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Megemlékezés
1956. október 23-a
tiszteletére
Jászfényszaru Város Önkormányzata nemzeti ünnepünk alkalmából
tisztelettel meghívja városunk lakosságát az október 22-én pénteken
14:30 órakor tartandó koszorúzási ünnepségre a Papkastély kertjében található 1956-os emlékműhöz.
Október 23-án szombaton 17:00 órakor ünnepi szentmisét mond
a templomban Kiss Gábor címzetes esperes, érseki tanácsos plébános
atya. A megemlékezés az aktuális járványügyi intézkedések figyelembe
vételével kerül megtartásra.
Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző
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Pápai misén
Jászfényszaruról is sok hívő vett
részt az 52. Eucharisztikus Kongres�szus zárómiséjén a Hősök terén, amelyet Ferenc pápa celebrált. Hatalmas
élmény volt közelről látni őszentségét, megtapasztalni mély hitét és
emberségét. Fantasztikusan hangzott
a 2500 fős kórus műsora is, akik a koncertjük után az egész misét is
szolgálták, így közel négy óra hosszat énekeltek nagyszerűen. A technika is hibátlanul szolgálta az eseményt. A rendezők munkáját dicséri
az is, ahogyan a bejutást és a tér elhagyását megszervezték. A buszos
zarándoklat szervezéséért köszönet illeti dr. Kocsis Andrást. Katinka
Fotó: Török János

Egészségközpont névadó ünnepsége
2021. október 22-én az Egészségközpontunkat Szent-Györgyi
Albert (született: 1893. szeptember 16. és elhunyt: 1986. október
22.) halálának 35. évfordulója tiszteletére Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a C-vitamin előállításáért kapott Nobel-díjas magyar tudósról kívánjuk elnevezni. Ebből
az alkalomból emlékérmet bocsájtunk ki és emléktáblát avatunk.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

„Minden forrásom belőled fakad.”
(Zsolt 87,7)

Állami kitüntetés a magyar–koreai
gazdasági kapcsolatok
fejlesztéséért

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
keretén belül Családi Napon vettünk részt
2021. szeptember 11-én, szombaton. A Margit-sziget árnyas fái alatt keresztény közösségek és szerzetesrendek várták az érdeklődő
gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Tevékenységük bemutatásán túl lehetőséget biztosítottak játékra, kézműveskedésre, beszélgetésre. Két színpadon koncerteket, előadásokat hallgathattunk. A fellépők között volt többek között
Szalóki Ági, a Gryllus testvérek, Berecz András, a Debreceni Hajdú
Néptáncegyüttes és Csókay András is. A tartalmas nap után közösen
sétáltunk át a Kossuth térre az ünnepi szentmisére,
majd részt vettünk a NEK
egyik legszebb eseményén, a
gyertyás körmeneten. Élményekkel gazdagodva, Urunk
jóságát megtapasztalva, hálatelt szívvel, feltöltődve tértünk haza!
Kép és szöveg: Bognár Zita

2021. augusztus 20-án – a magyar államalapítás ünnepe alkalmából
– dr. Csoma Mózes nagykövet rezidenciája kertjében átadta az Áder
János köztársasági elnök úr által adományozott állami kitüntetéseket.
Ro Jae Hun nemzetközi jogász, a Koreai–Magyar Baráti Társaság alapító elnöke (Ro Te Vu egykori államfő fia) a kétoldalú kapcsolatok
fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként részesült a Magyar Arany
Érdemkereszt kitün
tetésben. Jang Siho
úr, a Samsung
Electronics vállalatcsoport elnöki tanácsadója a magyarkoreai
gazdasági
kapcsolatok fejlesztéséért kapta meg a
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. (Az arcmaszkok csak a fénykép
készítésének idejéig
kerültek levételre.)
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Győriné dr. Czeglédi Márta Jászkunság Hagyományőrzéséért díjat kapott
GYŐRINÉ DR. CZEGLÉDI MÁRTA JÁSZKUNSÁG
HAGYOMÁNYŐRZÉSÉÉRT DÍJAT KAPOTT
A Jászkunság Hagyományőrzéséért díjat évente egy személynek
adományozzák. A jászkapitányok döntése alapján 2020. évben
Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere érdemelte ki a díjat. A pandémia miatt az átadásra egy év múltával, a 2021.
évi díjazottakkal együtt szeptember 4-én Jászkiséren a Jászkun
Kapitányok Tanácsának ülésén került sor.
A Jászkun Kapitányok Tanácsa 2014-ben egy díjat alapított, amelyet minden évben azon személyeknek adományozzák elismerésük és
tiszteletük jeléül, akik a Jászkunság
hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A kapitányi
határozat szerint minden évben a
Jász, a Nagykun és a Kiskun kerületekből egy-egy arra érdemes
személy veheti át a díjat. Az eddig kialakult szokás szerint minden évben május 6-án, a jászkun
redemptio ünnepén adták át a díjakat Jászberényben.
A hosszú kényszerszünet után a
jászkun kapitányok tanácsülésén
Jászkisér városban Nemes József
regnáló jászkapitány köszöntötte
a kiskun-, nagykun- és jászkapitányokat. Örömét fejezte ki, hogy
Nemes József
újra találkozhatnak. Az elmúlt
regnáló jászkapitány
évben nem csak a Jászkun Kapiátadja a díjat Győriné
tányok Tanácsa elismeréseinek
dr. Czeglédi Mártának
átadása maradt el, nem lehetett
(Facebook)
megtartani a redemptiós ünnepséget sem. Az eseményen pótolták az
elmúlt évben odaítélt díjak átadását, és az ez évi díjakat is átadták.
A díjazottakat Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója
méltatta.
Győriné dr. Czeglédi Márta laudációja:
„Czeglédi Béla és Basa Mária gyermekeként született 1955. március
18-án. Ősei redemptus jászok voltak. A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett, a tanulmányait munka mellett Szegeden a József
Attila Tudományegyetemen folytatta, 1982-ben szerzett jogi diplomát.
1975 és 1981 között humánpolitikai területen, a Kalapgyár Jászfényszarui Gyáregységében, majd 1982-től a Jászfényszaru Nagyközségi Közös
Tanács VB-titkáraként dolgozott. Győriné dr. Czeglédi Mártát első alkalommal 1990-ben választotta meg Jászfényszaru lakossága a település
polgármesterévé, s immáron a nyolcadik ciklusban tölti be ezt a tisztséget.
1991-ben a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnökévé választották,
amely tisztséget magas színvonalon, a 18 jász település bizalmából 15
éven keresztül látta el. 1995 óta a jász öntudat és összetartás erősítésében
jelentős szerepet vállalt azáltal, hogy minden évben más és más jászsági
településen kerül megrendezésre a jászok világtalálkozója, amely rendezvény az elszármazott és a Jászságban élő jászok legnagyobb, identitást
erősítő és hagyományőrző seregszemléje. A Jász Múzeummal való közös
hagyományőrző munka egyik legszebb eredménye az 1998-ban, Jászfényszaruban megrendezett IV. Jász Világtalálkozón az első legújabb kori
jászkapitány megválasztása volt, amelynek előkészítésében és kivitelezésben Győrié dr. Czeglédi Márta aktív szerepet vállalt. A régi hagyomány
protokolláris visszaállítása követendő példaként szolgált a nagy- és kiskunok számára is. Győriné dr. Czeglédi Márta rendkívül sokat tett és tesz
ma is Jászfényszaru kulturális, művészeti életének fejlesztéséért, valamint
a hagyományőrzésért. Teszi ezt személyes példamutatással és az önkormányzat anyagi támogatásával. Középiskolás korában maga is színjátszó volt, s a Fortuna Együttes tagjaként számos szép színpadi műsornak
volt közreműködője. Bábáskodott a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a
Jászfényszaruért Alapítvány létrehozásánál. Támogatta a Szűcs Mihály
Huszárbandérium 1996-ban való megalakítását, valamint a tánckultúra megteremtését Jászfényszarun. A szülők támogatásával 1994-ben
megalakult az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, majd 1996-ban a FÉBE

Borostyán Társastánc Klubja, amelyben ő maga is jelentős szerepet vállalt.
Jászfényszaru Város Önkormányzat a polgármesterrel az élen partner volt
a művészeti oktatás elindításában, vállalva az anyagi és személyi feltételeinek megteremtését. 2000. szeptember 1-jén indult el a képző- és színművészeti, majd zene- és táncművészeti tanszak.
A városközpont fejlesztése kapcsán is kereste a régi és modern stílusok
harmonikus megvalósítását. A saját elképzelésén túl minden olyan egyéni,
közösségi és civil kezdeményt támogat, ami az elődök tevékenységének méltó megőrzését jelenti az utókor számára. A megvalósítás anyagi hátterét
a városban működő ipari beruházások
folyamatos bővítésével biztosítja.
Szabadideje nagy részét is a városnak
szenteli, fáradságot nem ismerve dolgozik a helyi, a kistérségi vagy országos
rendezvények magas színvonalú megvalósításában.
Munkáját precízen, lelkiismeretesen
látja el, szakmai ismerete kiemelkedő.
Vezetői stílusa és elvárásai munkatársaitól is magas szakmai felkészültséget
kívánnak. Felelősségérzete példamutató. Nagy László idézete híven tükrözi
lényét: „Műveld a csodát, ne magyarázd!” Ő műveli.
A Jászság kulturális és művészeti éleDíszoklevél
tének, valamint hagyományőrzésének
közel négy évtizedes támogatásáért, a
jász identitás és összetartozás erősítése érdekében végzett elkötelezett munkájáért a Jászkun Kapitányok Tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért
díjat adományozza Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony
részére.”
A kitüntető oklevéllel együtt a fakeretben elhelyezett Jászkun Kerületek színes bronz címer plakettje is járt.
A kiskun kapitányok 2020-ban testvérvárosunk, Kiskunfélegyháza
Kiskun Múzeuma igazgatójának, Mészáros Márta néprajzos muzeológusnak adományozták a kitüntetést.
A Jászságban a 2021. évi díjat Molnár Levente hagyományőrző huszár őrnagy kapta.
A Jászkun kapitányok tanácsülésén Eszes Béla, Jánoshida polgármestere a XXVI. Jász Világtalálkozó aktualitásairól számolt be. A
redemptiós ünnepséget 2022. július 22-24. között tervezi Jánoshida
Tóth Tibor
megrendezni.

JÁSZ-EXPO 2021

Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint arany fokozatú támogató
képviseltette magát a 2021. szeptember 17-18-19-én Jászapátin megtartott X. Jász-Expo Kiállítás és Vásáron.
A vásár díszvendége, Varga Mihály pénzügyminiszter megtekintette a kiállított standokat, köztük Jászfényszaru Város standját és az
Önkormányzat tulajdonát képező Jászfényszarui Ipari Centrum Kft.
standját is. A megnyitó végén kiosztották a vásári díjakat a kiemelkedő
vállalkozásoknak. A legszebb vásári stand címre Jászfényszaru Város
standját tartották a legérdemesebbnek, így az ezért járó díszserleget
a város nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester vehette át.
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által augusztus 25-én és szeptember 8-án tartott ülésein megalkotott rendeleteiről és meghozott határozatairól
az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2021. augusztus 25.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:
· A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára visszavonta – a nemzeti, közbeszerzési törvény 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárásban (hirdetménnyel induló) – közbeszerzési eljárás keretében meghirdetett ajánlattételi
felhívást az „Ipari övezetet kiszolgáló elkerülő szennyvízvezeték építés, szennyvízcsatorna gépészet, villamos szerelési munkák” tárgyban. Majd a 2021. évi Közbeszerzési Ütemterv aktualizálásával egyidejűleg, a korábban hirdetett és visszavont
közbeszerzési eljáráson közzétett ajánlattételi felhívás módosítását követően egyhangúlag döntött jóváhagyásáról és annak
közzétételéről.
· Elbírálták a Galga híd felújítására kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat, és kihirdették a nyertes vállalkozót.
A Galga híd felújításával a Keller Plusz Kft.-t, mint a legjobb
ajánlatot tevőt bízta meg. A kivitelezésre költségvetésében bruttó 42.164.102 ft-ot biztosított.
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru, SRF út
TK út összekötő útszakasz (hrsz. 05/215) engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős útépítési engedélyek beszerzés” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjeként az EPLY Kft.-t
jelölte ki, az ajánlatában megjelölt bruttó 1.841.500 Ft figyelembe vételével.
A
képviselő-testület
jóváhagyta a Szent-Györgyi
Albert-emlékérem verőtőkéjének elkészítését, illetve 200 db
emlékérem megrendelését a szegedi ÉremVerde Kft.-től, melyre
keret jelleggel 1.200.000 Ftot 2021. évi költségvetésében
biztosított.
A képviselők támogatva
Donnert Richard kérelmét jóváhagyták a búcsú területének
bérletét 2021. évben is, és a
vállalkozó részére 200.000 Ft
bérleti díjat állapítottak meg
a rendezvény bérleti díjaként. A
képviselő-testület felhatalmazta
Dr. Voller Erika jegyző
a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
A 2021. évi önkormányzati nyári diákmunka megvalósítása érdekében Jászfényszaru város polgármesterének 143/2021. (IV. 21.) határozata szerinti 30 fős létszámot 54 főre módosította a fent hivatkozott határozatban rögzített, keret jelleggel meghatározott 4.700.000 Ft
önkormányzati, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal által hatósági szerződésekben biztosított 3.766.500 Ft, összesen 8.466.500 Ft forrás felhasználásával.
A fedezet a korábbi döntésnek megfelelően rendelkezésre áll. Jelen
előterjesztés kizárólagosan a létszámemelést hagyta jóvá.
Az önkormányzat az INNOVEN Vendéglátó Kft.-vel kötött közétkeztetési és bérleti-üzemeltetési szerződéseket 2021. 10. 31. napjáig egyebekben változatlan feltételek mellett meghosszabbította.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a közétkeztető szolgáltató,
és a Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt található étterem
üzemeltetőjének kiválasztására jóváhagyta a pályázati felhívást,
melynek közzétételéről döntött.
A képviselő-testület a F&Z DRAGON TEAM Kft. gazdálkodó
szervezettel fennálló bérleti szerződést változatlan feltételek mellett 2022. 08. 31-ig meghosszabbította. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés meghosszabbítására.

A testvérkapcsolatok erősítése érdekében fordítás költségének
biztosítására korábban hozott határozatát módosította, és 380.000 Ftra megemelte a kifizetendő összeg előirányzatát.
A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy egy belterületi ingatlan tulajdoni lapjára Jászfényszaru Város Önkormányzata
jogosult javára 1990-ben bejegyzett „Beépítési kötelezettség 3 éves
időtartamra.” és „Elidegenítési tilalom a beépítési kötelezettség
biztosítására.” jogok az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljenek. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Zárt ülésen ingatlan befektetői érdeklődő igényét tárgyalták, további pontosítás iránti válasz bekérésével.
2021. szeptember 8.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján döntöttek a „Fásítás Jászfényszaru 2021.” program keretében növények beszerzésére ajánlattevők kijelöléséről. A képviselő-testület felkérte a polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottáság javaslata alapján
a legalacsonyabb összegű ajánlati árat adó ajánlattevőt nyertesként
jelölje ki, a szerződést kösse meg.
Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatta a „Tisztítsuk meg
az Országot!" projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme keretében kiírt felhívásra „Illegálisan lerakott, elhagyott hulladék
felszámolása Jászfényszarun” címmel pályázat benyújtását. A
képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
arra, hogy gondoskodjék a pályázat benyújtásáról, a program megvalósításáról. Döntöttek ezen program keretében „hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre szállítása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők
kijelöléséről, és felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert
arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ajánlati árat adó ajánlattevőt nyertesként jelölje ki,
a szerződést kösse meg, a szükséges forrást biztosítsa a város 2021. évi
költségvetéséből.
A Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság véleményezését figyelembe véve elfogadták a 2021. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés
szerinti tartalommal.
A képviselő-testület döntött a 042/4 és a 059/21 helyrajzi számú
ingatlanok villamosításának támogatási kérelme vonatkozásában,
mely szerint a korábbi határozatának megfelelően nem támogatta.
Megtárgyalták a Sport- és Közbiztonsági Bizottság közbiztonságot és közlekedésbiztonságot erősítő javaslatait, és az alábbi döntéseket hozták:
1. A Sóstó-dűlő út mindkét csatlakozási végét keresztirányú
akusztikus burkolatjelekkel szükséges ellátni, melyhez első lépésben árajánlat beszerzése szükséges.
2. A Sóstó-dűlő út és 32-es főút találkozásánál a Sóstó-dűlő útról
való kihajtás biztonságossá tétele érdekében a kilátást akadályozó
fákat fel kell nyesni, a bokrokat meg kell ritkítani.
3. A Sóstó-dűlő út és 32-es főút találkozásánál lévő 4 irányú csomópont közlekedésbiztonsága érdekében szakemberrel meg kell
vizsgáltatni az önkormányzat beavatkozási lehetőségeit, mely következtében a 32-esre csatlakozó utakról biztonságosan ki lehet
hajtani. Ehhez első lépésben illetékes szakembertől árajánlatot
szükséges bekérni.
4. A Vörösmarty úton a játszótér elé a Vörösmarty 21. számmal
határos oldalra, továbbá a Cigányzenész emlékmű elé fekvő
rendőr telepítését tartja szükségesnek, melyhez első lépésben árajánlat beszerzése szükséges.
5. A Sóstó-dűlő út, a Vörösmarty és a Vásárhelyi Pál utcák csatlakozásánál a dűlőúttal szembe kétirányú tükör kihelyezése szükséges, mely telepítéséhez első lépésben árajánlat beszerzése szükséges.
6. A Nagyiskolához, a bölcsődéhez, a Kisiskolához és az óvodához biztonsági öv bekötésére irányuló figyelemfelhívó táblák
kirakását tartja szükségesnek, mely elkészítésére és gyártására árajánlatot szükséges beszerezni.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
7. A Szent József Szabadidő Parkban lévő Közösségi Ház felújítására, vandálbiztos wc-vel való ellátására az Főépítészi Iroda készítsen a felújítás műszaki leírását tartalmazó kiírást és költségvetést.
8. A Szabadság úti útburkolati jelek újra festése szükséges. Ennek
kezdeményezése érdekében fel kell venni a kapcsolatot a Magyar
Közút Zrt.-vel, majd folyamatosan kontrollálni szükséges.
9. A Jókai Mór utca – Kölcsey Ferenc utca kereszteződéséhez tükör kihelyezése indokolt az utcák beláthatósága érdekében, mely
telepítéséhez első lépésben árajánlat beszerzése szükséges.

Határozatot hoztak a 2021/22-es tanévben a sajátos nevelési igényű iskoláskorú gyermekek szállításának támogatásáról. Úgy döntöttek, hogy a 2021/22-es tanévben a településen élő sajátos nevelési
igényű tanulók folyamatos jászberényi beutazása céljából az önkormányzat a 2021/22-es tanév vonatkozásában 2021. szeptember 1.
naptól alkalmazzon 1 fő munkavállalót 6 órában megbízási szerződés keretében gépkocsi vezetői tevékenységre.
Elfogadták a város víziközművének 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervét szennyvíz és ivóvíz vonatkozásában is,
mind a felújítási és pótlási, mind pedig a beruházási tervrész tekintetében. A szükséges 15.000 Ft szolgáltatási díjat az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 2022-2036. évekre vonatkozó gördülőfejlesztési tervhez szükséges nyilatkozatok és felhatalmazások
aláírására.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Arany János
út 23. szám alatti ingatlan bérbeadási felhívásával egyidejűleg felhatalmazta az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottságot, hogy a megadott értékelési szempontok alapján
beérkezett pályázatokat értékelje, és a nyertes ajánlattevőre a képviselő-testület részére tegyen javaslatot.
Döntöttek Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról.
Támogatták a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által
szervezett közösségépítő szakmai program megvalósítását, melyhez
180.000 Ft forrást biztosítottak a 2021. évi költségvetés terhére.
A Városi Bölcsőde hatósági ellenőrzéséről szóló tájékoztatóval
kapcsolatosan megállapították, hogy az intézmény a bölcsődés korú
gyermekek ellátását szakszerűen és igényesen biztosítja.
Rendeletet alkottak az Otthonteremtési támogatásról szóló
6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására. /18/2021.
(IX. 08.) Önkormányzati rendelet/
A képviselő-testület a 2021. évi otthonteremtési támogatás megítélésére fordítható költségvetési keretet megemelte 4.104.890,Ft-tal.
Zárt ülésen elbírálták az otthonteremtési támogatás iránti kérelmeket. Egyben felhatalmazták a a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.
A zárt ülés további részében ingatlanügyekkel kapcsolatos napirendeket tárgyaltak:
· meghatározott önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlanok iránt benyújtott vételi szándékot utasítottak el,
· támogatták meghatározott ingatlan eladását, melynek érdekében felhatalmazták a polgármestert értékbecslés elvégeztetésére,
majd áralku lefolytatására,
· lakóépület elbontásának támogatására bruttó 500.000 Ft-ot
biztosítottak, és felhatalmazták a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére.

Bölcsődei hírek

A bölcsőde dolgozói csapatépítő kiránduláson Egerben
Jászfényszaru Város Önkormányzatának támogatása jóvoltából idén
a bölcsőde dolgozói lehetőséget kaptak a kikapcsolódásra, csapatépítésre. Július elején Egerbe kirándultunk, ahol a város nyújtotta látványosságokat néztük meg, és a város alatti életbe is betekintést kaptunk.
Szeptember elején a Vadászház nyújtotta természetközeli kellemes
környezetben „töltődtünk”, babgulyást főztünk és palacsintát sütöttünk. A hangulatot ügyességi játékokkal és karaoke partival fokoztuk.
Mindkét alkalom nagymértékben hozzájárult, hogy fiatalos és lendületes csapatunk még jobban összekovácsolódjon.
A nyár zárásaként a bölcsőde életének egyik legfontosabb eseményét, az óvodába menő gyermekek búcsúztatóját is megvalósítottuk.
Nem klasszikus értelemben vett ballagást tartottunk, hanem egy jó
hangulatú, önfeledt szórakozást nyújtó családias „elköszönésben” volt
része a gyermekeknek és szüleiknek. Az óvoda és bölcsőde együttműködése ezen a rendezvényen is jól megmutatkozott. Az óvoda vezetője,
Klippánné Jáger Melinda szeretettel fogadta és egy kis ajándékkal várta a jelképes kiskapun átmenő gyermekeket. Ezúton is nagyon boldog
óvodás éveket kívánunk a bölcsődénktől elbúcsúzott, immáron óvodás gyermekeknek.
Szöveg: Rákosné Kovács Melinda kisgyermeknevelő
Képek: Mester Ágota

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt
fejlesztési igényű projektek megvalósítására a „Jászfényszaru Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” című projekt végrehajtásához
9.613.528,02 Ft forrást biztosított.
A képviselők a Magyar Nemzetben való megjelenéshez 350.000 Ft
összegű forrást biztosítottak a 2021. évi költségvetés terhére.
Dr. Voller Erika
jegyző

Klippánné Jáger Melinda óvodavezető fogadja
a bölcsődéből érkező új óvodásokat
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ÓVODAI HÍREK
„Szeptemberben nyit az iskola. Van-e
szebb a kezdet szépségénél? Mikor a
sportpálya salakján a futók lekuporodnak a startvonalra, s vékonyka füstöt
eresztve eldördül az indítópisztoly? Szabad a pálya, s ismeretlen!” Pilinszky
János

Mi is óvodába járunk

Fotók: Mezeiné Folyó Angéla (2), Kovácsné Papp Andrea (1)

Becsöngettek
Szeptember elsején több mint hatvan nagycsoportos óvodást kísértek
a nyolcadik osztályos tanulók a tanévnyitóra. A Mazsola és a Pillangó
csoportos gyerekek, valamint a méhecske és a Süni csoportból néhány kisgyermek kezdte meg az első
osztályt.
Földvári Edit

„Nézd csak, Anya. hogy megnőttem | Szép nagy óvodás lett belőlem.„
(Hétvári Andrea)
A képen a legkisebbek, a Nyuszi, a Mazsola és a Pillangó csoportos
gyerekek.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Hamarosan hároméves lesz
a gyermekem…

Családi nap

Fotók: Földvári Edit

Családi nap a Maci csoportban

Családi nap a Csiga-Biga csoportban

Hogyan könnyítsük meg szülőként az óvodába való beilleszkedést? Minden családban eljön az a pillanat, amikor három éves kor körül a kisgyermek már nem csak a szűk családi héttér ölelő társaságára vágyik, hanem
kezd kitárulni számára a világ, s ezáltal más, kívülálló közeg és ismeretlen
gyerekek is felkeltik a kíváncsiságát. Befogadó, szeretetteljes légkör várja
az óvodában a kis csemetéket. Azonban az új közösség, a szokás- és szabályrendszer kicsit meg is rémisztheti őket, ami ellen sokat tudunk tenni
előrelátó szülőként. Sétáljunk gyermekünkkel az óvoda felé, nézzük meg
a gyerekeket, beszélgessünk arról, hogy mi fog a gyermekünkkel történni,
ha elkezdődik a befogadás. Közelítsük meg pozitívan a témát, emeljük ki
azokat a lehetőségeket, amiket a gyermekünk egyébként is szeret, és egyben az intézmény kínál: színes udvar sok gyerekkel, hatalmas homokozó
érdekes játékokkal, vízhez szoktató pancsolómedence, futóbicikli… stb.
Mesélhetnek a szülők is a saját óvodáskorukról, szép emlékeikről, kedvenc
játékaikról. Sokat segít a kicsiknek, ha rendszeresen visszük játszótérre,
gyermektársaságba. Látja, hogy vannak szabályok, amiket mindenkinek
be kell tartani. Képes lesz átérezni más sérelmeit a közös tevékenykedések,
esetleges kisebb konfliktusok által.
Az óvoda mindent megtesz annak érdekében, hogy megkönnyítse a
kisgyermekek beilleszkedését a csoportba. Már jóval óvodakezdés előtt
érdemes részt venni az első szülői értekezleten, ahol lehetőséget kapnak
a szülők megismerni az óvodában dolgozó felnőtteket, az intézményi környezetet, a programlehetőségeket, amikkel majd gyermekeik a későbbiekben élhetnek. Első napokban szülői kísérettel érkezhetnek a megszeppent
kis csemeték, hogy a legnagyobb biztonságérzettel fedezhessék fel az új
intézményt. Fogadjuk el az óvodapedagógusok által kínált ismerkedős,
játszós délutánra a meghívást, ahol szintén a szülő kezét fogva kap lehetőséget a kisgyermek a tágabb környezete megismerésére és a kapcsolatteremtésre. Meséljünk óvodásokról szóló meséket otthon, ami előrevetíti
számára, hogy mi vár rá. Lehetőség van a megszokott „alvókát”, esetleg
cumit behozni az első időkben a délutáni pihenőhöz (amíg a gyermek ezt
igényli), ami az otthon melegét nyújtja a megszokott illattal, tapintással
a kicsiknek. Igyekezzünk az időt valamilyen tevékenységhez kötni (pl.:
ebéd/uzsonna után jövök), így érzékelhetőbb lesz a gyermek számára az
időben való tájékozódás. Fontos a szülőktől való elválás fokozatosságának
szem előtt tartása, ami mindig az adott kisgyermek igényeihez alkalmazkodjon. A lényeg, hogy minden gyermek a saját ütemében, szeretetteljes
légkörben nyíljon meg, a lehető legkisebb szorongásérzet nélkül. A legjobb felkészülés az óvodára a minőségi idő töltése a gyermekkel. Bízzunk
magunkban s gyermekünkben! Mutassunk példát, álljunk pozitívan az új
helyzethez, s fogadjuk el az érzéseinket! Mindenkinek sikerülni fog!
Óvodai beszoktatást segítő könyvek:
· Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában
· Bartos Erika: Anna és Peti könyvek – Irány az óvoda!
· Kormos István: Vackor az óvodában (diafilm)
Kovácsné Papp Andrea
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ÓVODAI HÍREK
Mi az, ami nagy változás számodra?
Új dolgozók az óvodában
Igazából nincs nagy változás a munkahelyet és az elvárásokat tekintA 2021-22-es nevelési éveben megnyitottuk a kilencedik csoportszobánkat. Így lehetőségünk nyílt négy új dolgozót alkalmazni. Az új
csoport a Nyuszi csoport nevet kapta. Az egyik óvó nénije Jarábik Lili
Sára 2021 januárjától mint pedagógiai
asszisztens dolgozott az intézményben.
A diploma megszerzése után pályázta
meg az óvónői állást.
Mennyire motivált pályaválasztásodban, hogy édesanyád óvónő?
Nagyban hozzájárult a pályaválasztásomhoz, hogy édesanyám is óvónő. Általános iskolai és gimnáziumi
tanulmányaim alatt is, ha tehettem,
szabadidőmben az óvodában voltam
anyukámmal. Egyetemi tanulmányaim során a mentorpedagógusom,
Szebenyiné Barna Terenyi Éva is nagy hatással volt rám. Óvodásként
ő volt az óvó nénim, ezért még szorosabb volt a kapcsolatunk. Nála és
édesanyámnál jobb példa nem is lehetne előttem, hogy milyen óvodapedagógussá szeretnék válni.
Számodra mi az óvónői munka legkedvesebb része?
A munkám egyik legkedveltebb része érezni a gyermekekből áradó
szeretetet és kíváncsiságot. Nagyon sokat tanulhatok a gyerekektől, és
nincs egyforma nap, ezáltal sosem válik unalmassá a munkám.
Terveid a jövőben?
Tanulmányaimat tovább folytatom az Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem gyógypedagógiai szakán. Fontosnak tartom a folyamatos fejlődést, ezért is jelentkeztem erre a szakra. Vannak könnyebb és nehezebb napok a munkám során, de egyet tudok, mindig is gyerekekkel
szeretnék foglalkozni.
A Méhecske csoport új dajka nénije
Laska Irén. Kisebb kitérő után 16 évig
dolgozott dajkaként. Hozzánk Ecsédről
érkezett.
Kérdéseimre válaszolva elmondta, a
dajkai munka sok pozitív élményt adott
számára. A gyermekek szeretetéhez, kedvességéhez semmi sem hasonlítható, a
velük töltött idő az ember testét és lelkét
egyaránt gyógyítja. Persze volt időszak,
amikor tőle független okok miatt más
munkahelyet keresett. Dolgozott gyárban termék-összeszerelőként.
Viszont mindig vágyott vissza a gyermekek közé. Ez év márciusában költözött Jászfényszarura a párjához. Így értesült a meghirdetett
óvodai dajka állásról, amit megpályázott. „Örömömre szolgált, hogy
a Napfény Óvoda vezetősége megelőlegezte nekem a bizalmat, és az
állást betölthettem. A munkámat úgy szeretném végezni, hogy a gyermekek szeretetét is kiérdemelhessem, számomra ez az egyik legfontosabb dolog! A tőlük kapott mosoly és ölelés a legnagyobb siker a
világon” – vallotta az ovisok új dajka nénije.
Langó-Zombori Flóra a Ficánka csoportban dolgozik, mint pedagógiai asszisztens.
Hogyan kerültél Jászfényszarura?
Szentlőrinckátai származású vagyok,
de a férjem édesapja fényszarui származású, sokat járunk a városba, és a
közeljövőben itt szeretnénk letelepedni.
Nagyon megtetszett a város környezete,
továbbá első pillanattól kezdve szimpatikus volt az óvoda épülete, és azonnal
tudatosult bennem, hogy itt szeretnék
dolgozni.
Hogy érzed magad az új munkahelyeden?
Jól érzem magam az új munkahelyemen, első pillanattól fogva kön�nyedén megtaláltam a közös hangot a közvetlen munkatársaimmal, és
a többiekkel is próbálok kapcsolatot teremteni.

ve, hiszen már dolgoztam óvodában gyermekek között Budapesten
és Hatvanban is, először dajka néniként, majd pedagógiai asszisztensként.
Mi motivált arra, hogy a meglévő végzettséged mellett elvégezd az
óvónőképzőt?
Közgazdász végzettségem van, de igazából sohasem érdekelt ez a terület. Dolgoztam szállodában, emberek között, de úgy éreztem, hogy
nem ez a korosztály a számomra ideális. Hosszas gondolkodás után
elvégeztem egy óvodai dajkaképző tanfolyamot, és adódott egy budapesti lehetőség, mellyel éltem is. Az alatt az idő alatt a kollégák hatására elvégeztem egy pedagógiai és családsegítő munkatársi tanfolyamot,
majd ezen a területen helyezkedtem el. Azonban a munkatársaim és az
akkori vezetőm is biztattak, hogy többre vagyok hivatott, és mindenképp menjek tovább azon a bizonyos ranglétrán. Magam is beláttam,
hogy meg tudom csinálni, és többet szeretnék a gyermekekkel foglalkozni, ezért 2020-ban jelentkeztem a jászberényi Eszterházy Károly
Egyetem óvodapedagógus szakára, levelező tagozatra. Mindenképp
a pályán tervezek maradni, és remélhetőleg a Jászfényszarui Napfény
Óvodában felügyelhetem, nevelgethetem, tanítgathatom a kisgyermekeket.
Pethő-Czalbert Gabriella pedagógiai asszisztensként segíti az óvó nénik
munkáját. Évek óta Jászfényszarun él
családjával.
Mondj néhány szót magadról.
A Harsányi János Főiskolán végeztem közgazdászként, idegenforgalom és
szálloda szak rendezvényszervező szakirányon. Több mint 10 éven keresztül
aerobik edzőként, vízi aerobik oktatóként, ZUMBA® trénerként és életmód tanácsadóként dolgoztam, és
férjem mezőgazdasági vállalkozásának adminisztrációs tevékenységeit
végeztem. Tavaly jött egy ötlet, hogy ki kellene próbálnom magamat
valami egészen új dologban, mint amikkel korábban foglalkoztam, így
anyósom bátorítására elvégeztem a pedagógiai asszisztens képzést. Tanulmányaimat idén júniusban fejeztem be.
Miért választottad ezt a pályát?
Szeretek gyerekek és fiatalok között lenni és velük foglalkozni. Korábban, a főiskola mellett, több éven keresztül rendszeresen vigyáztam
gyerekekre, akikkel mindig sikerült megtalálnom a közös hangot. Nyitottnak, kreatívnak érzem magam új dolgok megvalósítására.
Mivel foglalkozol szabadidődben?
Szabadidőmben kislányommal, férjemmel, családommal és kiskutyáinkkal igyekszem minőségi időt együtt tölteni. Szeretek sportolni,
olvasni, nyelveket tanulni. Az egészséges életmód iránti elkötelezettségem megingathatatlan. Igyekszem folyamatosan tovább képezni
magam az érdeklődési körömnek megfelelő területeken. A jövőbeni
terveim között szerepel a német középfokú nyelvvizsga megszerzése.
Jelenleg egy OKJ-s természetgyógyászati képzésen is részt veszek, hogy
az egészséggel kapcsolatos ismereteimet még magasabb szintre emelÖsszeállította: Földvári Edit
hessem.

Egy év vezetőként
A Napfény Óvoda vezetését 2020 augusztusában Klippánné Jáger Melinda vette át. Eltelt egy év, amely egy vezető életében, a vezetői ciklusban
nem hosszú idő. Visszatekintve erre az időszakra, mit sikerült megvalósítani a célkitűzéseid közül?
Gyorsan elrepült ez az egy év, mintha csak egy csettintés lett volna.
Rá kellett jönnöm, hogy minden célkitűzésre, tervre időt kell hagyni,
és nem megy „egy perc alatt”. A nevelőtestület részéről fontosnak tartottam a csapatszellem erősítését és az új, közös Pedagógiai Program
megírását, mely sikerült is, és a nyár folyamán befejezésre került. Remélhetőleg 2021. szeptember elején elkészül a „Zöld Óvoda” pályázatunk is, mely benyújtunk.
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ISKOLAI HÍREK
Új első osztályosok

1. a osztályfőnök Vas Edit, napközis Szabó-Molnár Melinda

1. b osztályfőnök Kis-Balog Judit, napközis Penczner Sándorné

Fotók: Glonczi Rudolf

Milyen nem várt események, nehézségek hátráltatták munkádat?
Azt gondolom, hogy nem csak ez az egy év, a későbbiekben is még
tanuló időszak lesz a számomra a vezetői pozíció. Munkámban sok
segítséget kapok a nevelőtestülettől és a fenntartótól is. Most a másik
oldalon állok, eddig mint óvodapedagógus láttam az intézmény „életét”, ezalatt az egyéves időszak alatt sokszor megtapasztaltam a vezetői
oldal előnyeit és hátrányait is. Sajnos nem csak a szakmai újdonságok
gördítettek nehézségeket ebben az évben elém, ugyanúgy, mint mindenki másnak nekem is és az óvodának is a Covid-19 vírus sok olyan
helyzetet teremtett, amikor gyorsan és a legészszerűbben kellett döntést hozni. Ezeket a „nehézségeket” kihívásnak fogom fel, és próbálom
a lehető legjobban megoldani.
Terveid a következő évre?
Jelen pillanatban a hangsúly az új, 9. csoport beindítására helyeződik az intézményben, természetesen emellett minden fontos teendő
helyet kap, ami a 2021-2022-es nevelési év indítását és folyamatos,
problémamentes lefolyását
elősegíti. A folyamatosan
újuló nevelőtestületen belül
fontosnak tartom a konfliktusmentes munkamorált,
ami azt gondolom, hogy a
szakmai munkára is kihat.
Az elmúlt nevelési évben
a veszélyhelyzet miatt sajnos minden eddigi megszokott program elmaradt,
ahol a szülők-gyermekekintézmény kapcsolatát még
erősebbé és közvetlenebbé
tudtuk volna tenni, ezért
remélem, hogy a jövőben
ezeknek a programoknak a
megszervezése egy új kihívás
lesz a számomra.
A nyár az óvodákban a nagytakarítás, a szükséges karbantartások,
felújítások ideje. Milyen munkákat végeztek az intézményben, milyen
újdonságok várnak kicsiket, nagyokat?
A Jászfényszarui Napfény Óvodában a 2020-2021-es nevelési évben
folyamatosan zajlottak a felújítások és a garanciális javítások, karbantartások. Intézményünk épületére kihelyeztük a pályázat útján kiválasztott nyertes logó, mely tükrözi az innovativitást és a gyermekek
iránti szeretetet is egyben. A nyár folyamán az udvari gumilapok és a
teraszokat fedő burkolat javítása és cseréje is megtörtént. A diákmunkások segítségének köszönhetően szeptembertől az udvaron szépen
lefestett játékok várják a gyermekeket, a csoportszobákban pedig a
lecsiszolt és újralakkozott asztalokat és székeket vehetik birtokba az intézmény „lakói”. Az óvoda két szárnyát összekötő folyosó képét szeptembertől egy modern, színes nagy szekrény ékesíti, mely a vizuális és
szakmai munkát segítő tárgyak, eszközök tárolására szolgál.
Földvári Edit · Fotó: Földvári Dorottya

1. c osztályfőnök Pálné Pádár Anikó, napközis Kovács Tímea és
Péter Szilárd

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.
Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de email-en is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618. Hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Új pedagógusok az iskolában
Egy újabb tanév vette kezdetét szeptember 1-én. Megörültünk a rég
nem látott arcoknak, hallgattuk a kifogyhatatlan élményeket.
Iskolánk tanulóit három új kolléga is fogja tanítani az új tanévben.
Fogadják szeretettel bemutatkozó leveleiket.
„Vas Editnek hívnak. Jászfényszarui származású vagyok, és itt is élek
a kislányommal, akit Zsófiának hívnak.
Zsófi 6 éves, és idén kezdte az első osztályt.
Gyerekkoromban szerettem a kisebb gyerekeket pátyolgatni, ezért is döntöttem úgy,
hogy tanítónak tanulok tovább. 2002-ben
végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító szakán. 2011-ben sajátos nevelési
és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa diplomát szereztem.
2004-ben a zsámboki Bajza Lenke Általános
Iskolában helyezkedtem el, ahol alsós tanító
voltam 17 évig. Idén döntöttem úgy, hogy
munkahelyet váltok, és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában folytatom tovább a pedagógus
pályámat. A döntés meghozatalában nagy
szerepet játszott, hogy a kislányom is ebben
az iskolában kezdte meg a tanulmányait. A
2021/2022. tanévben az 1. a osztályban vagyok osztályfőnök, ahol matematikát, magyart, éneket és testnevelést
tanítok. Fontosnak tartom a kollégákkal és a szülőkkel a jó kapcsolat
kialakítást, ami segíti a mindennapos munkámat az iskolában. A kevés
szabadidőmben szeretek kirándulni járni a kislányommal.”
„Zsidai László vagyok, s az idei
év szeptemberétől én igyekszem az
általános iskola tanulóival megismertetni a magyar nyelv, a magyar irodalom, illetve a történelem tantárgy
szépségeit (és egyben rútságait is).
Hosszú-hosszú tanári pályafutásom
során (idén a 30. tanévemet kezdtem
meg) úgy gondolom, végigjártam a
tanári „szamárlétra” minden fokát.
Dolgoztam hatalmas, 800 fős városi
iskolában, 150 fős kisebb községi iskolában; voltam szaktanár, osztályfőnök, szakmai munkaközösségvezető,
diákönkormányzatot irányító tanár.
Az iskolák, a pozíciók változtak, a
céljaim azonban nem. Mindenhol
igyekeztem a legjobb tudásomat adni, diákjaim számára nem csak a
megtanulandó ismereteket nyújtani, hanem a közös munka során egyfajta életszemléletet adva, kibontakoztatni tehetségüket, kreativitásukat, illetve merjék vállalni önmagukat, véleményüket, gondolataikat.
Itt is hasonló szellemiségben szeretnék dolgozni. Ehhez azonban
először jobban meg kell ismernem a helyi viszonyokat, elvárásokat,
majd ezekhez alkalmazkodva végezni munkámat. Tehát türelmet kérek mindenkitől.
Magánéletemet tekintve, Gyöngyösön lakom családommal. A feleségem szintén tanár, jelenleg egy hatvani középiskolában tanít biológiát,
egészségügyi ismereteket. A fiam Jászberényben a Lehel Vezér Gimnázium 11. évfolyamán koptatja a padokat.”
„Maldrik Gábor vagyok. Hatvanban élek, és az elmúlt huszonöt
évben hatvani középiskolában tanítottam, illetve igazgatóként irányítottam. Jászfényszarui kötődésem immár kétirányú, egyrészt művészeti tevékenységem miatt van, hiszen a kezdetektől részt vehettem
alkotóként a nyaranta megrendezésre kerülő művészeti táborban, így
az itt élőket, dolgozókat és a barátságos környezetet is ismerem már.
Másrészt az idei tanévtől kaptam lehetőséget, hogy nevelhessem, oktathassam a város diákjait. 5-8. évfolyamos tanulóknak vizuális kul-

túra tantárgyat, művészeti szakkört, valamint az alapfokú művészeti
iskolában a képző- és iparművészeti tanszakon fogok tanítani. Köszönöm a bizalmat!”
A gyermekek olyanok lesznek,
amit látnak, amit tanítunk nekik…..nemcsak az iskolában, hanem otthon is. Erről szól Nagy
László idézete is:
„Sok tiszta szempár nézi lépted,
Legyen hát utad egyenes.
Sok ifjú fogadja szódat,
Legyen hát szavad arra érdemes!
Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
Kívánok új kollégáimnak örömteli tanítást, érdeklődő gyerekeket.
Lejegyezte: Fáczán Izabella, tanító néni

Bemutatkozik az iskolavédőnő
Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Engedjék/engedjétek meg, hogy
bemutatkozzak. Bakos Zitának
hívnak, ettől a tanévtől kezdve
én látom el Jászfényszaru IV. Béla
Katolikus Általános Iskolában az
iskola védőnői tevékenységet. A
tanulók legtöbbször a tisztasági
szűrések, az osztály vizsgálatok,
valamint az oltások során találkozhatnak velem. Szerdai és pénteki napokon vagyok elérhető az
intézmény orvosi szobájában.
Pénteken fogadóórát tartok
10:00-12:00 között. A tanév során szeretnék az osztályoknak
különböző témákban előadásokat
tartani, témákkal kapcsolatban
szívesen várok ötleteket is. Kedves
tanuló, amennyiben úgy érzed, hogy problémádban segítséget tudok
nyújtani, tanácsra lenne szükséged, vagy csak egy rövid kérdésed van,
fordulj hozzám bizalommal a fent említett időpontban és helyszínen!
Bakos Zita
Elérhetőség: jfsziskola@gmail.com vagy 06-30/356-5458

Horgászbál
November 13-án Jászfényszarun a művelődési házban

HORGÁSZBÁLT
szervez a Béke Horgászegyesület.
Vendégvárás: 19 órától.
Helyfoglalás, bővebb információ:
Csaba János,
Jászfényszaru, Dobó István út 73.
+36-30/358-3759
Jelentkezési határidő:
november 8.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Szép napra virradtunk! – Szentségek vétele egyházközségünkben
A járványhelyzet miatt a tavalyi tanévben
nem volt lehetőség iskolánk diákjai számára
a közös elsőáldozásra.
A 2021/2022. tanév kezdetén azok a szülők, akik szerették volna gyermekeiket Istenhez vezetni a keresztség szentségében „Isten
gyermekei” lettek, a szentgyónás szentségében az Irgalmas Jézussal találkozhattak, a
szentáldozás szentségében pedig a köztünk
lakó Jézus testét vették magukhoz.
13 gyermek részesült a keresztségben, és 42
gyermek járult az Úr asztalához, és lehetett
elsőáldozó.
Jóságos Jézusom, oltalmazd őket, hogy azt
a megszentelő kegyelmet, amit most kaptak,
ne veszítsék el soha!
Köszönet illet minden gyermeket, szülőt,
hozzátartozót, egyházközségi tagot, hitoktatót, pedagógust a kiváló szervezésért,
együttműködésért, amelynek eredményeként
gyönyörű, lelket melengető pillanatokat élhettünk át.

Fotók: Lovászné Török Magdolna

Új védőnői körzetek
I. számú körzet, védőnő: Bugyik Zsófia, elérhetőség: 06/30/173-8731
Agyagos tanya végig, Aradi utca végig, Arany János utca végig, Árpád út mind végig, Árvíz út végig, Bercsényi Miklós út végig, Bocskai István
tér végig, Borjújárás tanya végig, Búzavirág utca végig, Corvina utca végig, Csaba utca végig, Csányi határ tanya végig, Csépelapos tanya végig,
Deák Ferenc tér végig, Deák Ferenc út végig, Déryné utca végig, Dobó István út végig, Dobó Katica utca végig, Dugonics utca végig, Eötvös
Lóránt utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Gyékényes tanya végig, Hangsugárzó utca végig, Hatvani határ tanya végig, Hunyadi János út végig,
Kassák Lajos utca végig, Kinizsi Pál út végig, Kismalom utca végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Körősi Csoma Sándor utca végig, Lipóczi-lapos
tanya végig, Liszt Ferenc utca végig, Mátyás király út végig, Mező utca végig, Mikszáth Kálmán utca végig, Móricz Zsigmond utca végig,
Nagybika-halom tanya végig, Nefelejcs utca végig, Orion utca végig, Peres tanya végig, Petőfi Sándor utca végig, Simontó tanya végig, Sóstó
tanya végig, Szabadság út páratlan 35-től végig, Szabadság út páros 82-től végig, Szegfű utca végig, Szent László út végig, Szivárvány utca végig,
Szűcs Mihály utca végig, Táncsics Mihály utca végig, Televízió utca végig, Vajda János utca végig, Vasvári Pál út végig, Vásárhelyi Pál út végig,
Vasút tanya végig, Veresrét tanya végig, Vörösmarty út végig, Vörösrózsa utca végig, Wesselényi Miklós út végig, Zöldfa utca végig, Zrínyi Miklós
út végig.
II. számú körzet, védőnő: Kovács Adél, elérhetőség: 06/30/139-6858
Ady Endre út végig, Akácfa út végig, Álmos utca végig, Attila utca végig, Bacsó Béla út végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Bajza utca végig,
Bethlen Gábor utca végig, Borjú Járás tanya, Budai Nagy Antal utca végig, Csalogány utca végig, Csokonai utca végig, Csonthalom egyéb tanya,
Damjanich utca végig, Dózsa György út végig, Fecske utca végig, Galga tanya, Gólya utca végig, Gyöngyvirág utca végig, Halastó tanya végig,
Homok tanya végig, Honvéd út végig, Huszár út végig, Ifjúság utca végig, Jókai Mór utca végig, József Attila utca végig, Katona József utca végig,
Kiss Ernő utca végig, Kórés tanya, Kossuth Lajos utca végig, Kozma út végig, Kozma tanya, Lehel út végig, Liliom utca végig, Madách Imre
utca végig, Nyár utca végig, Ó-szőlő tanya végig, Pipacs utca végig, Rákóczi utca végig, Rózsa tér végig, Somogyi Béla utca végig, Szabadság út
páratlan 1-33-ig, Szabadság út páros 2-től 80-ig, Szabadság tér végig, Széchenyi út végig, Székhalom tanya, Szentcsalád tér végig, Szent Erzsébet
utca végig, Szent István út végig, Szikra utca végig, Szilfa tanya végig, Tavasz utca végig, Tompa Mihály utca végig, Viola utca végig, Virág utca
végig, Virágoshalom tanya.
Jászfényszaru Város Gondozási Központ – Védőnői Szolgálat
5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc tér 1. · Telefon: +36 57/422-268 · E-mail: vedonok@jaszfenyszaru.hu
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Fény Napok képekben, 2021. augusztus 19.

A hagyományokhoz híven idén is Kiss Gábor atya
szentelte meg a kenyeret, amelyet
Ördögné Czeglédi Mária gazdálkodó nyújtott át
szimbolikusan városunk lakosságának, s Klippán Kata
diákpolgármester segédkezett a ceremónia alatt

Az óvodások
versekkel köszöntötték a kitüntetetteket.
A képen balról jobbra:
Farkas Borbála, Farkas Kolos,
Nagy Kornél, Schrett Lili Mária,
Ördög Tamás Imre

A Helyi érték sátorban nemcsak a Pető Lászlónéval készült kisfilmet
nézhették meg az érdeklődők,
hanem a kóstolás mellett ki is próbálhatták a kalácsfonást

Az esti nagykoncertre és az azt követő tűzijátékra
közel ötezer ember volt kíváncsi

A lufihajtogató bohóc
sem volt sosem munka nélkül

A Gyereksziget
babafoglalkoztató programjait is
rengetegen látogatták

A Follow the Flow zenekar
nemcsak a legnagyobb igényeket is kielégítő
technikával, látványelemekkel,
hanem nagyszerű hangulatú zenéjével is
belopta magát a lelkes közönség szívébe

A Gyereksziget
legtöbb látogatót vonzó eleme
az Apacuka zenekar koncertje volt

Nagyszabású tűzijáték zárta a napot

Szöveg: Katinka
Fotók: Glonczi Rudolf (7), Palásthy Pál (1), Katinka (1), Kovács Marcell (2)

Az íjászat hagyományainak
helyi éltetői Tóth Norberttel az élen
gyermek és felnőtt lövészeket is avattak

A díszünnepség zárásaként
már a nagyszínpadon a Napfény Óvoda és
az Iglice Gyermeknéptánc Együttes
műsorát láthatta az ünneplő közönség

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/9

11

Legényanya bemutató Jászfényszarun

A Covid járvány miatt másfél évet kellett várni a Fortuna Együttes új darabjának, Schwajda György: A rátóti legényanya című
kétfelvonásos tragikomédiájának bemutatójára Jászfényszarun.
A rátóti legényanya témáját sokan ismerik, de azt már kevesebben
tudják, hogy létezik az író által egy színpadra szánt verzió is. Annak,
aki szerette Schwajda György kisregényét, vagy jól szórakozott Garas
Dezső ebből készült „Legényanya” című filmjén, s arra kíváncsi, hogyan működik ez a színpadon, számos meglepetésben volt része. Az
önnön lustaságába, kapzsiságába süppedt rátóti vidékre (ahol a bélaság
egy természetes ősállapot) születik Józsi, akit a rátótiságtól szenvedő
édesanyja Megváltónak szán. A megváltás azonban ebben a közegben
lehetetlen. Rátóton minden önmagából kifordulva, értelmét vesztve
működik. A legnagyobb nehézséget a gondolkodás jelenti, no meg
az, ha elvi alapon kellene tenni valamit; a rátótiak leghőbb vágya az,
hogy hit, meggyőződés és mindenfajta szellemi megerőltetés nélkül,
kellemesen tengethessék napjaikat. Ettől az életfelfogástól az sem függetlenítheti magát, aki egyébként idegenkedik tőle: hiába várja Mariska a csodát, hiába akarja fián keresztül a mítoszt a földre hozni, azt
tartalommal megtölteni ő sem tudja. Ha pedig a mítosz nem különb
a valóságnál, akkor nem segít sem a csoda, sem a kereszt; megváltás
nem lehetséges. Jászfényszarun a színházterem megtelt, közel kétszáz
néző nevette végig a helyi színjátszók előadását, akik nagyon hálásak
voltak a lelkes közönségnek, amely
vastapssal köszönte meg a bemutatót. Az előadás végén a Fényszaruiak Baráti Egyesülete nevében Tóth
Tibor elnök és Lovászné Török
Magdolna titkár adta át a csoportnak a városért, az egyesületért, az itt
élőkért végzett több éves kiemelkedő munkáért adományozott Kitüntető Plakettet az alábbi méltatással.
„A Fortuna Együttes részére a közel
öt évtizedes, a színházi kultúra helyi népszerűsítéséért, felejthetetlen
produkciók létrehozásáért, a nagy
múltú helyi amatőr színjátszás határainkon túl is ismert és elismert
tevékenységéért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért.”
Az előadás előtt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nevében Szabó László köszöntötte a nézőket és a csoport alapító rendezőjét, Kovács Andrásné Rozika nénit. A végén pedig a jelenlegi csoport-

vezetőnek, Kovács Tímeának adta át az elismerés virágcsokrát.
A csoport a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával október 2-án
Turán, novemberben pedig Pusztamonostoron, Dányon, Adácson és
Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf
Jánoshidán tájol az előadással.

Őszi könyvajánló a városi könyvtár állományából
Az őszi hónapok beköszöntével egyre többször húzódunk be a kertből a lakásba, és a betakarítások végeztével talán időnk is több jut
olvasásra.
Az őszi ajánlóban nem konkrét könyveket, inkább olvasóink által
kedvelt írókat ajánlok a kedves érdeklődők figyelmébe.

Fredrik Backman könyvei
Fredrik Backman svéd író, aki Az ember,
akit Ovénak hívtak című regényével vált egy
csapásra népszerűvé. Vallja: „Minden írásom
(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
élvezetből születik, mert leülni az asztalomhoz és történeteket rakosgatni össze az, amit mindig választanék, ha csak egyetlen dolgot kezdhetnék a napommal.”
Szereplői egytől egyig különcök, furcsák, de Backman elnéző szeretettel ábrázolja az emberi gyengeséget, esendőséget a könyveiben,
így a kissé bosszantó, irritáló karakterei szerethető emberekké válnak
az olvasás, a könyv végére. Történeteiben a valóság és a mesék összekeverednek, feloldódnak egymásban, mert a mesék mindig a legjobb
menekülőutat jelentették a mindennapi élet minden szomorú, fájdalmas vagy unalmas eseménye elől. Történetei leginkább kisvárosokban
játszódnak, mert az író maga is jobban kedveli a kistelepüléseket az
ottlakóival együtt. A kisvárosokban szorosabban működnek a kapcsolatok, jobban ismerik egymást a szomszédok. Előtérbe kerülnek, és
mindenki által ismertté válnak a drámák, az élet nagy eseményei is.
Egy-egy új könyve elején érdeklődve várjuk, hogy kivel ismertet meg
bennünket az író, milyen problémái, szorongásai, ballépései lesznek,
és milyen gyorsan fogadtatja el velünk, hogy a tökéletlenség emberi,
szerethető.
Könyvtárunkban az írótól megtalálható könyvek:
A hazavezető út minden reggel egyre hosszabb
A nagymamám azt üzeni, bocs
Amit a fiamnak tudnia kell a világról
Mi vagyunk a medvék
Egymás ellen
Életed üzlete
Itt járt Britt-Marie
Hétköznapi szorongások
Fábián Janka könyvei
A kortárs romantikus történelmi regények egyik legnépszerűbb hazai írója. Első sikerét az Emma trilógiával érte el, melynek azóta több

kiadása is elfogyott már a könyvesboltokból.
Történeteiben főszerephez jutnak az erős női
karakterek, és a történelmi eseményeket az
ő szemükön keresztül láthatjuk, az ő tolmácsolásukkal olvashatjuk. Regényein keresztül
szórakoztató módon ismerkedhetünk meg a
magyar történelem egyes időszakaival, az írónő odafigyel arra, hogy a történelmi események ne csak úgy lógjanak a
levegőben, hanem tényleg hatással legyenek a szereplők életére.
Fábián Janka szívesen ír a 18. és a 20. századról, de akármelyikről
is ír, törekszik arra, hogy emberi sorsokon keresztül mutassa be azt.
Hősnői többször a gyógyító hivatást választott javasasszonyok, boszorkányok, akik lányaiknak adták tovább a tudást, és sokszor keservesen meg is fizettek érte. Történetei végére ismerőseinknek tekinthetjük
a szereplőket, és egy-egy folytatásban újból találkozhatunk is velük.
Könyvtárunkban az írónőtől megtalálható könyvek:
A német lány
A francia nő
A rózsalugas
Adél és Alíz
Az angyalos ház
Emma trilógia (Emma szerelme, Emma fiai, Emma lánya)
Búzavirág
Cholera-napló
Koszorúfonat
Lotti öröksége
Virágszál
Julie könyvkuckója
Az utolsó boszorkány történetei
Mindenkinek jó olvasást kívánok az előttünk álló őszi napokra!
Bujdosó Katalin könyvtáros

Értékes értéktárak

Fotósuli – újra indul

Szakmai nap a művelődési házban
Értéktári szakmai napot tartott a Nemzeti Művelődési Intézet Jászfényszarun 2021. szeptember 14-én. Az NMI képviseletében Rónyai
László, a megyei igazgatóság vezetője nyitotta meg a rendezvényt,
melynek témája a helyi értékek, a velük való törődés, értékmentés volt.
A rendezvényt Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Bordásné
Kovács Katalin igazgató előadásai indították el Jászfényszaru város
kulturális életéről, lehetőségeiről, jövőbeli terveiről. Majd Rózsa Lajos,
a megyei értéktár bizottságának elnöke bemutatta az megyei értéktári aktualitásokat, a bizottság működését. Az ebédszünet előtt Kovács
Béláné Pető Magdolna (BLNT-elnök) és Tóth Tibor (FÉBE-elnök) a
helyi civil szervezetek kulturális, művelődést segítő munkáját mutatta
be a jelenlévőknek. A program utolsó blokkja az NMI értékmentő
munkájának bemutatása volt, valamint Róbel Gábor művelődésszervező rövid előadásában megismerhettük egy kisvárosi művelődési ház
gazdasági értékeit, s bemutattuk A helyi értékünk a rostélyos kalács című
filmünket is. Ebéd után a mintegy 30 résztvevő megtekintette a Városháza dísztermét és a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

2021. 10. 04-én (hétfőn) 17.00 órakor lesz az első megbeszélés a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében.
Minden fotózni vágyót szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet: 30/657-22-65, 30/263-69-76-os telefonszámoSzöveg: Dávid Ildikó
kon.
Kép: Glonczi Rudolf – beállított kép

A Főzőcsapat
első helyezést ért el
2021.
szeptember 4-én
a pusztamonostori
Falunapon
a lecsó
főzőversenyen.
Gratulálunk!
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Edzőtábor Felsőtárkonyban
Négynapos edzőtáborban járt Felsőtárkányban az Iglice Gyermek
néptánc Együttes három csoportja és az Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes. A négy csoport több mint 60 fővel töltött el négy napot az
Eger melletti kis falu táborában, ahol elsősorban a szakmai munka
dominált. Napi kétszer 2-3 órás próbák és tréningek töltötték ki az
együttes délelőtti és délutáni programjait, az estéket pedig kötetlen
táncházak színesítették. A szakmai programokon túl játékos vetélkedők, sportprogramok és éjszakai túra is megtalálható volt a négynapos
programsorozatban. A tábor utolsó napján a csoport ellátogatott a
sástói kalandparkba, ahol aktívan szórakozhattak a táborozók. Szükség volt a tanévkezdés előtti közösségi rendezvényre, hisz a csoportok a szeptembert teljes erőbedobással indították, több fellépési felkérésnek tettek eleget szeptemberben, és folyamatosan készülnek az
október 16-án megrendezésre kerülő XI. Fény fesztiválra. A fesztivál
programjai még szervezés alatt állnak, de az már most látszik, hogy a
versenyprogram a délutáni órákban kerül megrendezésre, valamint a
kora esti órákban a Bahorka társulat fogja szórakoztatni a résztvevőket.
A fesztivál programjai ingyenesen látogathatóak. Az együttes táborozását az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Csoóri Sándor Alap és
Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatta, mely támogatásokat
ezúton is köszöjük!
Kép és szöveg: Péter Szilárd
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A FÉBE vásárolt egy Rollei DF-S 240 SE típusú negatívfilm digitalizálót és fotószkennert. A készülék alkalmas arra, hogy a filmtekercs
negatív kockáit pozitívvá alakítsa, és digitálisan mentse a képet, melyről bármikor szükség esetén papírképet lehet készíteni. A munka precizitást kívánt és lassan haladt. A negatív filmtekercsek fele 2002-ig elkészült, maradt még munka a következő évre is. A feldolgozás kapcsán
sok hasznos ismeretet szereztek a településről, sok esetben szüleiket,
hozzátartozóikat megtalálták egy-egy régi képen.
A hét diáknak köszönöm a tevékenységét, szorgalmát, valamennyit
Kép és szöveg: Tóth Tibor
dicséret illeti.
Augusztus végén zárult az idei diákmunka program, melynek során az
intézményünkben dolgozó tanulók
sokféle munkafolyamatba belekóstoltak. Tábor előkészítése és táboroztatás, városi rendezvények előkészítése,
könyvtári selejtezés, raktárrendezés,
könyvárusítás és bónuszként könyvajánló készítése is feladatuk volt többek között. Köszönjük a gyerekeknek
a lelkes munkát!
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Felhívás XII. Jász Fény

vers- és prózamondó, mesemondó találkozóra

Diákmunkások az értéktárban
A Városi Értéktárban július hónapban öt – Balázs Léna, Berze Anna,
Kotán Eszter, Szűcs Eszter, Víg Hanna – augusztus hónapban két – Horváth Zsófia, Radics Mária Alexandra
– második és harmadik évfolyamot
végzett középiskolai diák dolgozott.
Szorgalmas munkájukkal segítetHorváth Zsófia és
ték a fotó és íratanyag feldolgozását.
Radics
Mária
Alexandra diákok
Az értéktárba lévő közel ötezer papír
negatívfilm
digitalizálása
közben
alapú képet személyek, események,
tárgyak (épület) és természeti tartalom szerint szortírozták szét. Majd fajtánként borítékba helyezve ábécé szerint listát is készítettek róla. A fotónegatív tekercsekről évenként,
időrendi sorrendben szintén listát készült.

Jászfényszaru a járvány miatti többszöri halasztás után szervezi meg
a Jász Fény vers- és prózamondó találkozót, amelyre 6-99 éves korig
jelentkezhetnek a verset, mesét szeretők. A Regősök húrján országos
gyermekverseny, a Táltos világ országos versmondó verseny elődöntőjeként is jegyzett program tervezett új időpontja 2021. november 10.
szerda 14 óra.
Nevezés november 3-ig a médiában közzétett regisztrációs űrlapon és a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail-címen. A részletes kiírást megtalálhatják a www.vers.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu, www.
jaszfenykonyvtar.hu honlapokon.
Várjuk a gyermekek, középiskolások és felnőttek jelentkezését!
A program a járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre.
Bordásné Kovács Katalin főszervező (+36-70/431-6113)

2021. 09. 05-én (vasárnap) a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár szervezésében egy egész busznyi érdeklődővel Szenes Iván
Emlékkoncertre látogattunk Budapestre. Nosztalgikus hangulatban
énekeltük neves előadókkal a művész legnagyobb slágereit
Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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FELHÍVÁS

IDŐSKORI TERÁPIÁS REKREÁCIÓ

Az Országos Könyvtári Napok keretében
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
a IV. Béla Katolikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
könyvtárával közösen
OLVASÁSI KIHÍVÁST
hirdet értékes nyereményekért három korcsoport részére.
I. korcsoport: 3-4. évfolyam
II. korcsoport: 5-6. évfolyam
III. korcsoport: 7-8. évfolyam
Feladatok: a 2021/2022-as tanév végére 3 könyv elolvasása
+3 feladatlap kitöltése 3 turnusban
ELSŐ TURNUS – ŐSZ
I. korcsoport elolvasandó könyv:
1 könyv VAGY a Szeretek olvasni!
VAGY a Most én olvasok! 3., 4. szint
VAGY az Olvasó Leó/Boszi sorozat egy kötete
II. korcsoport elolvasandó könyv:
1 könyv VAGY az Abszolút könyvek sorozatból
VAGY Bosnyák Viktóriától
VAGY Kertész Erzsébettől
III. korcsoport elolvasandó könyv:
1 könyv VAGY Szabó Magdától VAGY Leiner Laurától
VAGY Rick Riordantól
A feladatlapot 2021. október 4-től lehet átvenni a városi és
az iskolai könyvtárban.
A feladatlap leadásának határideje: 2021. december 1. szerda
Jó olvasást kívánnak a könyvtárosok!

Mozgásprogram a Jászfényszarui Gondozási Központ
lakói számára
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Iroda munkatársai kiemelten fontosnak tartják az idősödő, 60 év feletti korosztály egészségfejlesztését. A normál idősödési folyamat jellegzetességeit
figyelembe véve jelenik meg az EFI idősek mentális programjában az
Időskori terápiás rekreáció. Az egyszerű mozgás végzése alatt az egyének önmagukra figyelnek, a testükben zajló történésekre. Közben a
légzésfigyelés fontos tényezője a rekreációnak, mely a mentális blokkok oldásában segít és a tüdő kapacitásának növelésében. A tudatos,
helyes légzés elsajátítása lehetővé teszi a nyugodt, kiegyensúlyozott
lelkiállapotot, az érzelmi stabilitást. A gyakorlatok egyszerűsége és ös�szetettsége miatt a leggyengébb képességű résztvevő is be tud kapcsolódni, és a legjobb képességű egyén sem unatkozik a foglalkozáson.
A módszer közös, lényegi eleme a kellemes, érzelmi, saját élmény,
mely fokozza az önelfogadást, ezáltal önmagunk szeretetét, mely meghatározza másokhoz való viszonyulásunkat. Mások szeretete olyan
alapvető szükségletünk, mely nélkül elképzelhetetlen a kiegyensúlyozott boldog időskor elérése.
Az Időskori terápiás rekreáció program vezetője Kubas Eleonóra
Márta egészségfejlesztő- mentálhigiénikus.
Kép és szöveg: Reichenbergerné Földvári Anita

Osztálytalálkozó
2021. 09. 18.-án 40 éves osztálytalálkozót tartottunk Jászfényszarun. A Nagyiskolában osztályfőnöki órával kezdtünk. Sajnos két
osztálytársunk már nem lehetett velünk, Ugrics Erzsébet és Horváth
Gabriella. Sírjukra virágot tettünk, és csendes főhajtással emlékeztünk
rájuk, majd a Tanítók emlékművénél koszorút helyeztünk el.
Ezt követően a Régi Kaszinó étteremben elfogyasztottuk a vacsorát. Beszélgettünk, majd hajnalig mulattunk. Nagyon jól sikerült a
találkozó, remélem, mindenki egyetért abban, hogy 5 év múlva ismét
találkozzunk.
Szeretnénk külön köszönetet mondani Molnár Imre tanár úrnak,
hogy elfogadta meghívásunkat.
Fábián Mária

Az 1981-ben végzett 8. a osztály
Akik részt vettek: Kollár Ferenc, Kollár Sándor, Bukó János,
Nagy Imre, Tűzkő Erika, Molnár Imre (osztályfőnök), Serfőző Melinda,
Basa Gabriella, Szeder Magdolna, Szénási Róbert, Buzás Gyula,
Gajdics Pál, Fekete Imre, Pető Ildikó, Fábián Mária, Farkas László,
Nagy István, Helle Csaba. Nem tudtak eljönni: Buzás Attila,
Gyanis Györgyi, Marton Zoltán, Szabó Marianna, Tóth Zoltán.

Mit rejt a ládafia?
Színpadon a tanári kar egy része
A műkedvelő színjátszásnak nagy hagyománya volt és van településünkön. Az 1930-as évek második felében készülhetett a most közzétett fotó, melyen négy tanító, tanár látható. Bal szélen Tóth János,
aki 1913 és 1949 között tanított, illetve 1936-tól a római katolikus
iskola utolsó, az állami általános
iskola első igazgatója volt. Középen
Havassy Anna, aki 1928 és 1947
között tanított, a jobb szélen Nóge
Gyula tanár 1922 és 1962 között
negyven éven át az iskola alkalmazásában állt. Hátul az esernyőt tartó
férfi Zingay Béla, aki 1929 és 1957
között tanított Jászfényszarun. A
színdarabok többségének rendezője
is volt, de szerepeket is vállalt. A darab címe nem ismert. Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár
fotóarchívuma
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LÁTHATÓ ÉRZÉSEK
Invitáció
A nagyváradi Tibor Ernő Galéria, hogy erősebbé tegye kulturális kapcsolatát a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal, október elsején kiállítja tagságának Látható érzések című
csoportos tárlatát Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi Ház
földszinti termében. Szívesen várunk és egyben meghívunk minden
művészetkedvelőt és kultúra iránt érdeklődőt, hogy osztozzon velünk
ebben az élményben. A kiállítás megnyitójára 2021. október 1-jén,
16.00 órakor kerül sor. A tárlat egy hónapon át látogatható.
A rendezvény támogatói: Tibor
Ernő Galéria Nagyvárad, Jászfényszaru Város Önkormányzata,
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság, Római Katolikus Egyházközség Jászfényszaru.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
A BEDEKOVICH NÉPFŐISKOLÁNÁL
A 2021. évi Kulturális Örökség Napok keretében a népfőiskolai
társaság két rendezvényben is közreműködött – tájékoztató előadást tartott az értéktári szakmai napon, és Tokaj-hegyaljai szakmai tanulmányutat szervezett. Helytörténeti ismeretek bővítésére
a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 Ars Sacra
programon vettek részt.
Természeti és épített örökségünk gazdag világának gyöngyszemeire nap mint
nap rácsodálkozunk. Elődeink olyan
örökséget hagytak ránk, amelyre nem
csak mi, hanem ország-világ csodálattal
tekint. Ez az örökség a múltunk része,
napjaink eleme és jövőnk alapja és egyben meghatározója is.
FELKÉRÉS: ÉRTÉKES ÉRTÉKTÁRAK
A Nemzeti Művelődési Intézet JászNagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága „Értékes Értéktárak” elnevezésű
értéktári szakmai napot szervezett
Jászfényszarun, amelynek 2021. szeptember 14-én a helyi művelődési ház
adott helyet. A kezdeményezés már több
mint másfél éve megfogalmazódott az
intézet részéről, a felkérések, előkészítések megtörténtek – az élet, a pandémia
azonban felülírta a terveket, módosítottuk az időpontot.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg 41 településen működik
települési értéktár (a megye 78 településéből), ennek értelmében vannak olyan helyek, ahol még fontolgatják az értéktárak létrehozását,
vagy talán még csak csírájában van jelen az értékek feltárása, annak
„rögzítése”, dokumentálása az utókor számára.
„Az értékfeltáró és értékőrző tevékenység széleskörű, helyi összefogáson
alapuló közösségi folyamat, melynek keretét a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény és a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet biztosítja a települési/táji értéktár, illetve értéktár bizottság létrehozásának
lehetőségével. Az értékfeltárás adott település közössége(i) által meghatározott értékek felismerését és dokumentálását, azok rendszerezését,
szakszerű feldolgozását és közzétételét szolgálja. A folyamat a közös
munkára és a közös döntéshozatalra épül, amely nagyban hozzájárul a
kollektív élmény és identitás érzéseinek kialakításához, erősítéséhez és az
elköteleződéshez.”
A szakmai találkozó abban kívánt segíteni, hogy hogyan kell, milyen módszerekkel lehet létrehozni értéktárat, jó példákat mutatott
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be, amelyek már beépültek a települések közművelődésébe. A találkozó további célja a szakmai kapcsolatok bővítése, a települési értéktárak létrehozásának generálása. A meghívottak köre közművelődési
intézmények szakemberei a megyéből, térségből. Jó gyakorlat – hogy
milyen folyamat eredményeként került nemzeti értékként nyilvántartásra id. Bedekovich életműve – bemutatására a Nemzeti Művelődési
Intézet JNSZM Igazgatósága kérte fel a népfőiskola vezetőjét. A települési értékek kutatásának lehetőségei egy „élő példán” keresztül
Jászfényszaru és id. Bedekovich Lőrinc címmel ismerhette meg a
folyamatot a hallgatóság. A rendezvényen a JNSZM Értéktár Bizottságának elnöke, Rózsa Lajos, titkára, Vadas Sándor és a népfőiskola
képviselői is ajánlották tanácsukat, segítő közreműködésüket az értéktárak létrehozásában. A helyi jászfényszarui értékek egy részének gyűjtéséről Tóth Tibor, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke adott
tájékoztatást, a közművelődési tevékenységekről pedig a művelődési
ház igazgatója, Bordásné Kovács Katalin, a gazdaságosságról pedig
Róbel Gábor tartott előadást.
VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZEKÉNT
Kulturális Örökség Napok keretében a népfőiskola szakmai tanulmányútra hívta tagjait, a programjain rendszeresen résztvevőket,
érdeklődőket. Úti cél a Világörökségként nyilvántartott Tokajhegyaljai borvidék volt, a résztvevők Szerencs, Tolcsva, Tarcal épített
örökségei közül csodálhattak meg néhányat (az idő szűkössége miatt).
Tolcsván Csoma Ernő polgármester úr is köszöntötte a vendégeket. A
programról bővebben a következő lapszámban tudósítunk.
Magyarország nyolc természeti és kulturális értéke került fel eddig az
UNESCO Világörökségi listára.
Az UNESCO 1972-ben hozta létre a Világörökségi programját,
melynek célja az emberiség kulturális és természeti örökségének nyilvántartásba vétele (Világörökségi Lista). A programban részt vevő
állam kötelezettséget vállal arra, hogy a
területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és megőrzi a későbbi generációk
számára. A világörökségi listára rákerülni
hatalmas presztízsértékkel bír, joggal lehetünk büszkék természeti és kulturális
örökségeinkre. A tokaji borvidék világhírű nemzeti kincsünk, mely az elmúlt ezer
év alatt kialakult szőlőművelési hagyományok érintetlen formában való továbbélésének köszönhetően érdemelte
ki 2002-ben a világörökségi rangot. A
világörökségi helyszín 27 települést foglal magában.
HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSOK
Különleges, egyszeri és megismételhetetlen élményben volt része a népfőiskola
képviselőinek, akik a Magyar Nemzeti
Múzeumban a Premontreiek 900 Ars
Sacra programon vettek részt. Itt és a levéltárban annak jártak utána, hogy van-e
és milyen kötődése a jászságiaknak a premontreiekhez. Minderről a következő
lapszámban adunk tájékoztatást.
„A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több.”
(Hioszi Tatiosz)
KÖZÖSSÉGI OLDALAINK
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Facebook közösségi
oldalán folyamatosan láthatóak a népfőiskolai események. Az aktuális információkat feltöltjük a „Bedekovich Galéria” és „Bedekovich
Korhatártalan Akadémia, Jászfényszaru” és a „Heted hét határon
át – nyári Bedekovich tábor” csoportokba. A „Manóműhely Jászfényszaru” Facebook-csoport munkájához a felületre továbbra is feltöltjük a gyermekes családoknak javasolt ötleteket. Mindezeket az előző
évi projekttevékenységek folytatásaként is tesszük. A népfőiskolai és
magán közösségi oldalakon megosztjuk mindazt az ismeretet, tudást,
amelyhez mi is hozzájutottunk – s ezért is tettük nyitottá a Korhatártalan Akadémia Facebook-csoportunkat – kérjük, hasznosítsák, adják
tovább ismerőseiknek, köszönjük, hogy figyelemmel kísérik, kedveléssel, megosztással népszerűsítik oldalainkat.
Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna
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NÉPFŐISKOLAI HÍREK
„Színek zengése! | Fények zúgása!” – /Dsida Jenő/
„… most a színes képeimet nem hagynám itthon. Mert kellenek
a színek, na meg a töretlen hit, ami bearanyozza az életünket, új reményt ad, és új álmokat, miszerint ha lassan is, de vége lesz ennek a
váratlanul ránk omlott, felfordult világnak…”
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság gondozásában egyéni kiállításával mutatkozik be Ézsiás Gyöngyike a patinás Tibor Ernő Galériában, Nagyváradon (Kanonoksor 11. sz.). A tárlat 2021. október
16-ától október 30-ig tekinthető meg a Galéria nyitvatartási idejében.

Ézsiás Gyöngyike: "Incendio..." (Lángoló szenvedély)
Akvarellkarton, tus, kontúrtoll; 70 x 50 cm

RÓMAI VAKÁCIÓ
Hamza D. Ákos Rómában készült művei alapján Komplex Kortárs Művészeti Tábort hirdetett a Bedekovich Népfőiskola Jászfényszarun. A kreatív műhelyprogramokat a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galéria munkatársaival közösen valósították meg.
A jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria a megnyitása óta
szeretettel várja az alkotni vágyó gyerekeket nyári táboraiban. Míg régebben csak egy tábort valósítottak meg nyaranta a szervezők, addig
napjainkra egyre nagyobb az igény a szünidő hasznos eltöltésére. Ezt
felismerve munkatársaik idén már öt táborban várták az érdeklődő
gyerekeket. Ebből négyet Jászberényben a Gyöngyösi úti múzeumépületben, egyet pedig Jászfényszarun, a népfőiskolai társaság szervezésében valósítottak meg, az augusztus 16-19. közötti időszakban,
amelyet a társaság egy további családi nappal is kiegészített.
A Jászság kiemelkedő polihisztora, művésze, a festő, szobrász,
filmrendező Hamza D. Ákos nyomában jártak, aki Hódmezővásárhelyen született 1903–ban, hosszú ideig külföldön élt (többek között
Rómában is) és 1993-ban Jászberényben halt meg. Az alkotásait a
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria őrzi Jászberényben. A Hamzaházaspár 1949–53 között élt az olasz fővárosban, így idén ezt a
helyszínt mutatták be a gyerekeknek, és ebből az időszakból válogatták
a táborhoz kapcsolódóan Hamza D. Ákos festményeit és Hamza Lehel
Mária divatterveit is.

AZ SZÁMÍT IGAZÁN, HOGY EGYÜTT LEGYÜNK
A szervezők célja a gyűjtemény és a Hamza házaspár életútjának
megismertetése, a gyermekek múzeumlátogatóvá nevelése, valamint
a felnőttek ismereteinek szélesítése. A programok során elsődleges a
minőségi alapanyagok használata, és a technikai sokszínűség is fontos
szempont, hogy mindenki megtalálhassa a számára megfelelő alkotási
folyamatot.
Az idei, a népfőiskola 22. nyári táborába a szülők, nagyszülők, érdeklődő felnőttek is bekapcsolódhattak, hiszen már az első napra egy
családi kirándulásra Zebegénybe invitálták a résztvevőket. A szervezők

célja volt az is, hogy közös családi programot – családi napot – is biztosítsanak, hiszen a tartalmas szabadidős tevékenységek felfrissülést és
megújulást nyújthatnak a családnak, egyéneknek egyaránt. A közösen
töltött idő jótékony hatású – az élvezetes tevékenységek olyan emlékeket teremtenek, melyeket a nagyszülők, szülők, gyermekek mindörökre becsben tarthatnak. Így egy családi kirándulásra Zebegénybe a
Szőnyi István Emlékmúzeumba invitálták a résztvevőket. „Rómában
a Triznya kocsmában” ismerkedtek Szőnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás
vendégszeretetével – a valóságban a Szőnyi István Emlékmúzeumban
a Rómában élő Zsuzsa és Mátyás nászajándékaként készült Kerti pad
festményének újragondolásával és a Dunakanyar gyöngyszemének
megismerésével töltötték az időt. A jászfényszarusi születésű Fábry
Dezső díszítőfestő nyomát kutatva a zebegényi templom történetébe
is betekintést kaptak az utazók.
A tábori helyszín kiválasztásával – Jászfényszarun a felújított Régi
Parókia és annak szabadtéri közösségi színterei voltak – a család, a
nyugalom légkörének megteremtésével pihentető, léleképítő biztonságra törekedtek.
PROGRAM – Farkas Edit részletes beszámolójából ízelítőként csak
egy napot részletezve, hogy lássák a kedves olvasók is, mennyi munka,
felkészülés előzte meg a megvalósítást.
Hétfőn a házirend ismertetése és a bemutatkozást követően „elutaztunk” Rómába, Romulus és Remus mondáján keresztül megalapítottuk saját városállamunkat. Igyekeztünk a lehető legtöbb, de gyerekek
számára befogadható információt átadni, képeken és élményeken keresztül. Ehhez Forum Romanummá varázsoltuk a régi parókia egyik
termét, majd a szabadban a ión oszlopok előtt, tógában fotózkodtunk

Fotók: Pető István,
Kovács Béláné Pető Magdolna
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az útlevelünkhöz, amelyben a hét
minden fontos állomása helyet kapott. Ekkor készültek el a csoportképek is, amelyből később képeslap
lett. Tízórai közben jött a hír: 1942
évvel ezelőtt kitört a Vezúv, odalett
Pompeii. Ezt fel is jegyeztük az útlevelünkbe, és képeken, videókon
keresztül ismertük meg a vulkánokat, hogy aztán ebédig elkészüljenek a saját makettjeink, papírból
összetesázva és kigipszezve. Külön
érdekesség volt, hogy a nyáron tört
ki ismét az Etna, így friss információkkal tudtuk színesíteni a programot.
Ebéd után Hamza D. Ákos Cantoria di Angeli című, Rómában
készült filmjét tekintettük meg. A 11 perces, fekete-fehér rövidfilm
Mária életét mutatja be az olasz templomokban készült felvételek során. Megbeszéltük a filmgyártás akkori (1949) lehetőségeit, figyeltünk a fény-árnyék hatásra, a kamera mozgatására stb. A templomok
kapcsán délután színes rózsaablakokat készítettünk.
Mindeközben a JNSZM Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály
kormánytisztviselője teljes körű helyszíni ellenőrzést végzett (mindent
rendben talált). A további napok gazdag programjáról a népfőiskola
honlapján olvashatnak az érdeklődők.
AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE
A megvalósításban köszönet illeti a foglalkozások vezetőit: Farkas
Edit (Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója, Jászberény),
munkatársa Sósné Csernus-Molnár Erika (Jászberény). Segítő fiatalok: Sós Nikolett, Dobai Viktória (közösségszervezői gyakorlaton),
Kollár Júlia (diákmunkás) voltak, a népfőiskolai projekt szervezői
(pályázatok, dokumentációk): Kovács Béla, Kovács Béláné Pető
Magdolna, előkészítő munkák: Tóth Mercédesz NMI munkatárs; lebonyolító, segítő munkatárs: Bobályné Bányai Mária voltak. A záró
nap családi délutánjának szervezője Veresné Péter Judit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felzárkózási munkatársa (népi
játszótér, kézműves foglalkozás és a Holdvirág zenekar), Győriné dr.
Czeglédi Márta polgármesteri köszöntőjével, Borbás Zoltán a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjével, majd az
oklevelek átadásával járult hozzá a színvonalas családi délutánhoz.
KÖSZÖNET
Az előkészítésben segítettek: Németh András (informatikai háttér),
Illés Péter (disszeminációs anyagok), Szabó László (disszemináció,
nyomtatás), Tóth Norbert (diákmunka szervezése) az önkormányzat
munkatársai, a GAMESZ munkatársai (helyszín biztosítása, szállítás,
takarítás), a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai (takarítás). A zökkenőmentes szolgáltatást Cserháti és Társa, É+J
Kft., INNOVEN Kft. munkatársai biztosították.
A szervezők a több hónapos előkészítés előtt pályázatokat írtak.
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg a program, így a szülői befizetéseket mérsékelni tudták. A
helyszínt Jászfényszaru Város Önkormányzata biztosította.
Kovács Béláné Pető Magdolna

17

Helyi értékünk a rostélyos kalács
Az augusztus 19-én debütált helyi filmünkben, amelyet Réz Bertold forgatott és a művelődési ház munkatársai készítettek elő, Pető
Lászlóné Katika avat be bennünket a fényszarusi rostélyos kalács sütésének rejtelmeibe. Aki a részletekre kíváncsi, keresse a Youtube-on a
45 perces verziót. Akinek kevesebb ideje van, talál egy 26 és egy 14
perces verziót is. Aki pedig csak a fonásra kíváncsi, annak készítettünk
egy 4 perces kisfilmet. A receptet mindegyik tartalmazza, de megtalálják a művelődési ház honlapján, Facebook oldalán is. Ha pedig a
fonást gyakorolni szeretnék, nyitva tartási időben szeretettel várjuk
könyvtárunkban, ahol anyagból készült „tésztával” is kipróbálhatják
a technikát. Éljük hagyományainkat! Kellemes családi sütkérezést, s jó
étvágyat hozzá mindenkinek!
Katinka
Rostélyos kalács
Hozzávalók:
• 1 kg liszt
• 0,5 csomag törött szegfűszeg
(nem őrölt!)
• 15 dkg cukor
• 2 csapott teás kanál só
• 1 vaníliás cukor
• 12,5 dkg olvasztott margarin
• 0,5 l liter tej
• 0,5 csomag élesztő
• 1 pohár tejföl (175 g)
• 1 felvert tojás (a végén megkenéshez)
Miután kisült:
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 teáskanál kristálycukor
• 0,5 dl víz
(2 kalács elkészítéséhez)
Elkészítés:
A lisztbe az összes hozzávaló szárazanyagot belekeverjük. Az élesztőt
langyos cukros tejbe felfuttatjuk. Majd az élesztős tejjel, tejföllel és
a maradék tejjel összeállítjuk a tésztát. Ha ezzel elkészültünk, hozzáadjuk az olvasztott margarint és jól kidolgozzuk a tésztát. Akkor jó,
ha elválik a tál oldalától és a kezünktől, és ha kifényesedik a tészta.
Letakarjuk és fél óráig langyos helyen kelesztjük.
A tészta mennyiségét megfelezzük, és lisztezett deszkán szétlapogatjuk, majd kilenc szálra osztjuk. A szálak között legyen 4 kisebb (kb.
20 cm), 4 nagyobb (kb. 30 cm) és egy egészen nagy (kb. 70 cm). A
legnagyobb szál adja meg a kalács formáját, a kört. Ha megvannak,
utána összefonjuk a tésztát. Fonás után folpackkal letakarva 30 percig
pihen a tészta. Sütés előtt felvert tojással megkenjük. A kisült kalácsot
pedig cukros vaníliás vízzel, hogy fényes legyen. Egy kalács 24 részre
osztható. Ebből az adagból 2 kalács készíthető el. 180 fokon sütjük
30-40 percig.

Színház
Ha jó helyet akar,
már most vegye meg jegyét!
Neil Simon: Különterem – Avagy
vágytól asztalig című színházi előadás
Jászfényszarun!
Időpont: 2021. november 3. 18 óra
Az elegáns párizsi La Casette Hotel
különtermébe vacsorameghívást kap hat
vendég. Először három férfi érkezik, akik
nem ismerik egymást. Aztán megérkezik
három nő, és itt kezdődik a meglepetések sorozata... Szereplők: Csepregi Éva, Hegyi Barbara, Tornyi Ildikó,
Bozsó Péter, Szakács Tibor, Kerekes József. Rendezte: Tallós Rita.
Jegyek elővételben 3500 és 3900 Ft-os áron már kaphatók a művelődési házban (57/422-137, muvhaz@jaszfenyszaru.hu) és a www.jegy.
hu-n. Az előadás a hatályos járványügyi szabályok figyelembe vételével
kerül megtartásra.
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FÉBE-közgyűlés
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szeptember 3-án délután székhelyén, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartotta cikluszáró és tisztújító közgyűlését. A tagsági viszon�nyal kapcsolatos elismeréseket és FÉBE-kitüntetéseket adtak át.
Tóth Tibor elnök dióhéjban ötéves tevékenységünk lényegesebb eseményeit idézte fel:
A most leköszönő elnökséget a tagság 2016. május 28-án ötéves időtartamra választotta meg, a járványhelyzet miatt ez három hónappal
meghosszabbodott.
„A kulturális örökség védelme és létrehozása területén 2016. december 3-án a Nagyiskolában Igazgatók tábláját avattunk. 2018-ban a
www.kozterkep.hu honlapra dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tagunk feltöltötte a város köztéri és közösségi tereiben látható kulturális alkotásokat
(fotókkal és leírással), így egy helyen, a világhálón ezek láthatók. 2019.
november 3-án a Petőfi parkban elültettük a jubileumi mamutfenyő csemetét. 2020-ban megmentettük és méltó helyre helyeztük dr. Lédig Lajos
községi orvos síremlékét. Felújítottuk Gusztin Mihály ig. tanító és Nóge
Gyula tanár síremlékét.
Kiadványaink száma is tovább gyarapodott. 2016-ban Szabó Krisztina „Mit ér egy hang” című FÉBE CD-1. lemez jelent meg. Penczner
Pál születésének centenáriumára emlékérmet adtunk ki. „Vers a szívemben, szívem a versben” című FÉBE CD-2 lemezzel leptük meg 70. születésnapjára Ézsiás Lászlót. 2018-ban három könyvet jelentettünk meg.
Ézsiás Róza: Süssünk – Főzzünk ízletesen és gyorsan, a FÉBE története
Negyedszázad a városért, Jászfényszaruért 1993–2018., Történelmi források Jászfényszaru múltjához reprezentatív kiadványt. 2019-ben közreműködtünk a Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados évfordulója
tiszteletére kiadott Jászfényszaru régészeti tanulmánykötet megjelentetésében. 2020-ban Jászfényszaru első online kiadványát gondoztuk, Mi
újság Fényszarun? település újságának 30 éves tematikus feldolgozásával.
Mátyás-évforduló kapcsán Mátyás király emlékérmet adtunk ki. A honlapunkra az Értékek tárházába az első kiadványunk kivételével valamennyi
könyv és hangzó anyag is online felkerült a világhálóra. 2021-ben a Szűcs
Mihály Huszárbandérium megalakításának negyedszázados és dr. Kuti
György születésének centenáriuma alkalmából postai Emlékbélyegeket jelentettünk meg. Ezévben közreműködtünk a kulturális örökség napjára
szeptember 18-ra megjelenő nyolc városi képeslap megszületésében, melyet
alapítványunk ad ki.
Kulturális művészeti tevékenység területén 2017 és 2018-ban
megrendeztük a FÉBE bált. 2016-2019 években megszerveztük az
Óévbúcsúztatót. Az öt év alatt Budapestre 67 alkalommal szerveztünk
autóbuszos színházlátogatást, három színházba, a Budapesti Operettszínházba, a József Attila Színházba és az Erkel Színházba minden évadban bérletünk volt.
2017-ben szerveztük a jászfényszarui Vasút-tanyai iskola 43 tanévének öregdiák találkozóját. Több jeles személyhez és eseményekhez kötődő
évfordulókról emlékeztünk meg. 2018 december 15-én Helytörténeti
konferenciát tartottunk.
Évente szerveztünk ismereterjesztő előadást. 2016-ban három,
2017-ben és 2018-ban két, 2019., 2020., 2021. években egy-egy kiállítást rendeztünk. A Kemence ünnepét 2016-tól 2020 évet kivéve

minden évben megtartottuk, hasonlóan a Kulturális Örökség Naphoz
kapcsolódó programokat.
Belföldi kirándulást 2016-tól minden évben szerveztünk, több esetben két autóbuszt is indítottunk a nagy érdeklődés miatt. 2015-ben kezdtük el a külföldi kirándulás szervezését, amely olyan jól sikerült, hogy
ezt követően 2016, 2017, 2018, 2019-ben is szerveztünk külföldi utat.
A járványhelyzet miatt a 2020-as megszervezett utat le kellett mondani.
Több pályázatot hirdettünk meg, köztük tagunk, dr. Palla Gábor által kezdeményezett és finanszírozott diákoknak szóló pályázatot.
Az ötéves ciklusban 2018-ban 31, mai nap folyamán 37 FÉBE elismerést és kitüntetést adtunk, illetve adunk át azoknak, akik Jászfényszarun az itt élő emberekért, közösségekért az átlagtól többet tesznek.
Köszönöm a FÉBE által 1994-ben létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának munkáját, akik anyagi lehetőségeikhez mérten
segítik döntéseikkel Jászfényszaru városának lokálpatrióta szellemű fejlődését, az itt élő közösségeket.
Az elnökség nevében köszönöm tagjainknak, ki-ki jóakarata és lehetősége szerint, de tagdíjával mindenképpen támogatta céljainkat.
Az elnökség tagjainak külön köszönöm, hiszen ők többet vállalnak a
programok kapcsán. Köszönöm a támogatásokat, anyagi és erkölcsit egyaránt, minden jó szándékú embernek a SZJA 1 %-os felajánlásokat.
Külön köszönöm Jászvényszaru Város Önkormányzatának az éves
civil pályázat által nyújtott jelentős anyagi támogatását, ami nélkül sokkal kevesebbről tudnák évről évre számot adni. Köszönjük, hogy 2016-tól
a Városi Értéktárban helyet biztosít a FÉBE pályázatokon nyert tárgyi
eszközeinek elhelyezésére.”
Néma fejhajtással emlékeztünk 22 fő volt egyesületi tagra, akik az
elmúlt öt évben örökre távoztak közülünk.
Nagyné Kiss Mária alelnök a 10 éves tagsággal rendelkező dr. Farkas Kristóf Vincének az emlékérmet, a 20 éves tagsággal rendelkező
Szabó Istvánnak, dr. Both Bélának a bronz kitűzőt, a 25 éves tagsággal rendelkező Bordásné Kovács Katalinnak, Hangosiné Réz Máriának, Ördögné Czeglédi Máriának, Dobák Lászlónak, Dobákné Karizs
Máriának, Pető Zoltánnak díszoklevelet adott át.
Kónyáné Kolozs Katalin az Ellenőrző Bizottság nevében összegezte: „Az egyesület gazdálkodása körültekintő és takarékos. Határidőre
elkészült, az elnökség május 21-ei ülésén megtárgyalta, a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a FÉBE 2020. évi közhasznúsági jelentését, amely
a mérlegadatokat is tartalmazza, valamint a 2021. évi költségvetés tervezetet. A 2020 évi 6.140 E Ft összegű bevétellel szemben 5.312 E Ft
ráfordítás került elszámolásra így 828 E Ft összegű pozitív vagyonváltozás
következett be. A mérleg eredménye 828 E Ft…”
A közgyűlés mindkét napirendet egyhangúlag elfogadta.
37 fő részére az elnökség által adományozott FÉBE elismerést, kitüntetést adtunk át.
Varga Gáborné, a háromfős Jelölő Bizottság elnöke javaslatot tett a
hat fő tisztségviselő, négy fő elnökségi tag, kettő fő Ellenőrző Bizottság
tag személyére.
A jelölő bizottság tisztségviselőknek javasolta:
„Az egyesület elnökének továbbra is Tóth Tibort, aki az elmúlt 28
évben ellátta ezt a tisztséget.

A közgyűlésen megjelentek egy csoportja

A Kitüntető Plakettben részesült
Fehér Akác Népdalkör jelen lévő tagjai énekelnek
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Az egyesület alelnökének dr. Kiss Dávid Sándor biológust, egyetemi
docenst, budapesti lakost, akinek édesapja és nagyszülei Jászfényszarui lakosok voltak. Dávid eddig elnökségi tagként nagyban segítette az egyesület
munkáját. Hosszú távon számítunk a munkájára.
Az egyesület titkárának az eddigi titkárhelyettest, Lovászné Török
Magdolnát, aki 20 éve tisztségviselő az elnökségben, önkormányzati
képviselő, széles körű emberi kapcsolatokkal rendelkezik, elismert intézményvezető.
A titkárhelyettesnek Varga Gábort, akinek ismét Jászfényszaru az
állandó lakcíme. A kilencvenes években az egyesület Kiss József Helytörténeti Kutatócsoportját vezette, aktívan részt vet a programok megvalósításában. 1993 és 1996 között az egyesület számítógépes munkáit (levelezést,
programokat) Ő végezte. Időközben a Szent István Egyetemen humánerőforrás menedzseri diplomát szerzett. A nagy múltú budapesti 77 Elektronikai Kft. családi vállalkozásnál termelésvezető beosztásban dolgozik.
Munkájára hosszú távon számítunk.
Az egyesület pénztárosának Kővágó Jánosné nyugalmazott óvodai
intézményvezetőt, aki 15 éve látja el ezt a tisztséget.
Az Ellenőrző Bizottság elnökének Gyetvai Mónikát, közgazdászt,
vállalkozási mérlegképes könyvelőt, egyéni vállalkozásban könyvelési irodavezetőt, jászfényszarui lakost, aki köztiszteletben álló, közéleti fiatal.
Felkészültségénél fogva alkalmas a tisztség ellátására.
A Jelölő Bizottság elnökségi tagoknak javasolta:
Agócs Ferenc dolgozó nyugdíjast, aki 20 éve tagja az elnökségnek, programjaink egyik legaktívabb állandó segítője és résztvevője, továbbra is
számítunk munkájára.
Káposzta Sándorné Bordás Erzsébet nyugalmazott óvodai intézményvezetőt, akinek felszabadult szabadidejét és összegyűjtött tapasztalatait szeretnénk a FÉBE keretében a továbbiakban kamatoztatni.
dr. Sándorné Győri Mártát, aki anyai örömök előtt áll, de 10 éve
tagja az elnökségnek, és továbbra is számítunk fiatalos lendületére, a gyermekek nevelése mellett is – férje és nagyszülők segítségével – jut ideje a
közösségi munkára is.
Tamus Béla nyugalmazott építész, aki alapító elnökségi tag, jól képviseli az elszármazottakat. A FÉBE kapcsolattartója, képviselője a Jászok
Egyesületében, a Magyar Természetvédők Szövetségében, a Civil Európa,
Európa Ház közöségben.
A Jelölő Bizottság Ellenőrző Bizottság tagjainak javasolta:
Hangosiné Réz Máriát, a Takarékbank dolgozóját, eddig is tagja volt
a bizottságnak.
Kónyáné Kolozs Katalint, nyugalmazott NAV-dolgozót, aki alapító
EB-tagként 28 év óta tagja a bizottságnak.”
A közgyűlés személyenként nyílt szavazással a javaslatokat megszavazta.
Tóth Tibor levezető elnök javasolta, a most leköszönt két tisztségviselő Nagyné Kiss Mária alelnök 28 éven át lelkiismeretesen végzett
tevékenységéért, valamint Cserháti Vencelné EB-elnök negyedszázadon át eredményesen végzett munkájáért jegyzőkönyvi határozatban
rögzítsük érdemeiket és jutalomkönyvben részesüljenek.
Tóth Tibor
A közgyűlés a javaslattal egyetértett.
Fotó: Glonczi Rudolf

FÉBE-kitüntetésben részesültek
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2021. szeptember 3-án megtartott cikluszáró és tisztújító közgyűlésén 1996-ban és 1998-ben
alapított FÉBE-elismeréseket, kitüntetéseket adott át Tóth Tibor
elnök és Lovászné Török Magdolna titkárhelyettes. Az elismerés
indoklását dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag ismertette.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember
3-án közgyűlésén a városért, az egyesületért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért Elismerő Oklevelet adományozott a következő közösségeknek és személyeknek:
Lumina Cornu Szerepjáték Klub részére, városunkban az elmúlt
15 évben a hagyományőrző történelem iránt érdeklődő ifjúságot ös�szefogó tevékenységükért, helyi gyermekfoglalkoztató programok
megrendezéséért, jelentős regionális, országos rendezvények szervezéséért;
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Az Örökös Egyesületi Tag
kitüntetés átadása
Nagyné Kiss Máriának,
a FÉBE alapító alelnökének

A Tiszteletbeli Egyesületi Tag
kitüntetés átadása
Győri János Bertalan
alpolgármesternek

Városi Énekkar részére, közel tízéves aktív tevékenységükért, a
városi és civil rendezvények kulturális színvonalának emeléséért, az
énekkultúra továbbviteléért;
Bugyi Gábor részére, a Jász Múzeum kulturális szervezőjének, egyesületünket segítő, kapcsolattartó tevékenységéért;
Csáki Sándorné részére, az Őszikék nyugdíjas klub megszervezéséért és színvonalas vezetéséért;
Duruczné Török Zsuzsanna részére az egyesületünket, civileket segítő tevékenységért;
Ézsiás Pálné részére, a FÉBE és alapítványának önzetlen segítéséért;
Gajdics Pálné részére a Jászfényszaru Városi Polgárőrségben végzett
elismerésre méltó munkájáért;
Háfra-Sóti Bernadett részére, a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat
Egyesület jászfényszarui csapat tagjának, a jászberényi csapat megalakításáért, adománygyűjtő tevékenységéért, a gyermekeknek szóló kreatív foglalkoztató programok lebonyolításáért;
Illés Anita újságírónak Jászfényszaru és a civil élet mindennapjainak
a megyei sajtóban való sokszínű bemutatásért, népszerűsítéséért;
Illés Péter, az önkormányzat projektiroda vezetőjének, a város civilszervezeteinek pályázati munkáját segítő tevékenységéért, a projektek
után követesének segítéséért;
Johancsik István részére a helyi és jászsági szintű civil és közösségi
programokban való aktív, példaértékű közreműködéséért;
Kollár Csaba részére, az Egyházközség közösségi rendezvényeinek
szervezéséért, példamutató lebonyolításáért;
Lukácsiné Vadász Erzsébet részére a Jászfényszaru Városi Polgárőrségben, a Fehér Akác Népdalkörben végzett elismerésre méltó munkájáért;
Mezei Zsolt részére, sokrétű közösségi munkájáért, a Jászfényszaru
Roma Nemzetiségi Önkormányzat önzetlen segítéséért;
Molnár Kitti részére, a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete elnökségi tagjának, a szervezetben és Jászfényszarun végzett kimagasló karitatív tevékenységének elismeréseként;
Lovász Dénes részére, a városi rendezvények segítéséért, kiemelten a
veterán gépjárművek találkozójának szervezéséért, lebonyolításáért, a
Pető Ádám Emlékpark megvalósításában betöltött szerepéért;
Pál Károly részére, a városban világi és egyházi rendezvények példaértékű segítéséért, kiemelten a veterán gépjárművek találkozójának
szervezéséért, lebonyolításáért;
Reichenbergerné Földvári Anita részére, a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet jászfényszarui csoport elnökének, a közösség
megszervezésért, összefogásáért, a megvalósított programokért;
Székely Bertalan részére, a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok
felkarolásáért, lelkes tánccsoport vezetői munkájáért;
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember
3-án megtartott közgyűlésén a városért, az egyesületért, az itt élőkért
végzett több éves kiemelkedő munkáért Kitüntető Plakettet adományozott a következő közösségeknek és személyeknek:
Fehér Akác Népdalkör részére, az elmúlt 45 évben a városi rendezvények műsorának színesítéséért, a közönség tartalmas szórakoztatásáért, vendégszerepléseikkel Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért; (A
kitüntetés szeptember 4-én A rátóti legényanya tragikomédia bemutatóján került átadásra.)
Fortuna Együttes részére, a közel öt évtizedes, a színházi kultúra helyi népszerűsítéséért, felejthetetlen produkciók létrehozásáért, a nagy
(folytatás a 20. oldalon)
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múltú helyi amatőr színjátszás határainkon túl is ismert és elismert
tevékenységéért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért;
Bognár Zita részére, sokrétű közösségi munkájáért, a Jászfényszaruért Alapítvány tevékenységének önzetlen segítéséért;
Csaba János részére, a városi és civil rendezvények segítésért, a Béke
Horgász Egyesület összefogásáért;
Fózer Tiborné részére, a városban végzett sokrétű és gazdag, példaértékű közösségi tevékenységének elismeréseként;
Gulyás András Zoltán részére, a Jász Múzeum régészének, városunkban folytatott többéves régészeti feltáró munka kapcsán, 2019ben megjelent tanulmány kötet szerzőinek koordinálásáért, a kiadvány szerkesztéséért;
Kaszainé Ocskó Györgyi részére gazdag és sokszínű civil, közösségi
munkájáért, kiemelten a Bedekovich Lőrinc Népfőiskola Társaság alapító titkáraként 27 éven át végzett tevékenységéért;
Dr. Kocsisné Horti Monika és dr. Kocsis András házaspár részére,
sokszínű, elismerésre méltó közösségi munkájukért, Andrásnak a Jászfényszaruért Alapítvány kurátoraként végzett munkájáért is;
Pető István részére, a FÉBE tagjának, a Bedekovich Lőrinc Fotóműhelyében végzett művészi fotói, kiállítási anyagok, kiadványok képeinek elkészítésért, vándor kiállításai kapcsán Jászfényszaru jó hírének
öregbítéséért;
Sándorné Tóth Éva és Sándor Sándor házaspár részére, az Egyházközségi és városi rendezvények szervezéséért, megvalósításokban való
aktív, példaértékű közreműködéséért;
Tamus Mária részére, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány és
más civil szervezetek, közösségek segítéséért, pénzügyi támogatások
bonyolításáért;
Tóth Norbert részére, Jászfényszarun az íjász hagyományok megteremtéséért, népszerűsítéséért, egyéb jászsági versenyeken induló fiatalok összefogásáért, testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért;
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember
3-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért
hosszú időn át végzett kiemelkedő munkáért Ezüst Kitűzőt adományozott a következő személynek:
Győri Ernő részére, a FÉBE alapító tagjaként, kiterjedt helyismerete, szakmai rálátása és széleskörű kapcsolatai révén támogatja, segíti
mind a település, mind az egyesület rendezvényeinek lebonyolítását,
továbbá a helytörténeti kutatások előrehaladását;
Kovács Béláné Pető Magdolna részére, a FÉBE tagjának, a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság alapító elnökének, a városban és azon túl végzett sokszínű eredményes civil tevékenységéért, a
város hírnevének öregbítéséért;
Kónyáné Kolozs Katalin részére, a FÉBE alapító Ellenőrző Bizottság tagjának, az egyesület sokrétű és hosszú idő óta végzett pénzügyi
segítő és tanácsadó tevékenységéért;
Ördögné Czeglédi Mária részére, a FÉBE tagjának, jászasszonynak,
a városban végzett több évtizedes kimagasló kulturális, hagyományőrző tevékenységének elismeréseként.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember
3-án megtartott közgyűlésén életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz
való szoros kötődése elismeréseként Örökös Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:
Nagyné Kiss Mária részére, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete alapító
alelnökének a közel három évtizedes eredményes tevékenységéért, az
egyesület munkájának sokszínű segítéséért, a városban, a megyében
több civil szervezetben végzett és civileket segítő sokrétű munkájáért;
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember
3-án megtartott ülésén életpályája, életútja, Jászfényszaruhoz való
szoros kötődése elismeréseként Tiszteletbeli Egyesületi Tag kitüntető címet adományozott:
Győri János Bertalan részére, Jászfényszaru város alpolgármesterének a városért, az itt élőkért végzett több mint három évtizedes eredményes tevékenységéért, az iparfejlesztés, a városfejlesztés, városüzemeltetés érdekében kifejtett munkájáért, a civil szervezetek testületben
történő képviseletéért, támogatásáért;
Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf
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Jászok Egyesületének
kettős jubileumi összejövetele
Az elszármazott jászságiakat tömörítő Jászok Egyesülete létrejöttének 100., újjáalakulásának 30. évfordulóján 2021. szeptember
11-én délelőtt ünnepi összejövetelt tartott a budai várban, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

Jászkun huszárok emlékművének koszorúzásán résztvevők egy csoportja
Az ünnepség mintegy 100 fő részvételével a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum díszudvarán vette kezdetét. A himnusz elhangzása után a
jászfényszarui Szűcs Mihály Huszárbandérium vezetője, Ézsiás Vencel
huszár őrnagy vezénylésével lovas huszár díszelgéssel és zenei kíséret
mellett koszorúkat helyeztek el a 2009. október 17-én felavatott Jászkun huszárok emlékművénél. Az ünnepség a Vágó Pál festőművész
monumentális festményével díszített Márványteremben folytatódott,
ahol a Jászságból ifj. Horváth Sándor prímás és cigányzenekarának
muzsikája fogadta a ünnepségen megjelenteket. A rendezvény részvevőit a háziasszony Cserháti Ágnes, a közmédia nívódíjas műsorvezetője, egyetemi oktató köszöntötte. Így többek között Győriné
dr. Czeglédi Mártát, Jászfényszaru polgármesterét és a megjelent
jászkapitányokat. Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének alapító
ügyvivője, majd elnöke számadást adott a kettős jubileum kapcsán.
Szólt a 100 évvel ezelőtti elődök tevékenységéről, a rendszerváltás utáni politikamentes újjáalakulásról. Az elmúlt közel két évre a
pandémia rányomta bélyegét, elmaradtak a rendezvények, összejövetelek. Köszönetet mondott a tagságnak, a tagegyesületeknek az elmúlt
öt évben végzett munkájukért, és átadta dr. Csányi Sándor, Jászárokszállás szülöttje, közgazdász, bankár szívélyes üdvözletét. A szülőföld nevében köszöntötte a megjelenteket Jászberényből dr. Rédei
István, a CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatója. A köszöntő után
dr. Dobos László elnök díszoklevelet adott elsők között az elnökség
tagjainak, köztük dr. Farkas Kristóf Vince történész, agrármérnök,
jászfényszarui lakosnak, majd azoknak, akik a Jászságban élők és az
onnan elszármazottak kapcsolatának ápolása érdekében a legtöbbet
tették. Városunkból ezen elismerésben Ézsiás Vencel hagyományőrző
huszár őrnagy és Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke részesült. Az ünnepség fényét emelte Juhász Orsolya Anna szoprán, a Magyar Rádió Énekkarának tagja
és a zongorán közreműködő Horváth Bálint DLA, zeneszerző, tanár
műsora. Rendhagyóan – mivel a Jász Világtalálkozó 2020. és 2021.
években elmaradt – itt került átadásra a Jászságért díj. Először a 2020.
évi megosztott Jászságért díjat „A Jászságért” Alapítvány nevében dr.
Dobos László alapító, a kuratórium tagja adta át dr. Körei-Nagy József jogász, gépészmérnöknek és feleségének, dr. Körei-Nagy Katalin
ügyvéd jászberényi lakosnak. A 2021. évi díjat a kuratórium Dávid
Sándor fafaragó népi iparművésznek, jászszentandrási lakosnak adományozta, melyet szintén dr. Dobos Lászlótól vett át a kitüntetett.
A jász motívumokkal is díszített asztalokon látható jász finomságokat
a jászberényi Bobák József gasztronómiai csapata készítette, a borkínálatot a Bakos Pincészet szolgáltatta. Kladiva Imre Jászságért díjas,
nyugalmazott r. k. plébános asztali áldása után mindenki végigkóstolta
a jász ételeket. A jó ebédhez szólt a muzsika. Az ünnepség valamennyi
résztvevője a jász összetartozást, a közös gyökereket átélve, élményekKép és szöveg: Tóth Tibor
kel gazdagodva térhetett haza.
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A fényszarui művésztelepen jártam
VII.
Aros Éva festőművész, reklámgrafikus
és médiapedagógus. A Nyíregyházi Főiskolán végzett biológia–rajz szakos tanárként, majd elvégezte a Magyar Iparművészeti Egyetem Médiapedagógia szakát,
1997-től festőművész, a MAOE festő
tagozat tagja. Jelenleg szabadúszó art
direktorként dolgozik, mellette pedig
képzőművészetet tanít, fest és illusztrál.
A tavalyi évben már második alkalommal vettél részt a jászfényszarui
művésztelepen. Mi vonzott vissza? Milyen alkotó közösségben érzed jól
magad?
Nagy örömmel tértem vissza Jászfényszarura. Több régi barátom is alkot ott, akikkel más fórumokon gyakran találkozunk, és sokat meséltek
a hely inspiratív hangulatáról, a helyiek vendégszeretetéről. Tulajdonképpen ez a 3. alkalom volt, mert emiatt 3 éve egy délután meglátogattam őket, és valóban magával ragadott a művésztelep varázsa, így
amikor egy év múlva felajánlották hogy csatlakozzam, örömmel mondtam igent. Az ottlétem alatt pedig a régi barátaim mellett új, érdekes,
izgalmas művészeket is megismertem. Olyan alkotó közösségben érzem
jól magam, ahol mindenki a saját stílusát, habitusát hozva ad hozzá a
közös élményhez, ahol inspiráljuk egymást. Szeretem a sokszínűséget.
Hogyan, mivel inspirált téged a jászfényszarui művésztelep, milyen
alkotásaid születtek itt?
A művésztelep egyik erőssége éppen
a heterogén, befogadó közeg. Itt idősebb, tapasztalt művészek és fiatal, szárnyait próbálgató művészpalánták, sokféle helyről és háttérrel érkező ember
találkozik és alkot együtt. Örömmel
fedeztem fel itt nemcsak mások, hanem a magam új ötleteit is. Kicsit úgy
érzem, túlléptem a saját korlátaimon,
bátrabban merek játszani, kísérletezni
a technikákkal, anyagokkal, és itt mindenkitől ezt látom. Alapvetően
maradtam a vonal mentén, de örömmel mozdultam ki a komfortzónámból. Akvarelleket és olajképeket alkottam főleg, de vegyítve a
technikákat, egyéb anyagokkal és textúrákkal is kísérleteztem. Általában nonfiguratív, dinamikus képeket festek vibráló színharmóniákkal.
Energiákat – talán ez a legközelebb álló kifejezés.
A festészet mellett art directorként is tevékenykedsz. Mesélsz erről,
milyen munkákat takar ez pontosan?
A klasszikus reklámgrafikát művelem, azon belül viszont szinte mindent. Dolgozom online és offline felületekre, tervezek weboldalakat,
webshopokat, online kampányokat, de klasszikus arculatokat, kiadványokat is. Szívesen illusztrálok, vagy dolgozom rekámfilmeken is a
koncepciótól a storyboardig.
Az országos és nemzetközi szakmai pezsgésbe hogyan kapcsolódsz
be, milyen művésztelepeket látogatsz, hol mutatkozol be munkáiddal,
mire vagy a legbüszkébb?
Jászfényszarun kívül még két művésztelepen veszek részt, Kékeden
a festői zempléni tájban, illetve a Dél-alföldön Újirázon, ahol a Körös parton vonulunk el a világ elől művész-barátaimmal. Az országos
és nemzetközi szakmai pezsgésre ugyanazt tudom mondani, mint a
művésztelepekre, kevesebb csoportos és önálló kiállításon veszek részt
mint szeretném. A közeljövőben mindenképp erre szeretném fektetni
a hangsúlyt az életemben. Legkedvesebb munkám a közelmúltból a
9-kapu című kiállítás volt talán, ami Weöres Sándor Tíz lépcső című
művének művészi átirata, 9 nagyméretű kép egy installációval ös�szefogva az emberi teljesség stációit, útjait akarta megmutatni. 2022
tavaszán készülök Budapesten bemutatni az új anyagomat. A címe
ENERGIÁK. Kicsit spirituális, de inkább elgondolkodtató anyagnak
szánom. Általában azt mondják a képeimre, hogy hosszabban nézve
lehet felfedezni bennük újabb tereket és mélységeket. Ezeket az alkotói energiákat szeretném átadni úgy, hogy egy-egy képben a néző
önmagára ismerjen, feltöltekezzen.
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A NagyonNyár, egy kreatív művésztábor 9-18 éveseknek. Ennek keretében különböző műfajok közül válogathatnak a fiatal alkotni vágyók. Lehetőségük van jelentkezni tűzzománcra, animációra, publicartra, grafikára, kreatív térépítésre és festészetre is. A festészeti tábort
többek között te irányítod. Hogyan készülsz fel egy ilyen jellegű táborra? Milyen szervezési feladatokat látsz el?
Ez a tábor a művészetpedagógia
esszenciája, ahol 2 turnusban a művészet iránt érdeklődő gyerekeknek
intenzív, az iskolában nem megvalósítható formában adjuk át mindazt,
amit az egyes művészeti ágakban
tudunk. Igyekszünk megfertőzni a
gyerekeket a művészet szeretetével,
és példát mutatni elhivatottságból
és a művészet iránti alázatból. Szerintem sikerrel, mert szerencsére az
a tapasztalat, hogy évek óta sok a visszajáró táborozó. Élmény ilyen
gyerekekkel dolgozni, ahol este szinte könyörögni kell, hogy most
már pihenjenek és hagyják abba az alkotást. A festészet oktatásán túl
én – szakmámból adódóan – a tábor marketing feladatait látom el.
Az arculattervezéstől a weboldal és online felületek gondozásán át a
hirdetési stratégiáig. Országos, sőt nemzetközi a tábor, már januárban
megkezdődik a háttérmunka. Minden évben igyekszünk egy tematika
mentén összefogni a különböző művészeti ágakat, idén ez a „MOZGÁSBAN” jelszó volt – reagálva arra, hogy a világban ebben az évben
komoly változások voltak az életünkben. Biztatjuk őket arra is, hogy
bátran próbálják ki a választott szekción túl a többi művészeti ágat
is, sőt fúziós alkotások is születtek: pl. a public-art eszközeivel dobtuk fel a klasszikus linómetszetet, vagy animációs filmben használjuk
a megismert festészeti technikákat. Egyfajta művészetválasztó is lehet
egy ilyen tábor olyan gyerekeknek, akik ilyen irányban szeretnének
továbbtanulni, így meg tudja tapasztalni, melyik terület tetszik neki
leginkább. Jászfényszaruhoz is kötődünk, hiszen a tanári csapat nagy
része a művésztelepen is alkot. Így az itt szerzett összhang és tapasztalatcsere mindenképpen hasznos a tábor során is. Földvári Dorottya

Tamus István művésztanár,
grafikus, elszármazott FÉBE-tag
kitüntetése
A Debrecenben élő Tamus
Istvánnak a FÉBE felkérésére 2005-ben és 2018-ban
gyűjteményes kiállítása volt
Jászfényszarun a művelődési
házban. A művész munkáját
újabb elisméssel díjazták.
Kárpáti Gusztáv berettyóújfalui festőművész 71 évesen
2013-ban hunyt el. A családja
Baloldalon az özvegy Kárpátiné
kezdeményezésére BerettyóújMészáros Marianna,
falu önkormányzata támogatásával a Berettyó Kulturális kezében az emlékgyűrű, Lisztes Éva
az adományozás tényét rögzítő
Központ 2016-ban, Kárpáti
oklevéllel és a kitüntetett
Gusztáv születésének 75. évfordulóján emlékgyűrűt ala- Tamus István. Fotó: Berettyó Televízió
pított.
A kuratórium döntése szerint olyan alkotó kaphatja meg, aki művészeti tevékenysége mellett tanít is. Az emlékgyűrűt – melyet Rácz
Erika ötvös, népi iparművész készített – idén a debreceni Tamus István grafikusművész és művésztanár kapta. Az emlékgyűrűt a festő
özvegyétől, Kárpátiné Mészáros Mariannától és a berettyóújfalui
művelődési központ vezetőjétől, Lisztes Évától vette át.
A kitüntetett a Berettyóújfaluban 13 évig működő Hajdú-Bihar
Megyei Amatőr Alkotótábor tagja és később tanára is volt. Az elmúlt
évtizedekben több alkalommal is bemutatkozott egyéni és csoportos
kiállítások keretében Berettyóújfaluban, a művelődési házban, hangTóth Tibor
zott el a munkáságának méltatása kapcsán.
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Utcaneveink nyomában (28. rész)
Szent Erzsébet utca
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: D3)
Az utca városunk legrégebbi közterületeihez tartozik. 1854-ben Kovács utcának nevezték, feltehetően egy itt működő kovácsműhely miatt. Valószínűleg
1921 körül a jászberényi születésű Mallár Sándorról (1879‒1926) nevezték el, aki 1921-től haláláig a jászberényi járás főszolgabírája volt.
1947-ben Ságvári Endre (1913‒1944) kommunista politikusról nevezeték el. 1991-ben felmerült, hogy Hold utcának nevezzék át. Mai
nevét 2013-ban nyerte el. Árpádházi Szent Erzsébet (1207‒1231) II.
András magyar király és Merániai Gertrúd királyné gyermekeként
született Sárospatakon vagy Pozsonyban 1207-ben. Az uralkodói családok szokása szerint és a dinasztikus érdekek miatt már négyévesen
eljegyezték Hermannal, a türingiai tartománygróf fiával. A fiú halála
után testvére, Lajos jegyezte el és vette feleségül 1221-ben. A korban
szokatlan módon boldog, szerelmi házasságban éltek, és három gyermekük született (Hermann, Zsófia és Gertrúd). Erzsébet négyéves
kora óta Eisenachban, majd Wartburgban, a mai Németországban élt,
és életében utoljára 1222-ben járt Magyarországon. 1225-ben férje
hadba vonulásakor már a tartomány kormányzását is ő látta el, és a
járványokat és az éhséget látva sokat jótékonykodott. Szent Erzsébet
már férje mellett is aszkétikus életet élt. Gyermekei születése után pedig hálából árvamenhelyet és kórházat is alapított. Nevéhez fűződik
a rózsacsoda, ezért gyakran ábrázolják úgy, amint kötényében vagy
kosarában rózsát tart. 1227-ben férje a császári hűbéri esküt követve keresztes hadjáratra indult, de még útközben életét vesztette. A
húszéves özvegyet férje testvérei megfosztották a jövedelmeitől, ezért
családját fonásból tartotta el, illetve megmaradt ékszereit adta el. Ezt
követően Marburgba telepedett le, a ferences harmadrend tagja lett,
és betegápolóként tevékenykedett. Lelki vezetője a pápa által kinevezett Marburgi Konrád lett. A fiatal özvegyet II. Frigyes német-római császár is feleségül kívánta venni, de Erzsébet nem egyezett bele.
1231 novemberében Erzsébet megbetegedett, de betegségét gyermeki
derűvel viselte, és halálának idejét három nappal előtte megmondta. Marburgi sírjánál számos csoda történt, és IX. Gergely pápa már
1235-ben szentté avatta. Tisztelete az egész világon elterjedtté vált,
és számos templomot szenteltek a tiszteletére. Magyarországi kultusza szintén erős, amire a számos neki szentelt templom, szobor vagy
éppen más képzőművészeti alkotás a példa. Az Erzsébet egykor igen
gyakori névnek számított hazánkban. Jászfényszarun emlékét őrzi a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által életre hívott Erzsébetnapi vásár, illetve a plébániához hozzáépített Szent Erzsébet Közösségi
Ház, melynek aulájában látható Szpisják Pál Szent Erzsébetet ábrázoló
mellszobra is.
Szent István út (Jászfényszaru 2013ban kiadott térképén megtalálható:
D3–E–F3–F4 között)
A terület a 18. században Jászfényszaru
kertségéhez tartozott. A mai Szent István
út déli oldala az 1800-as évek közepén
kezdett el beépülni. A 20. század elején a déli oldala foghíjasan volt
beépítve, az északi oldala a Dobó Katica utcától meg szinte üres volt.
Viszont egy az utcából előkerült obszidián kőbalta arra enged következtetni, hogy a kőkorszakban itt már emberek élhettek.
Az utca hivatalos nevét 1927 után kapta. Ekkor Lord Rothermereről neveztek el. (A mai József Attila úttal együtt.) Sidney Harold
Harmsworth (1868‒1940) Rothermere első vikomtja mint angol
újságíró 1927-ben ugyanis két cikkben is az 1920-as trianoni békediktátum elhibázottságáról írt, ami miatt Magyarországon hatalmas
népszerűségre tett szert. Politikai okokból pedig országszerte közterületeket neveztek el róla. 1946 után viszont szintén politikai okokból
átnevezték az utat Fürst Sándor (1903‒1932) kommunista politikusról. 1991-ben felmerült, hogy Gárdonyi Géza névre nevezik át.
Mai nevét 2013-ban nyerte el. Szent István király (975 k‒1038) Géza
magyar fejedelem és Sarolt (az erdélyi gyula leánya) gyermekeként született, talán Esztergomban. Születésekor a pogány Vajk nevet kapta,
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ami török eredetű név, és gazdagot, hőst, vezért jelent. Miután Géza
és Vajk a római katolikus rítus szerint megkeresztelkedett, mindketten
az István nevet vették fel. Felesége a bajor királyi családból származó
Gizella volt. Géza halála után István lett a fejedelem 997-ben, de uralmát Géza rokona, Koppány megkérdőjelezte. Az ortodox keresztény
vallású Koppányt viszont István legyőzte, és ezzel megszilárdította a
hatalmát. Ezt követően másik rokonával, az erdélyi gyulával is le kellett számolnia. Istvánt több mint valószínű, hogy 1000 karácsonyán
koronázták királlyá. Így az ország új államformája is királyság lett. Istvánt apostoli királynak is nevezzük, hiszen az apja által megkezdett
keresztény térítést tovább folytatta. Uralkodása során tíz püspökéget
hozott létre. (Köztük az egri püspökséget is.) Az ország közigazgatását
megyékbe szervezte. (Jászfényszaru mai területe az akkori Heves, Újvár és Visegrád megyékhez tartozhatott, és a Zagyva folyó volt a megyék határa.) A nomád állam átalakítása is a nevéhez fűződik, hiszen az
akkor még meglehetősen képlékeny falvak az ő törvénykezése nyomán
kezdtek településekké formálódni. Ugyanis törvénye nyomán minden
tíz családnak (azaz egy-egy falunak) templomot kellett építenie. István
király kemény törvényekkel jó közállapotokat hozott létre, amit az is
jelez, hogy a nyugatról haladó szentföldi zarándokút Magyarországon
keresztül is vezetett. Szent István élete végén megérte, hogy fia és egyben örököse, Szent Imre is életét vesztette. 1038-as halála előtt a kilátástalan helyzetben a király Szűz Máriának ajánlotta fel az országát.
Az első királyunkat Szent László király avattatta szentté. Kultusza már
az Árpád-korban kiemelkedő volt. Amit az is jelez, hogy hazánkban
számtalan templomot szenteltek a király tiszteletére, illetve számos település nevében is emlékeztet rá. Alakja számos szobron, festményen
és a tízezer forintos bankjegyen is rajta szerepel. 1771 óta szentté avatásának napja (augusztus 20.) nemzeti ünnepünk.
Képek címei és forrásai:
Szent Erzsébet https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/szent-erzsebet-nyo
maban-jarva
Szent István király portréja1030 körül a koronázási paláston http://csepel
.info/?p=60609
Dr. Farkas Kristóf Vince

Előadás a jászok őshazájáról
A jászberényi Jász Múzeum immár több éves múltra visszatekintve
ad otthont a Belvárosi esték jeligével meghirdetett előadásoknak, amelyek a Jászkunság kultúrájának egy-egy részletébe engednek bepillantást az érdeklődő hallgatóság számára.
2021. július 29-én Jancsik Balázs régész tartott érdekfeszítő előadást,
melyben a jászok és alánok őshazájával ismertette meg az egybegyűlteket. A frissen diplomázott előadó a jászok és testvérnépük, az alánok kaukázusbeli középkori tartózkodásának főbb vonásait, kultúráját, életmódját,
államalakulatát igyekezett bemutatni.
Megtudhattuk, hogy az alánok és jászok
őshazája a jelen feltételezés szerint az Ural
délkeleti lábánál a szkíta (iráni, nomád)
népességű Kangkü (Kangcsü) állam szerves
részeként jöhetett létre a Kr. u. I. század folyamán. Innen népesítették be a Volgától
nyugatra terjedő sztyeppei régiót és a Kaukázus középső vonulatának északi területeit. Lényegében ez utóbbi az
a terület, ahol az ókorban a még két elkülönült testvérnép (alán és
jász) a középkor folyamán kulturálisan és nyelvileg is eggyé vált, és ez
az a tájegység, ahonnan a később a Kárpát-medencébe betelepült jász
népesség is kirajzott.
A feltételezett sztyeppei nomád gyökerekkel és erős keleti szarmata kapcsolattal bíró alán-jász népesség itt, a Kaukázus vonulatai közt
már jobbára letelepedett életmódra jellemző helytülő pásztorkodással,
növénytermesztéssel foglalkozott. Letelepedésüket mi sem jelzi jobban, mint hogy a településeken (jellemző létesítményeik a kőkarámok,
malmok, kőszegéllyel erősített teraszos termőföldek, jellemző kamrasíros temetkezés) túl immár erődöket is emeltek (pl. kumarai erőd).
Itt kell kiemelni, hogy az alán-jász tömb e meglehetősen szélsőséges
földrajzi viszonyok között, részben külpolitikai fellépése révén jelentős
határvédelmei szereppel bírt és a Kaukázuson keresztül vezető, első-
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sorban észak–déli irányú kereskedelmi (pl. a Selyemút) és hadi mozgásokat volt hivatott felügyelni, szükség esetén meggátolni, jobbára
valamely nagyhatalom szövetségeseként.
Azt, hogy az alán-jász tulajdonképpen mely korszakban, milyen
mértékben alkotott független államalakulatot, még vita tárgya. Az
azonban biztos, hogy jó szövetségi kapcsolatot ápoltak a szomszédos
nagy kultúrákkal, hol a kazárokkal, hol a bizánciakkal, hol pedig a
perzsákkal, mindig attól függően, hogy az miként állt diplomáciájuk
érdekében. E nagy birodalmak pedig szintén értékes szövetségesre leltek bennük, hiszen az alánokra jellemző sztyeppei harcmodor (jellemző fegyvere az íj, a fokos és a szablya, fejlett lószerszámok) döntő ütőkártya lehetett a hadmozdulatok során. Békeidőkben pedig a szívós,
mindenre elszánt alán határőrök hosszú távra biztosíthatták a nagy
birodalmak határait az idegen csapatok betörése ellen. A legjelentősebb alán határállomások a Kaukázus északi és déli oldalát összekötő
két fő útvonal, a Derbenti-kapu és a Darjal-hágó (másképpen Alánkapu) területén létesültek, és hosszú évszázadokig (VIII–XV. sz.) fenn
is maradtak.
Külkapcsolati szempontból a harcmodoruk mellett külön említendő
az alánok-jászok fazekassága is. A leletanyagok alapján elmondható,
hogy a nagy kiterjedésű Kazár Kaganátus egészét az alánok látták el
kerámiával, fazekastermékeik messze földön keresettek voltak. A hos�szú évszázadokig biztos hátteret jelentő Kazár Kaganátus a X. század
végén meggyengült, majd hamarosan felbomlott. Ez azt eredményezte, hogy Alánia egyrészt nagyobb, sőt időlegesen teljes függetlenséget
nyert, ami lehetővé tette, hogy az alánok felvegyék a keresztény vallást.
Ugyanakkor a kaganátus felbomlásával teremtődött hatalmi űr, az ezzel együtt járó kereskedelmi, gazdasági és társadalmi kapcsolatok átrendeződése serkentőleg hatott a szuverén állam feudalizációjára (udvarházak létrejötte) és az urbanizációjára (városközpontok kiépülése).
A szakember kiemelte, hogy a kaukázusi területeken túl jelentős alán
tömb táborozott az Etelköz területen is. Ez a magyarok ott tartózkodásának idején is fennállt, a két nép szoros kapcsolatba is kerülhetett,
amely nézetet megerősíteni látszanak a két nyelv között létrejött kölcsönhatások, a jövevényszavak megjelenése. Az alán-jász népességben
legkésőbb a XII–XIII. században megjelent a kun nép (kulturális és
nyelvi) behatása is. Ennek hátterében nyilvánvalóan a jászok és kunok
részben együttes, több lépcsőben történő a Magyar Királyság területére (Havasalföldön, Moldván keresztüli állomásokkal) való betelepedése áll, amelynek egyik legfontosabb hajtóerejének a tatár fenyegetést
kell tekintenünk.
A szakember továbbá kiemelte, hogy érdekes módon az egyik legjelentősebb középkori alán nyelvemléknek éppen a Magyarországon
(Piliscsév, Jászfalu) előkerült jász szójegyzéket tekintik. Ez is, ahogy a
fennmaradt sírleletek (ékszerek, kiválóan megőrzött ruhaleletek) is jól
rávilágítanak arra, hogy a jász és az alán nép mind kulturálisan, mind
nyelvészeti szempontból – legkorábban a középkortól datálhatóan –
lényegében azonos népnek tekinthető.
Az előadó a hallgatóság figyelmébe két kötetet ajánlott: V. A.
Kuznyecov: Az alánok története vázlatokban (2018) c. könyve az eddigi legteljesebb, magyar nyelven is megjelent összefoglaló mű a témában. A magyarországi régészeti leletekre vonatkozóan pedig Selmeczi
László: Az atyák emlékezeti (2012) c. műve ad részletes betekintést.
Kép és szöveg: Dr. Kiss Dávid Sándor
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tatási intézmény képzési rendszerét, és kiemelte az egyetem térségben
betöltött fontos szerepét.
A Csángó Fesztivál a közelmúltban megkapta a kiemelt nemzeti
érték címet. Az alakalomra készült Csángó Fesztivál című kiállítás a
kezdetektől napjainkig mutatja be ennek a műhelymunkának a történetét.
A konferencia három napja sokszínű és tartalmas programokat
tartogatott a vendégek számára. A kapcsolódó zenei, táncos, filmes,
kiállítási programokra Jászberény és a Jászság érdeklődő lakosai is bekapcsolódhattak. Augusztus 12-én a Szabadtéri színpadon a Mindenek szerelme előadás nagy sikert aratott, a Jászság Népi Együttes,
Ferenczi György és a Pesti Rackák, valamint Pál István „Szalonna”
és bandája műsora.
Pénteken szakmai előadásokkal kezdődött a nap, ahol gazdasági
szakemberek osztották meg tapasztalataikat a résztvevőkkel.
Augusztus 13-án délután pedig látogatást tettek Jászfényszarun. A
városháza elé délután három óra tájban gördült be a konferencia résztvevőivel az autóbusz.
A díszteremben a vendégeket Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte, jelen volt Győri János Bertalan alpolgármester, Versegi László,
az JIC Kft. ügyvezetője, Tóth Tibor helytörténész, Mezei Zsolt munkaerő-piaci menedzser és neje, Farkas Paula óvónő. A településről a
polgármester asszony adott rövid áttekintést.
Az autóbusszal a
Keleti városrészbe indultunk. A Szent József Szabadidőparkban sétát tettünk. A
Cigányzenészek emlékművénél Mezei
Zsolt és neje tartott
tájékoztatást az emlékmű történetéről, a
cigány kisebbség szeA vendégeket fogadó helyiek. Fotó: Pap Imre
repéről városunkban.
Az autóbusszal a
vendégek a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Vállalkozóházához érkeztek, ahol Versegi László az ipari parkról, az ide betelepült vállalkozásokról adott tájékoztatót. Tóth Tibor jászfényszarui emlékként
valamennyi résztvevőnek a 2014-ben kiadott Jászfényszaru kulturális
és természeti értékei című könyvet adott át.
Bízunk benne, a látogatásnak a jövőben gazdasági eredményei is lehetnek, hiszen a vendégek között Erdélyből, a Felvidékről és a Vajdaságból voltak jelen gazdasági szakemberek, vállalkozások képviselői.
Tóth Tibor

Tízéves a Kemence ünnepe
A tizedik jubileumi Kemence ünnepét másként rendeztük meg,
mint eddig. A pékmesterünk munkahely-változtatás miatt augusztus
19-re nem tudott szabadságot kivenni. Így máshol sült házi kenyeret
tudtunk megkóstolni az ünnepség kapcsán. (folytatás a 24. oldalon)

VIII. Kárpát-Haza Kulturális és
Gazdasági Konferencia résztvevői
Jászberényben három napon át – augusztus 11-13. – rendezte meg
a VIII. Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági Konferenciát a Csángó
Fesztivál Alapítvány.
A tanácskozáson több hazai és határon túli előadó tartott prezentációt. A konferencia nyitó ünnepségén Péterbencze Anikó néprajzkutató, a Csángó Ház igazgatója mint házigazda és a rendezvény egyik
főszervezője köszöntötte a megjelenteket. Ő és férje, Papp Imre, a
Jászság Népi Együttes alapítója és 25 évig vezetője találta ki a konferencia ötletét, s idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg azt.
A konferencia nyitó előadását dr. Szabó Attila, a Debreceni Egyetem szolnoki campusának igazgatója tartotta, aki bemutatta a felsőok-

Vanya-Lőrincz Veronika nosztalgia slágert énekel az asztaltársaságnak
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(folytatás a 23. oldalról)
Szokták mondani, minden kárból van haszon is, így Németh Ákos
pék gondtalanul ünnepelhetett családjával együtt a programon. A
program résztvevői a nagyteremben asztaloknál, kényelmesen foglalhattak helyet, és nézhették meg a 90 perces műsort. Közben mindenki
kedvére kóstolta Bognár Zita házilag sütött kenyerét és a Lipóti pékség kovásszal készült kenyerét. A feltétek gazdag választéka állt rendelkezésre, a szomjúságot olthatta mindenki kedvére.

Debrecenbe 13 órára érkeztünk,
ahol idegenvezető várta a csoportot.
Autóbuszos városnézés során a Nagyerdő nevezetességeivel ismerkedtünk.
A Debreceni Egyetem épületébe is
sikerült eljutnunk, ahol megcsodálhattuk a kupolaterem szépségét. A
református nagytemplomban szintén
eltöltöttünk egy órát. Városi sétánk
alkalmával Szabó Magda szobrával fényképezkedtünk. Érintettük a
Református Kollégium parkjának területét, megismerkedtünk történetével, szobraival. Utunk utolsó helyszíne a Déri Múzeum volt. A
Munkácsy-trilógiát csodáltuk meg tárlatvezetés keretében. A kirándulásról kissé fáradtan, de jó hangulatban, élményekben gazdagon
tértünk haza.

Színekben elmerülve…
A résztvevők egy csoportja
A műsor első blokkjában ismert operett dallamok csendültek fel
Vanya-Lőrincz Veronika színész, énekes, előadóművész és Farkas
Zoltán színész, énekes tolmácsolásában.
A Tóalmási Titánok vidám jelenete a „Leharapta a koca” tovább
fokozta a jó hangulatot.
Az énekesek a második 25 percben a 60-70-es évek nosztalgiaslágereit énekelték nagy sikerrel. A műsort a tóalmási színjátszók zárták a
„Piroska és a farkas” modernizált változatával.
Tovább folyt a baráti beszélgetés az asztaltársaságoknál, senki nem
igyekezett haza.
A FÉBE és alapítványa közös rendezvénye most is sikeres volt. Úgy
búcsúztunk, jövőre a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény udvarán
találkozunk.
Köszönjük Török Péternek a finom házi zsír, Telek Sándornak a
zöldségek felajánlását, és másoknak is, akik tovább szélesítették a asztali választékot. Hornyák Péternek és Fekete Károlynak a hangosítást, a művelődési ház dolgozóinak a terem berendezését.
Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudfolf

Az Őszikék nyugdíjas klub 2020. és
2021. évi munkájáról

Nagy érdeklődés övezte 2021. szeptember 3-án, pénteken
Zsólyominé Kiss Mária kortárs festő kiállításának megnyitóját.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében teltház
várta az alkotót, ami nem is csoda, hiszen sokan ismerik és szeretik
alkotásait, követik művészi pályáját. Önálló kiállítás megrendezésére
most nyílt az első alkalom szülővárosában.
A kiállított, mintegy negyven, különböző technikával elkészített
alkotás elnyerte a megjelentek tetszését. Amely nem véletlen, hiszen
a művész művein átsugárzik a természet szeretete. Képein láthatóan
nem takarékoskodik a színekkel, szereti őket halmozni. Saját magát
impresszionistának vallja, akiknek mint tudjuk az élmény vezeti az
ecsetjüket, az érzéki benyomás. Már gyermekkora óta érdekelte az alkotás varázsa, a művészet. Kezdetben népművészeti cserépedényeket
festett, főállású munkája mellett.
Az utóbbi évtizedben azonban az interneten felfedezve neves festők
kurzusait berobbant mindennapjaiba az alkotás öröme. Eddigi pályájának alakulását jelentősen befolyásolták azok az alkotótáborok és
neves festőművészek, akiknek a kurzusait látogatta. Mindannyiuktól
elsajátított valami újat. Minden új technika egy új világot nyitott ki
számára.
Eleinte akrillal festett, majd olajjal. Mesterei között említi Nagy
Krisztián, Dáma Nógrádi Katalin, Cene gál István, Bottyán Mariann
Violetta és Király Nikoletta festőművészeket. Jelenleg is folyamatosan
képezi magát. Ha ecsetet vesz a kezébe, megszűnik körülötte a világ,
teljesen átadja magát az alkotás örömének. Fontosnak tartja, hogy
műveivel örömet szerezzen az embereknek. Tagja a Cserhát Művészkörnek. Azt hiszem, ez a kiállítás, a látogatók rengeteg gratulációja
bizonyítja, hogy művészi hitvallása, vagyis,
hogy örömet szerezzen az embereknek, a
megnyitó alkalmával
maradéktalanul megvalósult.
További sikeres alkotómunkát kívánunk!

Az elmúlt időszakban a járvány miatti lezárások nem tették lehetővé az aktív klubéletet, így ritkán találkoztunk. 2020-ban háromszor,
2021-ben már két esetben volt együtt a csapat. A hosszú bezártság
után július 22-én a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben a már
hagyománnyá vált családtagokkal kibővített bográcsozásra került
sor. Sárközi János és Jarábik Dezső szakácsok által elkészített finom
sertéspörkölt mellé a soros névnaposok házi süteménnyel kínálták a
résztvevőket. Jó családias hangulatban telt az idő, további teendőket is
megbeszéltük, döntöttünk a szeptemberi kirándulásról.
A klubtagok és vendégeink (28 fő) szeptember 22-én az önkormányzat által támogatott, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésével biztosított autóbusszal indultunk Poroszló községbe és
Debrecen városába. Poroszlón az Ökoparkot látogattuk meg, mindegy
2-2 és fél órát töltöttünk a látványokban gazdag parkban.

Zsólyominé Kiss Mária és Nagyné Kiss Mária

Nagyné Kiss Mária

A kiállítást megtekintők egy csoportja · Fotó: Glonczi Rudolf
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„Nagyon kötődök Jászfényszaruhoz."
Vaszicsku Gergővel, városunk és egyesületünk büszkeségével, a
másodosztályú Budafoki MTE profi futballistájával készítettünk
interjút tábori látogatása során.
Hogyan emlékszel vissza Jászfényszarura?
Kétéves korom óta vagyok Jászfényszarun, a szüleim akkor költöztek ide. Sokat jártunk ide a
focipályára, ahol a műfű helyett
mi még betonpályán játszottunk.
Gyakorlatilag itt kezdtünk el focizni az iskolás barátokkal. Nagyon szerettünk kijárni ide, amit
akkoriban még grundnak hívtunk.
Voltak focibajnokságok is: Bozsikprogram, továbbá az iskolában
nagyon sok suli foci, ahol szerettünk részt venni. Ezeket szerettem,
úgyhogy ezen a szinten nagyon kötődöm Jászfényszaruhoz. Nem ide
születtem, de itt nőttem fel.
Nagyon szerettem itt lenni, itt focizni, a barátokkal együtt lenni.
Sokat jártunk Bozsik-programokra, ahol Vincze Gabi volt az edzőm.
Sajnos ő már nincsen közöttünk. Őt nagyon kedveltem, de sok edzőm
volt itt Jászfényszarun, akiket szintén szerettem, és akiktől sokat tanultam. Itt fociztam a serdülő csapatban, ugyanígy az ifiben, valamint 16
évesen már bemutatkoztam a felnőtt bajnokságban is. Az alapokat itt
szereztem meg, itt lettem védő. Ezután kerültem Jászberénybe, ahol
az U17-es és U19-es bajnokságban játszottam, illetve az ottani felnőtt
csapatban is bemutatkozhattam, az NB II-ben. Ezt követően kerültem
el – Sándor István jóvoltából – a Puskás Akadémiára.
Mit tanácsolnál az itteni fiataloknak, hogy a későbbiekben ők is eljuthassanak innen az NB I-ig?
Az én pályafutásomból kiindulva azt tudom tanácsolni, hogy soha
ne adják fel. Nagyon sokat voltam sérült, nagyon rosszkor jöttek.
Nyilván egy sérülés soha nem jön jókor, de az enyéim kifejezetten a
legrosszabbkor. De szeretném hangsúlyozni a gyerekeknek: azért tudtam erre a szintre eljutni, mert akkor nem adtam fel.
Adjanak bele mindent edzésen, hallgassanak az edzőjükre, fogadják
meg a tanácsokat, amit tőle vagy a szüleiktől hallanak, mert aki tanác�csal igyekszik segíteni, az jót akar nekik. Az edzéseken tehát adjanak
bele mindent 100%-ig, ne csak a mérkőzéseken.
Próbálják meg elkerülni azokat az embereket, akik el akarják tántorítani őket a futballtól: azokat, akik el akarják venni a kedvüket negatív
gondolatokkal. Nekem, hála Istennek, ez sikerült.
Testvéred, Zoli itt focizik a felnőtt csapatban már évek óta, a Megyei
I-es csapat egyik oszlopos tagja és csapatkapitánya is. Egymás között
szoktatok-e beszélgetni mélyebben a labdarúgásról, esetleg egymás tanácsát kikérni vagy tippeket adni a másiknak?
Szoktunk beszélni. Bár én, őszintén szólva, nem szeretek a hozzám
közeliekkel a fociról beszélgetni, mivel nekem az egész életem a fociról
szól, ezért ha barátokkal, családtagokkal vagyok, szeretem kizárni.
Sajnos Zoli meccseire keveset tudok kijönni, mert általában nekem
is akkor vannak a meccseim, de ha meg tudom nézni személyesen,
akkor elmondom neki a véleményemet, ha jól, ha rosszul játszott.
Ő több meccsemet tudja megnézni: mind a tévében, mind pedig
személyesen. Ő többet szokott jönni az én meccseimre, miután természetesen megosztja velem a véleményét: szerinte hogyan és mit kellene
csinálnom. Igazából elfogadjuk egymás tanácsait, mert tudjuk, hogy
mi fán terem a foci.
Ha már Zoli testvéred szóba került, értesültél-e tőle azokról a változásokról, amit a JVSE tűzött ki célul maga elé az elkövetkezendő
szezonra és évekre; valamint mit szólsz ahhoz a fejlődéshez, amit az
utóbbi években produkált az egyesület?
Igen, természetesen értesültem tőle. Örömmel hallottam, hogy milyen nagy tervek vannak itt Jászfényszarun. Amikor én elhagytam,
akkor köszönő viszonyban sem volt a mostani állapotával: azóta lett
egy lelátó, szép öltözők, műfüves pálya, fedett pálya. Emellett pedig
látom, hogy milyen szép számmal vesznek részt gyerekek a táborban.
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Ennek nagyon örülök! Remélem, ez a fejlődés még csak a kezdet.
Kívánom, hogy a felnőtt csapat magasabb osztályban is tudjon játszani, az utánpótlás korosztályokkal együtt, ahova pedig egyre több
gyerek fog jönni, és így egyre nagyobb lesz ez a közösség. Említette
testvérem, hogy a CSALÁD szó nagyon fontos itt Jászfényszarun - remélem, hogy minél nagyobb lesz ez a család, és a futballcsapatok sok
örömet fognak még szerezni a lakosoknak.
Utolsó kérdésként érdeklődünk, hogy pályafutásod végén tervben
van-e a JVSE-ből való visszavonulás, vagy azt követően esetleg a vis�szatérés (bármilyen szerepben) a sportegyesület életébe?
30 éves vagyok, tehát úgymond „kezdek öreg lenni”. Ezért elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi lesz akkor, ha vége a pályafutásomnak. Nem tudom, mit hoz a jövő, de semmit nem zárok ki.
Fényszaru mindig is a szívem csücske lesz: örömömet lelném benne,
ha innen tudnék visszavonulni. Ugyanakkor legyen szó az itt elkezdődött fejlődésben való részvételről, azt is szívesen vállalom.
Köszönjük az interjút! Mi várunk vissza, Gergő. Hajrá, JVSE!
Tarr Gergely

VI. Keleti Fény Edzőtábor

A jászfényszarui önkormányzat támogatásával idén is megrendezésre
került a jászfényszarui Kyokushin karate edzőtábor. A tábor helyszíne
a régi óvoda épülete és a hozzá tartozó hatalmas park volt, aminél
nehezen tudnánk jobb helyet elképzelni. A helyi focipálya közelsége
remek alkalmat biztosított a reggeli futóedzések lebonyolításához. A
gyerekek összesen tíz edzésen vettek részt, és gyakorolták a karatéhoz
szükséges alapokat: pajzs-pontkesztyű, erőnlét, küzdelem, állóképesség. Az edzések közti időt pedig szabad programmal és zárásként egy
nagy túrával töltötték. Osu!
Kép és szöveg: Senpai Fülöp Roland

Baráth Hunor
területi diákolimpiai bajnok
2021. 09. 11-én Szentes adott
otthont a Kelet-Magyarországi
régió szabadfogású területi diákolimpiájának.
A versenyre kilenc megyéből ös�szesen 177 induló mérlegelt Diák
I. és Diák II. korosztályban. A verseny tétje az országos diákolimpiára való bejutás volt.
A Jászberényi Birkózó Club nyolc versenyzőt nevezett a megmérettetésre. A lelkiismeretes edzésnek és kitartásnak köszönhetően három
arany, egy ezüst, három bronzérmet és egy ötödik helyezést birkóztak
össze a srácok.
Hunor remek formában volt, kettő tus- és kettő technikai győzelemmel a dobogó legfelső fokán végzett Diák II. korosztály 58 kg-os
súlycsoportjában.
Kép és szöveg: Baráth Olga
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Elmegyek, elmegyek,
hosszú útra megyek…
Mindenki Rudi bácsija távozott közülünk…
Temetésén szomorúan búcsúztattuk e
dallal szeretett és tisztelt dalostársunkat.
Nehéz volt elénekelni a népdalt, hisz
mindnyájan a szívünkbe zártuk őt. Az is
szerette, aki nemrég ismerte meg őt, és
az is, aki már régóta együtt énekelt vele.
Ahogy „hivatalosan” nevezték: Ördög
János Rudolf, szeretett Rudi bácsink
víg kedélyű ember volt. Szeretett éneÖrdög János Rudolf
kelni, táncolni, viccelődni, a rég elmúlt
1935-2021
dolgokról mesélni a „fiataloknak”. Ez a
visszaemlékezés sokszor segített egy-egy
népdal szövegét megérteni. Szívesen jött kirándulásokra. Víg nótázásától zengett a busz. Kifogyhatatlan volt dalainak kincsestára.
Az együttest, a Fehér Akác Népdalkört, melynek alapító és igen
megbecsült tagja volt, a második családjának nevezte. Ez a „család”
szívébe zárta az idősen is huncut szemű, minden ugratásra kapható
Rudi bácsit.
A népdalkör megalakulásának 45. évfordulóján kissé megfáradva,
széken ülve énekelt velünk. Jó kedve itt sem hagyta cserben. Az azóta
szállóigévé vált mondatnál – muszáj felállni – felpattant a székről és
táncolva fejezte be az újonnan tanult, kedves népdalát.
Ez a mondat volt úgymond „jelmondata” is. Minden veszteség, minden rossz után muszáj talpra állnunk, úgy, ahogy neki is sikerült.
Végül álljon itt egy idézet egy régi cikkből, ahol a népdalkör megalakulásáról és a népdalköri tagságáról kérdezték, és amely a helyi újságban jelent meg:
„Nincs szándékomban felhagyni vele, amíg menni bírok, szereAntal Anna, Szabó László
tem a társaságot, a közösséget.”

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték
és szerették, hogy 15 évvel édesanyánk halála után édesapánk,

SZŰCS MIKLÓS

volt József Attila utcai lakos
életének 78. évében,
2021. augusztus hó 17. napján elhunyt.
Emlékét szeretettel őrizzük.
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de gondolatban örökké
velünk maradsz."
Búcsúznak szerető lányai: Szűcs Éva és Szűcs Andrea
Hajdúszoboszló
Emlékezünk

HARANGOZÓ IMRE

Emlékezés

JÁVORCSIK IMRÉNÉ
SŐREGI PIROSKA
halálának 4. évfordulójára.
„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”
Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ZSÓLYOMI IMRE
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászló család

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.”
Köszönet azoknak, akik

LÁSZLÓ SÁNDOR
ZOLTÁN
temetési szertartásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
Szerető családja

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”

OCSKÓ JÁNOSNÉ
OROSZI MÁRIA (MAGDIKA)

emlékét őrizzük.

Megemlékezés

MELEGH PÁL

halálának 18. évfordulójára.
„Még fáj, de ez örökké így marad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad.”
Szerető családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖRDÖG JÁNOS
RUDOLFOT
életében tisztelték, szerették,
gyászszertartásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak!
A gyászoló család

Jászfényszaruért kitűntetett halálának 23., felesége,

RUSAI ROZÁLIA

halálának 24. és fiuk,

HARANGOZÓ MIKLÓS
(HATVAN)

halálának 3. évfordulójára.
„Isten hívására elmentetek,
Emléketek örökre itt maradt velünk.
Szomorú az ősz minálunk,
Amikor Rátok emlékezünk.”
A szerető család

Anyakönyvi hírek – AUGUSZTUS
SZÜLETTEK: Jónás Noel (Varga Krisztina), Szabó Zselyke (Varga
Brigitta Piroska).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Novodomszky Brigitta és Gyarmati Szabolcs.
ELHUNYTAK: Jáger Béla (70), Kállai Mária (60), László Sándor
Zoltán (89), Ocskó Jánosné Oroszi Mária (79), Oldal László (75),
Ördög János Rudolf (86), Rajna Sándor (55), Rimóczi Antal (81),
Tanczikó Istvánné Kiss Mária (90), Vancsik Sándor (70).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
Keretek: -30% -40% · Lencsékre: -20%
Multifokális lencse: -30%
Fényre sötétedős lencse: -20%
Napszemüvegek: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők: ........................................................................................ 104
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,
................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................ (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés: ........................................ (+36)-80/300-300
Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/400-9377
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412

Német nyelvklub
a művelődési házban

ÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344

Csatlakozzon a 40 órás, középhaladó, önköltséges német nyelvi szakkörhöz! Ajánljuk az alapfokú nyelvvizsgai tudással rendelkezőknek,
akik szeretnék elérni a B/2-es szintet, vagy fejleszteni, frissen tartani
nyelvi kommunikációs készségüket, tudásukat. A vírushelyzettől függően a heti 2 x 45 perces oktatás anyanyelvi tanárral jelenléti és online
módon zajlik. Megfelelő számú érdeklődő esetén más szintű csoportot
is indítunk. Jelentkezés és bővebb információ: muvhaz@jaszfenyszaru.
hu, Bordásné Kovács Katalin +36/70/4316113
Katinka

Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366

Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ............. 950-191, vagy
............................................................................. (+36)-30/244-1456

GAZDIT KERESŐ KUTYUSOK
KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány

DODÓ

SCARLETT

1 éves
közepes méretű
keverék szuka

WILSON

2-3 év körüli
keverék kan

Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas ...... 40.000 Ft

Féloldalas ........... 20.000 Ft
Negyedoldalas .... 15.000 Ft

Apróhirdetés ...... 30 Ft/szó
Keretes ............... szöveg ........ 30 Ft/szó
		
illusztráció . 500 Ft/db
Családi esemény . szöveg ........ 30 Ft/szó
		
fotó ........... 1.000 Ft/db

SHERLOCK

3 éves stafford kan

Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611

Lakossági

Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu
1 éves tigriscsíkos
sharpei keverék kan
Csapdából szabadítottuk, mellső lábán
duzzanat látható.

Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460

FELHÍVÁS
5126 Jászfényszaru, Arany J. út 23. sz. alatti ingatlan bérletére
Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján bérleti ajánlatot tett közzé.
A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.
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Programajánló

Régi idők rockzenéje a Pagodában!

Október
Rózsafüzér ájtatosság naponta 17 órakor a templomban
1.
13:00 III. Fényszarui Futófesztivál
		 in memoriam Maróti István a főtéren
1.
16:00 Látható érzések kiállítás megnyitója
		 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
1.
18:00 Manuel műsora a Pagodában
1.
19:00 Bruno X Spacc műsora a Pagodában
2.
19:00 A rátóti legényanya – a Fortuna Együttes előadása Turán
4-10.		 Országos Könyvtári Napok programjai
		 a városi könyvtárban:
· Gondolatolvasó kör felolvasóest – téma: az idő múlása
		
· Könyvtári foglalkoztatók óvodásoknak
		
· Olvasási kihívás meghirdetése iskolásoknak
		
· Online könyvtári játék
		
6.
16:00 Aradi vértanúkról megemlékezés a Városháza előtt
8-9.		 Hulladékgyűjtés – iskolások a város területén
9.
16:00 Golf Együttes Három Laci emlékkoncertje a Pagodában
16.		 Fény Fesztivál – térségi néptánc és népzenei verseny
		 a művelődési házban
19.
17:00 Szalay ’56 kiállítás megnyitója a művelődési házban
21.
10:30 Kifli koncert
22.		 Egészségház névadó ünnepsége
22.
14:30 Megemlékezés és koszorúzás 1956. október 23-a
		 tiszteltére a Papkastély udvarán
22.
16:00 Csetresz workshop a művelődési házban
23.
17:00 Ünnepi szentmise nemzeti ünnepünk alkalmából
		 a templomban
24-31.		 Őszi szünet az iskolában
31.		 Mindenszentek templomunk búcsúja alkalmából
		 ünnepi szentmise a templomban
Hol volt hol nem volt ország – A Kifli zenekar lemezbemutató koncertje
		 kicsiknek a művelődési házban
Ifjúsági hangverseny a művelődési házban

MEGHÍVÓ

Október 9-én, szombaton 16 órakor
Három Laci emlékkoncertet ad a Golf Együttes
Jászfényszarun, a főtéren. Esőhelyszín a művelődési ház.

Zenélnek: Harnos Miklós, Ézsiás Sándor, Hornyák Péter,
Nagy Tibor, Kurunczi Miklós, Mészáros Kata, Szűcs Erzsó.
Búcsúztassuk együtt a nyarat, és emlékezzünk a zenekar alapító tagjaira!
Minden érdeklődőt szeretettel vár Jászfényszaru Város Önkormányzata és
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár!

Időszaki kiállítások
· Szalay ’56 – a világhírű emigráns grafikusművész, Szalay Lajos
repró kiállítása a művelődési házban
· Látható érzések – a nagyváradi Tibor Ernő Galéria
csoportos tárlatának megnyitója a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Zsólyominé Kiss Mária festő kiállítása a művelődési házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak szabadtéri tárlata
a Kisiskola falán
· 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 Facebookon.

Katinka

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
szeretettel meghívja Önt és kedves családját:

Szalay Lajos

világhírű emigráns grafikus

’56 című repró kiállítására
A kiállítást megnyitja: dr. Hajdú Ildikó, a miskolci Herman Ottó Múzeum
általános igazgatóhelyettese, zongorán közreműködik: Nyers Lili
Megnyitó: 2021. október 19. 17 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

A foglalkozások keddi napokon 14 órakor kezdődnek
a Városi Könyvtárban
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