vezette, és az 
irodalomnak szentelte az életét. Többek között Kazinczy Ferenccel 
és Horvát Istvánnal is jó kapcsolatot ápolt. Legjelentősebb műve az 
1823. január 22-én letisztázott Hymnus a’ magyar nép zivataros száza-
daiból című költeménye, ami az 1844-es megzenésítést követően lett 
egyre népszerűbb, és a magyarság himnuszává vált, de csak a Magyar 
Köztársaság 1989-es alkotmányába bekerülve vált hivatalossá. Szintén 
ebben az évben választották január 22-ét, azaz a Himnusz befejezésé-
nek a dátumát a magyar kultúra napjává. Másik ismert és kedvelt verse 
a Huszt című epigramma. Kölcsey mint politikus aktív szerepet ját-
szott az 1832‒36-os reformországgyűlésen, ahol a magyar nyelvű szó-
noklat úttörőjének is számított. 1836-ban a magyar irodalmi életben 
meghatározó Kisfaludy Társaság alapító tagja lett. 1838-ban hirtelen 
halt meg. Szatmárcsekei síremléke nemzeti zarándokhelynek számít.

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

A terület a 20. század elején, 1912 körül kezdett beépülni, de ekkor 
még Alvég–Újtelep néven emlegették. Mai nevét Kiss József adata sze-
rint 1951-ben kapta.

Kőrösi Csoma Sándor (1784‒1842) Erdélyben, a székelyföldi 
Csomakőrösön született szegény székely 
nemesi családban. Édesapja Csoma András 
határőr katona, édesanyja Getse Krisztina 
volt. Tanulmányait a nagyenyedi Bethlen 
Kollégiumban végezte, majd 1816 és 1818 
között a Göttingeni Egyetemen keleti ta-
nulmányokat folytatott. 1819-ben indult 
el nagy utazására, aminek a célja az volt, 
hogy megtalálja a magyarok őshazáját. 

Évekig tartó viszontagságos útja során 1822-ben érkezett meg Észak-
Indiába. Tervei szerint Tibetbe kívánt eljutni, de különböző okok mi-
att nem sikerült átjutnia az elzárt országba. Kőrösi Csoma azért foglal-
kozott a tibeti nyelvvel, hogy – elképzelése szerint – a régi iratokban 
a magyarokra utaló adatokra találjon. Fő műve az úttörőnek számító 
tibeti-angol szótár összeállítása volt. 1842-ben újra megpróbált átjut-
ni Tibetbe, de maláriában megbetegedett, és az indiai Darzsilingben 
meghalt. Kőrösi Csomát tibeti kutatásai világszerte ismertté tették. 
Széchenyi István pedig ezt írta róla: „Egy szegény árva magyar pénz és 
taps nélkül. (…) Bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt 
fájdalmai alatt. Távul a Hazátul alussza örök álmát, de él minden jobb 
magyarnak lelkében.”
Képek címei és forrásai:
Szent Kozma ábrázolása a Szent Koronán
Franz Eybl: Kölcsey Ferenc portréja: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3
 %B6lcsey_Ferenc
Kőrösi Csoma Sándor portréja: http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index
 .phtml?id=049624

Dr. Farkas Kristóf Vince

Utcaneveink nyomában (20. rész)

Köszönetünket fejezzük ki
az önkormányzat vezetőinek és dolgozóinak,

hogy megemlékeztek
az 50. házassági évfordulónkról.

Póta László és Marika

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.

Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges, de email-en is tart-
hatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal. Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.

Hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
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„Isten áldja a tisztes ipart! Meghívó. A Jászfényszarui Rom. Kath. Le-
gény Egylet 1938 április 17-én Husvétnapján és 20-án Szerdán 8 órai 
kezdettel a fiu iskola Nagytermében Jótékony célú Szinielőadást rendez, 
melyre kivülcimzett urat és k családját szeretettel meg hívja a RENDE-
ZŐSÉG. Itt először! Zenés Énekes Vígjáték! Unatkozni nem lehet csak 
nevetni 3 órán át! Mindenkit szivesen várunk! I. ülőhely 80 fillér, II. ülő-
hely 60 fillér, III. ülőhely 40 fillér. Állóhely 30 Egyleti tagoknak 20 fillér.” 
A meghívót Tiszárovits Lajos szabómesternek (Tiszárovits Ilona édes-
apjának) címezték meg. A fiúiskola, vagyis a mai Kisiskola jobbszár-
nyának 2. és 3. osztályterme úgy volt kialakítva, hogy szükség esetén 
összenyitható legyen. Ez volt a nagyterem. A meghívó 2. oldalán ol-
vasható, hogy az Darabont Lajos jászfényszarui nyomdájában készült.

A darabot a meghívó szerint Cserháti Lajos írta. Vers: Barnász Ist-
ván. Zene: Sörös Béla. A részletes szereposztást a meghívó 3. oldala 
tartalmazza.

A belépőjegy értékét mutatja, hogy az Eger vármegyei politikai na-
pilap ára 8 fillér volt. Az újság 1938. április 24-i számában Joó Gyula 
(Eger, Deák F. út 2.) hirdette saját termésű borát, 1 liter fehérbort 
44-60 fillérért.

A képen nyilván a címszereplő Erzsike huszárkisasszony, vagyis 
Tiszárovits Ilona (1920–1998) és Kutassy főhadnagy Oldal Károly 
(1907–1986) látható. A fénykép hátlapján Oldal Károly írásával ol-
vasható a dátum és a darab címe.

A képet Csizmadia Bálintné Tiszárovits Zsuzsanna volt kolléganőm-
től 1996-ban, az eredeti meghívót a napokban a meghívó címzett-
jének unokájától, Tiszárovits Ilona leányától, Budapestről, Balogh 
Krisztinától kaptam, melyet ezúton köszönök.

Tóth Tibor

Zsámboki Zsolt adományaként a Városi Értéktárba került egy ér-
dekes okmány. A Budapesten, 1949. június 1-jén kelt irat működési 
engedélyt biztosít a Jászfényszaru Állami Általános Iskola 5605. 
számú „Dobó Katica” csapatának.

Egy kis visszatekintés. A Magyar Úttörők Szövetsége 1946. június 
2-án alakult meg. Az egyházi iskolák államosítása 1948-ban történt 
meg. A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége szintén 1948-ban beolvadt az 
úttörőmozgalomba. A gyermekszervezet kiteljesülésére ezt követően 
került sor. Az általános iskola 2-4. osztályos tanulói kisdobosok, az 
5-8. osztályos tanulói úttörők lehettek. A kisdobosoknak 6 pontban, 
az úttörőknek 12 pontban foglalták össze feladatukat. A pontok kö-
zött voltak korabeli politikai ideológiai elemek, de többségében a cser-
készekhez hasonló erkölcsi normákat fogalmaztak meg. A legkisebb 
egység az őrs 6-12 fő, a rajt 2-4 őrs alkotta, ezek osztályközösségek 
voltak. Az őrsök munkáját ifivezető (általános iskolából kikerült fi-
atalok), a rajok munkáját 
úttörővezető segítette, az 
iskolai szintű munkát a 
csapatvezető végezte. Az 
iskola rajai alkották a csa-
patot. A kisdobosoknak, 
úttörőknek külön jelképük 
és egyenruhájuk volt.

Hogy Jászfényszarun 
hogyan lett és mikortól a 
5605 sz. Dobó Katica csa-
patból 1134. számú Ság-
vári Endre úttörőcsapat, 
ez további kutatást igényel. 
Tény, hogy a 289111 szá-
mú tagsági igazolványom 
1963. január 20-án kelt, 
abban már az új csapatnév 
szerepel. Félévenként 5 Ft 
volt a tagdíj, és Mészáros 
Tivadar volt a csapatve-
zető. A mozgalom döntően a szabadidő hasznos eltöltésével foglal-
kozott helyi, térségi és országos szinten. Korosztályom és a legalább 
40 évesek emlékezhetnek a játékos őrsi és rajfoglalkozásokra, az is-
kolai úttörőtáborokra, a kulturális seregszemlékre, sportversenyekre, 
úttörőolimpiára.

Sokan olvastuk a Dörmögő Dömötör, Kisdobos és Pajtás újságokat.
A rendszerváltáskor 1990-ben sok iskolában megszűnt az úttörőcsa-

pat, így Jászfényszarun is. Az utolsó úttörőtábort 1990-ben Szarvason 
tartották. Kilencven fényszarui úttörő tíz napot töltött a Holt-Körös 
partján. Nádudvariné Jáger Judit tudósításából tudjuk: „A gyerekek 
sokat csónakáztak, úsztak, asztaliteniszeztek, moziba, diszkóban vettek 
részt, majd változatos játékokat szerveztek. Megismerték a környéket, 
Cserkeszőlőt, Békésszentandrást, Gyulát…”

Sok helyen települési szinten újjáalakult a cserkészcsapat. Fény-
szarun 1990. május 10-én 868. számú Csörsz Vezér Cserkészcsapat 
alakult, amely nyolc évig működött. Felnőtt vezető, segítő hiányában 
nem tudott már tömegessé válni.

A Magyar Úttörők Szövetsége új arculattal, egyre csökkenő létszám-
mal ma is működik. Százas nagyságrendű csapat és néhány ezer gyer-
mek és felnőtt úttörőként tevékenykedik. A mozgalom iránt elkötele-
zett felnőtt vezetők kiöregedése, pótlásuk jelent gondot.

A cikk kapcsán ragadom meg a lehetőséget, hogy akinek személyes 
tulajdonában van a jászfényszarui úttörőmozgalommal kapcso-
latban dokumentum, fénykép, ajándékozza a városnak, vagy egy 
másolás erejéig hozza be a Városi Értéktárba. Így megmenthetők 
az utókornak a helyi úttörőtevékenység négy évtizedének eseményei, 
történései, amely az itt élők életének elvitathatatlan része volt.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Mit rejt a ládafia?
Huszárkisasszony zenésvígjáték

– 1938

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI
ÉRDEKESSÉGE

Működési Engedély

Két szereplő a darabból

A nyomdai meghívó 3. oldala
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Koncz Gábor 1991-ben született Jászberényben. Gyermekkora 
óta foglalkoztatja a képzőművészet. Középiskolás éveit Egerben, 
az Eventus Üzleti és Művészeti Szakközépiskolában töltötte, majd 
2018-ban a Budapesti Képzőművészeti Egyetemen végzett, festő 
szakon. Tagja a budapesti Lavor Collective Art Salonnak, a jász-
berényi Jövőkép Alkotók Egyesületének, és néhány éve egyik fő-
szervezője a nagy múltú jászberényi Art Camp Művésztelepnek, 
valamint két alkalom kivételével állandó tagja a Jászfényszarui 
Művésztelepnek. Ennek apropóján kérdezte őt Földvári Dorottya.

Miért jó egy művésztelep? Szá-
modra milyen pozitívumai vannak?

Számomra rendkívül inspiráló szo-
kott lenni, elég, ha csak a szakmai 
előadásokat és kísérő programokat 
nézem. Lehetőség nyílik megvitatni 
egymás munkáit, a hosszas szakmai 
beszélgetések során közelebb kerü-
lünk az adott művész munkáinak tartalmához, vagy akár technikai 
újdonságokkal találkozunk. Az ilyen jellegű szakmai eszmecserék vagy 
akár az együttes munka számos tanulsággal szokott szolgálni. Továbbá 
az évek alatt előremutató szakmai együttműködések jöhetnek így lét-
re, és nagyon jó barátságok is köttetnek.

A festészeten kívül milyen műfajban alkotsz még? Milyen témák fog-
lalkoztatnak?

Leginkább vászonra festek, de gyakran készítek objekteket, instal-
lációkat is.

Munkáimban törekszem arra, hogy a felvitt rétegek egyfajta „szöve-
déket” alkotva hozzanak létre olyan felületeket, melyek asszociatívak 
lehetnek a néző számára.

Személyesen megélt élményeimből táplálkozva, bizonyos emlékké-
peket, hangulatokat redukálok színes felületekké és formákká. Úgy 
gondolom, mindannyiunk életében óriási szerepet játszanak mind a 
gyermekkori, mind a későbbi élmények, melyek formálnak, építe-
nek vagy épp rombolnak minket, ezért képeimet is gyakran e szerint 
próbálom felépíteni, szélsőségekből, a pozitív és negatív hangulatok 
viaskodásából.

Az országos és nemzetközi szakmai pezsgésbe hogyan kapcsolódsz 
be, milyen művésztelepeket látogatsz, hol mutatkozol be munkáiddal, 
mire vagy a legbüszkébb?

Néhány éve egyik főszervezője vagyok a nagy múltú jászberényi Art 
Camp Művésztelepnek, amihez 2012-ben csatlakoztam, és amin min-
den évben részt vettem. Az ott megismert művészek is többször hívtak 
már meg táborokba és művészeti fesztiválokra, ilyen volt például az 
Erdőtelki Művésztelep. Budapesten számos eseményen, kiállításon és 
művészeti programon veszek részt, hol programfotósként, hol pedig 
egy-egy kiállítás felépítésében segédkezek. Emellett azáltal, hogy tagja 
vagyok a jászberényi Jövőkép Alkotók Egyesületének, több külföldi 

testvérvárosban is kiállítottunk, például Lengyelországban és Német-
országban. Pályázatok útján szoktam még művésztelepekre és csopor-
tos kiállításokra jutni, ilyen volt például a Gyergyószárhegyi Művész-
telep Erdélyben. Azt hiszem, ezekre a külföldi szereplésekre vagyok a 
legbüszkébb.

Az idei Jászfényszarui Művésztelep különleges volt számodra, hiszen 
a tábor ideje alatt a Lehel Filmszínházban nyílt kiállításod Over cím-
mel. Mit tudhatunk a kiállításról? Mit takar az Over elnevezés?

2020 márciusára lehetőséget kaptam egy önálló kiállításra a mozi-
ban, de ez sajnos a vírus első hulláma miatt halasztásra került, így 
júliusban tudtuk megrendezni. A kiállított anyag kb. 3-4 év munkája, 
több közülük még az egyetemi évek alatt készült. A cím utal egy kor-
szak lezárására, végére, de a művek felületeire is, rétegeken át, keresz-
tül. Helyet kaptak a legújabb képeim is, amik szerintem szerencsésen 
egészítették ki ezt az egyéni kiállítást. Nagyon fontos volt számomra 
ez a megjelenés, hiszen szerettem volna egy időszakot lezárni szakmai 
szempontból. Továbbá nagyon örültem, hogy olyan időpontot sike-
rült találni, amikor jelen lehetnek a művésztelep tagjai, akik közül 
Szilágyi Rudolf volt az, aki mondott pár szót a megnyitón, amit egy 
zenei performansszal egészített ki.

Hogyan, mivel inspirált téged a Jászfényszarui Művésztelep, milyen 
alkotásaid születtek itt?

Ebben a táborban szinte minden alkalommal festeni szoktam, ez 
idén sem volt másképp. Három közepes méretű akrillképet készítet-
tem. A legtöbb inspiráció az első tábor során ért, mikor körbevittek 
minket a város és a környék több pontján. Rendkívül inspiráló az, 
hogy lehetőség nyílik segíteni például installációk vagy akár videó 
munkák létrehozásában. Emlékeztet az egyetemi évekre, amikor gyak-
ran dolgoztunk olyan projekteken, amikben sokszor tanultunk egy-
mástól. Földvári Dorottya

A 2020-as évben a járvány miatt sok tervezett közösségi programun-
kat nem tudtuk megvalósítani. Ennek ellenére mozgalmasan fejező-
dött be az év.

A Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat (RNÖ) a körülményekhez alkalmaz-
kodva a munkatervét és költségvetését módosí-
totta, és ezáltal december hónapban egyeztetés 
alapján 74 családnak tudott karácsonyi csoma-
got átadni. Ezen felül örömünkre szolgált, hogy 
több kisgyermeknek tudtunk ajándékkal, játé-
kokkal karácsonyi meglepetést okozni.

A Mezei és Társa Kft. támogatásának köszön-
hetően több családnak tudtunk téli tüzelőt osz-
tani, amit ezúton is köszönünk az adományo-
zóknak. Év végén ünnepélyes keretek között 
megbeszélést tartottunk, ahol értékeltük a 2020-as év munkáját.

Előkészítettük a 2021. évi munkatervet, és reménykedünk abban, 
hogy még jobban tudjuk segíteni Jászfényszaru lakosságát.

A Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden kedves 
jászfényszarui lakosnak békés és eredményekben gazdag 2021-es évet 
kíván. Glonczi Rudolf RNÖ-elnök

A fényszarui
művésztelepen jártam 1.

Koncz Gábor

A Jászfényszarui RNÖ hírei
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Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2020. évi tematikus programjai
Visszatekintés – BLNT 2020. 2. rész

JÚLIUS
07. 01. – 07. 14.: TÁMOP-3.2.13 sz. záró pro-

jektfenntartási jelentés elkészítése, beadása
07. 10.: Munkácsy kiállítás; múzeumpedagógiai 

programegyeztetés a Hatvani Galériában
07. 14. – 07. 20.: Jászfényszaru Történelmi Arc-

képcsarnoka – előkészítés
07. 20. – 07. 24.: Egyeztetések kiállítási helyszí-

nekkel (Túrkeve, Kecskemét, Eger, Budapest, Nagyvárad)

AUGUSZTUS
08. 03. – 08. 06.: Jászfényszaru Történelmi Arcképcsarnoka
 – előkészítés
08. 07.: Tokaj-hegyaljai szakmai programok előkészítése
08. 14.: BLNT elnökségi tájékoztatás – közgyűlés időpontja, előké-

szítése: közhasznúsági jelentés, a szakmai és számviteli beszámoló, 
kiegészítő mellékletről tájékoztató, tisztújítás – jelölő bizottság fel-
kérése, alapszabály-módosítás – előkészítése

08. 18.: BLNT EB ülések
08. 18. – 08. 19.: Balaton-felvidéki szakmai programok előkészítése
08. 29.: Beszélgetés a diófák alatt MNT találkozó, Mindszentkálla

SZEPTEMBER
09. 04.: Kis-balatoni szakmai programok előkészítése
09. 09. – 09. 10.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat Műhely-

munka, Túristvándi
09. 11.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat Műhelymunka, 

Kéked
09. 14.: Jászfényszaru Történelmi Arcképcsarnoka – előkészítés
09. 28.: BLNT 2020. évi Közgyűlés
09. 30.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat Műhelymunka, 

Kisköre

OKTÓBER
10. 03.: Nemzeti Művelődési Intézet székházavató ünnepsége, Laki-

telek
10. 07.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat Műhelymunka, 

Vizsoly
10. 09. – 10. 14.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat Mű-

helymunka Jászfényszarun, előkészítések: közreműködők és előadó 

felkérése, kiállítások elkészítése, helyiségek berendezése, ajándékok 
beszerzése, ellátás összeállítása, helyszínek egyeztetése (Rimóczi kas-
tély, Szent Erzsébet Közösségi ház, Régi Parókia, római katolikus 
templom, művelődési ház)

10. 14.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat Műhelymunka, 
Jászfényszaru

10. 17.: Ézsiás Gyöngyike kiállítása, Magyar Festészet Napja a Hamza 
Múzeumban, Jászberény

10. 17. – 10. 20.: 2021. évi NKA pályázat (komplex művészeti tábor) 
előkészítése, benyújtása

10. 26.: JNSZM Értéktár Bizottság értesítése: id. Bedekovich Lőrinc 
munkássága a Megyei Értéktárban; 

10. 28.: ÉRTÉKŐR MŰHELY – verebélyi Marzsó Imre nyomán a 
Körösháti temetőben, Sarkad

NOVEMBER
11. 11. – 11. 20.: id. Bedekovich Lőrinc munkássága népfőiskolai 

ajánlás készítése a Magyar Értéktárba történő felvételhez
11. 21. – 11. 30.: id. Bedekovich Lőrinc munkássága szakmai refe-

renciák, támogató ajánlások bekérése a Magyar Értéktárba történő 
felvételhez

11. 19.: A tervezett Erzsébet-napi programok és a PÁRBESZÉD A 
MEGPRÓBÁLTATÁSRÓL című könyvbemutató beszélgetés – te-
kintettel a járványügyi helyzetre – az idén elmaradt. Dr. Csókay 
András, Skrabski Fruzsina, Farkas Erzsébet vállalták a közreműkö-
dést, találkozunk 2021-ben. Folyamatos: ÉRTÉKŐR MŰHELY – 
Kézműves termékek virtuális kiállításon a Bedekovich Galériában

DECEMBER
12. 03-tól: ÉRTÉKŐR MŰHELY – Jászfényszaru Történelmi Arc-

képcsarnoka – előkészítés. Virtuális adventi programok, ajánlók 
– Adventi Kávéház, Kiskarácsonyi Vásár – kézművesek és adventi 
hangversenyek ajánlása.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2020. évi tematikus 
programjait a fentiek szerint valósította meg. Köszönjük mindenki-
nek, aki közreműködésével segítette, támogatta a társaság tevékenysé-
gét. Kérjük, tartsanak velünk az új esztendőben is.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Id. komori Bedekovich Lőrinc életművének ajánlása a Magyar Értéktárba
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által összeállított 

javaslat, az „Idősebb komori Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerü-
let első földmérő és vízépítő mérnök munkássága” mint nemzeti 
érték felvételre került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár-
ba. Tekintettel a geodéta kiemelkedően gazdag, sokrétű mérnöki 
munkájára, a népfőiskolai társaság ajánlást készít, hogy ez az élet-
mű, mint kiemelkedő nemzeti érték, felvételre kerüljön a Magyar 
Értéktárba.

Id. komori Bedekovich Lőrinc (1751–1823) a Jászságban született, 
élt, és munkáját is itt a korabeli Jászkun Hármas Kerületben végez-
te. Kora jeles geodétája, vízépítő mérnöke, tervező mérnöke volt, s a 
mai értelemben vett közigazgatás számos szakterületén negyven éven 
át egyedül végezte kiemelkedő tevékenységét. Abban a korban, ami-
kor az óriási távolságok megtételét gondozatlan utak, árvizes öntések, 
ingoványok, hatalmas vízzel borított területek nehezítették. Mérnöki 
munkája mellett szakértői tevékenységet folytatott, mivel „a helysé-
gek közötti ügyekben gyakori volt a véleményeltérés”. Legfontosabb 
feladata volt a települések határainak felmérése. Több helység hatá-
rát többször is újramérte, ha szükséges volt, igazságot tett a helységek 
pontos határait illetően. A településeken belül többször kérték fel új 
utcák tervezésére és házhelyek kijelölésére. Mint földmérő az utak, 

hidak és postaállomások tervezését végezte. Bedekovich valóban mes-
tere volt a malomzúgók, zsilipek és gátak tervezésének. Sőt, ma már 
tudjuk, hogy kisebb épületeket, így például iskola és kocsma épületet 
is tervezett. Az egyes települések vagy éppen a kerületek és a Helytar-
tótanács részére számos birtokjogi és vízügyi jellegű térképet készített. 
Saját tervei és térképei mellett a Jászkun Kerület településein más mér-
nökök, kőmívesek és molnárok által készített tervek véleményezése, és 
ha szükségessé vált, akkor javítása is a földmérő feladata volt.

A szakirodalom eddig főként térképkészítői munkáját méltatta. A 
Hármas Kerület (Jászság, Kiskunság, Nagykunság) vízrendezési mun-
kája negyven éven át azonos volt Bedekovich Lőrinc vízügyi tevékeny-
ségével, így méltán sorolható hazánk legnagyobb vízépítő mérnökei 
sorába. Munkája érdemeként 1801-ben a Jászkun kerület tiszteletbeli 
táblabírója címet nyerte el. A földmérő a kerületeken kívül is elismert 
szakember lehetett, hiszen munkahelyén kívül több helyen is meg-
bízták felmérések készítésével. Így dolgozott többek között Heves és 
Külső-Szolnok vármegyében, Egerben, illetve Pest vármegyében is. A 
vízszabályozásban végzett tervezői és építő tevékenységét az utókor so-
káig kellően nem ismerte, és méltatlanul el nem ismerte.

Jászfényszaruval kapcsolatban idősebb Bedekovich Lőrinc nevéhez több 
utca kijelölése, a Zagyva és a Galga folyók feltérképezése és a vízimalom 

(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)
rendezése is fűződik. Pl: „1784 tavaszán, a Zagyván és a Tiszán rendkí-
vüli árvíz vonult le, ennek tapasztalatai alapján 1785-ben Bedekovich 
Lőrinc a kerületi gyűlés elé terjeszti a Jászság vízügyi problémáinak 
megoldására vonatkozó javaslatait. Térképének Jászdózsa környeze-
tét mutató részletén jól látszik a folyókanyarulatok, vízfolyások, erek 
szinte kaotikus „hálózata”.” Forrás: Kovács István László: A Jászdózsai 
vízimalom története.

Bedekovichot hivatala Jászberényhez kötötte, térképei jórészt Jászfény-
szarun készültek, amit munkáin meg is említett.

Személyét ma már általános tisztelet övezi, életművének – és a ne-
vét viselő Népfőiskolai Társaság elkötelezettségének is köszönhetően 
– szakterületén egyre nő a kutatási hajlandóság. A kutatás eredményei 
– a szaksajtóban vagy önálló kiadványok formában jelennek meg –, 
a geodéta gazdag, hiteles munkássága példaértékűen alkalmazható az 
oktatásban (alap-, közép, felsőoktatásban egyaránt) csakúgy, mint a 
felnőttképzésben, ismeretterjesztésben.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár iratanyagának mennyi-
sége révén inkább a kisebb levéltárak közé tartozik, de a közel száz, 
művészi értékükben is különleges Bedekovich-térképek, tervek, iratok 
alapján a megye levéltári anyaga kiemelkedő egyedi értéket képvisel 
az országban.

Az eljárásrend szerint a nemzeti értékpiramis következő fokozatára a 
megyei közgyűlés elnöke terjeszti elő a nemzeti értéket a Hungarikum 
Bizottság felé. A Hungarikum Bizottság kezében van a felelősségteljes 
döntés lehetősége, hogy ezzel a megtisztelő védjeggyel – kiemelkedő 
nemzeti érték – kellő ismertségi, elismertségi és méltó szintre helyez-
ze id. komori Bedekovich Lőrinc kultúrtörténeti, épített és szellemi 
örökségét. „Az eljárásrend hosszadalmas, türelemmel várakozunk, bi-
zakodunk.”

A Társaság 2020. novemberében és decemberében támogató ajánlá-
sokat kért a szakma jeles képviselőitől, amelyek eddig az alábbi szemé-
lyektől, intézetektől érkeztek:
Dr. Ádám József professzor emeritus (BME) akadémikus (MTA), 

elnök, Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Táraság, 
Budapest

Baross Károly főtitkár, Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest
Csönge Attila igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Jász Nagykun Szol-

nok Megyei Levéltára, Szolnok
Dr. Dobos László elnök, Jászok Egyesülete, Budapest
Dr. Farkas Kristóf Vince történész, elnök, Jász Helytörténeti Kör, 

Jászberény
Prof. Dr. Fleisz János történész, egyetemi tanár, MTA köztestületé-

nek tagja, Sapientia Varadiensis Tudományos Kulturális Alapítvány 
elnöke, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke, Nagy-
várad

Dr. Herbály Katalin titkár, Debreceni Akadémiai Bizottság Jászkun-
ság és Közép-Tiszavidéki Kutatások Munkabizottsága, Debrecen

Dr. Kállai Mária JNSZM I-es választókerület országgyűlési képvise-
lője, Szolnok

Korzenszky Tamás igazgató, Lechner Tudásközpont Kulturális Örök-
ségvédelmi Igazgatósága, Lechner Nonprofit Kft., Budapest

Kovácsné dr. habil. Nagy Emese dékán, Eszterházy Károly Egyetem 
Pedagógiai Kar, Eger

Láng István főigazgató, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest
Prof. Dr. Micheli Erika MTA levelező tagja, SZIE Környezettudo-

mány Doktori Iskola vezetője
Prof. Dr. Gyulai Ferenc SZIE Környezettudomány Doktori Iskola 

Tájökológiai program vezetője, Szent István Egyetem, Gödöllő
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Pócs János a Jászság országgyűlési képviselője, Jászapáti
Prof. Dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár Szegedi Tudo-

mányegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtani és 
Őslénytani Tanszék, Szeged

Dr. habil. Szabó Csaba főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Orszá-
gos Levéltára, Budapest

Székely Tibor hő. huszár ezredes elnök, Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség, Budapest

Dr. Sziráki András elnök, Jász Nagykun Szolnok Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, Szolnok

Török Enikő Klára PhD főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Or-
szágos Levéltára, Budapest

Varga Zsolt igazgató helyettes – Dr. Kovács Melinda főlevéltáros, 
Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára, Eger

Dr. Zentai László térképész, intézetigazgató egyetemi tanár, Térkép-
tudományi és Geoinformatikai Intézet ELTE, Budapest

Számos elismerő támogató ajánlás közül álljon itt tájékoztatásul pl. 
Korzenszky Tamás igazgató úr (Lechner Tudásközpont Kulturális 
Örökségvédelmi Igazgatósága, Lechner Nonprofit Kft., Budapest) és 
pl. Láng István főigazgató úr ajánlása (Országos Vízügyi Főigazgató-
ság, Budapest).

Megtisztelő a népfőiskolai társaságnak, hogy Fekete Péter az EMMI 
kultúráért felelős államtitkára külön elismerését fejezte ki a népfőisko-
la tevékenységéért.

„A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság munkája a járvány-
helyzet miatt bekövetkezett korlátozások miatt most talán úgy tűnhet, 
hogy kevéssé látványos – bár a virtuális közösségi térben ott vagyunk 
– de hisszük, hogy a tájékoztatásokkal, az online térben rendezett 
programokkal, kiállításokkal és felhívásokkal jó célt és helyi érdeket, 
értéket képviselünk.” Kovács Béláné Pető Magdolna

A logó megtervezésénél igyekeztem a 
pályázati kiírás követelményeinek meg-
felelni, mely szerint a grafika tükrözze a 
város friss szemléletét, sokszínűségét, a 
jász identitást. Egy óvoda hitvallásában 
fontos a kötődés, a gyermeki óvás, vé-
delmezés szerepe, ezt is szerettem volna 
valamilyen módon szemléltetni ötle-
temben, erre utalnak a szívet formáló 
felnőtt és gyermek kezek. Célom volt, 
hogy megjelenjen a logóban az óvoda 
neve, valamilyen grafikai elem formájá-
ban (fény-nap-napfény), így alakult ki 
a logó alapjaként a „nap” minta, mely-
ben felhasználtam a jász motívumok 
formavilágát is. Péter-Berényi Ágnes

Karácsony előtt, az adventi időszakban két játékot bonyolítottunk 
az online térben. A Facebook- és Instagram-oldalunkon is vártuk a vá-
laszokat. A nyeremények ezúttal családi könyvcsomagok voltak, négy 
nyertest sorsoltunk 2020. december 10-én.

Az asszociációs képjátékunk nyertesei: Kui Amanda, Pál Alíz.
Adventtől vízkeresztig kvízjátékunk nyertesei: Háfra Sóti Bernadett, 

Szénási Mónika.
Ezúton is szeretettel gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük, hogy 

ismét nagyon sokan játszottak velünk, és különleges válaszaikkal emel-
ték a játékok fényét! Amíg folytatódik a zárva tartási időszak, igyek-
szünk játékokkal is kedveskedni olvasóinknak. Keressék a felületein-
ken, és kapcsolódjanak be bátran! Nagy Ildikó könyvtáros

Így készült a Napfény Óvoda logója

Adventi könyvtári játékok
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Bordások a Bikahalomban
Azok a Bordások, akikről a következő sorok szólnak, eredendően 

Árokszállásról származtak, és oly sok más családdal együtt tanyákat, 
tanyafüzéreket hoztak létre a hatvani határban. A szóban forgó család 
közös őse, feje, id. Bordás Antal (1844. IX. 21. – 1918. III. 11., fe-
lesége Füleki Ilona) valamikor a századforduló táján válthatott földet 
a fényszarusi határban. Még gyermekei is Árokszálláson születtek, és 
olyan legényformák voltak, mikor a család áttelepült és tanyát vert 

a Nagybikahalomban, 
közvetlenül a vasút 
mentén. A családi le-
gendárium egyik leg-
korábbi emléke a két 
legényfiúra, ifj. Bor-
dás Antalra (1876.
XII. 31. – 1963. XII. 
29.; felesége Dóka 
Franciska) és öccsé-
re, Bordás Ferencre 
(1886. VI. 3. – 1968. 

IV. 27., felesége Szabó Franciska ) emlékezik az épülő tanya kapcsán. 
A tanyaistálló már készen állt, a ház meg éppen épült, a legények kint 
kószáltak a töltés szomszédságában. De idézzük a visszaemlékezőt. 
„(Az ifj.) Bordás Antal dédnagyapám, amikor Fényszarura került mint 
legény, akkor már megvolt itt a vasút. Kint voltak az épülő tanyán (ez alig 
150 méterre van a vasúttól), és jött a gőzös (MÁV 220), amitől úgy meg-
ijedt a testvérével (Ferenccel), hogy beszaladtak az istállóba. Akkor még 
Árokszálláson nem volt vonat, a fiúk sose’ láttak ilyet korábban, elképzelni 
sem tudták, hogy mi az ördög lehet az. Berohanva az istállóba ott sírtak 
hosszasan, meg betámasztották villával az istállóajtót, meg mindennel, 
ami a kezük ügyébe került, hogy be ne menjen a vonat! Az üknagyapám 
(id. Bordás Antal) meg kinevette őköt, hogy hogy ijedhettek meg attól. 
Ez az istálló azon a tanyán volt, amit üknagyapám épített. Ebből tud-
juk, hogy a tanya már akkor is megvolt, ebből tudjuk, hogy mikor jöttek 
Árokszállásról!” Az emlékezet annyiban vág egybe a rendelkezésre álló 
írott adatokkal, hogy az 
1883-as kataszteri térké-
pen a Bordás-tanya még 
nem szerepel, tehát való-
ban csak 1890–92 körül 
épülhetett, ahogy a legé-
nyek korából azt meg-
ítélni lehet. 1890 előtt 
a Nagybikahalomban 
csak egyetlen tanyát 
tüntet fel a térkép, 
mégpedig Ballagó Béla 
házhelyét, ők lehettek a legelső tanyaépítők a háromszög alakú szelvé-
nyen. A fenti Bordás-tanya (ezek szerint a második legrégebbi tanya a 
szelvényben) még ma is áll. Id. Bordás Antaltól a kisebbik fiú, Ferenc 
kapta örökül, majd pedig annak a fiai, Béla és Alajos. Ferenc még 
élő legkisebb lánya így emlékezik: „A Bordások Árokszállásról jöttek, az 
öregek jöttek (Ferenc és Antal szülei) előbb (át ide, Fényszarura), abból 
tudom, hogy abba a tanyába laktak az öregszülők (nagyszülők), ami-
be’ mink laktunk. A másikban az Anti (nagy)bátyám lakott, az még az 
Apámtúl öregebb vó’t, annak az új jutott. Azt meg arról tudom, mert Anti 
bátyánkkal veszekedtek, hogy mér’ az öccse jött az öreg házba, őneki meg 
má’ építettek újat. Nem vót rosszabb az övé se, de az övé meg új vót már. 
Apámék az öregházba’ laktak, ahova Árokszállásról odagyüttek az öregek. 
Gyerekek, azok még Árokszálláson születtek (ifj. Antal és Ferenc is), még 
benne van a gerendába’ is, hogy hányba’ született apám."

Az annak idején a gőzöstől megfutamodó fiúk (Ferenc és Antal) alig 
húsz esztendővel később végigharcolták az első világégést. Mindkette-
jük harcéri sikertörténetéhez nagyban hozzájárult a családi tradíció-
ként mindmáig továbbadott ételkészítési tudomány, a hagyományos 
ízek megalkotásának szeretete, ismerete. Helytállásuk, katonatársaik 
általi elismertségük regénybe illő, emléküket számos évszázados fény-
képfelvétel örökíti meg, nevük és tetteik még a korabeli katonai kiad-
ványokban is kitüntetett helyen szerepelnek.

De még térjünk vissza röviden a Bordás-tanyákhoz… A testvérek 
közül tehát Ferenc maradhatott az őstanyában, Antal pedig saját 
földsávjában épített új tanyát (ez ma már nem áll) a régi tanya észa-
ki tőszomszédságában. A tanyafüzér következő tagjaként a régi tanya 
délkeleti sarkánál létesült, Bordás Ferenc lányának, Bordás Ilkának a 
tanyája (1920. X. 25. – 2010. VIII. 15.). Ilkát Kóczián György vette 
feleségül, és mint ahogy az nem volt ritka, az ifjú férj költözött az após 
földjére, azaz az ifjú feleségre eső apa földszelvénybe. Kócziánné Bor-
dás Ilka tanyájának építését már fotó is megörökítette. A képen látha-
tó mozzanaton a vertfalkészítés módja látható, ahogy rétegről rétegre 
haladtak a falak felhúzásával, döngölésével. A fotó tanúsága szerint 
az építésben a család apraja-nagyja (mindegyikük felismerhető, mind-
egyiküket név szerint azonosítani tudjuk) egyöntetűen részt vett. Ne 
feledjük, hogy ehhez a művelethez jelentős családi megmozdulásra, 
összefogásra volt szükség, mivel a döngölést minél hamarabb be kellett 
fejezni, hiszen egy hirtelen jött zá-
por, vagy a hajnali eső rövid időn 
belül szétmoshatta volna a takarás 
nélkül hagyott, teljesen még ki 
nem száradt falakat. Folytatjuk…

Kiss Dávid Sándor
Ábrajegyzék:
fig.1.: Bordás Ferenc és Szabó 

Franciska
fig.2.: Falverés a Bordás-tanyán
fig.3.: Az illusztrációt a történet alapján készítette Ashaber Mária

Visszaemlékezők: Ézsiásné Bordás Margit (Bordás Ferenc lánya), 
Szűcsné André Mária (ifj. Bordás Antal dédunokája), Kiss A. Vencel 

(Bordás Ferenc harctéri bajtársa és holtig tartó barátja)
A fényképeket közrebocsátotta: Ézsiásné Bordás Margit

ORSZÁGOS VONATKOZÁSÚ ÉVFORDULÓK:
• Cziffra György-emlékév 2021

Magyarország kormánya hivatalosan emlékév keretében ünnepeli 
Cziffra György világhírű magyar zongoraművész születésének 100. 
évfordulóját, amit az UNESCO nemzetközi szervezete is felvett a 
közösen ünnepelt évfordulók sorába.

• Báthory-emlékév 2021
A budapesti Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és a 
szilágysomlyói Báthory István Alapítvány közösen hirdeti meg. Az 
emlékév több kiemelt dátumhoz is kapcsolódik: 450 éve, 1571-ben 
választották Báthory Istvánt Erdély fejedelmévé, 445 éve, 1576-ban 
tette le a lengyel királyi esküt a Wawelben, és 440 éve, 1581-ben 
alapította akadémiáját Kolozsváron.

• Benyovszky-emlékév 2021
A felfedező, katona, író születésének 280. és halálának 235. évfor-
dulója alkalmából.

• Esterházy-emlékév 2021
Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a 
Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen a mártírgróf születésének 
120. évfordulója alkalmából hirdeti meg. 

HELYI VONATKOZÁSÚ ÉVFORDULÓK:
• 270 éve Alexius Márton görög kereskedő boltot nyit – 1751
• 190 éve mezővárosi rangot kapott a település – 1831
• 175 éve született dr. Apponyi Albert nagyapponyi gróf, aki 1921. 

évben (100 éve) Jászfényszaru díszpolgára lett – 1846
• 135 éve született dr. Hortáver József, a településen négy évtizedig 

gyógyító községi orvos – 1886
• 110 éve született Koltay József kántor, a Jászfényszaruért emlékérem 

(1995) tulajdonosa – 1911
• 105 éve született Penczner Pál festőművész, Jászfényszaru díszpolgá-

ra (1998) – 1916
(folytatás a 18. oldalon)

1
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ÉVFORDULÓK 2021



18 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/1

(folytatás a 17. oldalról)
• 100 éve született dr. Kuti György,
 aki 2014-től Jászfényszaru posztumusz díszpolgára – 1921
• 95 éve megépült a Régi Kaszinó étterem – 1926
• 75 éve a templom kertben elhelyezték
 a Csíksomlyói kegyképet – 1946
• 70 éve megalakult a Vegyesipari Szövetkezet – 1951
• 55 éve új művelődési ház avatása – 1966
• 50 éve elkészült a Posta új épülete; befejezték a futópályával övezett 

labdarúgópálya építését; elkészült a Tűzoltószertár – 1971
• 45 éve alakult meg a Fehér Akác Népdalkör jogelődje – 1976
• 35 éve üzembe helyezték a benzinkutat;
 Új nagyharang megáldása – 1986
• 30 éve megalakult a Jászsági Önkormányzatok Érdekképviseleti 

Szövetsége, elnökének Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
 választották meg – 1991 április
• 30 éve új ravatalozó épült – 1991
• 30 éve Bakancsosok I. tábora – 1991. július 18-28.

• 30 éve asztaliteniszverseny Rieeg János emlékére
 – 1991. december 7.
• 25 éve alakult meg a Szűcs Mihály Huszárbandérium – 1996
• 25 éve Millecentenáriumi emléktábla elhelyezése a templom falán 

és avatása – 1996 
• 25 éve a templomkertben a millecentenárium alkalmából
 Hét vezér fáját avatták – 1996 
• 25 éve a templomkertben került felavatásra
 a Bedekovich-emlékoszlop – 1996
• 20 éve a főtéren került felavatásra a Millenniumi Díszkút – 2001
• 20 éve a Rózsa téri volt kereszt helyére új keresztet állítottak – 2001
• 20 éve az Orvosok emléktáblájának elhelyezése, avatása – 2001
• 15 éve a Szent Kereszt temetőben, a Kápolna falán elhelyezték az 

emléktáblát Koltay József tiszteletére – 2006
• 10 éve kemence épült
 a Kiss József Helytörténet Gyűjtemény udvarán – 2011
• 10 éve történt a Turisztikai park átadása – 2011

Tóth Tibor
Fotók: A FÉBE és a Városi Értéktár archívumából 

1957-ben a Vegyesipari Szövetkezet asztalosműhelyében balról jobbra:
Berze Imre, Török László, Rusai Pál és Luda László látható

1996. február 25-én a templomban köszöntötte Koltay Józsefet
kántorrá választásának 50 éves jubileuma alkalmából
az egyházközség, a város önkormányzata és a FÉBE.

A képen a polgármester, alpolgármester és a jubiláns látható

1996. augusztus 20-án 13 órakor szentmise a Felső temetői kápolnában 
a Szűcs família emlékére, celebrálta Litkei Antal prépost.

Szűcs Mihály által írt könyv hasonmás kiadása alkalmából
a kápolna alatti kripta és a falán lévő felújított márványtábla
(FÉBE és alapítványa által) megkoszorúzása, megszentelése.

A Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai is tisztelegnek

A jászfényszarui Pávakör és a Fortuna Együttes közös fellépése

A FÉBE tevékenysége 2020 évben
Az egyesület az elmúlt 27 évben programjaival nemcsak tagjai-

nak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak, és azon túl 
is, sokszínű és -rétű lehetőséget teremtett a közös együttlétre, a 
tartalmas foglalatosságra.

A pandémia megjelenése és elhúzódása a tervezett rendezvénye-
inket nagyban befolyásolta, módosította.

Előtérbe került a kutatás, a tájékoztatás a közösségi média felü-
leten, a honlapon, a Facebook-oldalainkon.
• január 15. A honlapra felkerült a FÉBE új Számla tükör szabályzata.

• január 18. Magyar kultúra napja alkalmából helyi színházi előadá-
son való részvétel.

• január 20. A FÉBE vendégül látta – bemutatta városunkat – Stern 
Lajos és feleségét, aki Jászfényszarun született, aki szüleivel és test-
vérével 1957-ben telepedett le Izraelben.

• január 26. Budapesti Erkel Színházban 2. bérletes előadás.
• január 28. Környezet, teremtés, felelősség konferencia munkájában 

való részvétel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, Buda-
pesten.
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• januárban Megszervezésre került 50 fő részére augusztus végére öt-
napos olaszországi út.

• február 1. V. Liliom bálhoz öt tombolafelajánlást biztosítottunk.
• február 3. Budapesti Operettszínházban Luxemburg grófja bérletes 

előadás.
• február 4. Termelésvédők a környezetvédelemért tanácskozáson 

való részvétel Belvárosi Ferences Templomigazgatóság rendezésében.
• február 7. Budapesti József Attila Színház Eldorádó bérletes előadás.
• február 7. Eltemették a veresek nagybarátján Kiss Lászlót (1947–

2019) Budapesten, megemlékezés a helyi lapban.
• február 26. A Jászok Egyesületének előadásán való részvétel a Pest 

megyei Megyeházán.

• február 26. A Városháza Dísztermében közmeghallgatáson több 
egyesületi részt vett.

• februártól Redemptio, jász és kun települések honismereti lap 30 
példányának terjesztése.

• februárban Előkészítettük az április 2-i Zrínyi-emlékév kapcsán tar-
tandó ismeretterjesztő előadást, a pandémia miatt nem valósult meg.

• március 1. Budapesti Erkel Színház Aida bérletes előadás.
• március 4. Budapesti Operettszínház Menyasszonytánc
 bérletes előadás.
• március 6. Nemzedékek kulturális jellemzői címmel
 Jász Múzeumban megtartott tudományos konferencián
 képviseltettük magunkat.

• március 7. Csete Balázs Honismereti Szakkör megalakulásának 50. 
évfordulójának ünnepségén való részvétel Jászkiséren.

• március 10. Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumi ülés.
• március 13. Koszorúzás a Petőfi-szobornál.
• március 16. Elkezdődött Jászfényszaru 30 éves krónikájának ösz-

szeállítása a Mi újság Fényszarun? című havilap tematikus feldolgo-
zásával.

• márciusban a www.febe.hu honlapon létrehoztuk az Értékek tár-
háza gyűjteményt.

• május 21. Jászjákóhalmán utolsó útjára kísértük Fodor István Fe-
renc (1949–2020) Jászságért díjas helytörténészt.

• június 11. Jászágon búcsúztattuk Macsi Sándor (1926-2020) cím-
zetes igazgatót, Jászságért díjjal kitüntetett helytörténészt.

• június 15. Napközis tábor önkormányzati pályázati pénzügyi bo-
nyolítás.

• június 30. Elszármazott Jászfényszarun született, Svájcban élt Gyila 
Ferenc (1924–2020) nyugalmazott erdőmérnökre emlékeztünk a 
helyi lapban.

• júniusban Meghirdetésre került a 2020/21-es színházi évadra a 
Budapesti Operettszínházba négy előadásos bérlet, melyet 57 fő vá-
sárolt meg.

• július 14. VIII. Virgonc tábor önkormányzati pályázati pénzügyi 
bonyolítás.

• július 23. Kibővített elnökségi ülésen készítettük elő az augusztusi 
közgyűlést és három tisztségviselőt köszöntöttünk kerek évfordulós 
születésnapjuk alkalmából.

• július 24. Zsámboki Zsolt az egyesületnél helyezte letétbe édesapja 
közel 2000 versét.

• július 30. A Jász Múzeumban mutatták be Cicell néni meséi című 
a Jászági füzetek sorozat 57. kötetét, melyen több egyesületi tag 
megjelent.

• júliusban Előkészítettük a VIII. Kemence ünnepének program-
ját, a pandémia miatt nem valósult meg.

• júliusban Meghirdetésre került a 2020/21-es színházi évadra a 
Budapesti József Attila Színház négy előadásos bérlet, melyet 21 fő 
vásárolt meg.

• júliusban Meghirdettük a FÉBE önköltséges egynapos kirándulását.
• júliusban Kétszer két héten keresztül felváltva két diákmunkás se-

gítette a Városi Értéktár tevékenységét.
• júliusban Előkészítettük FÉBE kitüntetés okleveleinek, mappa 

tartójának grafikai munkálatait, a Budapesti nyomda 200 példány-
ban legyártotta.

• augusztus 1. Elkészült Jászfényszaru harmincéves krónikája, on-
line felkerült a FÉBE, Jászfényszaru honlapjára és 14 példány bekö-
tése történt meg.

• augusztus 14. Éves beszámoló közgyűlés a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében.

• augusztus 14. Nagyné Török Zsóka elszármazott fazekas népi ipar-
művész megyei szintű kitüntetése.

• augusztus 20. Tamus István grafikusművész-tanár, FÉBE-tagot, 
Debrecenben a HM Mednyánszky László-díjjal tüntette ki.

• augusztus 29. Bogyiszló – Gemenci erdő – Baja – Kalocsa egy na-
pos kiránduláson 77 fő vett részt.

• augusztusban Két diákmunkás tevékenykedett a Városi Értéktár-
ban, Zsámboki László verseit kéziratról gépelték.

• augusztusban Előfizetőket gyűjtöttünk a Jász Múzeumért Alapít-
vány által kiadandó két CD-s népzenei hangzóanyagra.

• szeptember 11. Zsámboki László 85. születésnapjától az egyesület 
Facebook-oldalán és honlapján közzé tesz minden héten egy verset.

• szeptember 18. József Attila Színház az előzőévad elmaradt bérleti 
előadás. (folytatás a 20. oldalon)

Csete Balázs jubileumi emléklap – március 7.

Macsi Sándor és Berze Lászlóné a Városi könyvtárban egy Bedekovich 
Lőrinc levéltári térképét szemlélnek – 1995. április 28. – június 11.

FÉBE kiránduláson, Baja főterén, a Főtér makett – augusztus 29.
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(folytatás a 19. oldalról)
• szeptember 19. XVI. Jász ba-

ráti közösségek fóruma a Ri-
móczi-kastélyban.

• szeptember 19. A kulturális 
örökség napja alkalmából a 
művelődési ház előcsarnoká-
ban „Hunyadiak dicső kora” 
kiállítás nyílt a Mátyás-emlék-
év alkalmából.

• szeptember 22. A FÉBE és ala-
pítványa számlájára megérkezett 
a 2020 tavaszán SZJA 1%-a fel-
ajánlás 840 ezer Ft összegben, 
melyet a 2022-ben évi Tanítók 
emlékművén lévő tanítók neveinek kiegészítésére fordítja.

• szeptember 24. Termelésvédők Akarat környezetvédelmi munka-
csoport online tanácskozása Budapesten, melyek munkájában 
Tamus Béla elnökségi tag közreműködött.

• szeptember 30. Város- és Faluvédők Szövetségének közgyűlése 
Budapest krisztinavárosi plébánián, melyen Tamus Béla képviselte 
egyesületünket.

• szeptember 30. A Jász Múzeumban megtartott hetveneseket, 6 főt 
a FÉBE is köszöntötte.

• szeptemberben Szabó Imrefia Béla szobrászművésztől az egyesületi 
címert ábrázoló plakettből 10 db-ott rendeltünk, melyet az Örökös 
vagy Tiszteletbeli egyesületi tag kitüntetéshez adományozunk.

• október 22. Két egyesületi tagunk kapta meg – augusztus 20-a alkal-
mából adományozott kitüntetést – Ácsné Csontos Mária Jászfény-
szaruért kitüntető emlékérmet, Mezeiné Folyó Angéla Jászfénysza-
run a köz szolgálatáért díjat.

• októberben A harmincéves a hazai ön-
kormányzati rendszer jász fényszarui 
történetéről három részes sorozatot indí-
tottunk a városi lapban.

• októberben A harmincéves városunk-
ban működő Samsung történetéről 
háromrészes sorozatot indítottunk a 
város lapban.

• november 1. Emlékeztünk a 160 éve 
Jászfényszarun született Seress Imre 
költőre, melynek három könyvével 
gazdagodott a Városi Értéktár könyvál-
lománya.

• november 20. Jászkiséren utolsó útjára 
kísértük Gubicz András (1937–2020) agrármérnököt, Jászkisér és 
Jászjákóhalma emeritus Jászkapitányát és Díszpolgárát.

• december 4. Jászsági Évkönyv 2020-as kiadványa online került 
bemutatásra, melybe Tóth Tibor, egyik írás szerzője is bekapcsoló-
dott. Forgalmazzuk az érdeklődőknek az évkönyvet.

• december 5. Megjelent a Mátyás király emlékérem.
• decemberben A helyi Vöröskereszt szervezet, az iskolai táborok ön-

kormányzati, alapítványi pályázati pénzügyi elszámolásának ösz-
szeállítása.

• A www.febe.hu honlapon 2020. évben a következő hírleveleket tet-
tük közkinccsé: Civil Európa (15), Jászok Egyesülete (1), Kultúrpont 
(44), Civil Közlöny (4) Magyar Nemzeti Vidékhálózat (2), Város- és 
Faluvédők Szövetsége (3), Közösségi Művelődés Országos Hírlevele 
(5), a zárójelben lévő számok a hírlevelek számát mutatja.

• A FÉBE az elmúlt több mint 27 év alatt kialakult tevékenységi 
köreihez sokrétű kapcsolatrendszert (elszármazottakkal, intézmé-
nyekkel, és neves személyekkel) épített ki, melyet 2020. évben is 
tovább ápoltunk, és szereztünk új barátokat.

• A tagsági viszonyhoz kapcsolódva 22 főt köszöntöttünk kerek év-
fordulós születésnapján (60-70-75-80-85). 5 fő kapta meg a 10 
éves tagsággal, 4 fő a 20 éves tagsággal járó emlékérmet, illetve 
bronzkitűzőt. Negyedszázados tagsága kapcsán díszoklevélben 
részesült 19 fő. Ezáltal megköszönjük az egyesületben végzett mun-
kájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagi támogatásukat.

• Az év folyamán 4 főtől örökre búcsúztunk, így Oldal Károly, Pin-
tér János, Ditié Lujza és Szabó Lajos egyesületi tagoktól, emlékü-
ket folyamatosan ápolni fogjuk.

 Az év folyamán 2 fő kérte tagfelvételét, így Vaszicsku Zoltán és 
Vaszicsku Zoltánné.

• Az év második felében a tagjaink tagdíjfizetési készségét mértük 
fel, és tagdíjhátralékkal rendelkezőket erről tájékoztattuk.

• A FÉBE tagja a kölcsönös előnyök alapján a LEADER térségi 
egyesületnek, a HONGÁRI NOSZTRA Város és Faluvédők Szö-
vetségének, a Jászok Egyesületének, Magyar Huszár és Katonai Ha-
gyományőrző Szövetségnek, a Jász Baráti Társaságok Fórumának.

• A Városi Értéktár kedd és csütörtöki napokon 13 és 17 óra között 
áll a nyilvánosság rendelkezésére. Előzetes egyeztetés alapján (tele-
fon: 06-660-800) más időpontokban is csoportos látogatás esetén 
(legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.

• A Városi Értéktár tárgyalótermében civil közösségeknek (15-18 
fő) üléseik megtartására lehetőséget biztosítunk, ebben a helyiség-
ben tartjuk a FÉBE elnökségi üléseit, megbeszéléseket.

• Jászfényszaru tanyavilágának megörökítésére dr. Kiss Dávid 
Sándor 2020-ban is folytatta a korábban megkezdett gyűjtő és 
kutató munkáját. Sok tanyán elő idős emberrel folytatott elbeszél-
getéseket. A kutatás több évig eltarthat, az eredménye egy kiadvány 
lehet. A megszerzett érdekes ismereteket menet közben a helyi lap-
ban közzéteszi.

• Folyamatosan gyűjtjük a lakosságtól a településsel kapcsolatos régi 
fotókat, iratokat, dokumentumokat. Aki nem akarja elajándé-
kozni azokat, digitalizálás után visszaadjuk. A helyi lapban a hónap 
értéktári érdekessége rovatot indítottunk, és 2020-ban is érdekes 
dokumentumokat és cikkeket tettünk közkinccsé az újság és a kö-
zösségi média felületén.

• A FÉBE elnöke a települést képviselve részt vett a Jászsági Honis-
mereti Egylet ülésein.

• A FÉBE a település lakosai és az innen elkerültek körében rendsze-
resen gyűjt előfizetőket a Jász Múzeum által kiadott könyvekre, 
illetve terjeszti a Redemptio újságot.

• A FÉBE az elszármazottakkal, intézményekkel, szervezetekkel 
szoros kapcsolatot tart, amely igen időigényes, de a város szem-
pontjából is gyümölcsöző.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Budapesten a Mátyás pincében,
eredetben, a kiállításon,

tablón látható – szeptember 19. 

Két év alatt ennyit nőtt – 
FÉBE jubileumi Mamut-
fenyője a Petőfi parkban

– november 3.

XVI. Jász Baráti Társaságok találkozója,
csoportkép IV. Béla király szobránál – szeptember 19.

Megjelent a Mátyás király emlékérem, az 1930-as 100 pengős
bankjegyen lévő portré szembe nézetben – december 5.
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2021. 01. 12.
Pusztamonostor Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA PUSZTAMONOSTORON

Kedvezményezett neve: Pusztamonostor Községi Önkormányzat
Projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028
Támogatás összege: 98.136.275,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projektmegvalósításának befejezése: 2022. 06. 30.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat a projekt keretében mini bölcsődét alakít ki a meglévő, Pusztamonostor, 
Szabadság út 26. szám alatti óvodához újonnan megépülő épületrészben.
A fejlesztést követően 6 férőhelyes mini bölcsőde kezdi meg működését a településen, eddig hiányzó szolgálta-
tást pótolva.

A 2020. 01. 01-jén induló projekt tervezési szakasza engedélyes, és kiviteli tervek elkészítésével, jogerős építési 
engedély beszerzésével 2020. 12. 31-én zárult.
A mini bölcsőde építés közbeszerzési eljárása várhatóan 2021. január hónapban indul.

A projektmenedzsment feladatokat a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal szakemberei látják el, pro-
jektvezető Urbán Csaba, szakmai/műszaki vezető Kiss Katalin, pénzügyi vezető Gyóni Imréné.

A projekt megvalósításához tevékenységenként az alábbi közreműködőkkel kötött szerződést az önkormányzat:
· Tervezés: Barakk Mérnöki Kft.
· Közbeszerzés: Gesztorház Bt.
· Műszaki ellenőrzés: Hornyák Mérnöki Iroda Kft.
· Kötelező nyilvánosság biztosítása: · tábla és fotódokumentáció: Radius Signane Kft.
  · alhonlap: Ballai Zsolt egyéni vállalkozó
· Módszertani szakértői közreműködés: Magyar Bölcsődék Egyesülete, Tolnayné Falusi Mária

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektiroda

A 2020-as év másképpen alakult, mint a korábbiak. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodva igyekezett a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár is az online térben játékokkal, színházi előadásokkal és lelki készülődéssel segíteni a karácsonyra való hangolódást. A „Kié a 
legszebb mézeskalács?” és az „Adventi ablakok” című játékunk a vártnál nagyobb sikerrel zárult. A beérkezett alkotásokra összesen 2350 szavazat 
érkezett. Hasonlóan nagy érdeklődésre tartott számot a „Lelki készülődés” program, amelynek keretében hétről hétre egy-egy verssel örvendeztet-
te meg az oldal látogatóit Berzéné Magyar Krisztina, Bordásné Kovács Katalin, Czibolya Gábor, Czibolya Zoltán, Kovács Tímea és Ráczné Lénárt 
Zita. Online családi színházunk, a Diótörő előadása eddig 377 embert ért el. Facebook oldalunk látogatottsága ezen időszakban megközelítőleg 
elérte a 15 ezret, a bejegyzésekhez fűződő aktivitások száma pedig a 7 ezret. Bátran állíthatjuk, hogy az online térben jóval több látogatónk volt, 
mint az adott év szokásos időszakában személyesen. Ezzel is igazolták kedves vendégeink, hogy a kultúra fontos tényező mindnyájunk életében, s 
ha másképp nem lehet, hát virtuálisan veszik igénybe szolgáltatásainkat. Köszönjük mindenkinek, aki meglátogatta közösségi oldalainkat és részt 
vett játékainkban, szavazatával, megosztásával hozzájárult annak sikeréhez! Új tartalmakkal, programokkal várjuk önöket az új esztendőben is!

NYERTESEINK: A legtöbb szavazatot kapott mézeskalács: Jenes Krisztina és Sulyok Patrik.
A legtöbb szavazatot kapott adventi ablak: Nyikosné Ujj Mónika és Nyikos Kamilla. Kép és szöveg: Csépány Izabella, Dobos Marianna

Advent másképp…
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

ZSÁMBOKI IMRE
halálának 14. évfordulójára.

„Szívünkben emlékedet nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”

Szerető családod

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ...............  (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-70/400-9377
Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .....................................  (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............  950-191, vagy
.............................................................................  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ..........................  522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ..................................  (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................ (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: ............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Anyakönyvi hírek – DECEMBER
SZÜLETETT: Radics Tibor (Dráfi Kitti Brigitta).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Török Olga és Palócz Miklós, Kulcsár 

Teréz és Felber István.
ELHUNYTAK: Bíró János (67), Dancs István (62), Karizs Tibor (66), 

Mezeiné Szénási Izabella (45), Pál Istvánné Rácz Piroska (85), Szegedi Fer-
dinándné Győri Anna (90). Az adatok tájékoztató jellegűek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

PÁL ISTVÁNNÉ
RÁCZ PIROSKA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, küldtek.

Köszönjük a részvétnyilvánítást,
mellyel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Szeretnénk köszönetet mondani
minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik

DOBOS ISTVÁN
temetésén részt vettek, fájdalmunkat

virágaikkal enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés

FARAGÓ JÁNOS
halálának 9. évfordulójára.

„Számunkra Te soha sem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Szerető feleséged, lányod és családja

Emlékezés

TUSOR JÁNOS
halálának 12. évfordulójára.

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”

Szerető családod

Emlékezés

JÁGER ISTVÁN
halálának 7. évfordulójára.

„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
Emlékeid szívünkben örökké élnek.

Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
Nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”

Feleséged, gyermekeid és unokáid

Emlékezés

CSUKA SÁNDOR
halálának 2. évfordulójára.

„Telhetnek hónapok,
múlhatnak az évek.

Kik szívből szeretnek, nem felednek Téged.”
Szerető családja

Emlékezés

HOLLÓ SZABÓ JÓZSEF
halálának 4. évfordulójára.

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet.

Őrizzük, óvjuk emlékedet.”
Szerető feleséged és családod

Emlékezés

BARANYI JÓZSEF
halálának 20. évfordulójára.

„Rohan az ídő, szállnak az évek,
Emlékeid szívünkben örökké élnek.”

Szerető családod

Emlékezés

KUN JÓZSEF
halálának 4. évfordulójára és

IFJ. KUN JÓZSEF
halálának 15. évfordulójára.

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”

Feleséged, édesanyád és a család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

MEZEINÉ SZÉNÁSI IZABELLA
temetésén és az érte mondott szent misén

megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

A gyászoló család

Emlékezés

NAGY ISTVÁN
halálának 60. évfordulójára és felesége,

TÓTH ILONA
halálának 6. évfordulójára.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakiket keresünk, akik nincsenek már.
Szerető lányaitok, unokák és dédik
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

FEBRUÁRI AKCIÓNK!

Keretek: -30%, -40%
Multifokális lencsék: -30%

és valamennyi más lencsére: -20%

Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

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

Starlite

Hirdetési díjaink

Hirdetés

Apróhirdetés

Vállalkozói Egész oldal  ................ 40.000 Ft Fél oldal  ......... 20.000 Ft
 Negyed oldal  ............. 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ............  30 Ft/szó
 Keretes  ....................  szöveg  ............ 30 Ft/szó
   illusztráció  ..... 500 Ft/db
 Hagyományostól eltérő megjelenés +1.000 Ft
 Családi esemény  ......  szöveg  ............ 30 Ft/szó

   fotó  ................ 1.000 Ft/db

Bükkszéken erdei környezetben,
a gyógyvízes strand mellett közvetlen
45 m2 alapterületű
felújított nyaraló eladó!

13 Mft

Érdeklődni: Mobil +36 20 477 3395

Nyaraló eladó.

Tóalmás, Forrai dűlő 1694/2 hsz.

Tel.: 06-57/424-081

Mobil: 06-30/342-6882

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

DOOLEY
2 éves keverék kan

GINO
3 éves kistestű, keverék kan

DÍVA
1 éves kistestű staff szuka, ivartalanított
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

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

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

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

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

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

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

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Az itt következő programokat a meghirdetők Facebook-oldalán találhatják meg.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
KarNETvál programsorozat január 18. és február 17. között. Benne:
· Retró – Műlagzi (Falusi Színjátszók Országos Konferenciája) 
 1985. megosztása
· Kié a legtökéletesebb fánk? – sütőverseny
· Retró farsang – régi fotópályázat
· Vidám versek helyi versmondók tolmácsolásában minden kedden
· Csetresz Betti workshopok
Kulturális tartalmak megosztása
Könyvajánlók
Könyves játék
Visszapillantó kvízjáték – leadási határidő: február 17.
Online színház:
· Fortuna Együttes Szélvihar című előadása – elérhető január 22-től
· Fortuna Együttes Bolhabál című előadása – elérhető február 19-től
Virtuállítás – Jászfényszarui VII. Művésztelep online kiállítása
a www.jaszfenymuvhaz.hu honlapon is megtekinthető.

Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Zsámboki László verseinek megosztása hetente
Értéktári érdekességek
Civil és kulturális hírek megosztása
A www.febe.hu honlapon az értékek tárháza menüben
az eddig megjelent kiadványok, könyvek és hangzó anyagok
online megtekinthetők.

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Régimódi történet – pályázati felhívás
Rajz- és fotópályázat – Bedekovich Galéria
Bedekovich Galéria – kiállítások
Elődeink nyomában – Bedekovich Történelmi Arcképcsarnok

A programok a népfőiskola Facebook-csoportjaiban és honlapján találhatóak meg.

Online programajánló február

Kreatív tárgyak készítése ONLINE!

Február 19-én a művelődési ház Facebook-oldalán megosztjuk 
a Fortuna Együttes 30 éves jubileumára készült előadást. 2003. 
március 23-án mutatták be Illyés Gyula: Bolhabál című kacagtató 
színművét. 

A darab néprajzi háttere: 
Február vége felé az uradalom egyik tisztje 

útra kelt. Néha egy hétig is távol volt: va-
lahol Gömörben, Ungban, Beregben vagy 
Borsodban járta a falvakat, mustrálta az 
embereket. Azok 1-1 bandagazda vezérlete 
alatt csapatba verődve várták az alkalmat, 
mint a régi kurucok, hogy leszállhassanak 
az ország termékenyebb vidékeire. A gazdatiszt végre megállapodott 
az egyik vezérrel, rendes szerződést kötöttek. A bennszülöttek mindig 
nagyon várták a vidékieket, különösen a fiatalok, hisz így tavasztól 
őszig vidám volt az életük a nehéz munka mellett is.

A summások mindig nagyon szegény emberek voltak. Már az első 
nap kikérték az első heti részüket, és tüstént küldték is haza, az ott-
honvalóknak. Így ment ez, egészen a hideg idő beálltáig, amikor aztán 
újra haza indultak. Az egész család a summások keresetéből élt. Ta-
vasszal aztán újra útnak indultak, szívósan és becsületesen dolgoztak, 
ők maguk igyekeztek a legkevesebb élelmet fogyasztani, hogy minél 
többet juttassanak az otthon maradt öregeknek, asszonyoknak, gye-
rekeknek.

Az előadásban pillantsanak be a summások és a pusztaiak közös éle-
tének egy kis részletébe! Főbb szerepekben: Bordás Borbála, Tanczikó 
Attila, Tóthné Klippán Hedvig, Ocskó-Sós Imre, Bordás László. Ren-
dezte: Kovács Andrásné. 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!  Katinka

A kreatív alkotásra vágyók-
kal továbbra is csak az online 
térben tudunk találkozni. Dec-
emberben négy, januárban egy 
élő foglalkozással próbáltalak 
benneteket kárpótolni, ahol 
Rédei Panni, Szántai Tibor és 
alkalmaként meglepetés ven-
dégek voltak a segítségemre. 
Live foglalkozásokon nem csak kreatív tárgyak elkészítése volt a fő 
tevékenység. Panninak és Tibinek köszönhetően vidám, humoros, de 
mindenekfelett a témával kapcsolatos kulturális, tudományos anyag-
gal is bővülhetett tudásunk. Februári beharangozóra annyit elárulha-
tok, hogy két tematikus foglalkozást tervezünk. Változás annyiban 
lesz, hogy You-Tube-csatornán keresztül, kész videót fogunk feltenni.

Facebook-oldalamon és csoportomban folyamatosan tájékoztatom 
az érdeklődőket. Keressetek a Csetresz Betti oldalamon és a Csetresz 
Betti workshop alkotócsoportban.

Színház másképp
programsorozat 2.


