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Trianon 101. évfordulóján
A hagyományokhoz híven a nemzeti
összetartozás napján idén is megemlékeztünk Magyarország történetének fekete dátumáról. A Trianoni emlékműnél
fáklyaláng és nemzeti lobogónk mellett
énekeltük el a Himnuszt. Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Harmath József
mondta el Fenyvesi Lilla: Áruló Trianon
című versét. Dr. Farkas Kristóf Vince történész helytörténeti elemeket is felidézve
emlékezett meg a hazánkat megcsonkító
szégyenletes békediktátumról. A beszéd

teljes szövegét a művelődési ház honlapján és közösségi oldalán is
megosztjuk.
A város vezetése – Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri
János Bertalan alpolgármester, dr. Voller Erika jegyző, Glonczi Rudolf
RNÖ elnök – a lakosság nevében, valamint Pócs János országgyűlési

képviselőnk delegáltja elhelyzete a
megemlékezés koszorúját. Az elcsatolt 16 terület szimbólumaként
egy-egy szál virágot tettek a résztvevők az emlékmű melletti vázákba. A székely himnusz eléneklése
után az I. világháborús emlékműnél tisztelegtünk a háború áldozatai előtt.
Mi is csatlakoztunk az országos
felhíváshoz, és a 101 másodpercig
tartó harangszó után elénekeltük
a Szózatot, majd elhelyzetük mécseseinket az emlékmű lábánál.
Záró akkordként Ézsiás Sándor
gitárkísérettel énekelte el a Fájdalom és az Ima Magyarországért című
dalokat.
A megemlékezést Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója szervezte és moderálta. A lebonyolításban közreműködtek: id. Zsámboki Sándor harangozó, Fekete
Károly és Hornyák Péter technikusok és Dávid Ildikó munkatárs.
Katinka · Fotók: Glonczi Rudolf

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A COVID-19 miatt kialakult járványra tekintettel elrendelt
veszélyhelyzet következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Jászfényszaru Város
Képviselő-testülete által meghozandó döntések joga, valamint a
bizottságokra átruházott jogkörök ellátása a polgármester hatáskörébe kerültek.
Ebben a veszélyhelyzeti időszakban tehát azokat a döntéseket,
amelyek a képviselő-testület, valamint a bizottságok hatáskörébe
tartoznak, a polgármester hozza meg.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta a képviselő-testület, illetve a Bizottságok nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester hozta

meg a döntéseket, a határozatokat. Néhány határozat vonatkozásában pedig – a polgármester távollétében – törvényi felhatalmazása alapján Győri János Bertalan alpolgármester.
Az önkormányzat zökkenőmentes és folyamatos működtetése
és határidős feladatainak ellátása érdekében több témakörben is
szükségszerűvé vált polgármesteri döntés meghozatala.
A polgármester a meghozandó döntéseket megelőzően – tekintettel arra, hogy az említett testületek a veszélyhelyzet alatt nem
ülésezhetnek – elektronikus úton és telefonon rendszeresen egyeztet a képviselőkkel a hivatali apparátus munkatársainak előkészítő közreműködésével.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A képviselők véleményeinek figyelembevételével a polgármester
2021. május 12-től az alábbi határozatokat, illetve rendeleteket alkotta.
Polgármesteri döntések születtek:
· Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, természetben Jászfényszaru külterületén fekvő ingatlan bérbeadásáról azzal a feltétellel,
hogy a bérlő azt az előírásoknak megfelelően rendben tartja.
· A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2021. évi
tagdíjról, mely szerint annak összege 58.040 Ft alaptagdíj, 185.701
Ft kiegészítő tagdíj, mindösszesen 243.741 Ft.
· A megnövekedett gyermeklétszámok miatt engedélyezte a Jászfényszarui Napfény Óvoda 9. csoportjának megnyitását 2021/2022. nevelési évben. A 9. csoport beindításával kapcsolatos többletirányzatot
az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja. Az új csoport
beindításához szükséges intézkedések megtételére a Jászfényszarui
Napfény Óvoda intézményvezetőjét bízta meg.
· Jászfényszaru Város Önkormányzat véleményét kikérve – tekintettel
arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közművelődési
dolgozók jogviszonyváltáshoz kapcsolódó differenciált bérfejlesztéséről szóló levelében foglaltak alapján a bérfejlesztéshez szükséges 6%
bértömeg fedezetét a kormány biztosította – a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban közművelődési ágazatban foglalkoztatott
munkavállók 6%-os béremeléséhez hozzájárult. Egyben támogatta a
jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztése
érdekében szükséges kiegészítő támogatás lehívását, melynek összege
229.222 Ft.
· A helyettes szülői szolgáltatás megszüntetéséről. Ezért a Gondozási
Központ működési engedélyének módosítását ennek megfelelően
kérelmezni kell az illetékes hatóságtól, hogy azt a nyilvántartásból törölje. Továbbá előírta Jászfényszaru Város Gondozási Központja Alapító Okiratának, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
10/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendeletének, valamint a Gondozási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezett módosítását.
· Elfogadta a Jászfényszaru város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló 2020. évi rendőrségi
beszámolót.
· Térfigyelő rendszer bővítése keretében „Térfigyelő kamerák felszerelése Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon 6 helyszínen”, valamint
„Áramvételi helyek kiépítése Jászfényszarun ÉMÁSZ oszlopokon
térfigyelő kamerákhoz” tárgyú beszerzések nyertes ajánlattevőinek
kijelöléséről. A beszerzéshez szükséges összesen 9.894.679 Ft forrást
Jászfényszaru Város 2021. évi költségvetéséből biztosította.
· A „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosítási számú projekt „5,66
ha terület közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében elkerülő szennyvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak
ellátása tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének a közbeszerzési bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a legalacsonyabb árat megjelölő ajánlatot, a Hornyák Mérnöki Iroda Kft. vállalkozást jelölte ki az
ajánlatában megjelölt bruttó 590.550 Ft jóváhagyásával. A beszerzés
költségei a tárgyban jelölt projektben rendelkezésre állnak.
· A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű projekt „5,66 ha terület
szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelemhez kapcsolódó
nyilvánosság biztosítása keretében 1 db B és 1 db D típusú tájékoztató tábla elkészítése” beszerzés nyertes ajánlattevőjeként a közbeszerzési
bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a Boommédia Kft. vállalkozást jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 69.850 Ft elfogadásával.
· A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a TOP1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosítási számú projekt „5,6 ha terület
szennyvízcsatornával való közművesítése” projektelem közbeszerzési
feladatainak teljeskörű tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként a
Gesztorház Bt. vállalkozást jelölte ki, az ajánlatban megjelölt bruttó
958.310 Ft jóváhagyásával.
· A „2021. évi szúnyogirtás végrehajtása Jászfényszaru város közigazgatási területén” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről.
· A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. részére a tulajdonában lévő és
értékesíteni kívánt Jászfényszaru 2535/17. hrsz.-ú ingatlanra meghirdetett 6900 Ft/m2 +áfa vételár tudomásul vételével az Ipari Centrum
Kft. ügyvezetőjének hozzájárulásáról a szerződéstervezet elkészítésére
és véglegesítését követően az adás-vételi szerződés aláírására.
· A bölcsőde épületében elvégzett elektromos teljesítménynöveléshez
kapcsolódó belső szerelési munka kivitelezésére az ASZLÁR Kft. ré-
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szére történő megbízásról bruttó 142.894 Ft-os árajánlatát elfogadva
a 2021. évi költségvetésben elkülönített előirányzat terhére.
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény jóváhagyásáról és
eredménytartalékba történő helyezéséről. Továbbá a kft. adózás előtti
eredményéből 16.501.000 Ft fejlesztési tartalékként lekötött tartalékba helyezésének jóváhagyásáról, valamint a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.
A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2020. évben végzett tevékenységeiről, a 2021. január 1. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről,
valamint a 2021-re tervezett bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatás elfogadásáról.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2020-ban végzett tevékenységéről,
a 2021. január 1. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, valamint a 2021-re tervezett bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatást.
Közétkeztetési szerződés megkötéséről, mely szerint Jászfényszaru
Város Önkormányzata közétkeztetési szolgáltatást rendelt meg 2021.
05. 31. napjától az INNOVEN Vendéglátó Kft.-től, valamint a közétkeztetési szolgáltatás elősegítése céljából a Dózsa György út 1. szám
alatti Régi Kaszinó Étterem épület INNOVEN Vendéglátó Kft. részére történő bérbeadásáról.
A „Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése” tárgyú beszerzés műszaki
tartalmának módosításáról, mely alapján a beszerzés tárgya kiegészült
a bölcsőde tetőteraszának lefedésével.
A Bethlen G. u. 54. szám, 598. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület
bontásának támogatásáról.
Béren kívüli juttatás megállapításáról.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról.
A Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése, bölcsőde tetőteraszának
lefedése tárgyú beszerzés eredménytelenné nyilvánításáról és új beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről.
A „2021. évi szúnyogirtás végrehajtása Jászfényszaru város közigazgatási területén” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelöléséről,
és forrás biztosításáról. A feladat végrehajtásához Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére keret jelleggel
3.200.000 Ft-ot biztosít.
Jászfényszaru Város Gondozási Központja alapító okiratának módosításáról. A Jászfényszaru Város Gondozási Központja módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az elfogadást követően
kell alkalmazni.
Rendkívüli támogatások jóváhagyásáról.
Otthonteremtési támogatások megállapításairól.
Jászfényszaru Város Gondozási Központja Szakmai Programjának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
A 2021. évi közfoglalkoztatás keretében a „logisztikai feldolgozó”
képzési program megvalósításához a Rimóczi-kastély szívességi használatba adásáról.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a „Jászfényszaru Bölcsőde udvar gumiburkolat készítése, bölcsőde tetőteraszának lefedése” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként a RABEL DEKOR Kft.
vállalkozást jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó 10.033.000 Ft
figyelembevételével. A beruházás megvalósításához szükséges fedezetet a város 2021. évi költségvetéséből biztosítja.
A „Jászfényszaru, SRF út TK út összekötő útszakasz (hrsz. 05/215.)
engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek beszerzése” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről.
A Jászfényszarui kis-, közép- és nagyvállalkozások népszerűsítése céljából a Jász Trió Rádió működtetéséhez 250.000 Ft egyszeri támogatás jóváhagyásáról Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének terhére.

A polgármester törvényi felhatalmazása alapján
az alábbi rendeleteket alkotta:
· 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról;
· 13/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról;
· 14/2021.(VI. 14.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Dr. Voller Erika
jegyző
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Bölcsődei hírek
Megérkezett a várva várt jó idő, a NYÁR! A járványügyi helyzet kedvező alakulása következtében intézményünk is alkalmazkodott az új
szabályokhoz. A járványügyi előírások és szakmai ajánlások figyelembevételével, betartásával folytatjuk továbbra is a munkát.
Zárt körben, csak a bölcsődébe járó gyermekek részére tartottunk egy különleges gyermeknapot. A programok között szerepelt
ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, alkotó tevékenységek. Ez a nap
különösen jó hangulatban telt, a zene, tánc, móka és vidámság az egész
napot átszőtte. A buborékfújó „gépezet” és a bohócunk nagy örömet
szerzett a gyermekeknek. Bölcsődéseinknek tízóraira frissítő limonádét, uzsonnára pedig „bölcsis hot-dogot” készítettek a konyhásaink.
Fotók és videó megosztásával a szülők is láthatták a délelőtt pillanatait,
melyek emlékül szolgálhatnak gyermeknek szülőnek egyaránt!
Mindenkinek köszönjük az eddigi türelmet és segítő támogatást!
Továbbra is vigyázzunk magunkra és egymásra!
Kép és szöveg: Mester Ágota bölcsődevezető

ÓVODAI HÍREK
Köszönjük!

Búcsú az óvodától
„Betűk hívnak útra kelni, a világot megismerni.”
2021. június negyedikén több mint hatvan kisgyermek búcsúzott el
az óvodás évektől. Eljött az idő, immár kirepültek a fészekből egy új,
egy ismeretlen világ, az iskola felé. Kicsit könnyezve, mégis büszkén
engedik útra csoportjukat az óvó nénik: Andi, Tímea, Anett és Judit
óvó néni és a dadus nénik: Kati, Olga és Marika néni.
Néhány nagycsoportos elköszönt társaiktól és a felnőttektől a Méhecske és a Süni csoportból is. Földvári Edit · Fotó: Glonczi Rudolf

Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának felajánlását, hogy
a tavalyi évhez hasonlóan az idén is meg tudtuk ajándékozni a ballagó
gyermekeket örökzöldekkel és virágokkal! A gyermekek otthonukban
elültethetik a növényeket, és amikor rájuk pillantanak, az óvodás éveik
jutnak majd eszükbe!
Kép és szöveg: Klippánné Jáger Melinda

Vidám ballagók az óvodában

Meghívó

Vidám ballagók látogatták meg óvodánkat. Fotó: Földvári Edit

A Jászfényszarui Napfény Óvoda Mazsola és Pillangó csoportjába
2021. augusztus 24-én kedden 17 órai kezdettel tájékoztató, ismerkedő szülői értekezletre hívunk minden szülőt, akinek
gyermeke a 2021/22-es nevelési évben kezdi kiscsoportos életét az óvodában.
Minden érintett szülőnek tájékoztatást küldünk.
Klippánné Jáger Melinda igazgató
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ÓVODAI HÍREK
Gyereknap az oviban

Fotók: Glonczi Rudolf

„A gyermekek átlagosan négyszázszor nevetnek egy nap.” (Yvonne Kort)
A Jászfényszarui Napfény Óvoda gyermekei a mai napon ezt biztosan túlszárnyalták, erről árulkodnak az elkészült fotók is. Az intézmény dolgozóin kívül a gyermekek arcára mosolyt csaltak ma segítőink és önkénteseink, akik munkáját KÖSZÖNJÜK a gyermekek nevében is. Baptista
szeretetszolgálat (csillámtetkó, lufihajtogatás), Jászfényszarui Rendőrség, Berényi László BERENYIRACING, Jászladányi Polgárőrség Egyesület
kutyakiképzői, Jászfényszaru Tűzoltóegyesület, Donnert Claudia Fornetti, Cserháti és Társa Diszkont, Terasz Fagyizó és Kávézó, Glonczi Rudolf.
Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek a sok-sok kutyatápot és konzervet.
Klippánné Jáger Melinda
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ÓVODAI HÍREK
Szokások és hagyományok

Ebben az évben a hagyományoktól eltérően, a járványügyi szabályok
betartása mellett rendezték meg az évzárókat a nagyobb csoportokban,
illetve ott, ahol búcsúzó gyerekek is voltak.
Földvári Edit

Fotók: Földvári Edit (3), Klippánné Jáger Melinda (1)

Fotók: Földvári Edit

Az oviban szokások segítik a gyerekeket a mindennapokban. Ez egy
biztos pont, kapaszkodó, ami a magabiztos eligazodást támogatja. Hagyományok erősítik, színesítik szokásainkat. Ilyen hagyomány a Süni
csoportban a búcsúzás, elköszönés az ovitól, nem szokásos módon és
időben. Idén négy gyermektől köszönünk el, akik iskolába mennek.
Szombaton késő délutántól sötétedésig tartó játékra hívtunk minden
gyereket. Belépés elemlámpával. Fürdési lehetőség a vírushelyzet miatt
szinte alig volt, így ezt az estét választottuk az elköszönésre a medencétől, víztől. Az iskolába indulók szeptembertől már a tanuszoda vizében
fürdenek. Megbeszéltük, milyen szabályok szerint játszunk, amikor
csak miénk az ovi, ezt mindenki elfogadta. Sötétedésig táncoltunk,
családkeresőt, sorversenyt játszottunk, kötélhúzásban lányok a fiúk ellen mutatták meg erejüket segítségünkkel. Előkerültek a fürdőruhák,
nagyot pancsoltunk, szokás szerint „Szia víz” köszönéssel búcsúztunk
a fürdés végén. Közben a
csoportban meséltek, gyurmáztak, játszottak. Vacsora
az oviban, sötétben, forró
csoki, amit habosan ittunk.
Az udvaron már a csillagok
és elemlámpák világítottak,
benéztünk a csoportokba,
egymás kezét fogva gyűjtöttünk bátorságot az udvar
körbe kémlelésére.
Indulás haza, a szokott
módon, az iskolába indulókat hagyományosan „kidobtuk” az oviból anyukájuk
ölelő kezébe. Az élmény velünk marad, hagyományosan erősítve a kis csapatot.
Mezeiné Folyó Angéla

Évzárók
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A fenntarthatóság jegyében
Iskolánkban a digitális oktatás ideje alatt a felső tagozatos tanulóknak pályázatokat hirdettünk meg a reál munkaközösség és a DÖK
szervezésében a nevezetes világnapok alkalmából. A víz, a Föld, a madarak és fák Napja, valamint a fenntarthatósági témahét tavaszi választott programja az Ezerarcú erdő. Mára a hagyományos ünnepek kiegészültek a környezet és természetvédelemnek egy-egy jeles napjával.
Jelesek, mert más tartalommal bírnak és más eszközöket, módszereket,
„ünneplési módot” igényelnek. Mi az oka ennek? Az ember elfelejtette
biológiai gyökereit, tönkre teszi maga körül a világot. Lassan bolygónk
az emberi tevékenységek miatt alkalmatlan lesz az életre. Pusztulnak
az erdők, a folyók, s velük együtt sok állat- és növényfaj is, a vízkészlet rohamosan fogy, szennyezett a levegő. Közös felelősség a folyamat
megállításán fáradozni. Ezekben a napokban különösen fontossá válik
a természetvédelem. A nevelés egyik kiemelt feladata, hogy megéreztessük, megértessük a környezetvédelem fontosságát. Ez a gondolkodásmód azonban nem korlátozódhat a jeles napokra, a szemléletnek
át kell szőnie az egész nevelést. Nem mindegy, milyen hatások érik a
tanulókat a környezet és természet megismerése kapcsán. A környező
világ tevékeny megismerésében a közvetlen tapasztalásra – megfigyelésre – vizsgálódásra – cselekvésre építünk. Legfontosabb törekvésünk
a természet szeretetére és tiszteletére nevelni a ránk bízott gyerekeket. Az adott témákban a tanulóknak az online oktatás ideje alatt a
tanórákon (földrajz, biológia, természetismeret, természettudomány,
technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra) feladatokat kellett
megoldaniuk. Ezeken kívül pedig lehetőségük volt a hirdetett pályázatokban részt venniük. Ezt tanulóink nagy létszámmal meg is tették.
Nagyon sok pályázati munkát kaptunk. A Víz Világnapjára meghirdetett plakátpályázatra a beadott munkákat márciusban értékelték és
kihirdették az eredményeket, május 10-én pedig átvehették tanulóink a jutalmakat a DÖK vezetőjétől. Május 10-én a madarak és fák
napjáról az iskolarádióban is megemlékeztünk. Egész nap különböző
madarak énekhangjában is gyönyörködhettünk, s a nap folyamán a 8.
osztályos tanulók fát ültettek az iskolánk udvarán. Ezen a héten adták le diákjaink a többi pályázati munkát a szaktanároknak is. Ezeket
begyűjtöttük, s a legjobb munkákat kiállítottuk a Nagyiskolában. A
díjazásra június 14-én került sor, ahol a legeredményesebb munkákért
a DÖK oklevelet és könyvjutalmat adományozott. A tavaszi pályázatok eredményei:

Fotók: Lovászné Török Magdolna (2), Tóth Sándorné (1)

A Föld Világnapjára készült plakátok:
1. helyezett: Horváth Veronika 7.b
2. helyezett: megosztva: Bója-Kovács Kincső 7.a és Török Szonja 5.b
3. helyezett: megosztva: Fekete Tamás 8.a és Tóth Dorottya 5.b
· Különdíjas: Polatschek Dominik 7.a
· A legérdekesebb technikával készült: Bakó Gergő 5.b
A fenntarthatóság jegyében: Az Ezerarcú erdő plakátok:
1. helyezett: Vincze Veronika 8.b
2. helyezett: Szabó Anna 5.a
3. Pető Hanna Boglárka 8.b
· Különdíjas: Lövey Patrícia 8.b
· Különdíjas: a 4.a osztály
Madarak és Fák Napjára készült plakátok:
Digitális kategóriában:
1. helyezett: Dobák Atina 7.a
2. helyezett: Johancsik Fanni 8.a
3. helyezett: Berze Anett Lili 6.c
· A leginteraktívabb alkotás: Tanczikó Bence Levente 7.a
Szabadkézi alkotás kategóriában:
1. helyezett: Török Szonja 5.b
2. helyezett: Kocsis Imre 8.c
3. helyezett: megosztva: Berényi Bianka 7.b és Háfra Gergő 6.a
· Különdíjas: megosztva: Vincze Veronika 8.b és Dudás Dóra 7.a
Madarak és fák napjára készült madárlak és etetők kategória:
· A legjobb madárlak és egyben etető is: Himpelmann Jázmin 6.b
· A legjobb madáretető: Lengyel Áron 6.b
· A legjobb madárlak: Péter Laura 6.a

Köszönjük a DÖK vezetőjének, Kotánné Kovács Tímeának a szép
ajándékokat! A munkákat begyűjtötték, a kiállítást elkészítették és
zsűrizték: a humán munkaközösségből Kerekné Mihalik Judit, a reál
munkaközösségből pedig Palotainé Jánosi Krisztina, Halmainé Hegedűs Mária és Tóth Sándorné.
Közvetlen környezetünk szépítésében, iskolánk udvarának és környékének rendezésében is részt vettem a 6. évfolyamos diákokkal a
technikaórákon. Kapáltunk, gyomláltunk, gereblyéztünk. Mivel az
iskola, mint környezet is hatást gyakorol a gyerekek személyiségének
formálódására, ügyelünk az iskola tárgyi világának esztétikusságára,
parkosítására. Együtt fáradozunk a gyerekekkel a környezet szépítéséért, így később – reményeink szerint – igényesebbé válnak majd saját
környezetük esztétikumával szemben.
Szöveg: Tóth Sándorné, a reál munkaközösség vezetője
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Fotók: Tóth Sándorné (4), Kotánné Kovács Tímea (3)

ISKOLAI HÍREK
Jutalmazás

A Diákönkormányzat a IV. Béla-napon oklevéllel és ajándék
fagyizással jutalmazta az osztályközösségek egész éves munkáját.
Képaláírás és kép: Kotánné Kovács Tímea
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Gyermekeink biztonsága érdekében
IV. Béla-nap alsós módra
A KRÉTA informatikai rendszer egyik lehetősége a 4-6. évfolyam
számára a közlekedési ismeretek gyakorlása, és végül mérése. Ebben
a tanévben a digitális oktatás miatt ez a lehetőség májusban adatott
meg. A felület megnyitása után az iskolások próbára tehették és fejleszthették gyalogos- és kerékpáros közlekedési ismereteiket. A 16
kérdéses teszt elvégzése 70% teljesítése esetén sikeres közlekedési alapvizsgának minősül, melyet a rendszer névre szóló oklevéllel jutalmaz.
A tesztet iskolai keretek között, osztályfőnöki órákon teljesítettük a
Smart terem lehetőségét kihasználva.
Szöveg: Kovács Lászlóné igazgatóhelyettes
Kép: Kotánné Kovács Tímea

ÚRNAPJA 2021 – az Úr Testének
és Vérének ünnepe

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola pedagógusai és diákjai is részt
vettek a sátordíszítésben. Kép és képaláírás: Lovászné Török Magdolna

A napot a IV. Béla szobor koszorúzásával kezdtük. Folytatásként a füves
pályán lovagi torna került
megrendezésre, melynek
feladatai: célbadobás, kirakó, kötélhúzás, zsákban
futás, várfoglalás, versenyfutás akadályokkal,
ügyességi feladatok. Az
alsós pedagógusok kreativitása, találékonysága újra
megmutatkozott, a gyerekek örömmel próbáltak ki
minden játékot.
A sikeres és győzedelmes
feladatvégzés során ezüstpénzeket lehetett gyűjteni, melyeket csokoládéra
lehetett beváltani, persze
csak a megfelelő mennyiség megléte után.
Visszaérve az iskolába egy rövid pihenő után a megérdemelt jutalom
várta a nap valamennyi szereplőjét, mind a gyerekeket, mind a felnőtteket: sonkás-kukoricás pizza és ízletes gyümölcsszörp. Köszönjük a
finom pizzákat a Pizza Matteo-nak!
Délig még egy kis önfeledt játékra is maradt idő az udvaron, melynek legjobban a 4. évfolyamosok örültek, akik azonnal birtokba vették
a játszóteret.
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra igazgattóhelyettes
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8. ÉVFOLYAMOSOK FOGADÁSA 2021
Diákpolgármester-választás

Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester asszony ünnepi
vacsorára hívta és köszöntötte iskolánk végzős tanulóit. Dr. Voller Erika
jegyző asszonnyal emléklapot és az
Új Néplap Osztálynapló kiadványát
adták át a búcsúzó diákoknak. Végül a régi és újonnan megválasztott
DÖK-vezetők virágot vittek a Pedagógusok emlékművéhez.
Köszönet a megtisztelő és kedves
fogadásért!
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna

Minden tanévben talán a legizgalmasabb időszak a diákpolgármester-választás. Idén különösen mozgalmasra sikerült a kampány. Négy
jelölt küzdött a címért: Bója-Kovács Kincső, Klippán Kata, Magyar
Balázs és Polatschek Dominik. Az igazi kampánystábbal dolgozó jelöltek a megszokott kampányelemeket új ötletekkel bővítették. Három
napon keresztül plakátokba, kitűzőkbe, lufikba, jelszavakkal, nevekkel
festett molinókba, hatalmas aszfaltrajzba öltözött az iskola, valamint
a szünetekben flashmobbal, csatakiáltással, név alakú formációkkal
igyekeztek meggyőzni a stábtagok diáktársaikat, hogy az ő jelöltjükre
szavazzanak.
A legtöbb szavazatot Klippán Katának sikerült megszereznie, így ő lett
a 2021/22. tanév diákpolgármestere.
A szavazatok alapján Magyar Balázs
és Polatschek Dominik helyettes,
míg Bója-Kovács Kincső titkár lett.
Grtaulálunk mindenkinek a szuper
kampányhoz, köszönjük az osztályfőnökök támogatását, munkáját.
Mind a négy jelölt munkájára számítunk a következő tanévben.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Kép: Lovászné Török Magdolna,
Fekete Károly,
Kotánné Kovács Tímea
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darabjaiból egyenletet megoldani, közmondásokat kiegészíteni, beFőegyházmegyei elismerés
tűkből számokat kirakni, dominót keresni asztal alatt, szék alatt, a
Berze Rozi, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI
5. b osztályos tanulója kitüntetésben részesült a Te Deumon,
Gyöngyösön 2021. június 9-én.
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia „A család Istentől
rendelt közösség” címmel versés novellaíró pályázatot hirdetett. Az Egri Főegyházmegye
területéről beérkezett pályaművek értékelése alapján a 10-14
éves korosztály vers kategóriájában Rozi 1. helyezést ért el
Könyörgés Máriához című versével, melyet most megosztunk
önökkel.

teremben bárhol, s még maguk a feladatok is, illetve a borítékaik a
legfurfangosabb helyekre kerültek. Bíztunk benne, hogy a sok tervezés
után mindenki jól fogja érezni magát és kiszabadul. És ez meg is történt. Az ügyes játékért jutalmul mindenki egy karcképet kapott, amit
el lehettet kezdeni az iskolában, vagy hazavinni a nyári szünetre kikapcsolódásnak. Mindezek után már csak vidám vakációt kívánhatunk!
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Pető Annamária

Berze Rozi: Könyörgés Máriához
Mindannyiunk édesanyja,
Égben élő Mária!
Fogadj minket karjaidba,
Jóságos Szűzanya!

Árad feléd szeretetünk
Mennyei Mária!
Nem inog meg most sem hitünk,
Hála neked Mária!

Kövesd utunk szemeiddel,
Óvó, védő Mária!
Gondolj ránk szeretettel,
Ó, te kedves Szűzanya!

Védj meg minket minden bajtól,
Segíts nekünk Mária!
Oltalmazd a családunkat!
Imádkozunk Mária.

A pályázaton való méltó részvételéért iskolánk öt tanulója: Csesznyik
Fanni, Ács Veronika, Matányi Hunor, Bakó Gergő, Berze Lili az
Egri Főegyházmegye ajándékában részesült.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna intézményvezető

Iskolából szabaduló szoba
Meglepetéssel készültek iskolánk pedagógusai a IV. Béla-napon felsős diákjaink számára. 10 osztálytermet rendeztek be egyformán rejtélyekkel, játékokkal tele, majd a diákpolgármester-választás után az
osztályfőnökök elvezették osztályukat a megbeszélt terembe, ahol egy
kolléga egy levélke átadása után rájuk zárta az ajtót, felfedve a játék
lényegét: csak akkor szabadulhatnak, és kezdhetik el a megérdemelt
vakációt, ha még ezt a próbát kiállják, és megfejtik a rejtvényeket. A
10 megfejtett kóddal pedig felhívják a megadott telefonszámot. Természetesen minden osztályfőnök zsebében ott lapult egy kulcs, felkészülve minden váratlan helyzetre.
Az első feladatban nyolc eldugott piros cetlit kellett keresni, és a
rajtuk látható szavakból kirakni a feladatot, ami megadta a megoldást,
vagyis az első feladat kódját, és a következő feladat számát. Így kellett
sorban a 10 feladatot megoldani, melyek között volt szókígyó, amelyben a vakáció szót kellett megszámolni, szimbólumkereső, amelyben
a napocskákat kellett megkeresni, intarziajátékot megfejteni, kirakó

Amikor az iskola Petőfit énekel…
Valószínűleg nem sejtették 2021. június 14-e reggelén iskolánk diákjai, hogy ők még aznap teli tüdőből fogják Petőfi versét énekelni, azt
sem, hogy Adyra fognak táncolni, vagy hogy Kányádit fognak dúdolni, de bizony ez is megtörtént. Diáknapunk, a IV. Béla-nap zárásaként
ugyanis a Kávészünet együttes adott koncertet. A fiatalokból álló, lendületes rockzenét játszó együttes két alapító tagja a Csillag születik
című műsorban tűnt fel, majd a Kávészünet név felvételével utalva a
zenekar profiljára, azóta a tagokkal az ifjúság körében a költészet nagyköveteként tevékenykedik. A YouTube-n videóklippjeik alatt számos
hálálkodó bejegyzést lehet olvasni diákoktól, akik könnyedén tanultak meg egy-egy verset, és
szereztek segítségükkel jó
jegyet. Irodalomórán mi is
gyakran hallgatjuk dalaikat
az aktuális vers kapcsán, és
az iskolarádióban is sűrűn
felhangzott például József
Attilától a Tiszta szívvel
vagy Adytól a Párisban
járt az Ősz. A koncerten
aztán a legutolsó lemezük
dalaival is megismerkedhettünk, és kortárs szerzők megzenésített verseit
is meghallgathattuk. És
bizony velük énekeltünk,
táncoltunk a magyar irodalom legszebb verseire.
Bár most jártak nálunk először, de bízunk benne, hogy nem utoljára.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Lovászné Török Magdolna

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.
Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de email-en is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/6

11

Az Alapfokú Művészeti Iskola tanév végi eseményei
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola méltán híres az Alapfokú Művészeti Iskolájáról, mely évente közel 200 tanuló művészeti nevelését egyengeti képzőművészet, népzene, klasszikus zene, néptánc és színjáték tanszakon.
Az idei tanévben újult erővel álltak neki a munkának a művészetis pedagógusok a tavalyi pandémiás helyzet után, de az örömük sajnos nem
volt felhőtlen. Sorba maradtak el a fellépések, a versenyek, kevesebb pályázati kiírás került előtérbe, majd korlátozták a résztvevőket, mikor a
középiskolás korosztálynak digitális oktatást rendeltek el. Márciusban újra digitális oktatásra állt át az általános iskola, és hiába kezdődött meg
a jelenléti oktatás április 19-én, a művészetis csoportok csak május 10-én állhattak vissza. Ekkor viszont hatalmas lendülettel és nagy tervekkel
kezdett neki mindenki a munkának.
A gyerekek végre találkozhattak, újra együtt táncoltak, zenéltek, játszottak, alkottak.
Zongora és népzene szakokon már az év végi vizsga anyagát próbálták a növendékek, a képzőművészek kiállítást rendeztek a tanév munkáiból, a színjátszók közös programokkal, játékos délutánokkal erősítették a csapategységet, míg a néptáncosok lelkesen gyakoroltak az év
végi fellépésre. Újra zenétől volt hangos a Kisiskola, viseletbe öltözött
lányok és fiúk siettek a folyosón, a falra újabb alkotások kerültek ki.
Köszönettel tartozom a művészeti iskola valamennyi pedagógusának,
– Ürmösné Fehér Nikolett, Kovács Tímea, Kerekné Mihalik Judit, dr.
Kocsisné Horti Monika, Unger Balázs, Péter Szilárd, Szpisják Pál –
hogy a digitális oktatás ideje alatt is lelkesítették tanulóikat, élő órák
tartásával igyekeztek tudásukat átadni és biztatni valamennyi résztvevőt, hogy hamarosan minden visszaáll a normál, megszokott munkaformába . Nem volt könnyű időszak, de szerencsére a 2020/2021-es
tanévet már személyes találkozásokkal, fellépésekkel, együtt zenélésekkel, jó hangulatú bizonyítványosztásokkal zárhattuk.
A művészeti iskola vezetőjeként büszke vagyok a gyerekekre, fiatalokra, hogy kitartottak, ugyanolyan aktívak voltak a digitális időszak
alatt is, mint a jelenléti oktatás időszakában. Öröm egy ilyen nagy
Szöveg és kollázs: Czeglédi Dóra
CSALÁD tagjának lenni!

Versmondók a virtuális porondon
A Jász Fény vers-és prózamondó találkozót a járvány
miatt ismét, immáron őszre kellett halasztanunk.
Nem szerettük volna azonban, hogy aki lelkesen készült (Berze Rozi, Farmosi Jázmin, Majloki Lorena,
Tóth Dorottya, Török Szonja), kimaradjon az élményből és megmérettetésből, ezért többen beküldték
videófelvételüket a Regősök húrján című hagyományos országos versenyre. A siker sem maradt el! Rozi,
Jázmin, Lorena és Szonja ezüst minősítést kapott élete
első ilyen versenyén. Gratulálunk az ötödikes lányoknak!
Reményi Alexander és Nagy Tímea arany minősítéssel bejutott az országos döntőbe.

Nagy Tímea

Tímea részt vett a Budapesten rendezett élő versenyen is. Az ország legjobbjai között is megállta a helyét,
bronz minősítést szerzett!
Szép szereplésével tovább öregbítette városunk és iskolánk hírnevét.
Reméljük, hogy egyre többen kedvet kapnak a versmondáshoz, és ősszel személyesen is megmutathatják
versmondóink tehetségüket Jászfényszaru pódiumán.
Várjuk jelentkezésüket!
A felkészülésben is örömmel segít mindenkinek a
művelődési házban Bordásné Kovács Katalin (70/4316113).
Katinka
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Tanév vége az Iglicénél

Május közepétől tért vissza a jelenléti oktatás az iskolákban, így az
Iglice Gyermeknéptánc Együttes próbatermében is újra felcsendült a
zene és az ének. Nem sok idő volt tanév végéig, így megfeszített munka
folyt az órákon, melynek eredményét június 7-én mutatta be az együttes
egy tanévzáró gálaműsor keretein belül. A teltházas műsoron fellépett
az Iglice nagy családjának összes csoportja, szám szerint hat, amely több
mint 100 táncost jelentett a színpadon. A műsoron bemutatásra kerültek kis és nagy magyarországi táncok, énekek új koreográfiákban, a
zenei kíséretet a Zagyva Banda biztosította.
A bemutató utáni hétfőn az együttes egy tanévzáró nyársalásra hívta a
táncosokat és szülőket, akik a tájházban egy kötetlen táncházban mulathattak együtt, örülhettek egymásnak. A táncházi muzsikát itt is a Zagyva Banda szolgáltatta.

Kép és szöveg: Péter Szilárd

NövendÉkek
jüknek egyaránt. A kiállítótérbe lépve egy hatalmas sárkány fogadja a
látogatót, ami nekünk a látványon túl sokkal többet is adott. Emlékezetes nap marad, mikor közösen másfél óra alatt elkészítették a gyerekek. Izzott a levegő a lelkesedéstől a rajzteremben, meg sem álltak
a kezek alkotás közben. Vitát megbeszélés, majd közös megegyezés
követett. Hasonló élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtunk a
csoportban készül „Kulcslyukon át, az én világom”, illetve a „Fantázialényünk élőhelye” című feladatoknál.
Kérem, fogadják szeretettel ezt a szeptemberig megtekinthető kiállítást! A gyerekek nevében is mondhatom, hogy örömmel és büszkén
osztjuk meg az alkotásokat és a belőlük sugárzó élményeinket!
Kerekné Mihalik Judit

A Képzőművészeti Tanszakos alsó tagozatos gyerekek tanév során
készült munkáiból nyílt kiállítás a Petőfi Sándor Művelődési Házban május 26-án. A megnyitó idén zárt körben zajlott, a gyerekekkel
együtt ünnepelt iskolánk igazgatónője, Lovászné Török Magdolna,
az igazgatóhelyettesek, Czeglédi Dóra és Kovács Lászlóné, valamint
a művelődési ház vezetője, Bordásné Kovács Katalin. Az ünnepélyes
megnyitó részeként a gyerekek egy szép verset is hallhattak, iskolánk 5.
osztályos tanulójától, Török Szonjától. Ez a színes és technikailag változatos kiállítás betekintést nyújt a tanszak éves fejlesztő programjába
és a gyermeki fantázia világába. Művésztanárként azt vallom, hogy a
művészet a játék egyik megjelenési formája. Ezért a foglalkozásokon
a rajzi készségek és technikák elsajátításán túl helyet kapnak a mesék,
a gyerekversek és a játék. Ezeken keresztül spontán módon, szinte
játszva mélyíthetik el a gyerekek a tanult technikai alapokat. A sok
különböző technika kipróbálása során hamar megmutatkozik az is,
kinek melyik eszköz és kifejezési mód „áll a legjobban”. Akad, aki a
ceruzarajzban, vagy aki a pasztell és szénhasználat, még mások festés
során tudnak igazán elmélyedni munkájukban. A kiállításon is látható, hogy bőven volt lehetőségük a gyerekeknek felfedezni, milyen eszközzel, hogyan tudnak alkotni. Láthatunk a képek közt ceruzarajzot,
színes ceruzával készült képeket, pasztellmunkákat, szénrajzot, tussal
készült munkákat, vízfestéket, kollázsokat, nyomatokat, monotípiákat
és különböző vegyes technikával készült alkotásokat. A legnagyobb
élményeket a közösségépítő feladatok adták a gyerekeknek és nevelő-
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Testünk a Csoda
A tavaszi karanténidőszak után a Gyermeknap hetében a testünk
működését játékosan, érdekes információkkal bemutató, utazó tárlat
várta a jászfényszarui gyerekeket és családokat a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, ahol az anatómiai ismereteken kívül rengeteg érdekesség és fontos tudnivaló is helyet kapott. Az
egyhetes kiállításon a gyerekek megismerkedhettek többek között a
helyes táplálkozással, az egészséges életmóddal, higiéniai szabályokkal
és elsősegélynyújtási ismeretekkel.
Bemutatott
szervrendszerek: szív- és érrendszer, tüdő- és
légzőrendszer, agy- és idegrendszer,
máj- és kiválasztó rendszer, váz- és
izomrendszer, gyomor- és emésztőrendszer, bőr- és immunrendszer,
valamint a hormonrendszer. Egyegy testi funkció megismerését
interaktív játékos eszközök is segítették. A kiállítás megkönnyítette a
tananyagban nehezebben megérthető fogalmak, az egyes szervrendszerek működésének és a különféle biológiai-fiziológiai folyamatoknak
a megértését. Azonban nem csak az iskoláskorúak számára nyújtott
segítséget, az ovisokat külön feladatokkal várta. Az interaktív eszközök, mint például a szívpumpa, szívpingpong, májraktár, emésztőpálya, izomszalag-emelő, villámló agy, táplálékválasztó, tüdőventilátor,
csontrakodó, idegrendszer-autópálya még közelebb hozták az emberi
test működését a látogatók számára.
A kiállítás az anatómiai, fiziológiai, az elsősegélynyújtással és az életmentéssel kapcsolatos ismeretek mellett segítette a környezettudatos
szemléletformálást és az egészséges életmódra nevelést.
Palásthy Pál programfelelős · Fotó: Csépány Izabella

Ifjú tehetség a fotózásban:
Lengyel Áron nívódíjas
A Mi újság Fényszarun? című helyi sajtónkat olvasgatva többször
is találkozhatunk egy fiatalember
fotóival. Jól ismerem őt, hiszen az
utóbbi években rendszeresen meghirdetett fotósuli szakkör harmadik
ciklusában személyesen találkozhattam vele. Eleinte kicsit megszeppent,
de a humorával és tanulási vágyával
nagyon hamar egyik kiemelkedő
személyisége lett a kis csoportnak.
Ismerjék meg önök is Lengyel
Áront!
L. Á.: 2009. június 2-án születA BLNT fotópályázatán
tem Jászberényben. Van egy kis
a Petőfi Sándor Művelődési
öcsém, aki szeptemberben megy
Ház és Könyvtár nívódíjjal
első osztályba. A jászfényszarui IV.
Béla Katolikus Művészeti Alapfokú jutalmazta Lengyel Áron képeit.
Általános Iskolába járok, hatodikos
Külön köszönet illeti
vagyok. Nagyon szeretem a matemafotóriporteri munkáját!
tikát, a történelmet és a néptáncot.
Fotó: Katinka
Sok barátom van.
G. R.: Miért jelentkeztél a fotósuliba?
L. Á.: A fotózás már korábbiakban is érdekelt: hogyan működik
maga a fényképezőgép és hogyan lehet képeket készíteni. Édesanyám
látta az újságban a hirdetést, így jelentkeztem a szakkörbe.
G. R.: Tapasztaltam, hogy hamar elsajátítottad a fotózás alapjait, a
gépek besorolását, objektívek használatát. A számítógépen és laptopon
a képek szerkesztését Photoshop segítségével. Áron, e röpke idő alatt
már több felhívásra beküldted az általad készített fotókat, hogy megmérettesd magadat. Milyen eredményeket értél el?
L. Á.: Igyekeztem minél több fotóval jelen lenni a felhívásokon. Az
első fotóimat tavaly a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által
meghirdetett pályázatra küldtem el Hidak címmel. Akkor a Deszkapadlók című képem nyerte el leginkább a zsűri tetszését. Utána Klímaváltozás címmel több alkotást küldtem be más pályázati felhívásra,
és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár által meghirdetett
Karantén pillanatok című fotópályázatot is én nyertem meg. Az idén
a népfőiskola Családi legendárium fotópályázatára beküldött alkotásaimmal is elhoztam kategóriámban az első díjat, és a munkámért a
művelődési háztól nívódíjat is kaptam.
Hálás vagyok szüleimnek és a rokonaimnak, akik mindenben segítettek, az eszközök beszerzésében és a hobbim gyakorlásában is.
G. R.: Áron, mik a terveid, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
L. Á.: Édesapám nyomdokaiba szeretnék lépni, ő házakat épít, én
meg építész, vagyis tervező szeretnék lenni, és elvégezni a főiskolát.
Természetes, hogy a fotózást sem akarom abbahagyni, bármit is hoz
számomra az élet.
G. R.: Köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy a vágyaidat, álmaidat valósítsd meg, és a fotózásról soha ne mondj le!
Glonczi Rudolf
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Hírek az Idősek Otthonából
A járványügyi szabályok
enyhítése lehetővé tette, hogy
vendéget hívjunk otthonunkba, így a hosszú hónapokig
tartó bezártság után végre élő
zenével tudtuk köszönteni az
elmúlt időszakban születés- és
névnapjukat ünneplő lakóinkat! Szajkó Nándi és párja
biztosította a jó hangulatot,
kiengedtük az elmúlt időszak
feszültségét.
Kui Albertné Bözsi néni (képünkön), május 28-án ünnepelte 90. születésnapját!
E jeles nap alkalmából családja jelenlétében köszöntötte őt
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony és Szalainé
Varga Erzsébet anyakönyvvezető. Átadták Bözsi néninek kormányunk oklevelét és az önkormányzat ajándékát.
Isten éltesse erőben, egészségben!
A mentálhigiéné jelentése:
lelki egészség. A mentálhigiénés tevékenység a lelkileg
egészséges személyiség kialakítására és megőrzésére irányuló
tevékenység. A lelki egészség,
csakúgy, mint a testi egészség,
karbantartandó, megerősítendő és megőrzendő. Lelki egészségünk segít abban, hogy a nehézségeink, problémáink, betegségeink vagy kihívásaink közepette is teljes életet tudjunk élni.
Ebben segít most lakóinknak – egymás után három alakalommal – a mentálhigiénés szakember, Nagyné Kiss Mária. Önkéntes munkáját a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet
nevében végzi nálunk. Ezúton is köszönjük szakértő munkáját!
Reichenbergerné Földvári Anita

MIT REJT A LÁDAFIA?
A Vasút-tanyai Iskola
fiú diákjai
1925-ben elkezdődött a tanítás a Homok-tanyai (Winkler-tanyai)
iskolában. 1926-ban felépült a teleépülés déli részének vasúton túli
tanyavilágban élők gyerekeinek oktatására a Vasút-tanyai rk. elemi
népiskola.
A Városi Értéktárban megtalálható az első tanító minősítési lapja. A
lap személyi adatok részéből tudjuk, hogy az első tanító Geng Márton
Túrterebes településen született (ma Romániában, Szatmár megyében,
Szatmárnémetitől 25 km-re északkeletre, a Túr folyó bal partján található) 1881. november 2-án. Tanítói képesítését Kiskunfélegyházán az
állami tanítóképző intézetben 1901-ben szerezte. 1914-től a 12. honvéd gyalogezred kötelékében harcolt az orosz, szerb, román és olasz
fronton, megsebesült, mint hadnagy szerelt le 1918 novemberében.
Károly csapatkeresztet (a IV. Károly király által 1916-ban alapított
háborús emlékérem, amelyet az első világháborúban teljesített katonai szolgálat során lehetett kiérdemelni) és II. o. ezüst vitézségi érmet
kapott. Segédtanítói kinevezése Fegyvernekre majd Nagykörűbe szólt.
1903-ban a Somogy megyei Juta községben rendes tanító, majd Tiszakürt és Jászberény következett.
1926. december 13-án a jászfényszarui Iskolaszék VII/3 fizetési osztályba 1927. január 1-től a Vasút-tanyai rk. elemi iskola rendes tanítójává nevezte ki. Megkapta a két szoba, előszoba, konyha, kamra, pince
résszel rendelkező szolgálati lakást. Feleségével, Csima Juliannával és
kilenc gyermekével László (1907), Mária (1908), Anna (1910), István (1912), Kálmán (1913), Ilona (1918), Márton (1919), András,
Antal (a két utóbbi 1925-ban született ikrek voltak) költözött be az
iskolával összeépített lakásba. Geng Márton ekkor már 46 éves volt,

Fotók: Földvári Anita és munkatársai

A képen az első tanító Geng Márton látható.
A fénykép az iskola megnyitását követő harmadik,
1930/31-es tanévben készült.
A csoportképen 42 fiú látható, köztük a negyedik sorban
balról jobbra a hatodik diák Bordás Ferenc (1924-2008).
A képen látható kisfiú Szilágyi Jánosné Bordás Mária,
Bordás Ferenc, Bordás Béla és Kiss Antalné Bordás Zsuzsanna
gyermekek édesapja volt, akik szintén velem együtt
a Vasút-tanyai Iskola padjait koptatták
13 éven keresztül 1939. szeptember 1-jei nyugdíjazásáig egyedül, váltott tanítással délelőtt, délután tanított leányokból és fiúkból álló ös�szevont elemi osztályt, illetve azt követően két ismétlő évfolyamot. Az
első létszám adatok 1928-ból valók 100 fő, 1929-ben 121 fő, 1930ban 150 fő tanuló járt a Vasút-tanyai iskolába, ebből 32 fő volt az
ismétlő, aki a hat elemit már befejezte.
Az első tanító fia Geng Márton (aki a 1919-ben született) neve
szerepel az 1989. október 30-án felavatott II. Világháborús emlékmű
jobb oldalán található gránittáblán elesett hősök, áldozatok között.
Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-archívum
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Ki a szabadba! – kerékpáros szelfitúra
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Kerékpáros Szelfi túra

Fotó: Csépány Izabella

Május 30-án véget ért a karantén elején meghirdetett „Ki a szabadba!” kerékpáros szelfi túra programunk. Ezzel is szerettünk volna
mindenkit inspirálni, hogy lépjenek ki a virtuális térből, pattanjanak
kerékpárra, kezdjék meg a felkészülést a tervezett május 1-jei Családi
Kerékpáros Teljesítménytúrára (amely a járvány miatt sajnos elmaradt), a június eleji szentkúti kerékpáros zarándoklatra, vagy csak egyszerűen élvezzék a bicajozást, és szórakozzanak a friss levegőn.
A programon tetszés szerint két körpályát lehetett teljesíteni, akár
többször is. Egy nyolc km-eset, amely a város belterületén volt kijelölve és egy 28 km-eses pályát, amely elhagyta a várost, majd visszatért.
Az útvonalakon meghatároztuk hogy hol kell szelfit készíteni a résztvevőknek, melyek beküldésével igazolni tudták a túra teljesítését.

A programon a rendkívül esős tavasz ellenére 322-en vettek részt.
Sokan többször is végigmentek a különböző pályákon, így végül 420
teljesítést regisztráltunk!
Minden túrázónak – aki pólóméretének leadásával jelezte igényét –
Jászfényszaru önkormányzata az eseményre tervezett ajándék pólóval
kedveskedett. A résztvevők között a szervező Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár tárgyjutalmakat sorsolt. A IV. Béla Katolikus Általános Iskola tanulói testnevelő tanáraiktól teljesítményükért szorgalmi
ötösöket kaptak.
A tárgynyeremény sorsolás eredménye:
Kerékpáros sisakot nyert: Kéri László és Pető Kitti.
Technikai pólót nyert: Kolozs István, Ormándi György és Lakatos
Nikolasz.
Könnyű kerékpáros hátizsákot nyert: Házi Bence, Horn Zoltán,
Nagy Milán, Kátai Zita, Bukó Krisztián, Palla Jázmin, Palócz Ferenc
Zsombor, Spolár Márk, Tóth Dorottya, Nagy Kornél (óvodás), Kirják
Farkas Lilla, Sultis Rebeka.
Bízunk benne, hogy sikerült megint egy új hagyományt teremtenünk kedves, szép városunkban, az utóbbi öt évben hagyománnyá lett
Gyermeknapi Fesztivál, Maróti István emlékére rendezett Futófesztivál és a május 1-jei Családi Kerékpáros Teljesítménytúra mellett!
Palásthy Pál programfelelős

Hunor magyar
bajnoki bronzérmes!
2021. 05. 22-én Tatabányán rendezte
meg a Magyar Birkózó Szövetség a Diák
II-es korosztály Országos Bajnokságát
szabadfogásban.
Több mint 200 ifjú birkózópalánta
nevezett a versenyre, próbára téve technikai tudását és erejét.
Kemény küzdelmek árán Hunornak
sikerült a dobogó 3. fokára állnia az 54
kg-osak súlycsoportjában.
Kép és szöveg: Baráth Olga

Ezüstérmes a Jászfényszaru VSE
női kézilabdacsapata!

2021. június 12-én Tiszaföldváron került megrendezésre a JászNagykun-Szolnok megyei női kézilabda bajnokság utolsó fordulója,
ahol Jászfényszarunak Fegyvernek csapatával kellett megmérkőznie.
A bajnokság utolsó fordulói nagyon izgalmasra sikeredtek, hiszen a
már bajnok Túrkeve mögött három csapat is egyforma pontszámmal
érkezett az utolsó fordulóra, amely a dobogós helyekről döntött. Csapatunk hozta a kötelezőt, és 32-16-ra verte Fegyverneket, ezzel maga
mögé utasította Szolnok és Mezőtúr csapatát is! A fényszarui gárda
játékosai a góllövő listán is előkelő helyen végeztek: 4. helyen Pásztor
Orsolya 113 lőtt góllal, 6. helyen Szebellédi Nikolett 95 lőtt góllal,t és
7. helyen Rucsányi Szilvia 87 lőtt góllal végzett.
Kézilabda szakosztályunk fennállása legnagyobb sikerét elérve, a
nyolc induló csapat közül a dobogó második helyén végzett a 2020/21.
évi bajnokságban! Büszkén indultunk haza a csillogó ezüstéremmel,
itthon Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntött
bennünket, és gratulált sikereinkhez!
A sikerről így vélekedett a csapat edzője, Urbán Tamás: „Óriási siker
ez nekünk, beérni látszik a sok erőfeszítés és az elmúlt évek munkája.
Nagyon büszke vagyok a csapatra, mivel nemcsak sportszakmailag,
de emberileg is kiváló társaságot alkotnak. Gratulálok minden játékoSulyok Flávia és Vitányi-Kovács Judit
somnak!”

Tízéves kisfiú sikere versmondásban
2021 májusában a Regősök húrján címmel
meghirdetett országos vers- és prózamondó
versenyre beneveztük Reményi Alexandert.
Az elődöntő a járvány miatt online zajlott,
így egy háromperces videófelvétellel versenyzett Alexander, amelyen Farkas Lajos: Cigány
vagyok című versét adta elő. A neves szakemberekből álló zsűri arany minősítéssel díjazta
produkcióját.
Majdnem egy időben a Dikh Tv is meghirdette a Told a verset című
versenyt, ahová szintén elküldtük a felvételt. Itt elnyerte a fődíjat, amit
már át is vett. Pénzjutalom, Kállai-Horváth Kálmán Meztelen zsoltár című dedikált verses kötete, arany minősítésű oklevél és póló a
nyereménye. Alexandert felkérték a szervezők, hogy vegyen részt az
ünnepélyes díjátadáson, mert még külön meg szeretnék jutalmazni a
meghívott vendégek előtt. Úgy érzem, ez a kisfiú is Jászfényszaru jó
hírnevét viszi tovább a mi kis országunkban.
Glonczi Rudolf

Csetresz Betti
foglalkozás
Igen maroknyi nép verődött össze, még nem tértünk vissza az eredeti kerékvágásba. De a hangulat
kiemelkedő volt...., szó szerint zengett tőlünk a ház.
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ÉLETRE KELT CSALÁDI LEGENDÁRIUMOK JÁSZFÉNYSZARUN
Több mint száztíz alkotás érkezett a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság pályázati felhívására. ÉLETTÉR-KÉP 2021
témakörben gyermekrajz- és fotópályázatot hirdettek, amelynek
témája idén a Családi legendárium volt. Az alkotások elbírálását
követően a digitalizált pályamunkák a virtuális térben láthatóak a
népfőiskola közösségi oldalain, illetve a másolatok kiállításra kerültek a Bedekovich Kirakat Tárlatán a Szent Erzsébet Közösségi
Házban, Jászfényszarun.
Köszönettel tartozunk a támogatóinknak, közreműködőinknek, pályázóknak és felkészítőknek egyaránt – most még mindig online és az
írott sajtón keresztül, de reméljük, lesz lehetőségünk személyesen is
találkozni!
A Jászsághoz kötődő (itt élő vagy elszármazott) óvodás gyermekeknek, általános és középiskolás fiataloknak szóló pályázat témaválasztása szabad volt, de kapcsolatban kellett lennie a saját élő vagy élettelen
környezetükkel, kulturális, épített és tárgyi örökségükkel – „különös
tekintettel azokra a tárgyakra, amelyek a nagyanyáink konyhájában,
nagyapáink műhelyében, nagyszüleink udvarán, esetleg a ládafiában és
a padlás kincsei, vagy a pince rejtélyei között találhatóak”.
A rajz- és fotópályázat beadási határidejét módosítottuk április 19re, mert az iskolások, óvodások iskolai rendje megváltozott. A szervezők – a kialakult járványhelyzet miatt – virtuális értékelést, kiállítást
terveztek. Az előző évben 75 db alkotás érkezett a felhívásra, 2021-ben
pedig 95 db alkotást értékeltünk – óvoda, alsó tagozat, felső tagozat,
középiskolás korcsoportokban a rajzokat, illetve felső tagozat, középiskolás korcsoportokban a fotókat. A pályaművek az alábbi helyekről
érkeztek: Budapest, Farmos, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászbe-

rény, Jászboldogháza, Jászjákóhalma, Jászfényszaru, Kocsord, Florida
USA, Plymouth / Michigan USA.
Az alkotások bemutatása egyedi módon történik. Az eredeti alkotások a pandémia miatt a napokban kerülnek a szervezőkhöz,
így a digitalizált művek két platformon kerülnek bemutatásra. A
BEDEKOVICH KIRAKAT TÁRLAT megtekinthető Jászfényszarun
a Szent Erzsébet Közösségi Ház Szabadság téri és Bedekovich sétány
oldali panoráma ablakainál 2021. május 13-tól június 30-ig, illetve
online a népfőiskola Facebook-oldalán fényképalbumokba rendezve
és a Bedekovich Galéria online oldalán.
Tóth Mercédesz közművelődési asszisztens NMI,
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

CSALÁDI LEGENDÁRIUM – EGY TÖRTÉNET ONLINE

Fotók: Pető István

Terveztük, meghirdettük online … Várakoztunk és válaszoltunk online … Gyűjtöttünk, egyeztettünk. Felkértük és megkerestük online
… Megköszönjük, még mindig online … Digitalizáltuk, közzétettük
több platformon is. Örömmel értékeltük, összesítettük online …

Nyomtattuk, lamináltuk és feliratoztuk,
kirakat tárlaton elhelyeztük és végre
NYITUNK! A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai közben meglátogattak
minket, ők hozták a „nyitunk” molinót.
Online eredményt hirdettünk és megnyitottuk, disszemináltunk (közösségi
média, megyei lap, térségi televízió). S
mindez egy fél éven át zajlott, míg végre
eljutottunk a díjak átadásához.
A pályamunkák mellé az alkotók több
esetben hivatkozást is írtak, családi emlékekről meséltek. Így kelt életre a családi legendárium!
DÍJAK, ELISMERÉSEK
A díjazáshoz támogatást, felajánlást az alábbi személyektől, cégektől,
intézményektől kaptunk: Danis János – DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Europe Direct Szolnok László Cecília, FISHER KLIMA, Fózer
László Fózer Hungary Bt. Fózer Réka, PAPÍR-ÍRÓSZER Kft.,
(folytatás a 18. oldalon)
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É+J Kft. Ézsiás Dénes, Juhász Jánosné, Hamza Gyűjtemény és
Jász Galéria Farkas Edit, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány,
Jászkerület Nonprofit Kft. Dukai Rita, Kovács Béla, Kovács Béla
Gábor, NMI Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, dr.
Palencsár Csaba – Palencsár Erzsébet, Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár, Réz Ferencné, Virág- és Ajándékbolt. dr. Soltész
Anikó – Palotai János (Budapest), Takács Marianna egyéni vállalkozó, Tamus Angéla – THN-Tamus Kft., Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Köszönjük a felajánlásokat!
A RAJZOK ÉRTÉKELÉSE
Az alkotásokat 11 tagú zsűri bírálta el, és adott javaslatot a különdíjakra. A zsűri tagjai voltak:
Berényi Ferencné (népfőiskola elnökségi tagja), Danis János
EFIAP/p DUFLEX Fotográfiai Stúdió művészeti vezető (Gödöllő), Ézsiás Gyöngyike kortárs festő (Budapest), Farkas Edit igazgató
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria (Jászberény), László Cecília Europe Direct (Szolnok), Palotai János esztéta, szakíró, egyetemi oktató
Műegyetem, Moholy-Nagy László Egyetem, ELTE (Budapest), Pető
István AFIAP DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Bedekovich Fotóműhely
(Jászfényszaru), dr. Soltész Anikó SEED ügyvezető (népfőiskola elnökségi tagja, Budapest), Tamus Angéla ügyvezető THN-TAMUS
Kft. (Jászfényszaru), Tóth Mercédesz közművelődési asszisztens NMI,
BLNT, Zsólyominé Kiss Mária kortárs festő (Jászfényszaru).
A népfőiskola közösségi oldalán a fotóalbumokban a képek mellett
bővebben is olvashatóak az értékelések.
ÓVODÁSOK (20 db alkotás került értékelésre)
Első helyezett: Traktorom – Nagy Ádám (5 éves), Gólya Óvoda
Jászberény. A második helyezés megosztott: Bárányok Szent Vendel
körül – Gajdos Lőrinc, Jászboldogháza és Óvó néni kemencése –
Lakatos Lotti Amira, Kocsord, és a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár különdíjat ajánlott fel a számára. A harmadik helyezés is
megosztott: Nagymamám tehene, Piros a tanyán – Ördög János,
Jászfényszaru és egy egyéni felajánlott különdíj, illetve 3. helyezett
Nádfedeles házikó szekérrel – Rezes Gergő, Jászfényszaru.
Ebben a korcsoportban került kihirdetésre a zsűri döntése alapján a
FICHER KLÍMA különdíjának felajánlása: Kiss Várkony Lukács,
Kiss Előd Gellért 6 éves testvérek rajzsorozataira (3-3-db a családi
legendárium egy-egy történetéről). A Kiss testvérek Budapesten laknak, a család a felmenők révén erős szálakkal kötődik Jászfényszaruhoz. A cég képviseletében Horváth Szabolcs adta át a megtisztelő díjat.

FELSŐ TAGOZAT (16 db alkotást bírált a zsűri)
Első helyezett a Százéves örökség – Tóth Kincső Blanka, Jászberény. A 2. helyezés megosztott: a Miska kancsók és a Fazekas fűszertál, Fisli Linda sorozata 7. o. Florida/USA. Szintén 2. helyezett
A borospince – Kóta Nikolett Gréta alkotása (JÁI Székely Mihály
Általános Iskolai Tagintézmény Jászberény). A 3. helyezés is megosztott: Az én könyvem – Kocsis Emese, (Jászberény) és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár különdíjat ajánlott fel a számára. Szintén
3. helyezett Régi sütés kellékei – Kéri László rajz és a fotójával együtt
egy sorozatban.

A korcsoportban kiemelt különdíjas a Festők 3 generációban –
Nagy Evelin 7. osztályos, Lehel Vezér Gimnázium Jászberény.
KÖZÉPISKOLÁS KORCSOPORT
Két alkotás megosztott első helyezést kapott: Dédmamám konyhai kredence – Szerémi Fanni (Jászfényszaru), különdíjak: és a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár különdíjat ajánlott fel a számára.
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria különdíját és Réz Ferencné Virág és Ajándék Üzlet különdíját is megkapta. Szintén első helyezett
Nagyszüleim régi szobája – Csizmarik Zoé (Jászfényszaru) és Réz
Ferencné Virág és Ajándék Üzlet különdíját kapta meg.
FOTÓMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK – FELSŐ TAGOZAT
(25 db alkotás került elbírálásra)
Az első helyezés megosztott: Imádságos énekeskönyv – Lengyel
Áron (Jászfényszaru) és kiemelkedő fotósorozata első helyezett. Emellett Tamus Angéla különdíjat és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár Nívódíjat ajánlott fel a számára. Szintén első helyezett Legyező felhők között – Kovács Eszter Tamara Jászberény. A 2. helyezés megosztott: Idő-utazás – Fekete Tamás, Jászfényszaru és Az
idő fakó dallama – Goda Nikolett, Jászberény. A 3. helyezés szintén
megosztott: Antik 8 babás állófogas – Zala Zsombor Farmos, és a
Régi kincsek – Pege Gyula Jászapáti.
Kiemelkedő, dicséretre méltóak: Merengés a megvalósult álomban –
Tóth Viktor (Jászberény), Világháborús emlék – Zrupkó Gergő (Jászberény), Régi idők mérlege – Rimóczi Dávid (Jászfényszaru), Kincseim, A nagypapám és a kredenc szeme, Generációk szemekben – Utasi
Abigél Kincső sorozata, (Jászberény).
FOTÓMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK – KÖZÉPISKOLÁSOK
(19 db alkotást értékelt a zsűri)
Kiemelt első helyezett: Most segíts meg, Mária – Kollár Júlia (Jászfényszaru), és Danis János Duflex Fotográfiai Stúdió különdíját, illetve a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány különdíját is megkapta. A
2. helyezés megosztott: Mészáros Réka (Jászfényszaru) fotósorozata:
A boros butykos és a pipa új élete, A mozsár és a fogyasztó, avagy
velem foglalkozz, A múlt árnyéka, Mozsár 1898-ból. Szintén 2.
helyezett Nemoda Dóra (Jászberény) sorozata: Megelevenült idő,
Emlékeim emblémái, Te és Én az idő ellen. A 3. helyezés szintén
megosztott: Családi kör – Nagy Bálint Attila (2005, Jászfényszaru)
és egyéni különdíjat is kapott.
3. helyezett, Akiben megbízhatok – Tari Stefanie (2004 Jászapáti)
fotója.
KÜLÖN DÍJRA JAVASOLT: Gulyás Gréta Kitti (2006, Jászárokszállás) fekete-fehér fotósorozata – Csacsogás, Füst elszáll, Gépelj és
lépdelj, Egyszer volt egy író, díját a Petőfi Sándor Művelődési ház és
Könyvtár ajánlotta fel.
Ezek a szebbnél szebb, kreatív alkotások megtekinthetők a Szent Erzsébet Közösségi Házban rendezett Bedekovich Kirakat Tárlaton, valamint a népfőiskola közösségi oldalán található fényképalbumokban.
Eredményhirdetésre a pünkösdi hétvégén került sor az online felületeken, a díjátadó ünnepséget május 28-án, pénteken délután tartották
a Szent Erzsébet Közösségi Házban. A népfőiskola közösségi oldalain
számtalan fotó, újsághír és televíziós tudósítás tanúsítja a program
sikerét, elismerését.
KÖZREMŰKÖDŐK, akik segítették a program megvalósítását:
Jászfényszaru Város Önkormányzata, GAMESZ, Berényi Ferencné, Illés Péter, Kovács Béla, Kovács
Béláné Pető Magdolna, Mindenszentek Plébánia, Németh András,
Papiron Kft., Pető István, Tamus
Angéla, Tóth Mercédesz.
Köszönjük a segítséget!
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság

Rimóczi Dávid (2007) : Régi idők mérlege

ALSÓ TAGOZAT (11 db alkotás érkezett)
Az első helyezés megosztott: Őseinktől örökölt ház – Bollók Zalán
(4. o., Jászfényszaru) és a különdíj a népfőiskolától Római Vakáció
nyári táborban térítésmentes részvételére. Szintén első helyezett kiemelkedő színes alkotás a Családi örökség – Török Annabella (3.
o., Jászfényszaru) és különdíjat a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítványtól kapott. A második helyezés szintén megosztott: Kiss Tardos
Márton rajzsorozata (3. osztályos, Budapest) és 2. helyezett a Tulipános láda és Asztal tükörrel (sorozat) – Pádár Kinga alkotásai. A harmadik helyezés is megosztott: A tanyán – Kátai Helga 2. osztályos,
Jászfényszaru és 3. helyezett a Bagoly – Kovács Sarolta 1. osztály,
Farrand Elementary School, Plymouth és a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár különdíjat ajánlott fel a számára.
Különdíjakat kaptak az alábbi kiemelkedő alkotásokkal: Régi tárgyak – Hurubán Dusán 4. o, Jászfényszaru és Miska kancsó – Réz
Anna 1. o., Jászfényszaru.
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Fekete Tamás 8. oszt. (2006) – Idő-utazás
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Kovács Eszter Tamara (2006)
– Legyező felhők között

Lengyel Áron (2009) – Imádságos és énekesköny

Gulyás Gréti (2006)
– Egyszer volt egy író

Mészáros Réka (2004) – A mozsár és
a fogyasztó, avagy velem foglalkozz

Kollár Júlia (2004) – Most segíts meg, Mária

„Viszek neked komatálat.
Elfogadod?”
Jászfényszarun 2021. május 27-én megalakult a második Komatál közösség is. A program, amely a Nemzeti Művelődési Intézet
(NMI) kezdeményezésében 2019-ben indult, elsődleges célja a
közösség- és hagyományteremtés, a hagyományok megélése, valamint a Komatál Programban résztvevő népi kézművesek felkarolása, alkotásaik népszerűsítése.
A „komázás” hagyományát a
kisgyermekes családok körében
– amikor is a keresztszülő komatálat vitt az anyukának – és
a legfiatalabbak körében is egyre
gyakrabban megélik. „Amikor
ilyen idős voltam, mint ti, akkor
mi nagyon megbecsültük a barátságot. Nekünk egy életre szólt, mi
jobban vigyáztunk a barátainkra.
Hogyan lehet a barátokra vigyázni? A húsvét utáni vasárnap volt
fehérvasárnap, amikor komatálat vittünk a barátainknak.” Így
hangozhatott a kisgyermekek
szerepjátéka valamely óvodában,
kisiskolában, amely nagy népszerűségnek örvend a családok körében.
Napsütéses csütörtök délelőtti naphoz volt szerencsénk, mikor a
második család átvehette Komatál ajándékát, s így megalakult
egy újabb Komatál közösség
Jászfényszarun. A tálat és az ajándékokat a Török család képviseletében Dobák Mónika édesanya
vehette át a család harmadik, s
egyben új jövevényével, mely
ajándékot a Nemzeti Művelődési
Intézet térítésmentesen biztosított. A család ajándéka lehetett

egy fekete alapon, levelekkel díszített ”Örökség” pogácsás tál, amelyet
Fazekas Lajos készített; egy ”Nagycsaládok” komakendő fantázianévre
hallgató alkotás Vermes Lajosné keze munkája nyomán, illetve egy
modernebb „Madárcseresznyefa tál” Köpf Jenő keze alól és két parányi
baba is díszítette a komatálat. A komatál ajándék átadásánál a KovácsPető házaspár is jelen volt, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
képviseletében, komatál-ajándéka a vegyes sültes tálból álló finomságok mellett egy nagy kosár tele egészséges és finom gyümölcsökkel.
A receptek hamarosan olvashatóak a Komatál Program honlapon is
(https://komatalprogram.hu/).
A közösség alakulását a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság kezdeményezte, egy éven
át a háttérből segíti a közösséget; a kapcsolattartó
Tóth Mercédesz, a Nemzeti Művelődési Intézet
közművelődési asszisztense. A helyi programot
Jászfényszaru Város Önkormányzata is támogatja. Tóth Mercédesz

BEDEKOVICH ÚTINAPLÓ
„Szóljunk hát eleinkről” témakörben egy sorozatot indítottunk
útjára, s most id. Bedekovich Lőrinc geodéta nyomán járva ismét
egy képzeletbeli utazásra hívjuk az olvasót. Az útinaplónk egy-egy
fejezetéből közlünk részletet, hogy megismerjük a 270 éve született vízépítő mérnök gazdag életútját.
Előző lapszámokban a Zádor-hídról és a Mirhó-gátról olvashattak az
érdeklődők, jelen írásban pedig a jászsági árvízmentesítési céllal épített
József-csatornáról adunk tájékoztatást.
A JÓZSEF-CSATORNA FELAVATÁSA 1796
A Jászkun Kerület földrajzi viszonyai miatt a folyókon tavasszal hatalmas áradások vonultak végig, amelyek a településeket is fenyegették. Az árvízmentesítés a kerületekben 1786-ban indult meg, amikor
a mai Abádszalók melletti Mirhó-fok elzárására került sor a nagykun
települések részvételével.
A Tarna folyó a jászsági szakaszán is jelentős árvizeket eredményezett, ezért Jászjákóhalma és Jászdózsa között idősebb Bedekovich Lőrinc földmérő tervei nyomán új, egyenes csatorna épült, ami a Tarna
szerteágazó vízfolyása helyett új, egyenes és a víz gyors levezetését
(folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)
oldotta meg. Az új csatorna a korban nagyon jelentős teljesítménynek számított, hiszen ezzel részben megoldódott egy kisebb terület
ármentesítése, valamint a megvalósult építmény jó példát mutatott a
rendezetlen folyómedrek problémájának megoldására. Az árok Jászdózsa és Jászjákóhalma között épült meg 1795-ben 1000 öl, tehát
körülbelül 2 km hosszúságban és 5 öl szélességben.
A Tarna-csatorna felavatására
1796. március 9-én a jászok és kunok grófja és bírája, Habsburg József Antal főherceg-nádor születésnapján, nagy ünnepség keretében
került sor. Az ünnepségen részt
vett a csatorna által érintett Jászberény, Jászjákóhalma és Jászdózsa
küldöttsége, Takáts László dósai,
Rigó Ferenc jákóhalmi plébános, a Jászkun Kerület részéről Boros
Sándor főkapitány, Pintér Ferenc főjegyző, Pethes András jász kapitány, Dósa József és Darázs József táblabírók, Muharay István és Bartal
Ferenc esküdt, valamint Bedekovich Lőrinc földmérő. Elsőként a
jákóhalmi templomban ünnepi szentmisén vettek részt, amit József
nádor születésnapja miatt az ő tiszteletére mutattak be. Feltehetően a
mise előtt „dob, muzsika, és ágyúzás” hangja szólt. A szentmise után
az ünneplő közönség az árokhoz vonult kocsikkal és lovas kísérettel
muzsikaszó mellett. Az árok hasznáról az ünnepségen Bedekovich
Lőrinc tartott rövid előadást, beszédében pedig a csatornát készítő
jászberényi, jászdózsai és jászjákóhalmi lakosok szorgalmas munkájáról is megemlékezett. A beszéd végén formálisan, a jelenlévők
előtt kérdezte meg Boros Sándor jászkun főkapitánytól, hogy az ároknak milyen nevet adjanak. A főkapitány válaszában az építményt a
nádor tiszteletére „győnyőrűséges dobb, s’ Trombita harsogások” és „a mozsaraknak harom izben tortent kisutesivel” József-csatornának nevezte
el. A jelenlévők „harom izben vivatot kialtották”. Az ünnepség a községben fejeződött be, ahol „Többnyire Előrjárok a Parochián, Nemellyek
pedig a Helység Házánál” ebéden vettek részt, ahol „Uri módon meg
tractáltattunk”. A vendégek tokaji borokat ittak, és feltehetően a nagyböjt miatt, több fajta halat fogyasztottak. A csatorna felavatásáról a
Magyar Kurír folyóirata is beszámolt, ami egyértelműen alátámasztja
az esemény fontosságát.
Forrás: A Jászkun Kerület tisztikara és társadalmi kötődése 1745–
1876 A Jászkun Kerület főkapitányai, alkapitányai, főjegyzői, jász,
nagykun és kiskun kapitányai Farkas Kristóf Vince doktori értekezés
(2016)
http://corvina.kre.hu:8080/phd/Jaszkun_Kerulet_tisztikara_es_tarsadalmi_kotodese_1745-1876_11_01.pdf
Térképekhez:
1/ a TARNA – JÓZSEF-CSATORNA vonatkozásában
Nro_0009 (jelzet)
Kürt-puszta /Jászkisér/ – Delineatio
majoris partis Jasigiae cum parte intercepti
Praedii Kürth Seremssimi Principatus
Eszterháziáni facta per Laurentium
Bedekovich II. Distr: Iur: Ordinarium.
1780 körül készült, 72x50, 1000 öl =
42 mm
Bedekovich Lőrinc
A jászsági Kürt-puszta ábrázolása a vízhálózat, a települések templomai, helynevek és az egyes részek birtokosainak feltüntetésével. Rendkívül értékes vízrajzi térkép, Tarna, Holt-Tarna ábrázolása. Tájolása
színes irányrózsával.
2/ TÉRKÉPRÉSZLET – a Jászság 1817-es térképén, közvetlenül
Jákóhalmától északra, látható egy piros vonal, ami a Tarna két kanyarulatát köti össze. A jelmagyarázat
szerint a piros vonal csatornákat
jelent ez valószínűsíthető, hogy a
József-csatorna lenne, csak a nevét
nem írták rá.
A térképeket, kiegészítő információkat a MNL Jász-NagykunSzolnok Megyei Levéltárából, Horváth Gergő igazgatóhelyettes adta
át a kutatáshoz.
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Id. komori Bedekovich Lőrinc (Jászapáti, 1751. augusztus 8. – Jászfényszaru, 1823. november 23.) nemesi családban született Jászapátin,
majd 1782-ben Jászfényszarun telepedett le feleségével, Pruzsinszky Erzsébettel, itt születtek gyermekei is. A Jászkun Kerület első földmérő és
vízépítő mérnökét hivatala Jászberényhez kötötte, de munkája többségét
Jászfényszarun végezte. Lakhelyének pontosításáról jelenleg is kutatások
zajlanak. Örök nyugalomra Jászfényszarun helyezték.
A Népfőiskolai Társaság támogató ajánlása révén, „id. Bedekovich
Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnöke munkásságának - a geodéta szakmai hagyatéka, kéziratos térképei”, mint
kiemelt nemzeti értéknek a Magyar Értéktárba történő felvételének
előterjesztési anyagából készül az „útinapló”.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

MÓDOSUL AZ IDŐPONT
RÓMAI VAKÁCIÓ nyári tábor
2021. 08. 16. – 08. 19.
A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2021. június
7-én kiadott tájékoztatása alapján módosítjuk a RÓMAI VAKÁCIÓ
című komplex művészeti tábor időpontját.
„2021. június 1-től az idei évben is megszervezésre kerülhetnek táborok. A táborokat 2021. augusztus 23-ig be kell fejezni annak érdekében,
hogy a következő tanév kezdetén az esetleges fertőzöttek ne vigyék be a
betegséget az iskolába. Az új koronavírus (Covid-19) okozta járvány
terjedésének megakadályozása érdekében azonban a táborok szervezése és
működtetése során különös figyelmet kell fordítani a járványügyi szabályok szigorú betartására.”
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a Kortárs művészeti Kurzus keretében hirdette meg a 2021. évi komplex művészeti
nyári táborát. A partnerszervezet Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársaival együtt képzeletbeli utazásra, római vakációra
indulnak a résztvevők.
A népfőiskolai nyári táborba az általános iskolás korosztály jelentkezését várjuk, amelyet augusztus harmadik hetére ütemeztünk.
Hamza D. Ákos egy nyári festménye ihlette a művészeti tábor témáját, ahogyan már az előző években is, amelyek nagy sikerrel zajlottak
Jászberényben, s a nagy érdeklődés miatt ott több turnusban is megszervezésre kerültek. Az előző évek jó partneri kapcsolataira, „jó gyakorlatokra” építve a két intézmény összefogásában 2021. augusztus
16. és augusztus 19. között (hétfőtől csütörtökig, 4 nap) Jászfényszarun is megrendezzük a kreatív alkotótábort.
A tervezet szerint a napi program reggel 8.00 órától 16.00 óráig tart.
A résztvevők számára napi háromszori étkezést (tízórai, meleg ebéd,
uzsonna) biztosítunk.
TERVEZETT PROGRAM
A hét témája a „Római vakáció”. A Hamza-házaspár 1949-53
között élt az olasz fővárosban, így
idén ezt a helyszínt mutatjuk be a
gyerekeknek, és ebből az időszakból válogattuk a táborhoz kapcsolódóan Hamza D. Ákos festményeit és Hamza Lehel Mária
divatterveit is.
Játék – alkotás – utazás – móka
– kacagás – ennyi minden vár
rád!
A bemutatkozást követően „elutazunk” Rómába, Romulus és
Remus mondáján keresztül megalapítjuk saját városállamunkat.
Vulkánt készítünk.
Hamza Római mozaik című festménye kapcsán kipróbáljuk a mozaik technikáját, melyet a Római Birodalomban előszeretettel alkalmaztak.
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Képeken megnézzük Róma nevezetes épületeit, és a Colosseumhoz
kapcsolódóan gladiátorjátékokat rendezünk (ügyességi vetélkedő formájában) és építünk.
Rokonlátogatásra is indulunk, és alkotunk, tájképet készítünk pasztellel (plein air) és felfedezzük a város nevezetességeit.
Leugrunk még gondolatban a tengerpartra is, Hamza Lehel Mária
kapcsolódó divatrajzait gondoljuk újra. Hamza Dinnyeárusok – Róma
című festménye, és akvarellel készült vázlata alapján szintén ezzel a két
technikával fogunk másolatot készíteni a témáról. Hamza szobrai után
szabadon saját kisplasztikát formázunk, szabadtéri galériát nyitunk.
Helyszín: Jászfényszarun a városközpontban a felújított Régi Parókia. A foglalkozások vezetői: Farkas Edit (Hamza múzeum igazgatója,
Jászberény), munkatársa Csernus-Molnár Erika (Jászberény), segítő fiatalok (közösségszervezői gyakorlaton) és a népfőiskolai projekt
szervezői. A napközis részvétel díja 3.000 Ft/fő/nap, befizetésére
augusztus 2. - augusztus 13. között van lehetőség a szervezőknél,
a járványügyi helyzetre való tekintettel nem kérünk előleget. A
kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat hétfőn reggel a tábor kezdetén
kérjük leadni. A nyilatkozatok letölthetők a népfőiskola honlapjáról,
vagy személyesen kérhetőek a részvételi díj befizetésekor: Szülői nyilatkozat táborozáshoz: hazamehet – fotó; Szülői nyilatkozat táborozáshoz:
egészséges. Előzetesen regisztrálni és érdeklődni lehet a népfőiskolai
elérhetőségeken: info@bedekovich.hu; 30-223-5524 és 30-579-0164 (Kovács Béla) telefonszámon. Bővebb információ és jelentkezési
lap elérhető a népfőiskola honlapján www.bedekovich.hu.
Plakát terve: Farkas Edit, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgaKovács Béláné Pető Magdolna
tója
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Gusztin Mihály és Nóge Gyula
családi síremlékének helyreállítása
A FÉBE – a kulturális örökségvédelem
keretében – 2021. évi tervei között szerepelt a Szent Kereszt temetőben a bejárattól balra a stáció mögött a második sorban lévő Gusztin és Nóge családi síremlék
helyreállítása. A feketegránit oszlop jelentősen megdőlt, valamint a sírhelyet benőtte a fű. A szomszédos sírok gondozóit is
nyugtalanította a sír állapota. A sírba öt
személyt temettek.
Időrendi sorrendben: Róth Mária özv.
Zibrinczky Andrásné, 1837. évben született, és 93 évesen Jászfényszarun, 1930.
A sírhely a sírkővel
május 17-én hunyt el, aki Gusztin Mihály
anyósa volt.
Gusztin Mihály 1876-ban Veprőd településen (falu Szerbiában, a
Vajdaságban, a nyugat-bácskai körzetben) született. Édesanyja Gusztin Borbála. Tanítói oklevelét 1897-ben Kalocsán szerezte. Tanított
Héhalomban, Versegen, és 1913-ban pályázat útján került Jászfényszarura. 1926-tól 10 éven át nyugdíjazásáig igazgató-tanító. Nyugdíjazásakor érseki elismerésben részesült. A 10. honvéd gyalogezred
kötelékében harcolt a szerb fronton, 1918-ban, mint hadnagy szerelt
le. A helyi Hitelszövetkezet igazgatója, a
Cserkész szervezet bizottsági tagja, az iskolán kívüli népművelő bizottság ügyvezető
elnöke. Felesége, Zibrinczky Anna postamester. Jászfényszarun a Bajcsy-Zs. út 6.
szám alatt lakott. 74 évesen Jászfényszarun, 1950. április 30-án hunyt el.
Gusztin Mihályné Zibrinczky Anna
1873. június 28-án Igló településen (város
Szlovákiában) született, szülei Zibrinczky
András és Róth Mária. A Bajcsy-Zs. úti
postahivatal postamestere volt. Nyolcvan
évesen Jászfényszarun, 1953. november
18-án hunyt el.
Gusztin Mihály ig. tanító
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Nóge Tivadarné Zibrinczky Mária, 1870.
június 23-án Igló településen (város Szlovákiában) született, szülei Zibrinczky András és
Róth Mária. Házasságot kötött Iglón 1895-ben
Nóge Tivadarral. 91 évesen Jászfényszarun,
1961. május 23-án hunyt el. Gusztin Mihályné testvére.
Nóge Gyula született 1902. február 16-án
Igló településen (város Szlovákiában), szülei
Nóge Todor és Szibrincky Mária, JászfényszaNóge Gyula tanár
ru, Bajcsy-Zs. út 6. szám alatti lakos. 1921.
október 10-én kezdte el tanítói pályáját, Jászfényszarun 1922. január 9-én állt munkába. Szegeden pedagógiai főiskolát végzett 1952. július 30-án, ezt követően orosz nyelvet tanított.
60 évesen Jászfényszarun, 1962. március 4-én hunyt el.
A síremlék új betonalapra északról délre a többi sírkő sorába került
áthelyezésre. A sírhely beton öntött lappal lefedésre került, melyre fehér aprókövet helyeztünk, és a tereprendezés is megtörtént.
A munka kivitelezését Harmath József és segítői végezték. A munkálatok kivitelezését az éves önkormányzati támogatási alapból biztoKép és szöveg: Tóth Tibor
sítottuk.

FÉBE-kirándulás
Budai Várnegyed – Dunai
panorámahajózás – Farkasréti
temető
A FÉBE kellő számú (legalább
30 fő) jelentkezés esetén 2021.
augusztus 29. (vasárnap) –
önköltséges kirándulást szervez
Budapestre, idegenvezetői kísérettel.
Szolgáltatás: különjáratú autóbusz, közös ebéd, hajóút, belépők költsége.
Részvételi díj: 9.000 Ft/fő,
nagyobb létszám jelentkezése
esetén az utazási költség csökkenhet, és ezzel a részvételi díj is.
Székely Mihály (Jászberény,
Az utazás feltétele: a prog1901. május 8. – Budapest,
ramon kizárólag a koronavírus
1963. március 22.) kétszeres
ellen védett személy, valamint a Kossuth-díjas magyar operaénekes,
felügyelete alatt lévő 18 évnél fikiváló művész sírja, síremléke
atalabb személy vehet részt. Zárt
a Farkasréti temetőben.
térben maszk viselete kötelező.
Jelentkezni lehet: június 20-tól személyesen a Városi Értéktárban
(Szentcsalád tér 12.) vagy telefonon 06-57-660-800 és +36-30-337Tóth Tibor
3336 Tóth Tibornál, 4000 Ft/fő előleg befizetésével. 
Fotó: Dr. Varga József

Meghívó
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2021. július 17-én megrendezésre kerülő családi kulturális napra. Programok:
9.00 órakor Szent József Szabadidő Park: Sport- és ügyességi játékok
12.00 órakor: Ebéd
15.00 órakor a FÉBE Színpadon: Reményi Alexander, Fekete Csilla,
Jacko táncklub, Ürmös Sándor népi zenekara, Farkas Zsolt, Jáger JáA változás jogát a szervezők fenntartják!
nos és barátai.
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Dávid Sándor népi iparművésznek
ítélték a Jászságért Díjat
„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma május 14-én nyilvánosságra
hozta, hogy a beérkezett tíz javaslat közül 2021. évben kinek adományozta 30. alkalommal a Jászság legrangosabb díját.
A nyilvánosságra hozott döntésből idézve: „A kuratórium
1/2021. sz. döntésével a harmincadik alkalommal átadandó
Jászságért Díjat, s a vele járó
1.000.000 forint elismerést Dávid
Sándor fafaragó népi iparművész (Jászszentandrás) részére
ítéli oda, a jászsági hagyományok
megőrzéséért végzett sokoldalú, példaértékű tevékenysége, életműve
elismeréseként.
Dávid Sándor 1942. június 30-án született Jászszentandráson. Családjával ma is ott él. Pályafutását asztalosként kezdte, majd faipari
technikusi képesítést, később a budapesti Kandó Kálmán Műszaki
Főiskolán műszaki oktatói oklevelet szerzett. Tudásszomja révén elsajátította a kádár szakma fortélyait, és megismerkedett a népi tárgykultúra világával. Művészi tökélyre fejlesztve fafaragó tudását 1988-ban
elnyerte a népi iparművész címet. Két évtizedig szaktanárként is átadta
tudását az ifjú nemzedéknek.
Köztéri alkotásai mellett készített népi kisbútorokat, tárgyakat,
redemptiós emlékműveket. Emlékhelyeket díszítő oszlopai, kopjafái
állnak – többek között – Szolnokon, Jászberényben, Jászágón, Lengyelországban, a Délvidéken. Székelykapuja Jászalsószentgyörgy büszkesége. Műveinek jó részét önzetlen felajánlásként készítette el. Szülőfalujában lévő alkotásai közül kiemelkedik a római katolikus templom
nevezetes Aba-Novák freskói előtt szolgáló szembemiséző oltár. Hat évtizedes szakmai pályafutása során munkatársa lehetett Makovecz Imre
Kossuth-díjas építésznek, Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművésznek.
Alkotásai évtizedek óta szerepelnek helyi és országos (Iparművészeti
Múzeum), valamint külföldi kiállításokon (Conselve, Olaszország).
Közéleti feladatvállalásai között jelentős a jászszentandrási önkormányzati képviselői tevékenysége, valamint a helyi Jász-Szó havilap
negyedszázadig viselt főszerkesztői posztja. 2007-ben szülőfaluja jászkapitánynak választotta. E tisztségben a mai napig fáradhatatlan. Tagja a Jászok Egyesületének.
Felesége, Busa Erzsébet pedagógus, és három felnőtt gyermeke, hat
unokája nyújtottak biztos családi hátteret alkotóművészete kiteljesedésének.
Munkásságát miniszteri elismerésekkel, Jászszentandrás községért
kitüntetéssel (2009), Jász-Nagykun-Szolnok megye Művészeti Díjával
(2011) ismerték el.
Dávid Sándor népi iparművész cselekvő, áldozatkész munkássága
példaértékű, s messze földre vitte a Jászság hírnevét. Alkotói életútja, a
Jászság érdekében végzett közösségi szolgálata méltóvá teszi személyét
a Jászságért Díj elnyerésére. A 2021. évi Jászságért Díj átadásának időpontjáról a kuratórium később dönt.”
Dávid Sándor hivatalban lévő, majd emeritus jászkaptányként, feleségével az elmúlt 14 évben több városi, egyesületi rendezvényünket
tisztelték meg jelenlétükkel. A kitüntetéshez az olvasók nevében
gratulálunk, jó egészséget és további alkotómunkát kívánunk!
Kép és szöveg: Tóth Tibor

A fényszarui művésztelepen
jártam VI.
Vincze Dániel 1986-ban született. A helyi IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyik volt pedagógusa, aki születése óta Jászladányon él. A Grassalkovich Szakiskolában elvégezte
a fazekas szakot, majd ezután az Eszterházy Károly
Egyetem Képi ábrázolás szakára jelentkezett, mely
elvégzése után Vizuális Környezetkultúra és tehet-

ségfejlesztő tanári szakon folytatta tovább tanulmányait, ahol 2018ban diplomázott.
Mi motivált, hogy a pedagóguspályán helyezkedj el?
Elsősorban az iskolás éveim alatt tapasztalt különböző tanári személyiségek hatottak rám. Diákként nem volt könnyű az iskolakezdés,
talán ennek is köszönhető, hogy ezt a pályát választottam, mikor befejeztem az alapszakot, az akkor még főiskolán. Ezekből az élményekből
akartam a jót kihozni, egy olyan támogató, elfogadó légkört biztosítani a leendő diákjaim számára, melyben leginkább csak a pozitív
dolgok maradnak meg számukra. Ez a kis motiváció hajtott engem
a tanári pályára. Mellette a sodrás is vitt magával, sokat nem gondolkoztam, mikor választás elé kerültem, mentem a csoporttársaimmal
tovább a mestertanárira. Olyan összetartó kis csapat alakult ki a 3 év
alatt, hogy egymást is tudtuk motiválni e felé a pálya felé.
Legtöbbször festményeket láthatunk tőled. Milyen műfajok érintettek még meg? Milyen témák foglalkoztatnak?
A festmények mellett 2009 óta fazekasként alkotok a műhelyemben.
Eleinte népi díszítésű edényeket készítettem, főleg a mezőtúri motívumvilágot alkalmaztam, mivel a Jászságot onnan látták el nagyobb
arányban fazekasáruk a múlt században. Manapság már leegyszerűsödni látom ezeket a motívumokat. A fazekas tárgyaimon is megszűnt az
ornamentika, helyette már egyszínű mázas termékeket készítek.
2018-ban lehetőséged volt szakmai vezetőként részt venni a fényszarui művésztelepen. Milyen szervezési feladataid voltak ez idő alatt?
Elsősorban a kapcsolattartás a művészekkel. Részt vettem a művésztelep szervezési fázisaiban, az alkotók fogadtatásán át a hazautazás
napjáig. Természetesen jelen voltam a programösszeállítás előkészítésében is. Szakmai tapasztalatszerzés is volt számomra, beleláthattam a
megvalósítási folyamat sok apró részletébe is.
A tábor ideje alatt a szervezési feladatok mellett jutott időd az alkotásra is? Milyen alkotásaid születtek itt?
Azt hiszem itt, a művésztelep ideje alatt sikerült új irányt találni magamnak. Már előtte kerestem az új utamat témaválasztásban,
nem akartam már figurális festészettel foglalkozni. Sikerült itt elérnem, hogy csakis a saját belső világom felé fordulva olyat alkossak,
ami sok tervezést és belső érést eredményezett a külvilágról gyűjtött
sok ingerből. Mindig is érdekelt a színek színdinamikai szerepe, annak
egymás alá- és fölé rendelései, hogy hogyan lehet a színekkel térmélységet létrehozni. Elkezdtem a színfoltokkal játszadozni, csak a puszta
véletlenre bíztam mindent, a vízfoltok szabad áramlását, amelyek nem
közvetetten jöttek létre. Színfoltok egymásra pakolásával alakítom ki a
képi világom grafikai vonalvezetéssel egybekötve.
Miért jó egy művésztelep? Számodra milyen pozitívumai vannak?
Egyrészt közösséget tud kialakítani a különböző képzőművészeti
műfajban tevékenykedő alkotókból. Másrészt visszacsatolást tud adni
az alkotói folyamatokról és azok irányáról. Reflektálni tudsz az épp
aktuális képzőművészeti irányzatokról az ott tartott bemutatkozó prezentációk alapján.
Hogyan, mivel inspirált téged a jászfényszarui művésztelep?
Hasonló érdeklődésű alkotókkal való találkozások által szakmai diskurzusokat tartani mindenféleképpen motiváló tud lenni, és megerősítést is tudott adni abban, hogy jó úton haladok-e azon a területen,
Földvári Dorottya
amit csinálok.

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/6

A 150 éves Magyar Tűzoltó
Szövetség elismerését kapta
Jászfényszarun közel 100 éves múltra tekint vissza e tevékenység.
Az önkéntes tűzoltókat a település lakói mindig megbecsülték, hiszen az itt élők anyagi javaik védelméért önzetlenül dolgoznak. A
jászfényszarui Tűzoltó Egyesület elnökét, Palócz Gábort május 28-án
országos elismerésben részesítették, ennek kapcsán beszélgettem vele.
Palócz Gábor 1988-ban – Palócz Miklós és Hornyák Margit – gyermekeként született. A helyi általános
iskola elvégzése után a jászberényi
Liska József Szakközépiskolában folytatta tanulmányát. 2006-ban érettségizett, majd 2008-ban automatizálási
technikus, PLC-programozó képesítést szerzett. Diákként 15 éves korától
nyári szünetben a Samsungban dolgozott. Miután technikusként végzett,
2008-ban felvételt nyert a gyárba, és a
felületszerelt lapgyártásnál lévő gépek
karbantartását, javítását és fejlesztését
Dobson Tibor átadja
végzi jelenleg is.
az elismerést Palócz Gábornak
Hogyan ismerted meg a tűzoltók
munkáját?
A közösségi munka mindig foglalkoztatott. A középiskolában és a
helyi Teleházban sok pozitív élmény ért, itt váltam közösségi emberré.
A munkahelyemen működik létesítményi tűzoltóság, itt feladatokat
vállaltam. A tűzoltóságról még többet megtudtam Ézsiás László hivatásos tűzoltótól, akivel baráti kapcsolatba kerültem. Neki is köszönhető, hogy 2012-ben tagja lettem a város Tűzoltó Egyesületének.
Gyorsan beilleszkedtél, hiszen 2014-ben 26 évesen megválasztottak
az egyesület elnökének, és már túl vagy az első 5 éves cikluson. Az
elmúlt hét évet hogyan értékeled?
A tagok bizalmát elnyerve kaptam lehetőséget, amelyet elfogadtam,
és így megválasztottak. Az elmúlt években létszámunk nem emelkedett jelentősen, már az is eredmény, hogy nem én vagyok a legfiatalabb. Többen távoztak és helyükre újak jöttek, összeségében sikerült
ütőképesebb csapatott összehozni. A 3 fős vezetőség fontosnak tartja
az ifjúság nevelését, az általános iskola felső tagozata és középiskolások
körében. 2015-ben a helyi általános iskola általunk felkészített csapata
a jászsági versenyt megnyerte, a megyein pedig második helyezést ért
el. A következő évben középiskolás csapatot indítottunk.
A fő tevékenységünket vizsgálva általában évente 40-42 riasztást
kapunk, ebből 25-26 a tényleges káresemény. Éves szinten csak 4-5
alaklommal nem tudunk vonulni a helyszínre. Legtöbb esetben előbb
érünk ki, mint a hivatásos állomány. A lakosság sokszor fordul hozzánk égetéssel kapcsolatban, nagyobb esőzés esetén vízszivattyúzást
végzünk. Városi rendezvényeken a biztosításban közreműködünk.
Kölcsönösen együttműködünk és segítjük egymás munkáját a Polgárőrséggel és a helyi Rendőrséggel. Ezúton is szeretnénk megköszönni
Urbán Csaba közbiztonsági referensnek az egyesületünk működéséhez nyújtott segítségét. Parancsnokunk, Fábián Gábor nagymúltú
szakmai munkáját is jól tudjuk kamatoztatni.
Mikor értesültél a személyednek szóló elismerésről?
Először 2020 áprilisában, ekkor lett volna a Magyar Tűzoltó Szövetség fennállásának 150. évfordulójának központi ünnepsége. A május
8-ra tervezett rendezvény a járványhelyzet miatt elmaradt. Ez év májusában kaptam az értesítést, hogy Lakitelken, a Népfőiskolán szervezett ünnepségen vegyek részt. Az ünnepségen jelenlévőket Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte. Dobson Tibor tü. vezérőrnagy, a szövetség
elnöke adta át az elismeréseket.
Szép és maradandó érem is járt a díszes oklevélhez. Hogyan fogadtad a kitüntetést?
Úgy gondolom, a kitüntetéssel nem csak az
én munkámat, hanem a jászfényszarui Tűzoltó Egyesület minden tagját elismerték,
A kapott jubileumi
mert közösségben az erő, eredményeinket
érem előlapja
együtt értük el. Természetesen büszke voltam
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az elismerésre. Értékét az is növeli, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyéből három személy és általuk megtestesített egyesület részesült a
jubileum kapcsán az elismerésben.
Egyesületünk szakmai munkája mellett a tagok között baráti-családi
jellegű a kapcsolat. Továbbra is bízom benne, hogy ez így marad. A tagság utánpótlását az egyesület tagjainak gyermekeiben látjuk, akik egyre jobban érdeklődnek az embereket segítő tevékenység iránt.
Végezetül, ha megjelenne a „jó tündér” és
kívánhatnál valamit, mi lenne az?
Szeretném, ha nyertes lenne a májusban beadott pályázatunk, hogy vásárolhatnánk egy
használt 9 személyes mikrobuszt. A mikrobuszt a káreseményeken felül tanfolyamokra
és gyakorlatokra való bejárásra szeretnénk
használni. Ezen kívül a már meglévő technikai eszközeink kötelező felülvizsgálatában is
Emléklap
segítségünkre lenne.
Azt kívánom, hogy minél kevesebb káresemény történjen kisvárosunkban. Létünk, működésünk viszont az itt
élő családoknak biztonságot ad.
Köszönöm a beszélgetést, az elismerésedhez szívből gratulálunk! Köszönjük az egyesület valamennyi tagjának, hogy ha baj van, jönnek,
Tóth Tibor
segítenek, mentenek.

Utcaneveink nyomában (25. rész)
Pipacs utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott
térképén megtalálható: D2)
Az utca 1991-ben jött létre, így az egyik legfiatalabb közterületnek számít, és a nevét is ekkor
kapta. A pipacs (latinul: Papaver rhoeas) Dél- és
Közép-Európában fordul elő, így hazánkban is
őshonosnak számít és a parlagon maradt területeken elterjedt. A növény a mákfélék családjába
tartozik. Bár gyomnövényről beszélünk, mégis manapság kedvelt fotótéma a piros színű pipacsos mező. A pipacs megfelelően használva
gyógyítóhatással bír. Virágzata köhögéscsillapító és nyugtató hatású.
Leveleit virágzás előtt főzve fogyasztani is lehet.
Rákóczi út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: C3–C2 között)
Az utca az 1926-os osztás során jött létre, de
akkor még Kozma újtelep volt a neve. Mai nevét
1947 után kapta. Az elnevezés minden bizonnyal
II. Rákóczi Ferencre (1676‒1735) utal. II. Rákóczi Ferenc édesapja felsővadászi I. Rákóczi Ferenc,
édesanyja gróf Zrínyi Ilona. A felvidéki Borsiban
született, majd édesapja halála miatt Munkács
várába került. Az ostromot követően édesanyjától is elszakították, és
Csehországba vitték, ahol jezsuita iskolában, majd a prágai Károly
Egyetemen is tanult. 1694-ben feleségül vette Hessen-Wanfriedi Sarolta Amália hercegnőt, akitől két felnőtt kort megért gyermeke született (Rákóczi József és György.) A házaspár ekkoriban telepedett le
Magyarországon, Rákóczi pedig hamarosan barátságot kötött Bercsényi Miklóssal. Rákóczi Ferenc regénybe illő fordulatok után 1703-ban
állt a róla elnevezett szabadságharc élére. Célja az alkotmány helyreállítása volt. A mozgalom kezdetben igen sikeres volt, hiszen a harchoz
az ország jelentős része csatlakozott. Többek között a jászok és kunok
is, akik a katonáskodás fejében visszanyerték az 1702-ben elvesztett
kiváltságokat. Rákóczit 1704-ben erdélyi fejedelemnek és Magyarország vezérlő fejedelmének választották meg. A kezdeti lelkesedés és a
francia támogatások miatt a harc sikeres volt, de 1706-tól a küzdelem
egyre kilátástalanabb lett. 1711-ben pedig Rákóczi lengyelországi tárgyalása alatt a Szatmár melletti nagymajtényi síkon a kurucok letették
a fegyvert. A békekötést Rákóczi nem ismerte el, hanem emigrációba
vonult. Lengyelország után Franciaországban élt, majd végül a törökországi Rodostóban telepedett le, bujdosótársaival és családtagjaikkal
(folytatás a 24. oldalon)
együtt.
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(folytatás a 23. oldalról)
Itteni életéről hű képet festett Mikes Kelemen. Itteni száműzetése
alatt II. Rákóczi Ferenc naponta misén vett részt, írt és olvasott, valamint bútorokat készített. 1735-ös halálát követően szívét Franciaországban helyezték el, testét pedig édesanyja mellé, a konstantinápolyi
Szent Benedek-templomban temették el. A 19. század végén Thaly
Kálmán történész élesztette újra a Rákóczi-kultuszt, melynek nyomán
sírját exhumálták és, több bujdosótársával együtt a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban temették újra.
Emlékét őrzi nevében is Rákóczifalva, Rákócziújfalu és Rákóczibánya települések. Az országban pedig szinte minden településen található róla elnevezett közterület, és számos közintézményt is elneveztek
róla. Számos szobra és domborműve is áll az országban. Jászkiséren
mellszobor, Jászberényben pedig emléktábla őrzi itt tartózkodását.
Portréja számos bélyegen, pénzen is rajta szerepel. Az ötszáz forintos
bankjegyet is személye díszíti.
Rózsa tér (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E4)
A teresedés már az 1791-es térképen is jól megfigyelhető. A névtelen tér 1947-ben Rózsa Ferenc
(1906‒1942) kommunista újságíróról lett elnevezve. Mai nevét 1992-ben nyerte. A 18. század
második felében Szalmás János itt kőkeresztet
emeltetett, amit 1811-ben Ézsiás István (1761‒1818) aranyoztott és
kifestetett, de az 1960-as években ismeretlen okokból elbontották.
2001-ben a kereszt helyére Kurucz Sándor asztalos és Szilágyi Dezső
fafaragó, népi iparművész új fakeresztet készített.
A rózsa virág (latinul: rosa) a mérsékelt égövre jellemző kedvelt növény. A tudósok mintegy kétszáz változatát ismerik, és mivel könnyen
keresztezhető, ezért számos színváltozata is ismert. A rózsa szép virágzata és kellemes illata miatt igen közkedvelt növény, mind a közterületeken és a kertekben is. A vágott rózsa pedig a vásárlók egyik kedvence, hiszen a vörös rózsa például a szerelem egyik jelképének is számít.
Képek címei és forrásai:
Pipacs Jászfényszarun (fotó: FKV)
Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc portréja
Tearózsa https://eu.davidaustinroses.com/products/julia-s-rose
Dr. Farkas Kristóf Vince

A Jász Múzeumban látható
Oszvald Nándor
ékszerész-ötvösművész
gyűjteményes kiállítása
A Jász Múzeum a járványhelyzet után, május 30-án nyitotta meg
kapuit a nagyközönség előtt. Négy nappal később, június 3-án már
időszaki kiállítás nyílt. A múzeumudvar megtelt érdeklődőkkel, sokan
várták már ezt a napot. A jelenlévőknek Ötvös Nagy Ferenc ötvös1

2

3

4

1. Motorkerékpár · 2. Autómobil · 3. Vitorláshajó
4. Régészet során feltárt szkíta ékszer alapján készült nyakékmásolat

iparművész, Jászkisér szülötte mutatta be Oszvald Nándort. Ezt követően az általa készített szebbnél szebb alkotásaiból összeállított kiállítás
anyagát ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.
Oszvald Nándor ékszerész, ötvösművész, aranykoszorús ötvösmester
tanulmányai után 1984-ben az Állami Pénzverőben helyezkedett el.
Két évvel később már magáncégnél dolgozott. 1992-től önálló vállalkozásba kezdett. 2002-ben véglegesen letelepedett Jászberényben,
és egyedi ékszerek és disztárgyak gyártásával foglalkozik. Különleges szenvedélye a méretpontos miniatűr tárgyak (motorkerékpár,
autómobilok, hajók) ékszerként való elkészítése (ezüstből, aranyból,
drágakő díszítéssel). Különös vonzalma van, és szívesen foglalkozik a
szkíták tárgyi világával. Az ásatások során előkerült régi ékszerek másolatát készíti el. A megnyitó során Sas Dániel zongoraművész közreműködött. Betartva az előírásokat egyszerre 20 fő tekintette meg
a kiállított ötvös- és ékszerremekeket. A várakozó múzeumbarátok
örülve a találkozásnak a házi süteményeket megkóstolva és szomjukat
ásványvízzel oltva, beszélgetve vártak sorukra.
A kiállítás július 11-ig, (vasárnap) nézhető meg hétfő kivételével 9
és 17 óra között. A Jász Múzeumba ellátogatók garantáltan páratlan
Tóth Tibor · Fotó: Bugyi Gábor
élményben részesülnek. 

Az Aranyvonat felújítás után
először Jászberénybe érkezett

Az Aranyvonat, annak ereklyeszállító kocsija 83 évvel ezelőtt négy
hónap alatt készült el. 1938-ban egy jelentős évforduló és egy nemzetközi esemény hívta életre. Szent István első királyunk halálának 900
éves évfordulóját ünnepelte a nemzet. Május 25-29 között Budapesten került megrendezésre a 34. Eucharisztikus Világkongresszus. A
külső és belső pompával kivitelezett kocsiban elhelyezett Szent Jobb
ereklyével 1938. május 31-én indult országjáró körútra. A biztonság érdekében az ereklye őre és a koronaőrség 16 tagja is kísérte a
hozzácsatolt kocsikban. Az országjárás 1942-ben Nagyváradon fejeződött be. A kocsi a II. világháborúban kiégett, megsemmisült. Az
Aranyvonat újraépített, Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját a kormány
megbízásából, a Magyar Nemzeti Múzeum irányításával öt év alatt, az
eredetivel megegyezően a Dunakeszi Járműjavítóban építették újra, a
mai vasúti közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelően. 2020. augusztus 20-án a Magyar Vasúttörténeti Parkban állították ki.
A Jászsági Menedzser Klub Egyesület negyedszázados évfordulója
kapcsán 2021. június 12-én meghívásukra az újraépített Aranyvonat
első útja (Budapest – Hatvan – Jászfényszaru – Pusztamonostor vasúti
útvonalon) Jászberénybe vezetett. A korabeli gőzös húzta azt a kocsit,
melyben a koronaőrök kíséretében a koronázási ékszerek hiteles másolatát, a Szent Koronát, az országalmát, a királyi jogart és a koronázási palástot hozta a Jászság fővárosába. Háromszáz utas is érkezett a
hozzácsatolt nosztalgia kocsikkal, hogy megismerkedjenek a várossal.
Az érkezőket a vasútállomáson a Jászságból összesereglett sokaság
fogadta, és elsőnek Dr. Rédei István az egyesület elnöke köszöntötte.
A köszöntők elhangzása után a koronázási ékszereket hintóra helyezték, a koronaőrök és huszárok kíséretében, a tornyát Szent Korona
másolattal díszített Nagyboldogasszony Főtemplomba szállították. Az
odaérkezést követően ünnepi szentmise kezdődött, melyet Szántó József címzetes apát-plébános celebrált. A szentmise után az érdeklődők
– köztük sok jászfényszarui lakos – tisztelgtek a nemzeti jelképek előtt.
Tóth Tibor · Fotó: Bognár Mária
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Polgári iskolai bizonyítvány – 1914
Iskolatörténeti állomások: a népoktatás, középfokú oktatás (polgári
iskola), tudományos oktatás (gimnáziumok).
A négy majd hat elemi és két ismétlő képezte a népoktatást. Elvégzése kötelező, ingyenes volt, az írást, a számolást, az olvasást és általános
alapismereteket nyújtott.
A középfokú oktatás már nem volt kötelező, és nem volt ingyenes.
Elvégzése már bizonyos lehetőséget teremtett a továbbtanulásra, illetve
nagyobb alapműveltséget biztosított. A gyakorlati életre való felkészítésre helyezte a hangsúlyt. Továbblépés lehetősége felsőkereskedelmi,
felső-mezőgazdasági iskolába, tanítóképző intézetbe lehetett, ezzel viszonylag kevesen éltek.
A tudományos oktatás a gimnáziumban folyt, itt a latin műveltségre,
a tudományos gondolkozásra neveltek, illetve főiskolákra, egyetemekre való felkészítés képezte a fő feladatot.
A hatosztályú polgárit a négy elemi elvégzése után, 1868-ban hozott
törvény tette lehetővé, megszervezése, elindítása időt vett igénybe. A
századfordulóra egyre több iskola nyílt, azonban egyre kevesebben végezték el az 5., 6. osztályt. Az 1927. évi XII. tc. alapján már csak négy
osztályosak lettek a polgári iskolák.
A Városi Értéktárban a Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti
kutató irathagyatékban nagyon sok irat maradt fenn Zsiga Józsefről.
Zsiga József Jászfelsőszentgyörgyön, 1901. október 17-én – Zsiga Lajos cipészmester Jász-Mihálytelek születésű és Kertész Irén háztartásbeli, Jászfényszaru születésű – szülők gyermekeként született.

Felnőttként Jászfényszarura
került, a Kiss Ernő utcában
lakott, és községházi tisztviselőként dolgozott.
Zsiga József a pecsét alapján 1894-ben alapított „A
HATVANI MAGYAR. KIR.
ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA”- ba járt hat éven
át. Minden év Polgári Iskolai
Bizonyítványa eredetben megtalálható. Az első osztályos
1913/14. iskolai tanév bizonyítványát tesszük közre.
A bizonyítvány szerint a
következő tantárgyakból osztályozták: hit- és erkölcstan,
magyar nyelv, földrajz, számtan, mértani rajz, természetrajz, szabadkézi rajz, szépírás, éneklés, testgyakorlás. Minősítést kapott még: írásbeli dolgozatainak külső alakja,
szorgalma és magaviselete.
Kelt Hatvan, 1914. év június 25. Az igazgató és az osztályfőnök aláírásával, az iskola pecsétjével zárul a bizonyítvány.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

IN MEMORIAM Berze Lászlóné 1956–2021
Részlet Berze Lászlóné temetési szertartásán Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató által elmondott búcsúbeszédből.
Berze Lászlóné Büchler Éva Klára 1956. március 4-én
Jászberényben született. Általános iskolai tanulmányait
Jászfényszarun, gimnáziumi éveit Jászberényben a Lehel
Vezér Gimnáziumban végezte. Főiskolai tanulmányait a
Debreceni Tanítóképző Főiskolán népművelő-könyvtáros szakon folytatta. 1974-től gyermekkönyvtárosként
dolgozott Jászfényszarun. Először a Nagyközségi Tanács
alkalmazásában, majd áthelyezéssel az általános iskolában nyugdíjba vonulásáig, 2014-ig. 1978-ban házasságot kötött Berze Lászlóval. Két gyermekük született,
1980-ban Éva és 1981-ben Péter. 5 unoka boldog nagymamája volt. Szeretettel, tettrekészséggel vett részt gyermekei és unokái életében. Most búcsúzunk egy szerető édesanyától, nagymamától,
kedves rokontól, baráttól, munkatárstól, városunk közismert személyétől. Amikor megrendülve itt állunk, akkor nemcsak Tőled búcsúzunk, hanem siratunk egy darabot a közös életünkből, élményeinkből.
Búcsúzom Évától iskolánk munkatársai és volt tanítványai nevében,
ahol nyugdíjazásáig dolgozott, és a város nevében is, ahol hosszú évtizedeken át élte tevékeny mindennapjait.
Olyan egykori kollégától búcsúzom, aki számára a család mellett
az iskola, az iskolai könyvtár fejlesztése volt a munkája és egyben
hobbija is. Egyik vele készült interjúban mondta, hogy fiatal korától
nagyon szeretett olvasni, és programokat szervezni. Negyven éven át
volt az iskola könyvtárosa. A legfontosabb célja a gyermekek olvasóvá
nevelése, melyet megelőzött a könyvtári állomány fejlesztése. A kötelező olvasmányokon túl igyekezett olyan könyveket adni a gyerekek
kezébe, amely közel állt hozzájuk. Számtalan programot szervezett,
amellyel becsábította a diákokat a könyvtárba: pl. Könyvklubot, Népmese napját, Könyves Vasárnapot, író-olvasó találkozókat. Óraközi
szünetekben, délután biztosította, hogy a gyerekek be tudjanak menni
a könyvtárba, és a válogatás mellett logikai játékokkal, társasjátékokkal, sakkal is játszhattak, ami élménytelivé tette a szabadidejüket. A
könyvtár első számítógépeinek és sok továbbinak pályázatok útján
való megnyerése az ő nevéhez fűződik. Látta, hogy egy könyvtárnak
nemcsak nyomtatott dokumentumokban fellelhető információkat

kell szolgáltatnia, hanem elektronikus dokumentumokat
is. Fiatalos lendülettel két képzést is elvégzett, így lett oktatási informatikus. Felnőtteknek és diákoknak egyaránt
segített az informatikai tudás fejlesztésében. Fontosnak
tartotta a könyvtári blog létrehozását. Amikor a Samsung vállalat az országban elsőként Jászfényszarun adta
át az első SMART Schoolt, akkor az oktatási projekt
egyik fő mozgatórugójaként szívvel-lélekkel, továbbképzés felvállalásával vette ki részét az ott folyó, új szemléletű munkából. Végzettsége népművelés szakát is alaposan
kihasználta, hiszen 13 éven át volt iskolánk diákönkormányzatának felnőtt vezetője, szervezett 13 iskolabált,
melyeket megelőztek a Ki mit tud?-ok és számtalan,
színes, érdekes DÖK-programot, vetélkedőt, amelynek
hátterét a könyvtár biztosította. Több mint tíz évig volt a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnökségi tagja, a FÉBE kiadásában négy
könyv szerkesztésében vett részt. A Penczner Pál Alapítvány munkáját
segítette, támogatta. Az alapítvány egyik legnépszerűbb programja,
a művészeti tábor, az utóbbi években angol tábor szervezésében, lebonyolításában is sokat vállalt. Mindig a tökéletességre, igényességre
törekedett, háttérben dolgozott, sosem szerette a nyilvános szereplést.
Derűs öniróniával viszonyult önmagához.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014-ben A köz szolgálatáért
kitüntető díjban részesítette.
Alkalmanként még bejött az iskolába – vállán az elmaradhatatlan
vászontáskával – egyeztetésre a művészeti tábor kapcsán, vagy alapítványi könyveket és okleveleket hozott a ballagó diákoknak. Többször
töltött hosszabb-rövidebb időt gyermekeinél Budapesten és Kulcson,
sokat foglalkozott unokáival, mesélt óvodai, iskolai élményeikről,
büszkén figyelte fejlődésüket. Ha jó ötletet látott, tapasztalt ottjártakor a játszótéren vagy az iskolában, azt megosztotta velünk. Szerettük. Barátunk, kollégánk elvesztésével, hiányának megtapasztalásával
együtt a szívünkbe költözik egy érzés: adósai maradtunk valamivel. Ki
egy szóval, ki egy simogatással, ki egy biztató, bátorító szempillantással. Valamivel, ami bennünk volt, bennünk maradt, mert csak az övé
volt, neki tartogattuk, és most – a búcsú perceiben tudjuk – hiába
várjuk az újabb találkozást, hogy átadhassuk neki.
Ahogyan élt – csendben –, úgy ment el örökre. Nyugodj békében!
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Jászfényszaru Város Önkormányzata Búcsúzik

LAKATOS ISTVÁN
Díszpolgártól

A JNSZ Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési
és Külügyi Iroda irodavezetőjének munkája és tevékenysége
jászfényszarui vonatkozásában, valamint az Európa Uniós pályázatok közvetítésében elévülhetetlen érdemei vannak Lakatos
Istvánnak. Mindez kiemelkedő szakmai tudással, jó kapcsolatteremtő képességgel párosult, ami nagymértékben segítette a megye, ezen belül Jászfényszaru város gazdaságfejlesztő feladatainak
sikeres megvalósulását.
Feladatai között szerepelt a területfejlesztési közép- és hos�szú távú tervezési tevékenység szakmai irányítása, közgazdasági
elemzés, szociálpolitikai tervezés.
Nagy jelentőséggel bírt a megye és a térség hosszú távú terveinek készítése és koordinálása, közgazdasági elemzése, valamint
megyei és helyi fejlesztések tervezésében nyújtott tevékenysége,
területfejlesztési tervdokumentumok készítése, végrehajtása és
menedzselése, valamint a műszaki infrastrukturális fejlesztések
megalapozása, továbbá a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési
ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja megyére dedikált kerete felhasználásával kapcsolatos feladatok irányítása és végzése.
Munkájával jelentősen hozzájárult Jászfényszaru gazdasági fejlődéséhez.
Emlékét őrizzük!

Emlékezés

FARKAS SÁNDOR

halálának 3. évfordulójára.
„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál a jónak és a rossznak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Oly szomorú Nélküled élni,
Téged mindenütt hiába keresni.
Téged várni, ki nem jön többé,
Szeretni fogunk mindörökké.”
Szerető feleséged és családod
Emlékezés

THURÓCZY JÁNOSNÉ
SZ. BALÁZS MÁRTA
halálának 11., valamint

CZAKÓ THURÓCZY
ILDIKÓ
halálnak 5. évfordulójára.
„Szívünkben őrizzük a szépet,
Emlékezetünkben ma is éltek.”
A család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

FARKAS GYULÁNÉ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászló család
Emlékezés

PENCZNER MIKLÓS
(1927–2018)
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.”
Feleséged, lányod és családja

Emlékezés

MIZSEI FERENC

halálának 9. évfordulójára.
„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De emléked szívünkben örökre megmarad.
Szerető szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa
álmodat!”
Szerető családja
Emlékezés

PLUHÁR GYULA

halálának 4. évfordulójára.
„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen csillagként az égen ragyogok.
Ha szép idő van, és kék az ég,
Jusson eszetekbe a sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.”
Szerető feleséged és családod

Anyakönyvi hírek – MÁJUS
SZÜLETTEK: Aranyos Zalán (Zsámboki Adrienn), Kárpuk Tamás (Cserepanova Valentina), Kovács Zalán (Elek Emese), Szilágyi
Nataniel (Menczel Krisztina).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Józsa Csilla és Nagy István, Morvai
Hajnalka és Magyar Vince, Pintér Katalin és Kovács Csaba, Rózsa Rita
és Szűcs Norbert, Szénási Réka és Rácz Lajos.
ELHUNYTAK: Dobák Vencelné Győri Ilona (84), Farkas Gyuláné
Mezei Lujza (76), Jánosi Lászlóné Szabó Erzsébet (82), Kis Pál (87).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite

JÚLIUSI KEDVEZMÉNYEK:
Keretkedvezmény: -40%
Nyugdíjas kedvezmény
komplett szemüvegre: -40%
Multifokális lencsék: -30%
Napszemüvegek: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

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
BEKI

1 éves kistestű keverék szuka

PAULA

1,5 éves körüli,
kistestű keverék
szuka

JADE

3 éves tigriscsíkos keverék szuka

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,
................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................ (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés: ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/400-9377
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

Adok-Kapok…
Végre elérkezett a várva várt nap, amikor is megoszthatjuk veletek,
amire már másfél éve készülünk. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete és a Jászfényszaru VSE közös adománygyűjtő családi
és sportnapja megrendezésre kerül július 3-án, aminek a csodálatos
Jászfényszarui Sportpálya ad otthont.
Az összegyűjtött adományokat veletek közösen adjuk át a nap végén
a Gyermekétkeztetési Alapítványnak. Egész napunkat a sportolásnak
és a gyerekek szórakoztatásának szenteljük. Minden nap megosztunk
veletek egy programrészletet, ígérjük, meglepetésekben és nyereményekben nem lesz hiány! Várunk minden gyermeket, családot nagy
szeretettel!
Gyertek és segítsetek, hogy veletek együtt mi is segíthessünk!
Háfra-Sóti Bernadett
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Programajánló
Július
5-9.		
11-18.		
17. 		
		
26-30.		
27. 15:30		

Belépés az aktuális járványügyi szabályok betartásával!

27. 18:30		
		
27. 19:30		
		
		
28-01.		

Penczner Pál angol tábor a Kisiskolában
Virgonc tábor Gyenesdiáson
Roma Családi és Kulturális Nap
a Szent József Szabadidő Parkban és a FÉBE-színpadon
Karate tábor a régi Szivárvány Óvoda épületében
A kolozsvári bíró – az Aradi Kamaraszínház ingyenes
gyermekelőadása a művelődési házban
A Zördög – az Aradi Kamaraszínház előadása
a művelődési házban (belépő: 200 Ft)
Táncház a szabadkai Juhász zenekar és
a békéscsabai Tabán Táncegyüttes közreműködésével
a művelődési házban
Fortuna staféta – színjátszó alkotótábor Terényben

Időszaki kiállítások
· NövendÉkek – IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszakának
évzáró kiállítása a művelődési házban.
· Élet-Tér-Kép Családi legendárium – BLNT rajz- és fotópályázatának
kirakat tárlata a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ingajárat – az egri Eventus középiskola fényszarui növendékeinek
kiállítása a művelődési házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzai szabadtéri tárlata
a Kisiskola falán
· Gyökereink – BLNT fotókiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich térképek nyomában - BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása
a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebook-on.

Katinka

Kedvező bérleti felhívás
a Budapesti Operettszínházba
a 2021/22-es évadra
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházbajárók Baráti Köre a Budapesti Operettszínházba Operett barátok bérletre – járványhelyzet
miatt kiesett személyek helyett – új jelentkezőket vár. Az előadásokra
15 órakor különjáratú autóbusz indul. Az Operett barátok bérlettel a
következő előadások nézhetők meg:
· 2021. december 6. (hétfő) 17 óra
Kálmán Imre: Marica grófnő operett
· 2022. január 14. (péntek) 17 óra
Lehár Ferenc: A mosoly országa operett
· 2022. február hóban (választás alapján)
Operettszínház Padlásszínházában 17 óra
Grigori Frid: Anne Frank naplója egyfelvonásos opera és
Dubrovay László: A képfaragó egyfelvonásos táncjáték
· 2022. március 14. (hétfő) 17 óra
Kacsóh Pongrác: János Vitéz daljáték
Tájékoztatásul közlöm, hogy a jelenlegi jogszabály szerint az előadásokon csak kizárólag a koronavírus ellen védett felnőtt, valamint
a felügyelete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy vehet részt. Zárt
térben maszk viselete kötelező. A négy előadásos bérlet ára: 10.200
Ft/fő (fsz.: 7-8-9. sor) plusz alkalmanként a buszköltség. A különjáratú autóbusz Jászberényből indul – Pusztamonostor – Jászfényszaru
– Hatvan és azt követően az autópályán érkezünk Budapestre.
Aki szeretne az évad négy előadására szóló bérletre jelentkezni,
azt kérem, legkésőbb július 25-ig (a +36-30-337-3336 mobilszámon vagy nappal 57-660-800, este a 57-422-871 vezetékestelefonszámokon vagy e-mailben tothtibor5193@gmail.com) jelentkezhet
Tóth Tibornál a bérlet árának egyidejű befizetésével. Tóth Tibor
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