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Jászfényszaru Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

2021. évi Szent István-napi, augusztus 19-20-i ünnepségére 
és az azt kísérő programokra.

Augusztus 19. csütörtök 
15:00 Római vakáció – a Bedekovich Népfőiskola táborzáró

kiállításának megnyitója a Régi Parókiánál
16-20 óráig Játékudvar a Pagodánál 

Benne: gokart, íjászat, hajfonás, lufihajtogató bohóc, 
Csetresz kézműves foglalkozások, ugrálóvár, csillámtetoválás 

16:30 Gólyalábas interaktív gyerekműsor 
19:00 Apacuka zenekar gyermekkoncertje 

Belépés karszalaggal 500 főig! 
17:00 Városi díszünnepség, kitüntetések átadása a FÉBE-színpadon 

Köszöntőt mond: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
Államalapító Szent István ünnepén 

Pócs János országgyűlési képviselő tájékoztatója 
Jászfényszaru kiemelkedő fejlődését szolgáló kormányhatározatokról 

Az új kenyeret megáldja: 
Kiss Gábor plébános, érseki tanácsos, érdemes esperes

Az új kenyér átadásában, megszegésében közreműködnek: 
Ézsiás István és Ézsiás Barnabás emeritus jászkapitányok és 

a jász hagyományőrzők 
18:00 Ünnepi műsor a Bedekovich sétánynál felállított 

szabadtéri színpadon 
Közreműködők: Bordásné Kovács Katalin műsorvezető, 

Berzéné Magyar Krisztina és Majzik Petra – vers, Fekete Csilla – ének, 
Klippán Kata diákpolgármester, a Napfény Óvoda búcsúzó gyermekei, az 

Iglice Gyermeknéptánc Együttes és a Hagyományőrző Együttes 
19:00 Apacuka zenekar gyermekkoncertje a Pagodánál 

20:30 Follow the Flow könnyűzenei nagykoncert 
a szabadtéri nagyszínpadon 

Belépés 19 órától karszalaggal a Bedekovich sétány és 
a Vásártéri parkoló felől védettségi igazolással! 

22:00 Tűzijáték a Bedekovich sétány végéről a főtéren 
Kísérőprogramok: 

Helyi értékünk a Rostélyos kalács – interaktív bemutató sátor 
Kirakodóvásár · Büfé

Karszalagok átvétele 15 órától a kijelölt sátrakban a helyszínen!

Augusztus 20. péntek 
8:00 Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban 
15:00 Kemence ünnepe másképp a művelődési házban 

Új kenyér kóstolása, szórakoztató kulturális műsorok 
Fellépnek: Vanya-Lőrincz Veronika és Farkas Zoltán színész-énekesek 

és a Tóalmási Titánok színjátszó csoport vidám jelenetükkel. 

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

MEGHÍVÓ

Kedves Jászfényszaruiak! 

„... mikor egy hatalmas 
érő-aranysárga búzatáb-
lában lépdeltem, az meg-
szólított. Ezt mondta: 
– Gondoltál-e rá, hogy 
már Krisztust, meg a 12 
tanítványát is én etettem? 
De már Mózes sem élvezte 
volna igazán az ürühúst, 
én nélkülem. Sőt, már az 
ő 77. öregapját is én tar-

tottam jól, mert tízezer éve vagyok az emberek kedvence; mert ha én 
vagyok, már nincs éhezés. Én olyan kedves vagyok, akit nem lehet 
megunni. De több ennél; szimbólum, festői szépség, az élet, az ember 
szerény, örök barátja. Soha senkit be nem csapok – és most benned is 
bízom: nyúlsz hozzám, és viszed tovább utódaimat a halhatatlanságba. 
Tépj le rólam egy kalászt, és te is halhatatlanná válsz általam, mert 
bennem van a jövő; az én utódaimnak a végtelen sora kíséri a végtelen 
úton a te unokáid unokáinak unokáit, mikor már a csontjaid is elpor-
ladtak szeretni fognak engem, bennem áldani téged örökkön-örökké, 
ámen.”  (Részlet dr. Barabás Zoltán akadémikus írásából.) 

Elkezdődött az aratás, 
tisztelet a gazdáknak! 

Csak az utolsó percben adtam 
le a cikket a szerkesztőségnek, 
illetve újra írtam, mert komoly 
változások vannak a Covid–19 
koronavírus elleni védekezésben. 
Mindig büszkén mondom el, 
hogy nálunk élnek a védőoltás 
lehetőségével, de meg kell mon-
danom azt is, hogy az utóbbi 
időben sok csalódás is ért engem. 

Nagyon kérem mindazokat, 
akik még nem oltatták be magu-
kat, a saját maguk és környezetük 
védelmében, beszéljenek a házi-
orvosukkal és pótolják a régen 
elmulasztott kivizsgálásaikat is, 
esetleg az elmaradt védőoltások 

beadatását. Igaz a sokat hangoztatott kijelentés: az egészség a legna-
gyobb kincs! 

Akinél már letelt a szükséges várakozási idő az utolsó, második oltást 
követően, kérem, sürgősen jelentkezzen a harmadik oltásra, éljen a 
lehetőséggel, én is ezt teszem! 

Jászfényszarun folyamatos a háziorvosi ellátás 24 órában az ügyelet 
segítségével. Van gyógyszertári ellátás, működik a napi 24 órás men-
tőtiszti szolgálat, teljes az asszisztencia, 2 fogorvos látja el a lakosságot,

(folytatás a 2. oldalon)

Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester



2 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/7

(folytatás az 1. oldalról)
 a fogorvosi ügyelet Hatvanban működik (Dr. Istók László fogorvos 
látja el az ügyeletet hétvégén és hétköznap, rendelési idő után is), gyer-
mekorvos kezeli és védi nem csak a betegeket. Védőnők, ápolók állnak 
rendelkezésre, helyben működik a vérvétel, a fizioterápia, elérhetők 
kihelyezett szűrővizsgálatok, hétvégi egészségügyi ügyelet, Idősek Ott-
hona és házi szociális ellátás működik, lehetőség van gyógytornára, 
pszichológus igénybevételére. Család- és gyermekjóléti szolgálat és 
operatív törzs segíti a családokat, a településen élőket. 

A nyári időszakban Jászfényszaru intézményei és civil szervezetei 
szervezésében 14 tábor biztosít foglalkozást a gyermekek részére. 

Van bölcsődénk, óvodánk, iskolánk, tanuszodánk és vannak, akik dol-
goznak a jövő nemzedékéért! Felmerül a kérdés, MI IS VIGYÁZUNK 
RÁJUK ÉS MAGUNKRA? A választ mindenki maga adja meg! 

Városunkban kertészek, karbantartók dolgoznak az eddig elért ered-
mények megtartásáért. Például azért is, hogy egy szabadon eltöltött 
séta alkalmával, néhány nyugodt pillantást vetve környezetükre, az 
emberek örömét leljék mindebben. Gondozott parkok, lakóházak...
Jászfényszaruban. S hogy látom-e az eldobott szemetet, a hibákat, a 
hanyagon és akarattal végzett rongálásokat? Igen, de folyamatosan te-
szünk ellene, igaz, nem a Facebookon, hanem saját egészségünkre is 
vigyázva, gumikesztyűben, vagy csak egy tiszta papírzsebkendővel fel-
vesszük és a helyére, a gyűjtőedénybe helyezzük az eldobott szemetet, s 
akkor már mi is tettünk valamit a tisztaságért. Ez csak egy példa, de sok 
mást is tehetünk! Vannak nagyon jó és követendő más minták is: szer-
vezett szemétgyűjtés, a hulladékudvar, szelektív kukák használata stb... 

Rend nélkül, nincs demokrácia! A belülről sugárzó igényesség, kul-
turáltság, amely a jászfényszarui akból árad, büszkévé kell, hogy tegyen 
mindannyiunkat, és olyan erőssé, hogy nyugodtan rászóljunk azokra, 
akik ezt a helyi kulturált morált megsértik, mert csak minden egyes 
lakos közreműködésével fog tovább fejlődni szép kis városunk. 

S hogy mindennek mi az ára és a fedezete? Nos, éppen ezért dolgozik 
az önkormányzat és intézményei, a hivatal csakúgy, mint otthon tesz-
szük: a mára és a holnapra is gondolva. Komoly stratégia alapján dol-
gozunk, és egy informatív ülést követően újra működik, – ahogyan 
már a vírushelyzet is megengedi személyes részvétellel – a képviselő-
testület és bizottságai is. 

Sajnos, 2021 nem a rendezvények éve volt eddig, elmaradt a gye-
reknap, városnap és még sorolhatnánk, nem is várható, hogy ez évben 
mindez bepótolható. Nagyon óvatosan, ahogyan kezdtem a cikket, ne 
csak akkor legyen érték az egészség, amikor már nincs vagy megrendül. 

A mindenkor érvényes jogszabályokat, és talán ha lehet, a még szi-
gorúbb intézkedéseket is hozva tartjuk meg ünnepségeinket a lakosság 
megértő támogatásában bízva. 

Ismét nagy népszerűségnek örvend a hagyományos diákmunka. 
Szeretnénk, ha észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket személye-

sen, telefonon, vagy Facebook-oldalunkon tennék meg úgy, hogy a 
lakosság minél több tagjának véleménye és akarata testesülhessen meg 
döntéseinkben. 

S hogy ősztől mi várható? Sok munka mindannyiunktól. Készítjük 
elő az újabb infrastrukturális fejlesztéseket (ivóvíz, szennyvíz, utak), 
újra lesz fásítás (mint korábbi lapunkban ezt meghirdettük), remélem 
és bízom benne, hogy gyermekeink is személyesen járhatnak majd az 
iskolába, mindeközben az a jó érzés is bennünk van, hogy jó Jászfény-
szarun élni, mert folyamatosan fejlődik! 

KÉREM, VÉDEKEZZENEK, HOGY ELKERÜLJE ORSZÁ-
GUNKAT ÉS TELEPÜLÉSÜNKET A VÍRUS NEGYEDIK 
HULLÁMA! 

A kulturált környezet, viselkedés csak egy példa, mert a kultúra szin-
tén mindenben jelen van, illetve szükséges, hogy jelen legyen! 

Az önkormányzat Facebook oldala is azért nyílt meg, hogy a levélírá-
son, telefonáláson, a helyi havi lapon túl minél több információt kom-
munikálhassunk Önök felé. MOST MÁR ÚJRA SZEMÉLYESEN IS 
TUDUNK BESZÉLGETNI, TALÁLKOZNI EGYMÁSSAL. 

Itt szeretném nagyon kérni „szép magyar nyelvünk” tiszteletét, he-
lyesen történő írását! Egy bejelentés vagy vélemény megfogalmazása-
kor kérem, nézzenek utána, igaz-e, van-e valóságtartalma annak, amit 
itt-ott hallanak, leírnak! Rendkívül fontos, hogy hitelesek maradjunk 
és vigyázzunk egymásra minden szempontból, testi és lelki egészsé-
günkre egyaránt! 

Szeretettel kéri mindezt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Szépkorúak köszöntése 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonnyal két fő szépkorú 

személyt köszöntöttünk otthonukban 90. születésnapjuk alkalmából: 
Nagy Istvánné Török Máriát és Török Lászlóné Palócz Ilonát. 

Kép és szöveg: Szalainé Varga Erzsébet

A lovaspálya összes fából készült építményének átfestése, regenerálása

Értéktári munka

A Pál-ház udvarának rendbetétele és segítség az angol napközis táborban
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ÓVODAI HÍREK 
A 2020/2021-es év néhány pillanata a Napfény Óvodából

Fotók: 
Tóth Anett (1), 

Cseszkóné 
Zsámboki Tímea (1), 

Földvári Edit (3), 
Földvári Dorottya (1), 

Sinkovics-Gebura 
Katalin (1), 

Szarka Gáborné (1),
Dobák Jánosné (1)
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Játék közben elhangzó párbeszédek: 
– Halljátok! Fogadjunk! Dobog a szívem? 

– Mit rajzolsz? 
– Királylányt. 
– Rajzold meg a testét is, így nem lehet beleszeretni. 

– Április hatodikán leszek hatéves. 
– Ó, hogy öregszel! 

Zs. egy fehér oroszlánt talált a kosárban az állatok között. Előző nap 
a jegesmedvéről beszéltünk. Megkérdezte: – Akkor ez jeges oroszlán? 

Két fiú beszélget. 
– Ma még nem is verekedtünk. 
– Tényleg. 
– A homokozóban se vertelek meg a lapáttal. 

– Vegyük be a nyugtató kakaót! – kéri az egyik kislány. 

Egy kislány és egy kisfiú szépíti az óvó nénit. Fodrász, kozmetika, 
manikűr... 

– Hercegnőt csinálunk belőled – mondja a kislány, majd rászól a 
kisfiúra, aki épp frizurát csinál. 

– Ne olyan fiúsat csinálj! Csavarozd be, és úgy! 

A gyerekek mondásait összegyűjtötte: Földvári Edit

A jászsági fiatalok sportnapján 

Örömünkre szolgált, hogy július 3-án a Napfény Óvoda is közremű-
ködhetett a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesületének családi 
és sportnapján, ahol kézműves asztaloknál vártuk az alkotni vágyó 
gyermekeket. Készíthettek mozgó nyuszit, a fiúk sárkánnyá változhat-
tak, a lányok csillogó színes legyezőket készíthettek, amivel hűthették 
magukat, és csodás rajzok is születtek a filcek és ügyes kis kezek segít-
ségével.  Szöveg: Petrezselyemné Rimóczi Anett

Fotó: Klippánné Jáger Melinda

ISKOLAI HÍREK
A Jászfényszaru az Oktatásért 

Alapítvány díjazottjai

2021. június 21-25-ig és június 28. – július 2-ig az iskola az 
EFOP-3.3.5-19-2020 pályázat keretében Csodaszarvas tábort hirde-
tett elsős gyerekek részére környezetvédelem témakörben. 

Két héten keresztül igyekeztünk változatos programokkal, kézműves-
kedéssel, kirándulással kedvezni a gyerekeknek, és segíteni a dolgozó 
szülőket a gyermekeik elhelyezésében. 

A család, hulladékfelhasználás, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasz-
nosítás, természetvédelem, energiafelhasználás, egészséges étkezés té-
makörök szerepeltek a hét programjában. 

A hatvani Vadasparkba is kirándultunk, ahol a gyerek közvetlen kap-
csolatba kerültek az állatokkal. 

Reméljük, hogy sikerült a gyerekeknek sok új ismeretet, gazdag él-
ményeket nyújtanunk!  JJné

A Diákönkormányzat jutalmazottjai 
A Diákönkormányzat könyvutalvánnyal, illetve könyvjutalommal, 

valamint Szilágyi Dezső népi fafaragóművész által erre a célra készí-
tett liliomos medáljával jutalmazta egész éves munkájáért Juhász 
Klepoátra diákpolgármestert, Nagy Tímea Zsóka helyettest, Fekete 
Tamás titkárt és két állandó segítőjüket, Rácz Áront és Matányi Le-
ventét. Liliomos medállal jutalmazta Farmos Valentint a FIFA baj-
nokság megszervezésében, Baráth Konort a szünetekben, programok-
ban és a rádióban nyújtott segítségéért.  Kotánné Kovács Tímea

ÓVODAI HÍREK
Gyerekszáj

A Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány könyvutalvánnyal jutal-
mazta Vancsik Vivien Tifani 8. c osztályos tanulót nyolc éven át tanú-
sított kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásá-
ért és szorgalmáért, valamint Bató Anna, Dósa Kira és Klippán 
Kata 7. b osztályos tanulókat a TITOK országos történelem levelező 
csapatversenyen elért 7. helyezéséért. A jutalmakat Nagy Józsefné, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke adta át a ballagáson. 

Kotánné Kovács Tímea

Fair Play-díj 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Fair 

Play-díjjal jutalmazta Fekete Tamás 8. a osz-
tályos tanulót a 2020/21. tanévben, illetve 
nyolc év alatt tanúsított sportszerű, példaér-
tékű, társait segítő, kulturált magatartásáért, 
a közösségért végzett munkájáért. 

Csodaszarvas tábor



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/7 5

Samsung-díj 
a legeredményesebb ballagónak

Érseki kitüntetés 

Tarkabarka napközis tábor 2021

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola 
és AMI Humán munkaközösségének 

2020/2021. tanévben elért eredményei 

A Samsung Electronics Magyar 
Zrt. az idei évben is nagyvonalú 
felajánlást tett. A legeredménye-
sebb nyolcadikos diák számára egy 
tabletet ajánlottak fel. A jutalmat 
Pető Hanna Boglárka 8. b osztá-
lyos tanuló érdemelte ki nyolc éven 
át tartó kitűnő tanulmányi ered-
ményével, kimagasló szorgalmával, 
versenyeredményeivel, közösségi 
munkájával. A díjat Lovászné Tö-
rök Magdolna intézményvezető 
adta át a ballagáson.

 Kotánné Kovács Tímea

„Szép Magyar Beszéd„ verseny iskolai fordulója: 
Pető Hanna Boglárka 8. b 1. hely 
Himpelmann Jázmin 6. b 1. hely 
A területi forduló a járványhelyzet miatt elmaradt. 
Felkészítő: Botkáné Sárközi Ildikó 
TITOK országos történelem levelezős verseny: 
A történelmi levelezős versenyen 
Bató Anna, Dósa Kira és Klippán Kata 7. b osztályos csapat 7. helye-
zést ért el 
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea. 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos vers- és novellaíró 
pályázat: 
Berze Rozi 5. b I. helyezés 
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea 
„Regösök húrján” országos vers- és prózamondó verseny 
Nagy Tímea Zsóka 8. a arany minősítés, majd a budapesti élő verse-
nyen bronz minősítéssel bekerült az ország 40 legjobb versmondója 
közé. 
Felkészítő: Botkáné Sárközi Ildikó 
Berze Rozi 5. b, Farmosi Jázmin Dzsenifer 5. b, Török Szonja 5. b, 
Maljoki Lorena 5. b ezüst minősítés 
Felkészítő: Bordásné Kovács Katalin 
Képzőművészeti eredmények 
Egri Csillagok országos rajzverseny: 
Peredi Angelika 8. c osztályos tanuló különdíjban részesült. 
Felkészítő: Kerekné Mihalik Judit 
Visegrádi országok legérdekesebb látványosságai c. gyermekrajz pályá-
zat: 
Bója-Kovács Kincső 7. a különdíjban részesült. 
Felkészítő: Szpisják Pál 
Láttad-e már a zenét? című országos rajzpályázat 
Bense Zsaklin 6. c osztályos tanuló különdíj 
Felkészítő: Kerekné Mihalik Judit 
Budapesti Liget Műhely Sok kicsi sokra megy c. országos rajzpályázat
Berényi Bianka 7. b és
Polatschek Dominik 7. a osztályos tanuló nyert díjat 
Felkészítő: Kerekné Mihalik Judit 
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság rajz-és fotópályázat: 
Fotó kategória: 
Lengyel Áron 6. b 1. hely 
Fekete Tamás 8. a 2. hely 
Felkészítőjük: Kerekné Mihalik Judit 

Botkáné Sárközi Ildikó munkaközösség-vezető

Érseki kitüntetésben része sült 
Berze Anett Lili, a IV. Béla Ka-
tolikus Általános Iskola és AMI 
6. c osztályos tanulója Gyön-
gyösön, a június 9-én tartott Te 
Deumon. 

Közösségi munkája elismerés-
re méltó, magatartása példamu-
tató. 

Osztálya egyik legmegbízha-
tóbb tanulója. Alázatos, segítő-
kész, másokért tenni akaró diák. 
Egyházközségünk ifjú tagjaként 
a karácsonyi pásztorjáték sze-
replője. A betlehemi csoporttal 
a jászfényszarui családokat járva 
hirdeti Jézus Krisztus születését. 

Katolikus hitét minden nap megvallja diáktársai előtt, példát mutat 
rendszeres szentmise látogatásával és a szentségek megélésével. Méltó 
az elismerésre. 

Büszkék vagyunk rá! 
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna

Gyere el vélünk, légy a vendégünk! És lesz egy szép közös emlé-
künk... JÖVŐRE IS! – így köszöntek el egymástól 2020-ban a napkö-
zis tábor lakói. Idén is – immár kilencedik alkalommal – adott otthont 
a Kisiskola a 60 táborozónak 2021. június 21-től 25-ig. Ez az egy 
hét a Tarkabarka címet kapta, utalva a változatos, mozgalmas prog-
ramokra, ami fejleszti a kitartást, a koncentrációt és a közösségépí-
tést. A gyerekek négyszer 15 fős csapatokban dolgoztak. Forgószínpad 
szerűen váltották egymást a foglalkozásokon, melyeket az általános 
iskola pedagógusai vezettek. 

Hétfőn és kedden az ügyes kezek birodalmában és a kreatív klub-
ban jártunk: tornazsák festés, izgő-mozgó nyuszi, spatula puzzle, 
dekorgumi állatkák készültek. Délután pedig „Sárkányok nyomába” 
eredtek a táborozók a drámajáték segítségével. Kincsvadászat alkalmá-
val furfangos módon elrejtett 50-60 db kis csokit kellett megtalálni. 
Nem tudtunk a kincsvadászok eszén túljárni, a legügyesebbek 3-4 
darabot is megtaláltak. A nagy hőségben jólesett az uszodai játék, a 
vízipisztoly csata és a fagyizás. Szerdán a Lehel-tóhoz túráztunk. A 
terep kiváló helyszínnek bizonyult a számháborúhoz. A tanösvényen 
haladva pedig körbe sétáltuk a tavat, megfigyelve az erdő és a vízi világ 
élőlényeit. Az ebéd és a pihentető szabad játék után kezdődött a Mesél 
az erdő című foglalkozás. Csoportmunkában dolgozták fel a gyerekek 
a délelőtti élményeiket. Változatos technikákat alkalmazva nagyszerű 
alkotások születtek óriáskép formájában. A legkitartóbbak még vad-
kacsás mini tavat is készíthettek maguknak. A csütörtök az „Állati tit-
kok”-ról szólt. Papírgurigából szúnyogevő béka, nemezből méhecske, 
zokniból nyulacska készült. Az állati mozgások utánzásában is össze-
mérték ügyességüket a táborozók, elnyerték a nyusziugrás, pókjárás, 
békaugrás bajnoka címet. Pénteken a „Gyerekitató”-ban a folyadékfo-

(folytatás a 6. oldalon)
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ISKOLAI HÍREK
(folytatás az 5. oldalról)
gyasztás fontosságáról kisfilmet néztek, különböző szörpöket kóstoltak 
majd koktélospoharat készítettek. A „Barátaink a gyümölcsök” kereté-
ben só-liszt gyurmából formázták meg a gyümölcsöket, és a napon meg-
szárították. Az „Észköszörű”-ben a környezetvédelem volt a fő téma. 
Puzzle, színező, rajzkiegészítés segítségével dolgoztak. A bajnokavatás 
ezen a napon sem maradt el, a „Krumplivetés bajnoka” az lehetett, aki 
babzsákkal legtöbbször talált bele a zsámolyba. Táborzáró programunk 
a tréfás bátorságpróba volt: ügyességi vízhordás, lisztfújás, célba do-
bás, zenebona (hangszerpróba), a fáradtaknak társasjáték, kártyajáték, 
filmnézés. A kitartást, bátorságot, lelkesedést jégkrémmel jutalmaztuk. 

A tábor programját úgy állítottuk össze, hogy ne csak az idő hasznos 
eltöltését szolgálja, hanem segítse elő a gyerekek testi, lelki fejlődését, 
feltöltődését.

Köszönöm Jászfényszaru Város Önkormányzatának anyagi támoga-
tását, a pedagógusoknak, technikai dolgozóknak lelkiismeretes, krea-
tív munkáját.  Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária

Hittanos tábor 
Nagy izgalommal és várakozással készülődtünk a nyári hittanos tá-

borba. Ebben az évben festői környezetben a Mátra adott lehetőséget 
a kikapcsolódásra. Azt gondolnánk, hogy a túrázáson kívül nem sok 
lehetőség van, de ez tévedés. Hiszen a kis települések mind kínálják a 
saját kis csodáikat.

Első napon, hogy úszás és fürdőzés is legyen táborunk programjá-
ban, a demjéni strandfürdőben kezdtünk. A gyerekek önfeledt kacagá-
sa, medencébe ugrálása, játékuk kicsit feledtette az egész tanév küzdel-
meit, fáradalmait. Délután 6 óra körül foglaltuk el a szálláshelyünket. 
Az esti vacsora után a kápolnában gyűltünk össze, ahol kisorsoltuk, ki 
kinek lesz a tábor ideje alatt az őrangyala. Megbeszéltük napi élménye-
inket, és Isten segítségét kértük táborunkra és az otthon maradottakra. 

Második nap a reggeli után ismét a kis kápolnában kezdtünk, ahol 
az aznapi evangélium adta meg a napi lelki indítást: „Amit akartok, 
hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük” – olvastuk 
Máté evangéliumában. Vagyis a napi feladat is ebből állt. „Ne tégy 
olyat, amit nem szeretnél, hogy veled is tegyenek.” Az idő azonban 
sürgetett, hiszen Mátraszentimrén már vártak bennünket. Alig egy óra 
túrázás után három csoportra oszlottunk, forgószínpadszerűen három 
helyszínen vártak és fogadtak bennünket. 

Az első helyszín az ásványmúzeum volt, ahol az ásványokkal és kőze-
tekkel ismerkedtünk meg. Egy kicsit az ásványcsiszolás mesterségével 
is barátkozhattunk. 
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A Jászfényszaruért Alapítvány 
díjazottjai 

Kazinczy-díj 
A Jászfényszaruért Alapítvány Kazincy-díja egy ezüstből készült 

érem, melynek egyik oldalán a nyelvész költő portréja, másik olda-
lán a díjazott neve olvasható. Minden évben olyan nyolcadikos tanuló 
kapja, aki irodalomból vagy magyar nyelvből kimagaslóan teljesített. 

Az idén Pető Hanna Boglárka 8. b osztályos tanuló érdemelte ki az 
érmet több éves munkája alapján. Hanna, mindamellett, hogy nyolc 
éven át kitűnő tanuló volt, példás magatartással, kimagasló szorgalom-
mal, több éven át eredményesen versenyzett. A Szép Magyar Beszéd 
elnevezésű verseny területi döntőjén 4. és 2. helyezést ért el. Felké-
szülése példamutató, szorgalommal, kitartóan készült a versenyekre, 
beszédkultúrája, nyelvi igényessége meggyőző és példaértékű. 

Könyvjutalom 
Rácz Áron 8. a osztályos tanuló számára a természettudományok és 

matematika terén nyújtott teljesítményéért. Áron minden évben több 
versenyen is bizonyította képességeit. 

Már ötödikben 4. helyen végzett a Kaán Károly Országos Természet- 
és Környezetismereti Verseny megyei döntőjén. 

Matematikából többször is díjazott volt a Zrínyi Ilona megyei verse-
nyen 9., 12. és csapatversenyen 8. helyet ért el. 

Kémiából a Hevessy megyei versenyen 2. helyezést ért el, idén pedig 
a Curie emlékversenyen 1. helyezést ért el, így képviselhette megyén-
ket az országos versenyen. 

Áron szerény, csendes természetével alaposan kivette a részét a kö-
zösségi munkából is. 

Szorgalma, magatartása példamutató, tanulmányi munkája kima-
gasló. 

Nagy Tímea Zsóka 8. a osztályos tanuló számára 
Kitűnő tanuló példamutató magatartással, kimagasló szorgalommal, 

példaértékű közösségi munkával. Mindezek mellett versenyeredmé-
nyeivel is öregbítette iskolánk jó hírnevét. 

Ötödikben biológiából megyei 3. helyen végzett. 
Több éven át aktív tagja volt a színjátszó közösségnek, Napsugaras-

ként a Fortunások produkcióját is kisegítette. 
Ebben a tanévben versmondásban mérette meg magát: a Regősök 

húrján versmondó versenyen arany minősítést szerzett, ezzel bekerült 
az országos döntőbe, ahol bronz minősítéssel díjazták versmondását. 

Baráth Konor 8. c osztályos tanuló számára 
Minden évben számtalan versenyen bizonyította tehetségét, és állt 

fel a dobogó első, második vagy harmadik fokára, területi vagy orszá-
gos diákolimpiákon, egyéb versenyeken. 

Idén a Szabadfogású birkózás Európa Bajnokság válogató versenyén 
ért el 2. helyezést. 

A birkózás terén tanúsított szorgalma, kitartása példaértékű és út-
mutató társai számára. 

Hurubán Zalán Henrik 7. a osztályos tanuló számára 
Zalán szintén a sport területén elért eredményéért kapott könyv-

jutalmat. Jó tanulmányi eredménye mellett az úszás terén ért el ígére-
tes eredményeket. 

Eredményei: II. Szelektív Kupán 3. helyezés, Cikluszáró Úszóver-
seny a Hód Kupáért 1. helyezés, XXVI. Testvérvárosok Kupa Nemzet-
közi úszóverseny, XXXIII. Bitskey Zoltán Emlékverseny: 2. helyezés 

Minden díjazottnak gratulálunk, további sikereket kívánunk. 
Kotánné Kovács Tímea

A második helyszín a mátraszentimrei általános iskolában várt min-
ket, ahol az agyagozás, korongozás rejtelmeibe pillanthattunk bele. 
Készíthettek a gyerekek kis agyagedényeket, amiket kifestés és szárítás 
után meg is kaptak. 

Harmadik helyszínként a helyi tájház és templom szolgált. A tájház-
ban az ott élő emberek hagyományait, szokásait ismerhettük meg, a 
nagy melegben pedig jólesett a templom hűvöse és csendje. Ebben az 
évben újították fel adományokból a templom belsejét, ami ízlésesen 
illeszkedik a Mátra arculatába. 

Korgó gyomrunkat finom ebéddel csillapítottuk. Kis pihenő után 
jöhetett az estig tartó játék. Foci, tollaslabda és szűnni nem akaró be-
szélgetések. Este 10 óra után csendesedett el a tábor. 

Harmadik nap Parádsasvárra utaztunk. Itt a helybéli fiatalok nem 
engedték, hogy őseik mestersége megszűnjék, így az üvegfújás rejtel-
meibe vezettek be bennünket csodálatos műalkotásokat készítve. 
Utunk innen az Ilona-völgyi vízeséshez vezetett. A nagy meleg a fák 
árnyékában egészen elviselhetővé vált. Útközben elővettük az előre 
csomagolt ebédünket, amit jóízűen elfogyasztottunk. Parádsasváron 
találkoztunk iskolánk volt kedves tanítójával, igazgatóhelyettesével, 
Nádudvariné Jutka nénivel. Édesanyjával együtt nagy örömmel fo-
gadtak bennünket. A festői környezetben épült ház udvara, szobái 
gyorsan megteltek a gyerekek kacagásával, hangjával. Kicsit felidézve 
a múltat, fájó szívvel búcsúztunk és indultunk vissza szálláshelyünkre, 
Bagolyirtásra. 

Végre megtörtént az angyalkák leleplezése! Volt, aki kitalálta, s volt, 
aki nem, hogy ki volt az őrangyala. Megbeszéltük és átadtuk ajándé-
kainkat egymásnak. Mosolyogtunk, amikor elmondtuk, hogyan pró-
báltunk védenceinkre figyelni, vigyázni. Nem is olyan könnyű feladat. 
Talán az igazi őrangyalainknak is ilyen nehéz, illetve nehezebb a dolga. 
Mivel ez az utolsó este volt így együtt, mindenki elmondta élményeit 
a táborról. Elég sokan voltak, akiknek ez volt az első ott alvós tábora. 
Hála Istennek, nem történt semmi baj és épségben megvoltunk. Este 
kezdődött a fontos meccs! Előkerültek a piros-fehér-zöld festékek, me-
zek, és a szálló ebédlője megtelt a szurkoló sereggel. „Szép volt fiúk, 
szép volt” hangoztak a biztató szavak. 

Negyedik napon a reggeli, rendrakás és csomagolás után Fallós-
kútnak vettük az irányt. Az erdő mélyén elterülő templom és kálvá-
ria a lélek elcsendesítője. Településünk szülöttje, Dobák Gábor atya 
mindezeknek a lelki vezetője. A finom ebéd után búcsút intettünk 
szálláshelyünknek. Buszunk szép lassan ereszkedett le a hegyi úton. 
Gyöngyös volt a cél. Ahogyan egyre közelebb értünk, érezhető volt 
a nagy hőkülönbség. A Szent Bertalan-főtemplom hamarosan elénk 
tárult. Ezen a héten a Missziós Kereszt itt volt látható. Ez a kereszt 
„A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szim-
bóluma. Történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó egyedi 
ötvösmunka, ereklyetartó. Középpontjában Megváltó Krisztus Urunk 
keresztjének egy kis darabja látható, amelyet a leveles díszek fordulatai-
ban magyar boldogok és szentek ereklyéi vesznek körbe.” 26 ereklye 
található benne. Igazán szemnek és léleknek egyaránt gyönyörködtető 
látvány és érzés. Szentjeink és boldogjaink, akik könyörögnek értünk, 
egyházunkért, népünkért. A mestermű Ozsvári Csaba ötvösművész 
alkotása. Utunkat hazafelé vettük. Bár csak négy napig voltunk távol 
otthonunktól, mégis nagy-nagy szeretettel vártuk a találkozást a sze-
retteinkkel. 

Hálát adunk a jó Istennek, és köszönjük támogatóinknak: Jászfény-
szaru Város Önkormányzatának, Dobák Gábor atyának, családjaink-
nak, segítőinknek. Köszönjük, hogy itt lehettünk! 

Szöveg: Sándorné Tóth Éva
Fotó: Lovászné Török Magdolna

A Penczner Pál Alapítvány 
díjazottjai a 2020/2021-es tanévben 
A Penczner Pál Alapítvány az idei tanévben is jutalmazta a művészetek-

ben jeleskedő diákokat! 
Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes tagjaiként, kimagasló művészeti 

tevékenységükért könyvjutalomban részesült: Fekete Tamás 8. a, Varga 
Hanna 8. a, Buzás Bence 8. b és Pető Hanna Boglárka 8. b osztályos ta-
nuló. A művészeti iskola néptánc tanszakának 8 éve aktív szereplői, számos 
fesztiválon, versenyen, városi ünnepségen vettek részt csoporttársaikkal, 
hirdetve a néptánc iránti elköteleződésüket. 

Kimagasló képzőművészeti tevékenységéért könyvjutalomban részesült: 
Peredi Angelika 8. c osztályos tanuló. Az Egri csillagok országos rajzver-
senyen az idei tanévben különdíjjal jutalmazták alkotását. 

Kimagasló művészeti tevékenységéért könyvjutalomban részesült: Kiss 
Gergely 8. c osztályos tanuló. Gergő 6 éve oszlopos tagja a Napsugár Szín-
játszó csoportnak, akikkel számos díjat és elismerő oklevelet szereztek a 
Kecskeméti Színjátszó Találkozón. Színpadi játékán érződik az elkötele-
zettség, a színjátszás iránti szeretet.  Czeglédi Dóra
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Nyár a könyvtárban 

„Az igazi élmények mindig nyáron történnek, észrevetted? Olyan ez, 
mint egy bepolcozott könyvtár.” (ismeretlen szerző) 

Örömhírrel kezdhettük a nyári szünetet, a sokak által várt korláto-
zások feloldásával. Nagy öröm ez nekünk és látogatóinknak is! 

A 365/2021. Korm. rendelet hatályba lépését követően 2021. július 
3-tól a könyvtári és levéltári, valamint a múzeumi szakterületen a kö-
vetkező változások következtek be: 

– A levéltárak mellett már a könyvtárak és a múzeumok is védettségi 
igazolvány nélkül, szabadon látogathatóak. 

– Nem kötelező maszkot viselni az intézményekben. 
– A 18. életévét be nem töltött személy koronavírus ellen védett fel-

nőtt kísérete nélkül is látogathatja ezen kulturális intézményeket. 
A dokumentumvásárlás a nyári hónapok alatt is folyamatos, nem áll 

meg. Mi ezzel szeretnénk kulturálisan támogatni a szabad ságolások, 
nyaralások idejét. Kölcsönözhető tőlünk könyv, DVD, hangoskönyv, 
diafilm, újság és társasjáték, a választék széles és igen változatos. 

Társasjátékaink, diafilmjeink és a dvd-k listája a honlapunkon meg-
található: 

www.jaszfenykonyvtar.hu/content/társasjátékok-listája-2021 
www.jaszfenykönyvtar.hu/content/diafilm-lista-2021 
www.jaszfenykonyvtar.hu/content/dvd-lista-2021 
A június eleji könyvvásárunk 

ismét sikeresen zárult, a befolyó 
összegből ezúttal is a gyermek-
könyvtári részbe vásároltunk 
játékokat, most inkább a kisfiúk 
örömére. 

Legközelebbi könyvárusításunk 
augusztusban lesz, megint sok 
szép állapotú könyvvel készü-
lünk. 

Tanév végén végre iskolai cso-
portot is fogadhattunk, az utolsó 
tanítási napon a 4. b osztály láto-
gatott el hozzánk, akiknek meg-
mutattuk, hogyan lehet klassz 
nyári kikapcsolódás a könyvtár. 
Örömmel csodálkoztunk rá, 
hogy sok kis olvasónk van az 
osztály ban. 

Segítséget nyújtottunk a Ri-
móczi-kastélyban folyó GINOP 
6.1.1-15 projekt kommunikáci-
ós óráihoz. Folyóiratokat kölcsö-
nöztünk a tömegkommunikációs 
eszközök, a nyomtatott sajtó tör-
ténete, újságelemzés órákhoz. 

Vállalásunk volt, hogy segítünk 
az oltási regisztrációban, az oltási 
időpont foglalásában. Köszönjük, hogy sokan megtiszteltek bizalmuk-
kal, és hogy segíthettünk akár hiteles oltási információval, akár techni-
kailag. Ezen szolgáltatásunk továbbra is él. 

2021. június 25-26-án az intézményünk Tokajban és környékén járt 
szakmai kiránduláson. Az alábbi kulturális intézményeket látogattuk 
meg: 

Tolcsva – Helia-D Herba-kastély, Tolcsvai Szirmay – Waldbott-kas-
tély Látogatóközpont Helytörténeti gyűjtemény, Tájház 

Tokaj – Paulay Ede Színház, Tokaji Kulturális Központ, Németi Fe-
renc Városi Könyvtár, Tokaj Fesztiválkatlan, Tokaji Múzeum és Világ-
örökségi Bormúzeum 

Tarcal – Áldó Krisztus 
A kirándulás képei Facebook-oldalunkon megtalálhatóak, szeretettel 

ajánljuk a felsorolt intézmények látogatását, az azokban rendezett kul-
turális eseményeken való részvételt, pompás helyszínek. 

Továbbra is várjuk elérhetőségeinken ötleteiket, kéréseiket, kérdé-
seiket! Kérjük, kövessenek minket közösségi platformjainkon, hogy 
ne maradjanak le a legfrissebb kulturális és könyvekkel kapcsolatos 
információkról. 

Facebook: https://www.facebook.com/konyvtar.fenyszaru 
Instagram: @konyvtar.fenyszaru 
Honlap: http://www.jaszfenykonyvtar.hu/ 

Nagy Ildikó könyvtáros

Könyvári látogatáson a 4. b osztály, 
Lajkóné Tanczikó Tünde osztályfőnökkel. 

Fotó: Nagy Ildikó

Megérkeztek az új játékok, 
a Völgyi fiúk elmélyülten játszanak 

Fotó: Bujdosó Katalin

Könyvtárosok a tolcsvai Helia-D 
Herba-kastély könyvtárában 

Fotó: Bordásné Kovács Katalin

Nyári könyvajánló 
a Városi Könyvtár állományából 

A nyári szabadságok ideje alatt több idő juthat az olvasásra, mint az 
év bármely másik szakában. Ilyenkor az elkezdett könyvet nem kell 
folyton félbehagyni, napokig várni arra, hogy folytatni lehessen. Talán 
hosszabb hangvételű művek olvasásába is lehetőség van belekezdeni, 
és – amennyiben magával ragadó a történet – a szabadság ideje alatt a 
végére is lehet érni. 

Sok olvasónk kedveli a családregényeket, melyek akár évszázadokon 
keresztül követik a benne szereplő emberek sorsát. 

Ajánló a legnépszerűbbekből: 
Fábián Janka: Emma trilógia 
A trilógia 1907-ben kezdődik, és az 1970-es éve-

kig követi nyomon a Kóthay család több nemzedé-
kének életét. A regény három helyszínen játszódik: 
Párizsban, Budapesten és egy Balaton-parti kisvá-
rosban. A történet hangulata és bája, a történet 
cselekménye magával ragadja az olvasót. A fő- és 
mellékszereplőkkel mindig történik valami, és a 
magyar történelem valóságos alakjai is fel-feltűn-
nek. Az írónő segítségével bepillantást nyerhetünk 
a kor szokásaiba, divatjába, értékrendjébe. 

Jeffrey Archer: Clifton-krónika 
Eddig hét kötete jelent meg, a zárókötetet most 

írja az író. A Clifton-krónika egy igazi család- és 
kalandregény, mely egy teljes évszázadot ölel fel. 

A történet 1919-ben veszi kezdetét a bristo-
li kikötőben. Két család történetét követhetjük a 
nyomon, a gazdag Barrington és a szegény Clifton 
családét. Kalandos meseszövés, váratlan fordulatok 
teszik nagyon olvasmányossá a köteteket. 

Itt is alapvetően a gonoszság és a jóság áll egymással szemben, egy 
megható, titkokkal és ármányokkal teli, de mégis tiszta szívű történet 
köntösében. 

Diana Gabaldon: Outlander sorozat 
1945-ben Claire Randall épp második nászútját 

tölti a férjével Invernessben, amikor is – gyógy-
növényt keresve – óvatlanul keresztül sétál egy ősi 
kőkörön. Amikor magához tér, 1743-ban találja 
magát a háborúktól sújtott, portyázó klánoktól fe-
nyegetett Skót-felföldön. Itt ismerkedik meg Jamie 
Fraserrel, az ifjú harcossal, mely találkozás örökre 
megváltoztatja mindkettőjük életét. 

Mivel Claire nem tudja, hogyan juthatna vissza a saját életébe, meg 
kell találnia a módját, hogy életben maradjon, és megállja a helyét 
a kétszáz évvel ezelőtti Skóciában. Kalandban bőven lesz része, mi-
közben nyomon követhetjük vele együtt Skócia történelmét egészen a 
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cullodeni csatáig, majd utána belecsöppenünk hőseinkkel az amerikai 
függetlenségi háborúba. Szerelem, otthonteremtés, család és a min-
dent felülíró hűséges hazaszeretet jellemzi leginkább az eddig hatkö-
tetes sorozatot. 

Jane Harper: Az elveszett férfi 
Harper a történetet egy elhagyatott ausztrál táj 

kellős közepére helyezte, amely szinte ugyanolyan 
idegen, mint a Hold felszíne, ahol a hosszú távú 
elszigeteltség következményei mindig aggodalomra 
adhatnak okot. A kegyetlen pusztaságban játszódó 
megrázó történet olvasása közben a bőrünkön érez-
hetjük a forróságot, a mindent betemető homokot, 
a vízhiányt. Az elszigeteltség, kilátástalanság, a ke-
mény küzdelem a fennmaradásért, a Bright család jelene és múltja 
lassan újabb és újabb sérelmeket, traumákat hord felszínre, mint maga 
a szél és a homok. A könyv három testvérről, egy halálesetről és a múlt 
elhallgatott titkairól szól. A tragédia kapcsán a családtagok között fel-
üti a fejét a gyanú, s ennek hatására lehullik a karakterek álarca, és 
megmutatkozik valódi énjük. Bujdosó Katalin könyvtáros

Hogyan csináljuk jól? 

Újra nyitva!

Még van néhány szabad hely!

Eukarisztikus Kongresszus

Jutalmazás 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ebben a tanévben két végzős 

nyolcadikos tanulót részesít dicséretben és jutalomban, akik szere-
tetre méltó egyéniségükkel, példás magatartásukkal, kedvességük-
kel, szorgalmukkal hívták fel magukra a figyelmet. 

Matányi Levente 8. c osztályos tanuló nyolc évig jó tanulmányi ered-
ményt ért el. Lelkes tagja volt az Iglice néptánccsoportnak, velük több 
versenyen is részt vett. Hét évig focizott, a Bozsik-programban több-
ször érdemelte ki a legjobb játékos címet. A 7. évfolyamon részt vett 
a „Nagy Digitális Kaland” című, az ország első digitális versenyén. Az 
iskolarádió oszlopos tagjaként lelkesen szervezte társaival a műsorokat. 

Szénási Regina 8. c osztályos tanuló jó tanulmányi eredménye mel-
lett igazi közösségi ember, társai mindig számíthattak rá. A DÖK-
programok aktív résztvevője, osztályát gyakran képviselte a rendezvé-
nyeken. Több alkalommal lelkes, kedves szereplője volt az adventi 
gyertyagyújtás műsorainak. Három évig a művészeti iskola társastánc 
csoportjának tagjaként versenyeken szerepelt, éveken át kézilabdázott. 

Mindkettőjüknek gratulálunk, és sikeres középiskolás éveket kívá-
nunk!  Kovács Lászlóné 

„Akár a sütemény, olyan a gyermek / Édes, de elfogy, ‘Kik felnőttek lettek” 
A gyermek születése pillanatától kezdve megváltozik az életünk. 
Boldogság, nehézségek, ébren töltött éjszakák... sorolhatnánk. Egy 

édesanyában folyamatos a kérdés: „Vajon jól csinálom-e?” 
A kérdésre nincs releváns válasz, de van néhány pszichológiai szem-

pont, mely alapján lehet mentálisan egészséges, traumák nélküli gyer-
mekkort biztosítani számukra. 

Júliustól védettségi igazolás nélkül látogathatók a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár közösségei, állandó szolgáltatásai, ültetett 
nézőteres előadásai, kisebb szabadtéri programjai.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt meglévő közösségeinkbe, 
művészeti csoportjainkba, ahol értékesen tölthetik el szabadidejüket. 
Feltöltődhetnek, hogy jobban bírják a hétköznapi terheket! Segítjük 
az új közösségi kezdeményezéseket, hogy minél színesebb választékkal 
álljunk fejlődő kisvárosunk lakosságának szolgálatában. Klubjainkat, 
szakköreinket, csoportjainkat megtalálják a www.jaszfenykonyvtar.hu 
és a www.jaszfenymuvhaz.hu honlapjainkon. Kérjük, kísérjék figye-
lemmel közösségi oldalainkat is! Továbbra is fokozott fertőtlenítéssel 
óvjuk egészségüket, s kérjük, látogatóink is vigyázzanak egymásra! Le-
gyünk óvatosak, de legyünk újra együtt! Katinka

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni a szolnoki 
Szigligeti Színházba járók csapatához. A bérletek árát augusztus első 
hetében kell kifizetni a művelődési házban Bordásné Kovács Katalin 
szervezőnél (+36-70/431-6113). A buszköltséget az előadás időpontjá-
ban külön-külön fizetik a résztvevők. Az új évadról bővebb információ  
a színház honlapján.

Mindenkit szeretettel várunk a színházkedvelők közé!  Katinka

A Mindenszentek Egyházközség buszokat szervez a Nemzetközi 
Eukarisztikus Kongresszusra. Szeptember 11-én a Családi Napra 
és az esti fáklyás körmenetre, valamint 12-én az Ünnepi zárómisére 
Ferenc pápával. A jelentkezőket szívesen regisztráljuk a rendezvényi 
weboldalon, hogy a Mindenszentek Plébánia csoportjaként, közösen 
vehessünk részt az eseményen. Ehhez névre, születési időre van csak 
szükség. A részvételi utazási költség, kb. 5-6.000 Ft/fő. Kérjük, hogy 
messengeren vagy e-mailen: drka5126@gmail.com keressenek a kedves 
érdeklődők a nevük és születési dátumuk megadásával, ha szeretnének 
csatlakozni. Dr. Kocsis András

Mi is az, amit minden nap megadhatsz a gyermekednek? A válasz 
egyszerű: szeretetet, gondoskodást, törődést, közös játékokat. A szülő 
száz százalékos figyelme és talán a legfontosabb az IDŐ! A gyermekek 
mindig panaszkodnak, hogy anyának nincs rám ideje, mert: főz, taka-
rít... és én egyedül játszom. A gyermek is társas lény, nem a barátokra, 
társakra van elsősorban igénye, hanem anya, apa társaságára figyelmére 
és játékára. 

Sajnos meg kell említeni az elmúlt másfél év rendhagyó körülményeit. 
A Pandémia mindenkire hatással volt/van. Ez idő alatt szülő-gyermek 
egyaránt megváltozott életkörülmények között élt, tevékenykedett. A 
mindennapi rutin, időbeosztás felborult, amely által szorongással tel-
hettek meg gyermekeink nevelése és foglalkoztatása is. Szülőként akkor 
is és most is helyt kell állni. A gyermek, ha már valamilyen intézményt 
tagja még nehezebben tudja elfogadni, hogy a megszokott csoporttól, 
osztálytársaktól távol kell maradnia. Újra meg kell szoknia anya, apa 
társaságát. Azonban nézzük meg pszichológiai kritériumok alapján, 
hogy milyen pozitív vetületei voltak az elmúlt időszaknak. A szülők újra 
megélhették, megtapasztalhatták a gyermekekkel töltött idő szépségét! 
Milyen az, amikor a gyermekük számára ők az elsődlegesek és legfonto-
sabbak. Nem azért, mert korábban nem voltak, hanem azért mert nem 
oszlik meg a gyermek figyelme. Jó esetben két emberre kell koncentrál-
nia a kisebb és a kevesebb impulzusok miatt. A gyermek pszichológiai 
fejlődése szempontjából elengedhetetlen az anya-gyermek interperszo-
nális kapcsolat minőségének fenntartása. A gyermekkori szocializációs 
folyamat az, amely végigkíséri életünket. Félelmeink, szorongásaink, 
traumáink és minden pozitív örömforrás is, amelyeket gyerekként 
megélünk, egész életünkben velünk marad. Ezért próbáljuk meg „jól” 
csinálni, hogy a negatív viszonylatban ezekből a legkevesebbet élhessék 
meg a gyermekek. Egy gyermek egyéves viszonylatát megfigyeljük akár 
szülőként, akár szakemberként, hogy milyen mértékű fejlődésen megy 
keresztül, főleg, ha intézményi szinten is tud fejlődni a gyermek. Az 
új tapasztalások, új emberek, játékok... által, amelyek mind a gyermek 
fejlődését segítik elő. Azonban nem elég, ha a gyermek a „tanítást”, a 
fejlesztést, az új élményeket csak egy színtéren éli meg. A folyamatos és 
rendszeres foglalkoztatás mindenhol elengedhetetlen. Tehát ha három 
hónapos szakaszokra bontjuk az év különböző eseményeit, szabadsá-
gait, szüneteit, a gyermek minden helyszínen mást és mást sajátít el, 
tanul meg a természetes mechanizmusai által. Bölcsődében, óvodában, 
iskolában töltött idő miatt a gyermeknek kevesebb ideje marad a szüle-
ire. A szünetek tekintetében a gyermekekre a család hat, ott sajátítja el 
a fejlődéshez szükséges tapasztalásokat. Gazdagítsák gyermekeik életét 
pozitív élményekkel, kirándulással, nyaralással, közös programokkal és 
a vele töltött idővel, hogy minél színesebb és pompázatosabb személyi-
séggé és egyéniséggé válhasson. A gyermek számára a szülő a biztonság! 
Ezt erősítsék is benne, amilyen gyakran csak tudják. Beszélgessenek 
vele, hallgassák meg, értsék meg őt! Bár ő még gyermek mindent lát, 
mindent hall, mindent érez, de az ő képessége még nincs meg ahhoz, 
hogy feldolgozzon és túllépjen dolgokon! „Ahogy jössz, álmomban vá-
rom / Remélem, ha felnősz, leszel a barátom” – (FD) 

Egri Zsuzsanna pszichológus 
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Utcaneveink nyomában (26. rész) 
Samsung tér (Jászfényszaru 2013-

ban kiadott térképén megtalálható: F1) 
A korábbi névtelen közterület 1997-

ben nyerte az új nevét. Ugyanekkor a 
képviselő-testület az üdvözlőtábla koreai nyelvű kiegészítését is elfo-
gadta. Mivel a közterület mellett található a Samsung helyi gyáregysé-
ge, ezért az elnevezés igen szerencsés választás és kedves gesztus volt. A 
Samsung dél-koreai tulajdonú cégcsoport, amit 1938-ban Lee Byung-
chul (1910–1987) alapított Daegu városban. A cég nevének jelentése: 
három csillag. A koreai kultúrkörben a hármas szám a hatalom és a 
nagyság jele, a csillagok pedig a végtelenségre utalnak. A cég kezdet-
ben szárított halakkal és mezőgazdasági termékekkel kereskedett. A II. 
világháború után a Samsung már értékpapírokkal és biztosításokkal is 
foglalkozott. Az 1960-as évek végén a Samsung az elektronikai iparba 
is beszállt, és fekete-fehér televíziókészülékeket kezdett el gyártani. Az 
1980-as évekre az egyre bővülő elektronikai cégeket Samsung Elect-
ronics név alatt egyesítették. Az 1990-es évekre a szerteágazó cégóriást 
újrastrukturálták, és három tevékenység köré összpontosítottak: elekt-
ronika, mérnöki tevékenység és vegyipar. Napjainkban a Samsung 
meghatározóvá vált a félvezetők, az okostelefonok és az okostelevíziók 
gyártásában is. 

A cég sokrétűségére utal, hogy a világ legmagasabb épületének szá-
mító dubaji, 2010-ben átadott Burzsd Kalifa-tornyot is a Samsung 
Engineering & Construction építette. 

Jászfényszarura a Samsung 1990-ben került, amikor kezdetben az 
Orionnal közös vegyesvállalatként működött, de még ez évben teljes 
tulajdonrészt szerzett. A Samsung folyamatos bővítéssel és fejlesztés-
sel napjainkban a legmodernebb QLED televíziókat gyártja évi több 
mint öt millió darabszámban. Fontos hangsúlyozni, hogy a cég ma-
napság Samsung Electronics Magyar Zrt. néven Jászfényszaru köz-
ponttal működik, és több mint 1500 embert foglalkoztat. 

Somogyi Béla út (Jászfényszaru 
2013-ban kiadott térképén megta-
lálható: C2–C3–D3 között) 

Az utca területe egykor Jászfény-
szaru kertségéhez tartozott, de a 19. 
század első felében itt új utcát léte-
sítettek. Az 1854-es térképen ezért 
is nevezték Új utcának. Az utca 
régi népi elnevezése: Tök sor. Ez a 
név feltehetően az egykori kertségre 
utalhat. Ma már gyakran emlegetik 
Tájház utcának is, hiszen itt kapott 
helyet 1984-ben a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény. Valószínű-
leg 1932-ben nevezték el az utcát Almásy Sándorról (1874–1958). 
Almásy 1922 és 1932 között Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főis-
pánjaként tevékenykedett, és nagy népszerűségnek örvendett. 1947-
ben Somogyi Béláról (1868–1920) nevezték el. Az utca névadója 
Steiner Béla néven született Halastó községben. A csáktornyai Taní-
tóképzőben tanítói végzettséget szerzett. 1903-tól a Népszava mun-
katársaként működött. 1918-ban a Károlyi-kormány közoktatási 
államtitkáraként tevékenykedett. Az 1919-es proletárdiktatúrát és az 
azt követő fehérterrort is elutasította. Ez utóbbit támadó cikkei miatt 
az Ostenburg-különítmény elhurcolta és megölte. Somogyi Bélának 
a II. világháborút követően jelentős kommunista kultusza alakult ki, 
jórészt alaptalanul, de az utca mai elnevezése így is szerencsétlen.

Szabadság tér (Jászfényszaru 
2013-ban kiadott térképén meg-
található: D3)

A Szabadság tér, mint a város 
főtere természetes módon Jász-
fényszaru legrégebbi részét képe-
zi. Természetes népi elnevezése 
is: Főtér. Mivel a XX. század első 
feléig a városháza előtt tartották a heti piacokat, ezért Piac térnek is 
gyakran nevezték. Hivatalos nevét 1947-ben kapta, amikor a Temp-

lomtól egészen a városházáig így nevezték el a teret. A szabadság bár az 
emberiség egyik legrégebbi és legfontosabb vágya, az elnevezés sajnos 
mégis túlságosan összefonódott a kommunista ideológiával, amit jól 
jelez, hogy az országban a legtöbb településen ekkoriban neveztek el 
közterületeket, illetve téeszeket is a szabadságról vagy a békéről, ezért 
is az elnevezés meglehetősen kiüresedett és erőltetett. Mennyivel szebb 
a régi csengésű Főtér elnevezés.

Szabadság út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálha-
tó: D3–D2–E2–F2–F1–G1 között)

A Szabadság út eleje a Bethlen Gábor útig a város egyik legrégebbi 
részének és a legfontosabb útnak tekinthető. 1854-ben Gyöngyösi ut-
cának nevezték, hiszen Csány és Atkár érintésével erre vezetett Gyön-
gyösre az út. A fontos és forgalmas utat 1911-ben kövezték le először, 
ezért köves útnak, vagy csinált útnak is nevezték. 1932-ben a Festő-
köztől egészen a vasútállomásig új kövezés készült. Jászfényszaru fejlő-
désével az út egyre nőtt, és napjainkra a város leghosszabb útjává vált. 
Feltehetően 1906 körül az utat II. Rákóczi Ferencről (1676‒1735) 
nevezték el. 1947-ben viszont Joszif Visszarionovics Sztálin (1878–
1953) szovjet kommunista diktátorról kapta a nevét, és egészen 1963-
ig Sztálin út volt a neve. 1963-ban pedig Szabadság útra nevezték el. 
Így meglehetősen szerencsétlen dolog jött létre, hiszen ugyanazon a 
néven két közterület neve is található városunkban.

Képek címei és forrásai:
Samsung logó https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Samsung_

Logo.svg 
Somogyi Béla portréja: http://intezet.nori.gov.hu/national-tombs/

budapest/fiumei-uti-temeto/somogyi-bela-steiner-bela/ 
„Szabadság” https://omniverzum.hu/szabadsag-torvenye/ 

Dr. Farkas Kristóf Vince

Fábry Elek – Fábry Já-
nos és Klinovszky Emília –  
szülők gyermekeként Bé-
késcsabán 1857-ben szüle-
tett. Fábry Elek valószínű-
leg Jászfényszaru második 
gyógyszerésze volt. Az első 
gyógyszerész Kranczky Fe-
renc lehetett 1882-ben, egy 
jászfényszarui házasságkö-
tésnél tanúként közremű-
ködött. 

A Csepeli Katolikus Plé-
bánia Hivatal által 1943. 
március 11-én kiadott 537. 
számú házasságlevél szerint 
Fábry Elek (1857–1931) 
gyógyszerész 1889. augusz-
tus 18-án házasságot kötött 
Szalay Ilona (1867–1933) 
tanítónővel, Szalay Nándor 
és Huber Anna szülők gyer-
mekével. A kivonat szerint 
a gyógyszerésznek lakhelyül 
Jászfényszaru van feltüntet-
ve, tehát ekkor már a tele-
pülés gyógyszerésze volt, 
egészen 1929-ig. A feleség 
1900–1929 között tanított 
a helyi katolikus elemi isko-
lában. Ezt követően halálu-
kig Visegrádon éltek. 

Tóth Tibor

Értéktári érdekesség 
Házasságlevél – Kivonat 1943-ból 

A házaspár idős korban

Házasságlevél
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Lelki feltöltődésünk után búcsúfiát vásároltunk az otthonma-
radottaknak, majd a Zarándokház éttermében elfogyasztottuk 
az ebédünket. 

Testileg, lelkileg feltöltődve értünk haza kora délután. Időse-
ink nagyon örültek, hogy lehetőségük volt eljutni Szentkútra. 

Utazásunkhoz a két feltankolt kisbuszt a Jászfényszaru Városi 
Sportegyesület és a GAMESZ biztosította. Köszönjük a segítséget 
Zsámboki Sándornak és Sándorné Évának. 

Reichenbergerné Anita 
Képek: Palóczné Sipőcz Krisztina, Törökné Marika, 

Reichenbergerné Anita 

Hírek az Idősek Otthonából
2021. június 17. mozgalmas 

nap volt lakóinknak. 
Kubala Rita felajánlotta a 

csütörtök délutánját, hogy 
hölgy lakóinknak „csajos” na-
pot tart. Ennek keretében a 
vállalkozó kedvű lakóknál kéz 
és körömápolást, körömfes-
tést, teljes manikűrt végzett. 
A szépítkezés alatt és mellett 
természetesen jutott idő beszélgetésre, lélekápolásra is. A dél-
után nagyon jól sikerült, testi–lelki kikapcsolódást jelentett a 
hölgyeknek. Köszönjük Rita önkénteskedését! 

Az Idősek Otthona fennállása óta most először szerveztünk 
zarándokutat Mátraverebély–Szentkútra. Tíz izgatott és lelkes 
lakóval indultunk útra csütörtökön a reggeli után. Szentkúton 
már várt ránk Julián atya. Ő üdvözölte kicsiny zarándokcso-
portunkat, majd beköszöntünk a Szentkúti Szűzanyának, ahol 
elénekeltük a napokon át gyakorolt Mária-énekeket. Rövid pi-
henő után időseinknek és dolgozóinknak lehetőségünk volt a 
szentgyónás elvégzésére, majd részt vettünk a szentmisén. Ezt 
követően Julián atya érdekes előadást tartott a kegyhely törté-
netéről, és közösen imádkoztunk vele az Idősek Otthona lakó-
iért és dolgozóiért. 

A tizedik Kemence ünnepe másként
2011-ben önkormányzati beruházásból a Kiss József Helytörténeti 

Gyűjtemény udvarán közösségi kemence létesült. A FÉBE elhatároz-
ta, az új kenyér ünnepén, augusztus 20-án délután minden évben 
megrendezi a Kemence ünnepét. A változatos kulturális program 
után az udvari kemencében sült kenyeret különböző feltétekkel kós-
toltuk meg. 

Az első két alkalommal helyi háziasszonyok készítették el a kenyér-
nek valót. Az utóbbi hét ünnepség kapcsán már 19-én Németh Ákos 
pékmester önkéntes munkában (jászfényszarui feleség kapcsán) készí-
tette elő sütésre a kenyereket. A kemence felfűtését döntően Víg Antal 
végezte. A pandémia miatt 2020-ban elmaradt a rendezvény. 

A tizedik jubileumi Kemence ünnepét másként rendezzük meg, 
mint eddig. A pékmesterünk – munkahely-változtatás miatt – augusz-
tus 19-re nem tud szabadságot kivenni. Így máshol sült házi kenyeret 
tudunk megkóstolni az ünnep alkalmából. 

A jubileumi rendezvényt augusztus 20-án 15 órai kezdettel a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartjuk. A 
jelenlegi járványügyi rendelkezések szerint, mivel a résztvevők a prog-
ramon asztaloknál ülnek, így oltási igazolvány megléte nem szüksé-
ges. A tizedik ünnepségünkön változatos programmal szeretnénk ma-
randó élményt nyújtani a résztvevőknek. A 
műsorban fellépnek: Vanya-Lőrincz Vero-
nika színész, énekes, előadóművész, Farkas 
Zoltán színész, énekes, ceremóniamester és 
a Tóalmási Titánok. 

A műsor közben és utána is mindenki ked-
vére kóstolhatja meg az új kenyeret, feltétek-
kel és italokkal olthatja szomjúságát. 

Mindenkit szeretettel várunk a rendez-
vényre.  Tóth Tibor

Fotó: A két fellépő művész
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Sok éve már, hogy a Kereszt a társunk azon az úton, mely Máriához, 
az Isten Anyához vezet. Évről évre előkerül, és viszi a zarándoksereg. 
De hiszen Mária itt van, minden templomban megtalálható! Miért a 
szentkúti templomban keresni őt? A jászok életében azonban felcsen-
dül a hírös dallam: „Vársz minket itt Édesanyánk, Magyarok Nagyasszo-
nya”... /Szentkúti himnusz 7. versszak/ 

Az idei évben sem volt ez másképpen. Iskolánk és egyházközösségünk 
összefogásával gyalogosan június 3-án elindultunk kérni, köszönni 
vagy éppen hálát adni Szűzanyánkkal együtt Szent Fiának. 

Az első nap reggel 7 órakor indulás a IV. Béla Katolikus Általános 
Iskolától. A gyaloglás kis hátizsákokkal megrakva a mára már aszfalto-
zott Zagyva-gáton kezdődött, útközben meg-megállva kis pihenésre. A 
festői környezet, a táj szépsége rádöbbent Isten csodálatos teremtésé-
nek művére. A csend, ami körülvesz, rohanó világunkban megállásra, 
elcsendesülésre szolgál. Első pihenőhely a Boldogi híd, ahol elfogyaszt-
juk reggeli szendvicseinket, és elkezdjük a közös imát. Itt még frissek, 
pihentek a lábak, és gyors továbbindulásra serkentenek. Útközben 
kicsiny biciklis sereg halad el mellettünk. Iskolánk diákjai éppen 
akkor teszik kedves tanítójukkal az osztálykirándulást. Mosolyuk, 
lelkesedésük új erőt ad, hisz értük is indult e zarándok had. A nap már 
magasan jár, mikor beérünk Lőrincibe a Szent Anna-kápolnához. Itt 
egy kicsit tovább időzve, már-már sajgó lábainkat elnyújtva mormoljuk 
a rózsafüzér következő titkát. Soká még a cél, a végállomás, így felke-
lünk, s megyünk tovább. Jobbágyi az első nap végállomása, de hogy 
könnyebben menjen, Apc előtt ismét ismerős arcok: piciny gyermek, 
alig 3 éves, siet felénk, s biztatásra késztet. Parányi kis lába dobbanása, 
tapsoló kis keze hív és küld a folytatásra. Már-már ólomként nehezedő 
sajgó lábbal elérünk a vasútállomásra. Megcsináltuk, szívünkben öröm, 
az első távot. Segítőink, kik nélkül nem éreznénk biztonságban ma-
gunkat, csomagjainkkal és terített asztallal fogadnak a mátraszőlősi plé-
bánián. Tisztálkodás és vacsora után letesszük matracainkra magunkat 
pihenni. 

Második nap: június 4., péntek 
A reggeli ébredés viccelődéssel és természetesen hólyagjaink számolá-

sával történik. Terülj-terülj asztalkát varázsoltak ismét nekünk. Lassan-
lassan összeszedjük magunkat, és utunkat folytatjuk immár a vadre-
gényes dombságon keresztül. Időközben a kerékpáros zarándokok is 
elindultak otthonról. Ők a közel 70 km-es távot egy nap alatt tekerik 
le. Lelkeinkben felcsendül a sóhaj, csak ne érje őket semmiféle baj! A 
táj még szebb, még gyönyörködtetőbb, hegynek föl, völgynek le, tes-
tet megpróbáltató. De fáradt vándor 
ne csüggedj, ne lankadj, hisz egyko-
ron Jézus érted is halt. Hordta értünk 
keresztfáját, s küldi most is csügge-
dőnek világát. Ott van ő minden 
fűben, fában, elnyíló kis virágban. 
Uram, messze még a cél, küldj jelet, 
mi elmémbe felér! Éppen a rétnek 
közepében lehullott szarvasagancs 
heverész. Talán ez a jel, ismét új erőre 
tör. Még egy utolsó nagy emelkedő, 
s a szívek csendesülnek, hisz közel a 
végcél, miért jöttek. Emelkedő tetején 
ifjú sereg, ők a biciklisek, kik elénk si-
etnek. Együtt már a két csapat, kiket 
harangzúgás fogad, s felcsendül a híres 
ének, mi Mária elé vezet. 

„Szeretettel jöttünk hozzád Szép Szűz 
Mária, ...” /Szentkút csillaga 6. ének/ 
Elé visszük örömünket, bánatunkat. 
Oltalmába ajánljuk váro sunkat. Ígér-
jük, jövőre újra jövünk, s fiataljainkat 
is biztatva egy csapat leszünk. 

Hisz mi magunk is őseinktől lestük, 
kaptuk, s míg élünk, folytatjuk! 

Köszönjük a támogatásokat, amit 
kaptunk Jászfényszaru Önkormány-
zatának, Jászfényszaru Sportegyesüle-
tének.  Sándorné Tóth Éva

A június 25-i megnyitón és viselet kiállításon az ifis iglicések képvi-
selték településünket. Az eseményt megnyitotta Pócs János képviselő, 
és jelenlétével meg tisztelte dr. Nagy István agrárminiszter. 

Pálinkamustrával kezdődött a rendezvény, melyen a Jászsági Pálinka 
Lovagrend tagjai értékelték a mustrára nevezett nedűket. Jászfénysza-
ru a Fox-Pálinkaház Kft. kettő termékével – egy alma és egy körte 
pálinkával – nevezett, melyekkel kiemelkedő helyen végzett. Június 
26-án rendezték a Jászsági Aratónap és Birkafőzőversenyt, melynek 
egyik leglátványosabb része a hagyományos kézi aratás és aratóverseny 
volt. Jászfényszaru az aratásban és a főzésben is megmérette magát 

egy-egy csapattal. Az arató 
csapat (kaszás, marokszedő, 
kötöző, tarlógereblyéző, szer-
számélező) 100 m2 őszi árpa 
területet kaszált le. A főző 
csapatnak egy fél birkát kel-
lett feldolgozni, és abból a 
településre jellemző ízvilágú 
pörköltet készíteni. Csapata-
inkat ajándék csomaggal dí-
jazták. Június 27-e a Jászsági 

Virtusvetélkedő napja volt, melyre 16 település csapata nevezett. A 
jászfényszarui csapat tisztességgel és hatalmas lelkesedéssel hajtotta 
végre a feladatokat, melyet ajándékcsomaggal jutalmaztak a szervezők. 
Külön köszönet Győri János Bertalan alpolgármesternek a csapatnak 
nyújtott aktív segítségért.  Kép és szöveg: Szilágyi László

Jászsági Aratónap Jászapáti 2021.

Paraszti arató teríték 

Arató csapat 

Munkában a főző csapat 

Virtus csapat 

Szentkúti zarándoklat 
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Tóth Tibor Podmaniczky-díjat kapott 
A Város- és Faluvédők Szövetsége Hungária Nostra Választmá-

nya Tóth Tibor munkásságát Podmaniczky-díjjal ismerte el. Az 
országosan 16 fő díjazottnak a rangos elismerés az ELTE Egye-
temi Könyvtár pazar épületének gyönyörű olvasótermében került 
átadásra. 

Az ünnepség a V. kerületi Ferenczy István 
utca 12. számú háza előtt vette kezdetét. 
Ebben a házban született báró Podmaniczky 
Frigyes 1824 júniusában. A ház homlokza-
tára a bejárati kapu jobb oldalán elhelyezett 
domborműves emléktábla Kutas László 
(1936-) szobrász, éremművész munkája. Az 
alkotó anyai oldalról a Podmaniczky család-
ból származik. Az emléktáblát készíttette és 
elhelyezte 1994. június 20-án a Budapesti 
Városvédő Egyesület. Az elmúlt 27 évben 
itt a fővárosi egyesület és a kerületi önkor-
mányzat koszorúzási ünnepséget tartott. Az 
ünnepi beszédet Balogh-Madár Emese, az 
V. kerület alpolgármestere tartotta, felidézve 
a jeles férfiú emlékét, sokrétű munkásságát, 
amelynek köszönhetően Budapest világvá-
rossá fejlődhetett. Az ünnepségre nemcsak 
az idei díjazottakat, hanem az 1982-ben ala-
pított kitüntetés valamennyi élő résztvevőit 
is meghívták. A Hungaria Nostra minden 
évben megrendezi a díjazottak találkozóját. A megemlékezők, többek 
között az országos szövetség, Lipótváros elöljárói, Budapesti Városvé-
dő Egyesület, valamint Podmaniczky leszármazottjai elhelyezték ko-
szorúikat az emléktáblánál. 

A megemlékezést követően az egybegyűltek átvonultak a szomszédos 
ELTE Egyetemi Könyvtárba, ahol a könyvtár helyettes vezetője szólt 
az 1876-ban emelt épület történetéről, és bemutatta az intézményt. Az 
olvasóterem megtekintése után a kitüntetettek – többek között Tóth 
Tibor – a szövetség elnökétől, az idén a főváros díszpolgárává válasz-
tott Ráday Mihálytól vehették át a Podmaniczky-díjat „hazánk épített 
öröksége megóvásában végzett kimagasló munkájukért”. A díszes oklevél 
a Kő Pál (1941–2020) Kossuth-díjas szobrászművész, egyetemi tanár 
által készített 90 mm átmérőjű 4 mm vastagságú bronzplakettet kí-
sérte. Az előlapján báró Podmaniczky Frigyes arcképe, a hátoldalán 
Pallasz Athéné látható. 

Tóth Tibor munkásságát méltató laudáció, amely a díjátadás előtt 
elhangzott: „Tóth Tibor egyik meghatározó egyénisége Jászfényszaru és 
a Jászság kulturális életének. Neve elválaszthatatlanul összeforr a jász-
sági civil mozgalom kialakulásával és megerősödésével. 1993-ban egyik 
kezdeményezője volt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalapításának, 
amelynek elnöki tisztét az alakulás óta betölti. A FÉBE napjainkban is 
kiválóan működő civil közösség, amely példaértékű munkát végez a város 
és az elszármazott fényszaruiak közötti kapcsolattartásban. Működésü-
ket kiemelkedő hagyományápoló, városvédő, értékteremtő és értékmegőrző 
tevékenység jellemzi. Ennek ékes példája a Kiss József Helytörténeti Ku-
tatócsoport, a Színházbajárók Baráti Csoportja, a Szűcs Mihály Huszár 
Bandérium, a Borostyán Társastánc Klub, Ifjúsági Klubok megalapítása 
vagy pénzügyi működtetése. Civilház, Teleház pályázati úton való létre 
hozása, a helyi Értéktár gyarapítása. Ezen tevékenységek fáradhatatlan 
irányítója, szervezője. 

Kezdeményezője, megvalósítója volt számos kulturális örökség, köztéri 
emlékmű, dombormű, emléktábla, emlékfa létrehozásának, meglevő ke-
resztek, szobrok, emléktábla, sírok, kripta megmentésének, felújításának. 
Helytörténeti kiadványok, emlékérmek, hangzóanyagok, újság, emlékbé-
lyegek írása, szerkesztése, kiadása. FÉBE-bál elindítása, történelmi emlék-
ünnepségek, évfordulók, találkozók, konferenciák, kulturális események, 
kiállítások rendezése, ismeretterjesztő előadások, kirándulások szervezése. 

Széleskörű kapcsolatot tart fenn a Jászság kulturális intézményeivel, 
hagyományőrző és civil baráti közösségeivel. Különösen nagy múltra te-
kint vissza a Jász Múzeummal való együttműködése, amely révén számos 
szép közös munka valósult meg az elmúlt évek során. Így: a Redemptio 
című honismereti lap beindítása, cikkek írása, tudományos-ismeretterjesz-
tő kiadványok széleskörű terjesztése, rendezvények népszerűsítése. A Jász 
Múzeummal való közös hagyományőrző munka egyik legszebb eredménye 
az 1998-ban Jászfényszarun megrendezett Jász Világtalálkozón az első 
újkori jászkapitány megválasztása volt, amelynek előkészítésében aktív 
szerepet játszott. 

Tóth Tibor egész eddigi életét a 
kultúra, a hagyomány, a város-
védelem és a Jászfényszarun élők 
szolgálatába állította, munkássága 
példaértékű és méltó a Podmanicz-
ky-díjra.” 

A kitüntetettet elkísérte felesége és 
unokája Lara, valamint Kiss Dávid 
Sándor, a FÉBE elnökségének tagja. 
Elsők között gratulált Jászberény két 
korábbi Podmaniczky-díjasa: Hor-
tiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum 
igazgatója és Bolla János, a jászberé-
nyi Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnöke, emeritus jászkapitány. 

A frissen kitüntetettek egy csoport-
kép elkészítése után, hozzátartozóik-
kal a június 10-én átadott Rumbach 
Sebestyén utca 11-13. szám alatt lévő Zsinagógába sétáltak át. A ko-
rábbi díjazottak pedig a könyvtárépület egyéb helyiségeivel és néhány 
ritkasággal ismerkedhettek meg. 

15 perces gya-
loglás után pil-
lantottuk meg a 
már kívülről is 
impozáns épüle-
tet, amely a nagy-
közönség előtt 
júliusban nyílik 
meg. A zsinagó-
gát a 27 éves bécsi 
szecessziós épí-
tész, Otto Wag-
ner 1869-ben 
tervezte, a kivite-
lezést is irányította, amely 1872. október 1-jére készült el. A máso-
dik világháború során jelentős károkat szenvedett az épület. Kisebb 
állagmegóvásban részesült, raktározásra használták, a tető beázás miatt 
régóta üresen állt. Az épületet a zsidó hitközség 2006-ban megkap-
ta, felújítására gyűjtést szervezett. A magyar állam 3,2 milliárd forint 
hozzájárulásával az eredeti szépségében négyéves munkával helyreál-
lították. Szakrális funkciója mellett innovatív elemekben bővelkedő 
közösségi és kulturális térként is fogják használni a „kis zsinagógát”, 
így koncertek, kiállítások megrendezésére. Az eredeti padok megsem-
misültek, helyettük székeket helyeztek el. A középen álló tóraolvasó 
állvány egyéb rendezvények esetében a padlószint alá süllyeszthető. Az 
épületben kávéház, szalon és konferenciaterem, kiállítóterem, múze-
umpedagógiai foglalkozásokhoz is használható szobák kaptak helyet a 
második és harmadik szinten. 

A páratlan szépségű épületben a vezető építész és egy művészettörté-
nész kalauzolta a díjazottakat. Javaslom, aki teheti, térjen be a csodá-
latos épületbe.  Dr. Kiss Dávid Sándor 

Oklevél Tóth Tibor 

A bronzplakett előlapja 

A bronzplakett hátlapja 

Emléktábla 
Fotó: Dr. Kiss Dávid Sándor

Zsinagóga kupola részlet 
Fotó: Szabó Lara 
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lattartás, a kórházi oltási munka szervezése a feladatok gyors és sikeres 
elvégzése érdekében. Munkájával nagyban hozzájárult a Jászságban, 
ezen belül Jászfényszaru oltásra jelentkező lakosainak folyamatos, 
zökkenőmentes oltásához. A pandémia alatt – a sok túlmunka mi-
att – nem volt ideje kedvenc időtöltésére, az olvasásra, a családra is 
kevés idő jutott. Kívánjuk, hogy a pandémia elmúlásával hobbijára és 
a családra is több ideje legyen. 

Gratulálunk az elismeréshez, és köszönjük a járvány ideje alatt 
végzett áldozatos munkáját.  Kép és szöveg: Tóth Tibor

A jászberényi Szent Erzsébet Kórház-
ban június 30-án tartották a Semmel-
weis-napi ünnepséget, melyet megtisz telt 
jelenlétével dr. Müller Cecília országos 
tisztifőorvos. Az ünnepségen többek-
nek elismerést és kitüntetést adtak át. 
Jávorcsik Józsefné jászfényszarui lakos 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara díját kapta kimagasló mun-
kájáért. 

Jávorcsik Józsefné Radics Ilona a Hat-
vani Bajza József Gimnázium és Szak-
középiskolában érettségizett, és szerzett 
egészségügyi szakképesítést. Később – 
munka mellett – Gyulán az Egészségügyi 
Főiskolán diplomázott. 

Hatvanban az Albert Schweitzer Kór-
házban helyezkedett el, ahol kardioló giai 
szakasszisztensként 23 évig dolgozott. Jászfényszarun fogszakorvos 
alkalmazta, majd háziorvos mellett volt asszisztens más településen. 

2013-ban a jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési 
Projektjéhez hívták programok szervezésre. A projekt megvalósulása 
után a Fizikoterápia – Reumatológia – Gyógytorna vezetőasszisztensi 
beosztásban dolgozott tovább. Hozzá tartozott még az egynapos szem-
műtétek koordinálása. 

A koronavírus megjelenése után oltási koordinátori megbízást ka-
pott a kórházban. A harmadik hullámban feladata volt a megyei tisz-
tiorvosi szolgálattal és a Jászság háziorvosaival való folyamatos kapcso-

Mindenkinek köszönöm, aki bármilyen módon és formában a Vá-
ros- és Faluvédők Szövetsége Hungária Nostra Választmánya által 
részemre adományozott Podmaniczky-díj kapcsán a kitüntetéshez 
gratulált! 

A szövetség a kulturális értékek megőrzése, védelme és új értékek 
létesítése elismerésére alapította a kitüntetést, amit személyeknek és 
közösségeknek egyaránt adományoz. A felterjesztők és az adományo-
zók döntése alapján dől el, hogy egyén vagy közösség kapja a díjat. 
Jelen esetben egy szervezet képviselője mellett döntöttek. Személye-
men túl a kitüntetés szól a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, az általa 
létrehozott Jászfényszaruért Alapítványnak, az egyesület tagjainak, a 
kurátoroknak, a jászfényszarui lakosoknak, az elszármazottak egy ré-
szének, Jászfényszaru Város Önkormányzatának és mindenkinek, aki a 
város szépítésén, értékeinek megóvásán, újak létrehozásán valamilyen 
formában dolgozott és dolgozik. 

Egy ember részben szervezi, koordinálja, ötletekkel és példamu-
tatással segíti, végzi ezt a munkát. 

Ez a terület, amit pénz nélkül megvalósítani nem lehet. Szükség van a 
jószándékú adományozókra, a SZJA 1%-os felajánlásokra, pályázatok-
ra, az önkormányzat anyagi támogatására, néha a kétkezi munkára is. 

Jó példa erre a Tanítók emlékműve, az Orvosok emléktáblája, a Vas-
út-tanyai emlékmű, a Homoktanyai emléktábla, amelyek kizárólag 
adományokból valósultak meg. Több kulturális érték felújítása kis rész-
ben adományokból, nagyobb részben támogatásból jött létre. 

Szerencsés, hogy a város vezetése, a polgármester, a képviselők 
is kiemelten kezelik az örökségvédelmet, az új értékek folyamatos 
létrehozását, így a civil kezdeményezésekre mindenkor nyitottak 
és támogatók. 

Ezt a kitüntetést a Jász Múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit 
felterjesztése alapján kaptam, köszönöm szépen Neki. 

Az elismerést Jászfényszaru Város Közösségének ajánlom, hogy 
tovább ösztönözzön mindenkit szeretett városunk szebbé tételére. 

A magam részéről, mint eddig, erőmhöz, koromhoz képest to-
vábbra is teszem a dolgom, különösen akkor, ha a város vezetése 
és lakossága továbbra is bármilyen formában anyagilag támogatja az 
örökségvédelmet, az új értékek létrehozását.  Tóth Tibor

A magyar egészségügy napja vagy Semmelweis-nap Magyarorszá-
gon 1992 óta, minden év július 1-én megtartott ünnepnap. Ezen a 
napon 1818-ban Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác ma-
gyar orvos, az „anyák megmentője”. A 2010. évi törvénymódosítással, 
2011-től munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók és az 
egészségügyben dolgozók számára Magyarországon. 

Hatvanban az Albert Schweitzer Kór-
házban június 29-én tartották meg a 
Semmelweis-napi ünnepséget, melyen 
kórházi kinevezéseket és elismeréseket 
adtak át. Országos elismerést vehetett 
át városunk lakosa, Palóczné Hornyák 
Margit, a szülészet-nőgyógyászati osz-
tály főnővére. A Magyar Ápolási Egye-
sület Elismerő Díszoklevél kitüntetést 
és ezüst kitűzőt adományozott kima-
gasló szakmai és egyesületi munkájáért. 

Keveseknek adatik meg az, hogy egy 
életen át egy munkahelyen dolgozhat. A 
kitüntetett 1981. július 1-én állt mun-
kába a hatvani kórház szülészeti osztá-
lyán. Szülésznői szakképzettsége mellé 
egészségügyi menedzseri végzettséget is 
szerzett, melyet jól tudott kamatoztatni 
a munkájában. Az Albert Schweitzer 
Kórházat és a Szülészeti Osztályát min-

dig második otthonának tekintette. Munkáját nagy szorgalommal és 
hivatástudattal végezte, melyet vezetői is elismertek. 19 év szülésznői 
tevékenysége után kinevezték a szülészet-nőgyógyászati osztály főnő-
vérének, mely feladatát 21 éven át látta el. A negyven év alatt számos 
gyermek születését segítette. Több mint száz jászfényszarui újszülött is 
a kezei között látta meg a „napvilágot”. 

Szakmai munkája mellett a közösségi munka végzésében is példát 
mutatott. Nagy szerepe volt a Samsung és az Albert Schweitzer Kórház 
között létrejött együttműködési megállapodás és a szülészeti osztályon 
kialakított Samsung családi szoba megvalósításában. Többször szerve-
zett kihelyezett nőgyógyászati szűrővizsgálatot Jászfényszarun is. Sok 
éven keresztül aktív része volt a hatvani kórházban megrendezett Szü-
letés Hete és az Anyatejes Világnap tartalommal való megtöltésében. 
A hatvani Egészségfejlesztési Irodában szülésfelkészítő tanfolyamot 
tartott, szülésznőként aktívan részt vett a várandós kismamák gondo-
zásban is. Az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány kuratóriumának 
tagjaként kapcsolatrendszerével segítette és továbbra is segíti az alapít-
vány anyagi bázisának növelését. 

Szakmai munkáját és közösségi tevékenységét már többször elismer-
ték. 2013-ban Miniszteri elismerő oklevelet, 2019-ben Heves me-
gye szakdolgozója díjat kapott. 

Az Albert Schweitzer Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán le-
dolgozott 40 év munkaviszony után 2021. július 1-től megkezdi meg-
érdemelt nyugdíjas éveit. Tudásával, tapasztalatával továbbra is segíti a 
kismamákat. Nyugdíjasként még több időt szeretne tölteni gyermeke-
ivel és férjével. Továbbá olyan szabadidős tevékenységgel kíván foglal-
kozni, amire eddig nem volt ideje és alkalma. 

Gratulálunk a szép, gazdag, elismert életúthoz! Nagyon boldog és 
hosszú, tartalmas nyugdíjas évtizedeket kívánunk!  Tóth Tibor

Köszönet 

Jávorcsik Józsefné elismerése 

„Szülésznőnek lenni 
a legszebb hivatás” 

Jávorcsik Józsefné 
az elismerő oklevéllel 

Palóczné Hornyák Margit 
a kapott elismeréssel 

Fotó: Facebook 
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„Közösségépítő Kultúránk” a Bedekovich Népfőiskola keretében 
A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) idén is meghirdette a 

„Közösségépítő Kultúránk” előadóművészeti programsoroza-
tot együttműködő partnereivel. Az NMI Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatóságának szervezésében, Rónyai László igazgató 
irányításával a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság tagjai-
nak, együttműködő szervezeteinek, közművelődési intézmények 
munkatársainak egész napos közösségi program keretében térítés-
mentes részvételi lehetőséget biztosított Lakitelken (Bács-Kiskun 
megye) a Hungarikum Liget, színházi előadás és a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Székházának látogatására. 

A Nemzeti Művelődési Intézet állami közfeladatot ellátó orszá-
gos szervezet, amely a hazai művelődési házak szakmai munká-
jához nyújt módszertani segítséget. Többek között képzésekkel, 
kutatásokkal, szakmai konferenciákkal, módszertani tanácsadással és 
kiadványokkal segíti a művelődési házakban dolgozó szakembereket. 
Tevékenysége és szolgáltatásai a Kárpát-medencei szervezetek számára 
is elérhetőek. 

A másfél hónapig tartó programsorozat alatt a kapcsolódó helyszí-
neken naponta 420-450 fő, közel húszezer – a közösségépítő munka 
iránt elkötelezett – értékorientált civil közösség, kulturális szakember 
és érdeklődő részesülhet a komplex művészeti és közösségi esemény 
élményeiből. Az utazás közös különjáratú busszal történt az NMI 
megyei irodájának szervezésében a közművelődési asszisztens bevo-
násával. 

A programsorozat célja többek között, hogy a résztvevők megismer-
jék a Nemzeti Művelődési Intézet, a Lakitelek Népfőiskola Ala-
pítvány tevékenységét és központját; megismerjék a közművelődés 
kultúraközvetítő, közösségépítő szerepét. A program első állomásán 
a Lakitelek – Tőserdő Kempingben a Békéscsabai Jókai Színház 
előadásában Dario Niccodemi „Hajnalban, délben, este” című olasz 
vígjátékát tekinthettük meg. Elegáns, kedves, harmonikus – talán így 
jellemezhető leginkább az előadás. A feledhetetlen forró hangulatot 
nemcsak a kánikulai hőség biztosította, hanem a színészek kiváló játé-

ka is, Földesi Ágnes és Czitor Attila nagyszerű játékkal örvendeztette 
meg a közönséget. 

Az előadások után az egészségbiztonsági előírások érdekében a részt-
vevők kisebb csoportokban járták be a Hungarikum Ligetet, a Nem-
zeti Művelődési Intézet új székházát. A Liget építményei, közösségi 
terei szinte hónapról hónapra folyamatosan gyarapodnak, bővülnek: 
Hotel Club Tisza Wellness és a Hungarikumok interaktív kiállító-
ház, gyógyfürdő, tanuszoda, szoborparkok, Szent István-kápolna, 
jurtatábor, footgolf-pálya, Borkatedrális, pálinkafőzők gyűjteménye, 
csillagvizsgáló, illetve egy ezer főt befogadni képes Kárpátia rendez-
vényház, Kincsem Lovarda. A szolgáltatások mindenki számára elér-
hetőek. 

A több mint négyezer négyzetméter alapterületű, klasszicista jegye-
ket hordozó székház homlokzatán – Makoldi Sándor műve alapján 
– szalagszerű díszítőelemek, frízek mutatják be a teremtésmítosz és 
a magyar őstörténet legfontosabb pillanatait. A sors tragédiája, hogy 
a művész már nem élhette meg a megvalósítást, a munkákat lánya 
irányításával végezték. Ezek a történetek iránytűként szolgálnak a ma-
gyar nemzet gyökereinek, küldetésének megértéséhez, valamint segíte-
nek, hogy tetteinkkel magunk is hozzájáruljunk az egyedülálló magyar 
kultúránk megőrzéséhez, átörökítéséhez és gyarapításához. 

A székház a szerves műveltség értékeit, szimbólumait hordozza mind 
a külső homlokzaton, mind belső tereiben. A homlokzat vakolathímeit 
Grátz Antal építészmérnök tervezte, a közösségi termekben elhelye-
zett egyedi batikfüggönyök Makoldi Gizella textilművész munkái. 

A Nemzeti Művelődési Intézet székházának tetőtéri rózsakertjé-
ben található a magyar nemzet összetartozását jelképező Emlékezet 
tornya, s az abban elhelyezett „Magyarság Harangja”, melyet június 
4-én, a trianoni békediktátum 100. évfordulójára szervezett megem-
lékezésen avattak fel, csatlakozva a nemzeti összetartozás napja ese-
ménysorozatához. 

Október 3-tól a harang minden nap azonos időben – 15 óra 13 
perckor, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását kimondó Alap-
törvény aláírásának (2011. április 25. 15:13’) perceiben – szólal meg 
a lakiteleki székházban, hogy egy-egy település egykori egyleteire, ci-
vil szerveződéseire, a közösség által elért eredményekre emlékeztesse a 
magyarságot. 

A fiatalabb generációt egy új fejlesztéssel szólítják meg. A szék-
házban a szerves magyar műveltség szellemiségét többek között az 
épület kerengőjéből kiinduló Napút is gazdagítja. https://naputon.
hu/kukkants-be Ez a valós és virtuális túra tizenkét állatövi jelképből, 
valamint két kiegészítő csillagképből áll, és az épület földszinti foga-
dóterének padlójába süllyesztett bronzplakettektől indul. A látogatók 
a zodiákus jelekhez kapcsolódó háttér információkat egy kifejezetten 
erre a célra fejlesztett alkalmazáson keresztül, a NapútOn nevet viselő 
applikáción érhetik el. A felületen a témához kapcsolódva – sok egyéb 
mellett – népzenei részletek, népművészeti alkotások, motívumok, 
szakkönyvek, valamint rajzfilmek segítségével ismerhetik meg a láto-
gatók a szerves magyar műveltség gazdag tárházát. 

A székház közösségi termei a közművelődési szakma kiemelkedő kép-
viselőinek, Beke Pálnak (népművelő, közösségfejlesztő https://www.
youtube.com/watch?v=kJ-V9anL5Wk ), dr. Balipap Ferencnek (köl-
tő, szociológus, szociálpolitikus, népművelő, közösségfejlesztő http://
hetedhethatar.hu/hethatar/?p=55046&fbclid=IwAR05Ry15VZcMYK
zBhMObauOMZelpBQaEQ_Q7sdWE_ZZsqY_xWYgO4bNd9S8) 
és Kígyós Sándornak (szobrászművész, népművelő és tanár https://
www.youtube.com/watch?v=jS4BoWY4LfU) állítanak emléket. A ter-
vező Szabó János építészmérnök, belsőépítésze Szenes István volt. 

A hiánypótló programsorozat szervezője a Nemzeti Művelődési Intézet, 
az eseménysorozat megvalósításában a Kárpát-medencei Művészeti Nép-
főiskola és a Népfőiskola Alapítvány vesz részt. A rendezvény fő támoga-
tója az Emberi Erőforrások Minisztériuma Lázár Ervin Programja. Az 
előadások kiválasztásában a Déryné Program nyújt szakmai segítséget. 

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A fotókat Kovács Béláné Pető Magdolna készítette.
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Megtisztelő felkérésnek tett eleget a Bedekovich Népfőiskola. 
Az ÉRTÉK-TÉR-KÉP program keretében a Szolnoki Utazás Ki-
állításon „jó gyakorlatként” mutatták be, hogyan is került id. 
Bedekovich Lőrinc geodéta munkássága a Megyei Értéktárba. 

Minden év tava-
szán, a Szolnoki 
Utazás Kiállításon, 
a hazai régiók saját 
turisztikai ajánlatai-
kat mutatják be az 
Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központ-
ban, a térség egyik 
leghangsúlyosabb 
rendezvényén. A jú-
nius 25-i hétvégén a 

megye együttműködő településeinek részvételével tartották a 22. Szol-
noki Utazás Kiállítást és a Nemzeti értékek napját a szolnoki Hild té-
ren. Kiemelt szerepet kaptak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei telepü-
lések helyi és megyei értéktárában szereplő értékei és hungarikumaink. 

A teljesség igénye nélkül említhetjük itt a vert csipkét, a tiszavirágzást, 
a Szolnoki Művésztelepet, a magyar szablyavívást, Verseghy Ferenc 
szellemi örökségét és id. Bedekovich Lőrinc geodéta munkásságát. 

A Szolnoki Utazás Kiállítás fókuszában idén az ÉRTÉK-TÉR-KÉP 
– Szakmai konferencia szerepelt. Az ÉRTÉK-TÉR-KÉP egy innovatív 
program, mely lényegesen hozzájárul a járványhelyzet okozta nehézsé-
gek túléléséhez, és remélhetőleg a térség fejlesztésében is nagy szerepet 
játszik majd. Ebben a programban a szervezők célja volt a települések 
helyi értékeinek, egyediségének feltérképezése, megismertetése, meg-
őrzése, a nyilvánosságuk megteremtése. A programban szakemberek 
által nyújtanak segítséget a feltáró munka folyamatához, kutatási ered-
mények, tárgyi emlékek, leletek, ereklyék feltérképezéséhez a települé-
sek múltjából. 

Szakmai konferen-
ciával kezdődött a 
rendezvény. Köszön-
tőt Molnár Lajos 
Milán, az Aba-No-
vák Agóra Kulturális 
Központ ügyvezető 
igazgatója mondott, 
majd a „Kulturális 
örökségeink” – véd-
jük vagy mentsük? 
címmel hallhattunk felvezető előadást Farkas Évától, aki a Nemzeti 
Művelődési Intézet kutatófejlesztő munkatársa. ÉRTÉK-TÉR-KÉP 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében címmel dr. habil. Barna Gábor 
DSc egyetemi tanár vonatkozó kutatási anyagát, eredményeit ismer-
hettük meg. Ezt követően Horváth Gergő igazgatóhelyettes, Magyar 
Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára és Ko-
vács Béláné Pető Magdolna elnök, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság előadása, mint „jó gyakorlat” került bemutatásra: „A tele-
pülési értékek kutatásának lehetőségei egy élő példán keresztül – 
Jászfényszaru és id. Bedekovich Lőrinc” címmel. A szervező intéz-
mények további együttműködési szándékukat is megerősítették. 

A nap során a Megyei Értéktár kincsei, fotókiállítások, csipkeverő, 
ejtőernyő-hajtogató és szablyavívó bemutatók mellett a települések 
művészeti csoportjai is felléptek. Mindkét napon látványfőzés, házi 
csigatészta készítés, őstermelői és kézműves vásár várta a szolnokiakat 
és a megyéből érkezőket, akik karcagi Ferdinánd fánkot, karcagi birka-
pörköltet, szolnoki gulyáslevest, hidai pogácsát is kóstolhattak. 

A rendezvény az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság tá-
mogatásával valósult meg. 

Kovács Béláné Pető Magdolna 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Fotók forrása: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ közösségi 
oldala 

Több mint két évtize-
des Bihar megyei kultu-
rális kapcsolat, sokszínű 
együttműködés eredmé-
nyeként a Bedekovich Lő-
rinc Népfőiskolai Társaság 
„Madárlesen a Jászságban” 
című fotókiállítási anya-
ga július 17-étől a hónap 
végéig Nagyváradon kerül 
bemutatásra a Kanonok 
sori galériában. 

A Tibor Ernő Galéria 
(TEG) 1990-ben alakult 
Nagyváradon egy marok-
nyi lelkes képzőművészettel 
foglalkozó csoport által. El-
sődleges célja a nagyváradi 
kulturális élet színesítése, al-
ternatívák kínálása nemcsak a képző, hanem az összművészeti alapon 
is. A rendszeres kiállításokon kívül irodalmi, zenei, színjátszó esteknek 
és egyéb kulturális és jótékonysági összejöveteleknek is helyt adnak. 

A TEG három egymást átfedő formában önállóan működik, mint 
alapítvány, alkotóstúdió és kiállítóterem. Támogatója a Nagyváradi 
Római Katolikus Püspökség és a Bihar Megyei RMDSZ. 

A kiállítótermeket az alapító tagok több mint egy éves munkával 
Nagyvárad egyik kulturközpontjává varázsolták. Több mint 300 cso-
portos és egyéni kiállítás, számtalan koncert, irodalmi est színhelye 
volt. A galéria tagjai évente alkotótáborokat szerveznek, több hazai 
és nemzetközi tárlaton vesznek részt. Nyitott formációként szívesen 
fogadnak új tagokat. A folyamatos eseménysorozatokon kívül rend-
szeres heti megbeszéléseken egyeztetik a programokat az eljövendő 
kiállításokat, azok szervezését. A vezetőket demokratikus szavazással 
választják. A galéria jelenlegi, új művészeti vezetője a székelyudvar-
helyi születésű Csathó Töhötöm képzőművész. Sokféle területen 
otthonos, hiszen fest és rajzol, az elvontságot és a realista ábrázolás-
módot egyaránt szereti, emellett szobrászkodik vagy épp kőfaragással 
foglalkozik. Az alkotóközösség tagjai munkájukkal elérték, hogy helyi, 
országos és összmagyar szinten is a TIBOR ERNŐ GALÉRIA ismert 
és elismert név és látogatott hely legyen. 

A Galéria a Kanonok sor 11. sz. alatt, Nagyvárad patinás központjá-
ban a Nagyváradi római katolikus püspöki palota közelében, azzal 
szemközti oldalon található. A Kanonok-sor barokk emléképület, 253 
méter hosszú folyosó, 56 pillérből áll, és 10 épületet köt össze. Több 
szakaszban, több mint 100 éven át, 1753–1875 között építették Franz 
Anton Hillebrandt tervei és Forgách Pál akkori püspök elképzelései 
alapján. 

Az eseményről a későbbi lapszámban tudósítunk. 
Kovács Béláné Pető Magdolna

Dr. Kuti György (1921–1994) a FÉBE alapító-
tagja, Jászfényszaru város posztumusz díszpolgára 
születésének 100. évfordulója – szeptember 2. –  
alkalmából az egyesület emlékpostabélyeget je-
lentet meg. 

A közgyűlés előtt 16 órakor a földszinti kiállí-
tótermekben Zsólyominé Kiss Mária kortárs festő alkotásaiból 
nyílik kiállítás, melyre tagjainkat és a művészetbarátokat szeretettel 
várjuk. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete cikluszáró elnökségi ülését au-
gusztus 6-án tartja. Az éves közgyűlésére, az egyesületi kitüntetések 
átadására, a tisztségviselők, elnökségi és Ellenőrző Bizottsági tagok 
megválasztására szeptember 3-án (pénteken) du. 17 órakor a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében ke-
rül sor. Az összejövetelre minden tagunkat elvárjuk.  Tóth Tibor

NEMZETI ÉRTÉKEK NAPJÁN A JÁSZSÁG MADARAI 

FÉBE–hírek
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Adok-kapok, Szórakozva jótékonykodom! Beszámolók

1. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete szervezésében és 
segítői által megrendezésre került június 3-án a jótékonysági nap a 
jászfényszarui sportcentrumban, ahol az adomány és a jó érzés is meg-
valósult. Az egymás iránti szeretet jegyében zajlottak az események, 
ahol sok vállalkozó és helyi civil szervezet és intézmény támogatta az 
eseményt. Ha ezt értékelni kellene, csillagos 5. Gratulálunk! Az ilye-
nektől lehet gazdag a város. 

A rendezvény támogatóinak névsora és az adományok tételes fel-
sorolása az egyesület Facebook-oldalán olvasható. Várjuk a további 
civil kezdeményezéseket. Itt említjük meg a gazdálkodó szervezetek 
bevonásával megtartott sportnapot, ami szintén jó példa.

2. Régóta dédelgetett álmunk 
válhatott valóra július 3-án, szom-
baton Jászfényszarun. Tavaly 
februárban ült össze csapatunk 
tervezni egy családi adománygyűj-
tő napot, sajnos a járvány fiókba 
tette terveink. Vártuk a lehetőséget, 
és amint zöld utat kaptak a rendez-
vények, azonnal belevetettük újra 
magunk a szervezésbe. Megköze-
lítőleg egy hónapos szervezés után 
felvirradt a várva várt szombatunk, 
és beteljesült az álmunk.

Fő célunk volt, hogy jelentős mennyiségű tartós élelmiszert és 
tisztálkodási szert tudjunk gyűjteni a Gyermekétkeztetési Alapítvány 
javára, ezzel támogatva munkájukat. Mindezt úgy, hogy az adományo-
zóknak szórakoztató családi programokat biztosítunk cserébe.

Programkínálatunkban szerepelt sport, ügyességi játék, szerepjáték, 
kreatív asztal, szépségporta, a legkisebbeknek bébihentergő. Kínál-
tunk zsíroskenyeret, limonádét. Süti anyu programunk keretén belül, 
az anyukák házi süteményekkel készültek, amiket kínáltunk a rendez-
vényre érkezőknek. 

A gyermekeknek nevezési lapot osztottunk belépéskor, ami 9 állo-
máson való részvételre buzdította őket. Mind a süti anyukat, mind 
a játékunkban résztvevő gyerekeket a rendezvény végén sorsolás út-
ján nyereményekkel díjaztuk, amit szintén a felajánlásokból tudtunk 
megtenni. 

A táncoktatás során elsajátíthattunk egy egyszerű koreográfiát, és ezt 
egy flasmob keretén belül zárásként együtt eltáncoltak a résztvevők. 

A gyerekek valódi színkavalkádot alkottak a szépségportán tevékeny-
kedők jóvoltából. Ki sem látszottunk a színes hajfonatokból, vidám 
színű körmökből, csillámtetkós, arcfestős hercegnőkből és szuperhő-
sökből. 

Sporttevékenységekben pedig igen széles skálán válogathattak a gye-
rekek: futball, kézilabda, gymstick, amerikai futball, öttusa pálya. Az 
igazi nagy sikert az exatlonos csapat jelenléte aratta. Hihetetlen alázat-
tal, kedvességgel, szeretettel voltak az emberek irányába. 

Rögtönzött exatlon pályánkon igazi megmérettetésben volt része a 
gyerekeknek, melyben az exatlonosok voltak a segítségükre. 

A társasjáték klub ismét velünk volt, szintén nagy sikerrel, s a 
Lumina Cornu szerepjáték csapata is ámulatba ejtette a gyerekeket. 

Tűzoltóink vizes célba „lövése” pedig nem csak szórakoztató volt, 
de igen hűsítő is a melegben. Kreatív foglalkozásunkat pedig az óvó 
nénik tették felejthetetlenné. 

És hogy mitől volt igazán sikeres ez a rendezvény? Tőletek, akik ott 
voltatok! Ennyi boldog és mosolygós embert rég láttam együtt! 

Közös volt a célunk, és itt tényleg egy ritmusra dobbant a szívünk! 
Sikeres volt az adománygyűjtés, aminek egy részét már el is szállítot-

ta a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnöke és munkatársa. 
Nem csak tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket kaptunk, hanem 

ettől sokkal többet. 
Leírhatatlan az a szeretet és boldogság, amit minden egyes résztvevő 

átélt a rendezvényen! 
Hálásan köszönjük nektek, fantasztikus emberek vagytok! 

Háfra-Sóti Bernadett

Bár ugyancsak a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár támogatá-
sával tudtunk ismét „csetreszkedni”, külső helyszínen tartottuk foglalko-
zásunkat. Csapattagunk, Erzsike otthonában biztosított nekünk terepet. 
13 fővel és rengeteg kisgyermekkel töltöttünk el két igen hangos, nevetős 
órát. Textiltáskák egyedi dekorálása volt a feladat, és kerti tündérfény lám-
pást készítettünk. Hálás köszönet minden résztvevőnek, házigazdának! 
 Háfra-Sóti Bernadett

Ismételten Csetresz WS, 
nem megszokott környezetben 

Fo
tó

: K
ov

ác
s M

ár
to

n
Fo

tó
: K

ov
ác

s M
ár

to
n

A jobb oldali képen Molnár Kitti, Háfra Sóti Bernadett, valamint 
Szántai Tibor látható a résztvevők környezetében. Fotók: Kovács Márton
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A Jászfényszarui Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei 

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021-ben három 
jó tanuló diákot jutalmazott és a képviselők támogatták 32 gyermek 
júliustól augusztus végéig való táboroztatását. 

2021. 07. 17-én megtartottuk a családi nappal egybekötött kulturális 
napunkat. (Képes beszámolónk a 19. oldalon.) Délelőtt a szemétszedésé, 
a szemlélet formálásáé, a sport- és ügyességi játékoké délután pedig a 
szórakozásé volt a főszerep. A rendezvényt Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármesterasszony nyitotta meg. A kulturális program szereplői vol-
tak: Reményi Alexander verset mondott, Fekete Csilla énekelt, Ürmös 
Sándor és zenekara népi zenét játszott, Farkas Zsolt nótaénekes, Bara-
nyiné Radics Edit, Baranyi Dávid, Raffael Lajos énekeltek, láthattuk 
a Jackson Klub táncprodukcióját, s örömmel hallgattuk Jáger János és 
barátai műsorát. A jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
megköszöni Jászfényszaru Város Önkormányzatnak, a Gamesznak, 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak, a 
Terasz fagyizónak, a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete 
Jászfényszarui Csapa tának a támogatást. 

Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak, és segítettek a rendez-
vényünk sikeres lebonyolításában.  Glonczi Rudolf

Katonai gyakorlaton az USA-ban
Jászfényszaruról 

Nagy Bence beszámolója
Ez év júniusában az OHNG2021 elnevezésű hadgyakorlaton vet-

tem részt az USA beli Fort Polk bázison. A kiutazásunkat egy 2 éves 
felkészülési időszak előzte meg. 

A kiérkezésünk utáni első hetün-
ket aklimatizálódással és a helyiekkel 
való ismerkedéssel töltöttük. 

A következő két hét a feladat vég-
rehajtásról szólt. A helyi erőkkel 
együttműködve változatos feladat-
köröket láttunk el. Ebbe beletarto-
zott a táborőrzés, konvoj kísérése és 
rádióállomás biztosítása is. 

Az ottani időjárás, a magas pára-
tartalom, a nagy meleg és a terep-
sajátosságok nehézséget jelentettek, 
hiszen ezt az időszakot jórészt a sza-
bad ég alatt, valamint egyszemélyes 
sátrakban töltöttük. 

Az utolsó héten alkalmunk nyílt 
egy gyors városnézésre is New Or-
leans városban. 

Összességében egy embert pró-
báló, de jellemfejlesztő és tartalmas 
időszakot tudhatok magam mögött. 

Szeretném megköszönni ezúton 
is édesanyám és barátnőm támoga-
tását, akik nélkül ez nem sikerült 
volna. 

A Mozdulj! Közhasznú Egyesü-
let országos, integrált vers- és novel-
laíró pályázatot hirdetett „A Magyar 
Tenger csodái” címmel. A pályázat 
témája: a Balatonhoz kötődő él-
mények, tájegységeihez kapcsolódó 
kulturális örökségekkel kapcsola-
tos történetek, földrajzi szépségek 
megidézése versben vagy prózában. 
A pályázat témakörét a Balaton-
hoz, mint tájegységhez kötődő 
hungarikumokból vagy nemzeti, 
megyei értékekből is választhatták. 

A nyílt pályázaton életkortól, 
lakhelytől, foglalkozástól, egészségi 
állapottól függetlenül részt vehetett 
minden amatőr alkotó. 

Ézsiás László amatőr versíró, elő-
adóművész, a FÉBE tagja Boglári bordal címmel írt verset a kiírásra. 

A Rák Kati színész vezette ötfős ítészcsapat a vers és felnőtt kate-
góriában a harmadik helyezést Ézsiás Lászlónak adományozta. A 
díjátadó gálára a budapesti Aranytíz Kultúrház Lovagtermében június 
13-án került sor. A díjazott alkotásokat színészek és amatőrök tolmá-
csolták. Ézsiás László versét saját maga adta elő. 

A helyezettek és a különdíjazottak hungarikumokból összeállított 
ajándékcsomagot kaptak. 

Laci eredményéhez gratulálunk, és további sikeres alkotómunkát kí-
vánunk.  Tóth Tibor

Ézsiás László: Boglári bordal 
Arra kértem én egy szép lányt, a kis Klárit, 
Hozzon nekem egy nagy kancsó jó boglárit. 
S dorombolva üljön ide az ölembe, 
Egész este azt suttogja a fülembe, 
Hogy: „szeretlek édes Mackóm mindhalálig, 
Nem érdekel bárki rólad mit is állít. 
Mert a csókod olyan jó, mint a boglári. 
Az a sok rossz: csak szóbeszéd „lári-fári”. 
Látod anyám, jó menyecskét hozok neked, 
A világon legboldogabb anyós leszel! 
Ez a kislány mindent megtesz, bármit mondok, 
Kis házunkból elszöknek majd a nagy gondok. 
Négy-öt kancsó jó boglári, mi az ára? 
Nem emlékszem, hogy is volt az utoljára. 
Én a Klárit jó erősen megöleltem. 
És egyszer csak valamitől fölébredtem. 
És egyszer csak valamitől fölébredtem. 

Előző lapszámunkban Tóth Tibor 
tollából olvashattak Oszvald Nándor 
ékszerész, ötvösművész kiállításáról, 
mely a Jász Múzeumban volt látha-
tó. Oszvald Nándor munkásságához 
ezúton gratulál Jászfényszaru Város 
Önkormányzata. 
Fotó: Nyakék. Régészeti feltárás al-
kalmával talált szkíta ékszer alapján 
készült másolat. 

Ézsiás László alkotói sikere 

Ézsiás László a díjátadó gálán 
a díjazott versét adja elő. 

Facebook-fotó

Várjuk a kézilabdát szerető lányok jelentkezését 
korosztályos csapatainkba!
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat július 17-i rendezvénye képekben
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Kurucz Sándor – Kurucz György közsé-
gi kocsis és Lénárt Teréz szülők gyermeke-
ként – Jászfényszarun, 1934. március 17-
én született. Elemi iskolai tanulmányait 
követően autó- és kismotorszerelőnek ta-
nult. Szülőhelyén és a közeli településeken 
szakmájában nem tudott elhelyezkedni. 
1952-ben az épülő Hűtőgépgyárnál segéd-
munkásként állványozók mellett kezdett el 
dolgozni. 1953-tól hároméves sorkatonai 
szolgálatot teljesített. Leszerelését köve-
tően tanácselnöki segítséggel a KTSZ-nél 
három hónapos próbaidőre alkalmazták, 
ahol értékelték szorgalmas munkáját és 
hároméves szerződést kötöttek vele. Kez-
detben az asztalos részlegnél alkalmazták, 
majd felvették tagnak. A szakmunkásvizs-
gát az asztalos szakmából – 40 évesen –  
1974-ben kiváló eredménnyel tette le. A 
szakmáról ekkor már mindent tudott, de 
egyéb tantárgyi ismeretek elsajátítását is  
hasznosnak találta. 1971-től másodállásban a jól felszerelt otthoni 
műhelyében lakossági igényeket szolgált ki. A KTSZ asztalosaként 
a Budapesti ORION Vállatnak és más cégeknek is minőségi faipa-
ri megbízások teljesítésében vett részt. Az ORION VII. gyáregység 
dolgozójaként az ipari miniszter 1989-ben Kiváló Munkáért kitün-

tetésben részesítette, melyre büszke volt. A 
rendszerváltást követően magánvállalko-
zásba kezdett. Egy vele készült riportban 
elmondta, 1200 darab szerszámmal dol-
gozik három műhelyében. Miután elment 
nyugdíjba, a szakmájában haláláig dolgo-
zott. Sanyi bácsit sokan szerették, mert 
kiváló mestere volt a szakmának, másrészt 
nem volt előítélete senkivel szemben, az 
utóbbi szemléletét szüleitől hozta. Pontos, 
minőségi munkát végzett, az tette boldog-
gá, ha a megrendelő elégedetten távozott. 
Jászfényszarun sok háznál megtalálható 
keze munkája: zsalugáteres ajtók, ablakok, 
lambériák. Szívesen segített másoknak, a 
köznek is. A Rózsa téri kereszt és kerítésé-
nek famunkáit 2001-ben felajánlásként vé-
gezte. Jászfényszaru Város Önkormányzata 
2017. augusztus 19-én kimagasló szakmai, 
közösségi munkájáért, életművének elis-
meréseként tárgyjutalomban részesítette. 

Kurucz Sándor 2021. június 17-én, életének 87. évében elhunyt. 
Katolikus szertartás szerint a Szent Imre temetőben tisztelői körében 
helyezték örök nyugalomra. Munkássága bekerült Jászfényszaru 
krónikájába, emléke az általa készített tárgyakban él tovább. 

Fotó: Városi Értéktár archívuma 

Mit rejt a ládafia?

A képen balról jobbra: első sor Borbély Magdolna, Gergely Margit, 
Fekete Terézia, Görbe Mária, Varga Franciska, Héda Erzsébet, 
Zsólyomi Erzsébet, Virág Klára, Fehér Klára, Grudman Mária, 
második sor: Dávid Margit, Czeglédi Ilona, Mészáros Mária, 

Lantos Péter, Jánosi Éva, Molnár Mária, Palla Piroska, Koós Margit, 
harmadik sor: Budai Erzsébet, Rusai Katalin, Bali Mária, 

Győri Mária, Mazács Gizella, Rusai Mária, Tőzsér Erzsébet. 
A személyek beazonosításában 

Héda Erzsébet és Rusai Katalin volt segítségemre. 

Lantos Péter tanár hetedikes osztálya az 1959/60-as tanévben 
Lantos Péter – Lantos Pál és Szabó Terézia szülők gyermekeként – 

Szentesen, 1936. július 31-én született. A ceglédi középiskolában je-
les eredménnyel érettségizett. A budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán 1958-ban magyar–történelem 
szakos középiskolai tanári diplomát kapott. 1958 nyarán feleségül 
vette Gönczöl Terézia biológia–földrajz szakos általános iskolai tanárt, 
aki már egy éve Fényszarun tanított. 

1958. augusztus 1-jével ő is ebben az iskolában állt munkába. Igaz 
azzal a szándékkal, hogy majd olyan várost keresnek, ahol működik 
középiskola, és ott tanítanak majd. A fényszarui diákok örömére azon-
ban végleg itt telepedtek le. Lantos Péter kezdetben a magyar irodal-
mat és nyelvet, később csak a történelmet – középiskolás fokon – taní-
totta az általános iskolai diákoknak. Egyetemi végzettsége révén széles 
körű tárgyi tudással, alapos pedagógiai felkészültséggel rendelkezett. 
Tanítási óráit a dinamikus óravezetés jellemezte. Kiemelt gondot for-
dított az oktatott anyag összefüggéseinek feltárására, a tanulók ítélet-
alkotó, véleménymondó készségének pozitív alakítására. 

1966. augusztus 16-tól hat évig igazgatói feladatokat látott el. Kö-
vetkezetes és határozott vezető volt. Ez idő alatt valósult meg a 16 
tantermes nagyiskola megépítése. A beruházás során mindenkor az 
iskola érdekét tartotta szem előtt. Az új iskolában már csak tanított, 
ezt tekintette igazi hivatásának.

Kiváló osztályfőnök, közösséget teremtő személy, akiért ta-
nítványai rajongtak. Többek között e sorok írójának is 1963 és 
1966 között osztályfőnöke volt, s életre szóló egyik példaképévé 
vált. 1997 februárjában nyugdíjba vonult, még öt évet tanított. 
Nevéhez három helytörténeti kiadvány írása, megjelentetése és számos 
egyéb helytörténeti ötlet, tevékenység is fűződik. 1993-ban főszerkesz-
tője és részben írója is a 60 oldalas Jászfényszaru – A legrégebbi időktől 
napjainkig című füzetnek, amelynek 2. átdolgozott kiadása 1994-ben 
jelent meg. Kezdeményezője és összeállítója volt a Jászok – Jászföld 
– Jászfényszaru Olvasmányok és szemelvények az Általános Iskola 
helytörténeti anyagának tanításához készült 68 oldalas kiadványnak. 
Jászfényszaru várossá nyilvánításának és a Fényszaruiak Baráti Egye-
sülete alapításának tízéves évfordulója tiszteletére jelentős levéltári 
kutatómunkával összeállított könyve jelent meg. Lantos Péter: Jász-

fényszaru története – Életleírás a redemptiótól a jász kiváltság megszű-
néséig című kiadvány ünnepi bemutatójára 2003. május 1-jén, a város 
napján, a zsúfolásig megtelt művelődési ház nagytermében került sor. 

Az iskolán túl a településért sok közösségi munkát végzett. Alapító 
tagja lett a Fényszaruiak Baráti Egyesületének a Jászfényszaruért Ala-
pítvány Kuratóriumában kurátorként 1994-től 2012-ig eredménye-
sen dolgozott. 

Az olvasók, a még élő volt kollégák, a több száz tanítvány nevében, 
akik közül többen személyének köszönhetően választották a tanári 
pályát, köszöntjük Lantos Pétert 85. születésnapja alkalmából, to-
vábbi jó egészséget és boldogságot kívánunk. 

A képen az 1959/60-as tanév 7. osztályos tanulói láthatók Lantos 
Péter osztályfőnökkel. Az osztályt 1961 júniusában Lantos Péterné 
Terike ballagtatta el.  Tóth Tibor

Fotó: Kollár Ferencné Héda Erzsébet

Emlékezés Kurucz Sándor asztalosmesterre
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A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, 
amely az igénybe vevő önálló életvitelének 
fenntartását – szükségleteinek megfele-
lően – lakásán, lakókörnyezetében biz-
tosítja. A házi segítségnyújtás hozzájárul 
ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizi-
kai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, 
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képessé-
geinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

Jászfényszarun a Gondozási Központ három szakképzett gondozója 
végzi a házi segítségnyújtást, mely szociális segítés keretében, a lakó-
környezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószo-
bában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben); 

– mosás, vasalás; 
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása; 
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében; 
– mosogatás; 
– ruhajavítás; 
– közkútról, fúrt kútról vízhordás; 
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez 

a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel); 
– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt; 
– kísérés; 
– segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában; 
– szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköl-

tözés segítése. 
Személyi gondozás keretében az ellátást igénybe vevővel segítő 

kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás; 
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése; 
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben 

való közreműködés; 
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 
Gondozási és ápolási feladatok körében: 
– mosdatás, fürdetés; 
– öltöztetés; 
– ágyazás, ágyneműcsere; 
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése; 
– haj-, arcszőrzet ápolás; 
– száj-, fog- és protézis ápolása; 
– körömápolás, bőrápolás; 
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül); 
– mozgatás ágyban; 
– decubitus megelőzés; 
– felületi sebkezelés; 
– sztómazsák cseréje; 
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása; 
– vérnyomás és vércukor mérése; 
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül; 
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közre-

működés; 
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, 

karbantartásában való segítségnyújtás; 
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékeny-

ség elvégzéséhez való kompetencia határáig); 
Tájékoztatjuk az igénylőket, hogy a házi gondozás komplex feladat, 

a gondozónők szoros időbeosztással dolgoznak, emiatt külön jelzésre 
– pl. napi többszöri pelenkacserére, napi többszöri injekciózásra stb. –  
nem tudnak házhoz menni. A leterheltség miatt legtöbbször csak 
napjában egyszer tudnak egy-egy idősnél megjelenni, és nem biztos, 
hogy mindig ugyanabban az időpontban érnek oda. A házi gondozók 
munkaideje munkanapokon 8-16 óráig tart, 16 óra után és hétvégén 

Tudnivalók 
a házi segítségnyújtásról 

Önkormányzati fejlesztésekről 
röviden 

A „Klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Jászfényszarun” 

projekt hírei 

A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű projekt keretében az ipari 
övezetet elkerülő szennyvízvezeték megépítéséhez a képviselő-testület 
elfogadta a közbeszerzési felhívást. Tervek szerint a beruházás szeptem-
berben indul, és még idén befejeződik. 

Ajánlattevőket jelölt ki a testület az ugyancsak az ipari övezethez 
kapcsolódóan az SRF és TK utakat összekötő útszakasz engedélyes és 
kiviteli terveinek elkészítésére, építési engedély beszerzésére. A „Galga-
fahíd” felújításához is megtörtént az ajánlattevők kijelölése. 

Döntés született arról, hogy az Értéktár klímaberendezést kap. 
Az önkormányzat jelenleg zajló beruházásai közül a bölcsőde udva-

rán a burkolatfelújítás, teraszlefedés befejezéséhez érkezik, augusztus 
végére a város térfigyelő rendszere 8 db új kamerával bővül. 

A hivatal munkatársai előkészítik a kisiskola és a bölcsőde közötti 
járdaszakasz közvilágításának kialakítását, a kisiskola kerítésének meg-
építését. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata a szeptember 17-19. között 
Jászapátin megrendezésre kerülő „X. Jász-Expo és Fesztivál” arany-
fokozatú támogatója.  Illés Péter 

Közlemény pályázati felhívás módosításáról 
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 kódszámú pályázat szak-

mai megvalósítása keretében Logó-, fotó és rajzpályázat ég-
hajlatváltozás és klímavédelem Jászfényszarun témakörben 
általános és középiskolák, illetve a rajzpályázat esetében 
óvodások és bölcsődei nagycsoport részére a pályázatok 
beadási határidejét 2021. szeptember 30-ra módosítottuk. 

Tájékoztatás 
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 kódszámú projekt kere-

tében „INTÉZMÉNYI, TELEPÜLÉSI INTERAKTÍV TEMATI-
KUS SZEMLÉLETFORMÁLÁS” címmel civilek számára tar-
tunk előadást 2021. augusztus 19-én 15 órakor a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság programjához kapcsolódva a 
Régi Parókia árkádja alatt. 

Fáy Dániel projektiroda munkatárs
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

fay.daniel@jaszfenyszaru.hu
06-57/520 126

nem dolgoznak. A megnövekedett igények miatt a házi segítségnyúj-
tásnál is várólista alakult ki. Szakmai szempontok alapján bírálják el az 
igényeket, így mindig előnyt élveznek azok az idősek, akik magasabb 
gondozási szükséglettel rendelkeznek és egyedül élnek, hozzátartozó-
juk nem helyi lakos. 

Ismét felhívnánk a szolgáltatást igénylők figyelmét arra, hogy 
a házi gondozók nem takarítónők, nem tartozik a munkájukba 
a nagytakarítás, egész lakás tisztán tartása, ablaktisztítás, kerti 
munka! Ezeket a tevékenységeket kérjük, bízzák másra! 

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Gondozási Köz-
ponthoz az 57/422-148-as telefonszámon. Köszönjük! 

Reichenbergerné Anita
szociális asszisztens
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Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapám

GOHÉR PÁL
temetésén részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család 

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

BERZE ISTVÁN
halálának 13. évfordulójára,

BERZE ISTVÁNNÉ 
SZIVOS MÁRIA  

ZSUZSANNA
halálának 17. évfordulójára. 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Szerető családjaik

Anyakönyvi hírek – JÚNIUS
SZÜLETTEK: Gregus Marcell (Cserháti Nikolett), Péter Zsom-

bor (Szarka Kitti), Rafael Szamanta (Jakab Dzsenifer Laura), Rafael 
Massimo (Bárdi Barbara), Sinkler Róbert Martin (Mohácsi Laura 
Mirandolina).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dr. Bordás Nóra és Rónai Titusz, 
Hornyák Evelin és Szabó Gergő István, Urbán Heléna és Iván Máté, 
Tóth Mercédesz és Kalász Tamás.

ELHUNYTAK: Gohér Pál (63), Hegedűs Albert Józsefné Dobák 
Ilona (91), Kollár Sándorné Jáger Piroska (76), Krasnyánszki Lajos 
(48), Kurucz Sándor (87), Kurunczi Zoltánné Langó Katalin (75), 
Radics Imréné Budai Ilona (87).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Gyászhír
Szomorú kötelességünknek tettünk eleget, amikor

a polgármesteri hivatal homlokzatára fekete zászlót tűztünk

VÁGÓ TIBORNÉ
SZÜLETETT

TÓTH MARINKA JÚLIA
iránti tiszteletünk jeleként,

aki több évtizeden át dolgozott a jászfényszarui
Régi Kaszinó Étteremben és kávézóban.

Kegyelettel őrizzük emlékét.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
drága halottunkat,

TÖRÖK JÓZSEFET
1969–2021

utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”

A gyászoló család 
Emlékezés

BÁLINT TIBOR
halálának 1. évfordulójára.

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,

De emléked ragyog, mit a fényes csillag.”
Szerető párja és családja

Emlékezés

ÉZSIÁS NÁNDORNÉ
SÁNDOR IRÉN

PIROSKA
halálának 1. évfordulójára.

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

A gyászoló család

Emlékezés

SÓS ALAJOS
halálának 4. évfordulójára.

„Álmaimban mindig itt vagy velünk,
De Te nagyon messzire mentél, 

a csillagok közé.
Soha nem feledünk.”
Szerető családod

Emlékezés

SZÉNÁSI SÁNDORNÉ 
REGINA

halálának 4. évfordulójára.
„Soha nem halványul szívünkben emléked,

Pótolhatatlan a Te drága lényed.”
Tündi és családja

Köszönjük mindazoknak, akik

GYŐRI ISTVÁNNÉ
született

TAKÁCS IRÉN
(1926–2021)

temetésén részt vettek és a család gyászában osztoztak.
Szerető családja

GYÁSZHÍR
Szeretett édesanyánk,

MARTON GYULÁNÉ TERIKE
a volt fogászati asszisztens,

90 éves korában itt hagyott minket.
Emlékét kegyelettel őrizzük.

Gyerekei, családtagjai
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

AUGUSZTUSI KEDVEZMÉNYEK:
Keretek: -20%

Multifokális lencse: -30%
Napszemüveg: -40%

Komplett szemüveg készítése esetén keret: 
-20% + ajándék raktári egyfókuszú lencse

Diák kedvezmény: keret+lencse: -40%
Szemvizsgálat minden szerdán.

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Starlite

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Előfordul, hogy az első oltást felvett személyek ismétlő oltásukat kü-

lönböző okok (pl. betegség, nyaralás, külföldi utazás stb.) következté-
ben a vakcina alkalmazási előiratában rögzített időpontban nem tudják 
felvenni. 

Főszabály szerint a második oltást az első oltás helyszínén adják be 
a Pfizer- és Szputnyik-vakcina esetében 21 nap,
a Moderna- és a Sinopharm-vakcina esetében 28 nap,
AstraZeneca esetében pedig 12 hét különbséggel.
Ha az oltott vagy az háziorvos elfoglaltsága (pl. nyári szabadsága) mi-

att a második oltás eredetileg tervezett dátuma nem tartható, akkor 
kérjük, hogy a felek egyeztessenek egy megfelelő időpontot, illetve a 
háziorvos a helyettesével oldja meg a második oltást! 

Ha ezek mégis akadályba ütköznének, akkor a Fővárosi és Megyei 
Oltási Munkacsoportok felajánlják segítségüket a második oltás meg-
szervezésére. Ez esetben kérjük, hogy az oltakozó a második körös 
oltási igényt (név, taj-szám, telefonszám, első oltás oltóanyaga meg-
adásával) az illetékes Megyei Oltási Munkacsoport lenti e-mail-címén 
időben jelezze! Ezen oltások megszervezését a Fővárosi vagy Megyei 
Oltási Munkacsoport végzi. A levél megérkezését követő napokban a 
munkacsoport telefonon értesíti az ügyfeleket a második oltás helyszí-
néről és időpontjáról. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye: oltaspotlas@jasz.gov.hu
(Miniszterelnökség)

A második oltás felvételével 
kapcsolatos tudnivalók
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PROGRAMAJÁNLÓ

A 45 éves Fehér Akác Népdalkör várja az énekelni szerető, 
a csoportba komoly szándékkal belépő jövendőbeli dalostársakat.

Próba kedd esténként. Kottaismeret nem szükséges.
Érdeklődni lehet: a 30/263-69-76-os telefonszámon.

Kép és szöveg: Dávid Ildikó

augusztus 14-én szombaton este 7 órai kezdettel
másfél órás élő koncertet adnak a FÉBE-színpadon, 
Jászfényszarun, a Régi Parókia mögötti fedett színben.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Beléptetés az aktuális járványügyi szabályok szerint történik!

Augusztus – Fény Napok 9-20-ig
2-6.  Hittanos napközis tábor
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
3-5.  Könyvvásár a Petőfi parkban
7. 10:00 45 éves a Fehér Akác Népdalkör
  – Jubileumi népzenei találkozó a művelődési házban
9-13.  Fény tábor a művelődési házban
14.  1Úton – közösségi zarándoklat a Mária-úton
14. 19:00 Jáger János és barátai élő koncertje a Régi Parókiánál a 

FÉBE-színpadon
14-15.  Országos éjszakai horgászverseny a Kalapgyári tavaknál
15. 8:00 Nagyboldogasszony ünnepe a templomban
16-19.  Római vakáció – Bedekovich Népfőiskola komplex 

művészeti tábora a Hamza Múzeummal
19. 15:00 Római vakáció táborzáró kiállításának megnyitója
  a Régi Parókiánál
19. 16-20-ig Játékudvar – gyermekfoglalkoztató programok a Pagodá-

nál
19. 16:30 Gólyalábasok műsora a Pagodánál
19. 17:00 Díszünnepség a FÉBE-színpadon a Régi Parókiánál
19. 18:00 Ünnepi műsor a Bedekovich sétány végén a nagyszínpa-

don
19. 19:00 Apacuka zenekar gyermekkoncertje a Pagodánál
19. 20:30 Follow the Flow zenekar koncertje a szabadtéri színpa-

don a Bedekovich sétánynál
19. 22:00 Tűzijáték a Bedekovich sétánynál
20. 8:00 Ünnepi szentmise a templomban
20. 15:00 Kemence ünnepe másképp a művelődési házban
20-23.  Iglice edzőtábor Felsőtárkányban

Időszaki kiállítások
· Élet-Tér-Kép Családi legendárium – BLNT rajz- és fotópályázatának 

kirakat tárlata a Szent Erzsébet Közösségi Házban augusztus 15-ig
· 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


