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Képeslap jelent meg a Kulturális Örökség Napja alkalmából

A képeslap egy település életében fontos kordokumentum. Jászfény-
szaruról több mint 110 évvel ezelőtt jelent meg az első képeslap. Ezt 
követően időről időre újabb lapok jelentek meg. Így tudjuk, illetve 
látjuk a képeken, hogy 1910-ben hogyan nézett ki a főtér, az ott álló 
épületek. Képeslap nélkül sokkal kevesebb ismerettel rendelkeznénk. 
A fotózás elterjedésével ugyan egyre több fénykép készült és maradt 
fenn, de ezek a múltban is és a jelenben is elsősorban személyeket és 
eseményeket örökítenek meg. Utcák, terek, házak, intézmények épü-
letei csak elvétve, úgymond, járulékosan az eseményt kiegészítve ábrá-
zolódnak. Biztos vagyok benne, hogy 100 év múltával is kapaszkodót 
jelentenek a lapok az akkor élőknek. Eleink is megőrizték ezeket a 
képeslapokat, az utánunk jövő nemzedékeknél is marad fenn, amiből 
tudnak a múltra hiteles következtetéseket levonni.

A FÉBE 2007-ben a magyar kultúra napja alkalmából jelentetett 
meg kilenc képeslapot. Az azóta eltelt másfél évtized nagyarányú vá-
rosfejlesztése a városképet jelentősen megváltoztatta. Új terek, köztéri 
alkotások, épületek jöttek létre. A meglévő középületek felújítása, bő-
vítése is pozitív változásokat jelent.

Az új lapok tervezésénél a bőség zavarával küszködött a kiadó a ké-
pek témájának válogatása kapcsán. Míg 2007-ben egy-egy képeslap 
egy-egy köztéri alkotást, épületet, természeti értéket mutatott be, 
most a rendszerváltás előtti gyakorlatot választva egy-egy képen ál-
talában négy fotókocka látható. Egy képeslap Sisa József: Időszalag 
ötvöszománc faliképét jeleníti meg, hogy jobban láthatók legyenek az 
aprólékosan kidolgozott rekeszzománc alkotások. Egy lapon három 
kép látható, mivel szerette volna a kiadó megjeleníteni, hogy Jász-
fényszaru a „rózsák városa”. A többi lapon négy kép látható. Egy kép 
kivételével a képeslap középtengelyén szintén Sisa József alkotása, vá-
rosunk ötvöszománc aranyozott keretbe foglalt címere látható.

Képeslapon most látható először a 2002-ben felavatott Tanítók em-
lékműve, a felújított Békás szökőkút, a Tudás kútja, IV. Béla király 
szobra, a Zenepavilon, a Trianoni emlékmű, a Cigányzenészek emlék-
műve, az 1956-os emlékmű.

Az intézményi középületek közül a Bölcsőde, a Napfény Óvoda, a 
Tanuszoda, a GAMESZ, az Üzletház, a Szent-Györgyi Albert Egész-
ségközpont, a Gondozási Központ, a két kastély, a két iskola, a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épülete, a Szent József Szabad-
időpark, valamint az Egészségpark fotóképe került a képeslapokra.

A fotók közül nyolcat korábban Menyhárt Éva, ez évben tizenötöt 
Glonczi Rudolf, egyet Zsámboki Sándor készített, köszönet érte. A 
grafikát Bagi László, a nyomdai munkát Prime Rate Kft. Budapest 
végezte. Felelős kiadó: dr. Voller Erika, a Jászfényszaruért Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke. Laponként 1500 db készült, előállításának 
költségét Jászfényszaru Önkormányzata támogatta.

A képeslapok 100 Ft/db áron a Városháza földszintjén jobb oldalt 
a folyosó második helyiségében Duruczné Török Zsuzsannánál vagy 
a városi könyvtárban megvásárolhatók.

Szöveg és kép: Tóth Tibor
Fotó: Egy képeslap a nyolc közül

A 2021. évi Kulturális Örökség Napja (szeptember 18–19.) alkalmából a Jászfényszaruért Alapítvány nyolc képeslapot jelentetett meg.

Készülünk az ünnepekre
Kedves Jászfényszarui Lakosság!
Fénypompába öltöztette a város önkormányzata a GAMESZ köz-

reműködésével ebben az évben is Jászfényszarut. Ismét az ASZLÁR 
Kft.-t bíztuk meg a díszkivilágítás megvalósítására. A céget Baranyi 
József vezeti.

Az idén talán több fény is szükséges ahhoz, hogy az emberek lelké-
ben szétáradjon a melegség. Advent minden vasárnapjának előestéjén 
a misét követően gyertyagyújtás lesz halk karácsonyi zene kíséretében, 
amelyet minden nap karácsonyig, 16,00 órától 20,00 óráig élvezhet-
nek a Főtérre látogatók. Az egyház és az önkormányzat együttműkö-
désével, önkéntesek bevonásával a gyertyagyújtások alkalmával forró 
teát és forralt bort kínálunk. Advent utolsó szombatján, december 18-
án pedig kürtös kalács illata lengheti be a teret, amelynek vásárlására 
is lesz lehetőség. 

Településünk önkormányzata úgy döntött, hogy ebben az évben 
4000 Ft/fő anyagi támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévő 
gyermekek családjainak, továbbá minden 70 éven felüliek körében 
8000 Ft/fő pénzbeli támogatást juttat mindazoknak, akik a rendele-
tünkben megfogalmazottaknak megfelelnek. 

Ehhez még fokozott hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos im-
munrendszerünk erősítése, az egészségünk megóvása, ezért úgy dön-
töttünk, hogy a karácsonyi ünnepségtől eltekintünk, de ezzel párhu-
zamosan kis ajándékcsomaggal keressük fel minden, a közigazgatási 
területünkön élő 65 éven felüli lakosunkat. Ezzel kívánjuk köszöne-
tünket kifejezni az aktív munkával eltöltött évekért. Továbbá vala-
mennyi jászfényszarui lakosnak boldog ünnepeket kívánunk!

Jászfényszaru Város Önkormányzata
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által október 20-án és november 3-án tartott 

ülésein megalkotott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékozta-
tást az érdeklődő olvasóknak.

2021. október 20.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a „Közétkeztetésre és az 

5126 Jászfényszaru, Dózsa Gy. út 1. szám alatt található étterem 
üzemeltetőjének kiválasztására” tárgyú, FSZ/3295/2021 ügyszá-
mon kiírt pályázat nyertes ajánlattevőjének az INNOVEN Kft.-t 
(székhelye: 2740 Abony, Kodály Z. út 1., képviseli: Szabadosné Fekete 
Marianna ügyvezető) hirdette ki. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a közétkeztetési és bérleti szerződések megkötésére a 
pályázatban, és az arra tett ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-

JN1-2017-00011 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése 
a megközelíthetőség javításával II. ütem” című projekt ”5,66 
hektár terület infrastruktúrával való ellátása” projektelem meg-
valósításához 58.512.039 Ft saját forrást biztosított a város 2021. 
évi költségvetéséből.

· Ezzel egyidejűleg döntöttek arról, hogy a projektelem megvalósí-
tásához, 58.512.039 Ft összegre vonatkozó ráemelési kérelmet is 
benyújt a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatóságához. Amennyiben a Jászfényszaru Város Önkormány-
zata által a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatóságához benyújtandó, 58.512.039 Ft összegben megha-
tározott ráemelési kérelem eredményessége esetén a hiányzó 
58.512.039 Ft-ot nem saját forrásként, hanem ráemelési/kiegé-
szítő támogatásként biztosítja a projekt végrehajtásához.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-
JN1-2017-00011 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése 
a megközelíthetőség javításával II. ütem” című projekt „5,66 
hektár terület infrastruktúrával való ellátása” projektelem meg-
valósításához kapcsolódó „Ipari övezetet kiszolgáló elkerülő 
szennyvízvezeték építése” közbeszerzési felhívás

· „I. rész szennyvízcsatorna építése” közbeszerzés nyertes 
ajánlattevőjeként az ÉKISZ Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrö-
si út 16. vállalkozást jelölte ki az ajánlatában megjelölt nettó 
99.981.761 Ft, áfa (27%) 26.995.075 Ft, bruttó 126.976.836 
Ft figyelembevételével.

· „II. rész szennyvízcsatorna gépészet, villamos szerelési 
munkák” nyertes ajánlattevőjeként az ÉKISZ Kft. 6000 
Kecskemét, Kiskőrösi út 16. vállalkozást jelöli ki az ajánlatában 
megjelölt nettó 21.548.172 Ft, áfa (27%) 5.818.006 Ft, bruttó 
27.366.178 Ft figyelembevételével.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata döntött a 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projektjében „interaktív kiállí-
tás” beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről, és felhatalmazta a 
polgármestert a legalacsonyabb áron ajánlatot adóval a szerző-
dés megkötésére.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata kijelölte a „Jászfényszaru, 
Szentcsalád tér 13. sz. alatti Értéktár épület délnyugati homlok-
zatának állagmegóvása” tárgyú beszerzés ajánlattevőit. Egyben 
a képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát fi-
gyelembe véve a nyertes ajánlattevőt jelölje ki a képviselő-testület 
utólagos tájékoztatásával.

· A testület kijelölte Jászfényszaru Város Vízkárelhárítási tervének 
elkészítéséhez az ajánlattevő vállalkozásokat.

· Kijelölték „A 3106 jelű országos közút – Névtelen (benzinkút) 
út, Orion út, valamint a 32-es jelű országos közút – 084. hrsz.-ú 
önkormányzati út csatlakozási pontjainak megtervezése, terve-
zői költségbecslés elkészítése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőit.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a kézilabda tornacsarnok tervezői költségvetéseinek aktu-
alizálásával és a tervek felülvizsgálatával kapcsolatos megállapodást 
a Kelemen és Társa Bt.-vel megkösse, és a szükséges terv felülvizsgála-
tokról és költségvetések aktualizálásáról szerződést kössön.

Döntöttek a Jászfényszaru Szabadság u. 32. szám alatti ingatlan-
ra tervezett kézilabda tornacsarnok építési engedélyének jogutód-

lásáról, mely szerint a tornacsarnok építési engedélyét jogutódként 
Jászfényszaru Város Önkormányzat nevére kérelmezi. A hatósági 
eljárás lebonyolítására Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármestert fel-
hatalmazták.

Jóváhagyták a Jászfényszarui Napfény Óvoda Pedagógiai Prog-
ramját.

Elfogadták a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjéről és közérdekű adatok elektronikus közzété-
teléről szóló szabályzatot.

Határozatot hoztak a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség 
bérbeadásának hosszabbításáról, mely szerint a bérlő egyéni vállalko-
zóval fennálló bérleti szerződést változatlan feltételek mellett 2022. 09. 
30-ig meghosszabbították. A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a bérleti szerződés meghosszabbítására.

Döntöttek a Jászfényszaru külterület 07/1. és 07/2. hrsz. ingatla-
nok haszonbérbe adásáról.

Az Ady E. út 32. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázati felhí-
vást hagytak jóvá.

Elfogadták, hogy 2021. december 6-án 10:00-18:00 óráig az 
Evergreen Kft. által Mikulás városnéző kisvonat kerüljön biztosí-
tásra 133.400 Ft+áfa összegben, melynek fedezetét a 2021. évi költség-
vetés terhére biztosították.

A Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság javasla-
tára elfogadták a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár plusz 
céltartalék kérelmét 2.500.000 Ft összegben, melynek fedezetét a 
2021. évi költségvetés terhére biztosították.

A képviselő-testület hozzájárulását adta az 5126 Jászfényszaru, Cso-
konai út 23. szám alatti ingatlan értékesítéséhez, melyhez egyben 
meghatározta a feltételeket is.

A testület hozzájárult a Kozma út 27. szám alatti ingatlan telek-
alakítására vonatkozó kérelemhez, és meghatározták a feltételeket.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete döntött a Jászfényszaru Gó-
lya u. 1. szám alatti, 802/2. hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról. Egyben 
felhatalmazták a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

2021. november 3.
Pontosították a „Közétkeztetésre és az 5126 Jászfényszaru, Dó-

zsa Gy. út 1. szám alatt található étterem üzemeltetőjének kivá-
lasztására” tárgyú pályázatra érkezett ajánlatok elbírálásáról szóló 
120/2021. (X. 20.) képviselő-testületi határozatot, mely módosítás 
értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a köz-
étkeztetési és bérleti szerződések megkötésére a pályázatban, és az 
arra tett ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően 2021. 11. 01. 
napjától 2025. 10. 31. napjáig.

Elfogadták a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 
eszközbeszerzésére szóló tájékoztatóját.

Támogatták a Jászfényszaru Önkormányzata által bérelt gépek meg-
vásárlásának kezdeményezésére vonatkozó előterjesztést.

Elfogadták a Jászfényszaru 2535/23. hrsz.-ú ingatlan adásvételi szer-
ződésében foglalt beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonat-
kozó kérelemben foglalt indokokat, és egyben felhatalmazták a JIC 
Kft.-t, hogy az adásvételi szerződésben foglalt teljesítési határidőt 2022. 
december 31-ig hosszabbítsa meg a vállalkozóval.

Döntöttek a Jászfényszaru 05/225. hrsz.-ú ingatlan adásvételéről út 
kialakítás célra a tervezett alállomáshoz. Az adásvétel lebonyolítására 
és az adásvételi szerződés aláírására Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármestert a képviselő-testület felhatalmazta.

Módosították Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendeletét, mely szerint a Sport és 
Közbiztonsági Bizottságba új tagként Sándor Sándor képviselőt, va-
lamint Vitányi Szabolcsot külsős tagként beválasztották.

A testület a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 14.) Ön-
kormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtár-
gyalta.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a tulajdonában 
álló 5126 Jászfényszaru Szabadság u. 30. sz., 788. hrsz-ú társasházi 
ingatlan értékesítésére közzé teendő pályázati felhívást.

Dr. Voller Erika
jegyző
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Ki volt Szent-Györgyi Albert?
1987. április 3-án adták át Jászfényszaru Egészségházát, amely-

nek építését a városunkban akkor már több évtizede praktizáló 
dr. Lakatos Béla főorvos kezdeményezte, és szakmailag koordinál-
ta. 20 évvel ezelőtt a FÉBE megszervezte az elszármazott orvosok 
találkozóját, s az első orvosoknak emléktáblát állíttatott a Dózsa 
György út 17. számú épület, az egykori orvoslakás és rendelő fa-
lán. 2014-ben a Kölcsey Ferenc utcai épület teljes felújítása, kor-
szerűsítése, bővítése megtörtént, s az intézmény európai szintű 
egészségügyi szolgáltató központtá vált.

Idén határozott a képviselő-testület arról, hogy az intézményt 
Szent-Györgyi Albertről, a világhírű magyar Nobel-díjas orvosról, 
kutatóról nevezi el, mely esemény október 22-én ünnepélyes ke-
retek között megtörtént, s amelyről előző lapszámunkban röviden 
tudósítottunk. 

Most a világhírű névadó munkásságát idézzük fel dr. Lakatos 
Béla nyugalmazott főorvos, városunk díszpolgára avató beszéde 
alapján.

Szent-Györgyi Albert 1893. szeptember 16-án született Budapesten, 
és már ötéves korában korrekten olvasott. Középiskolai tanulmányait 
Budapesten, a híres Lónyay utcai Református Gimnáziumban végezte. 
Itt megismerte a világ csodás dolgainak rá ható könyveit, ami egész 
életét meghatározta. 
Olvasva a görög-perzsa 
háború történetét és a 
történelem összetűzéseit 
látva már gyermekko-
rában utálta a háborút. 
Szerette maga körül a bé-
két, szerette, ha a csend-
ben a könyvek lapjainak 
susogását hallja. Szerette 
Mozartot, Chopint és 
másokat, szerette az iro-
dalmat. 1911-ben, mi-
kor elvégezte a gimnázi-
umot, egy csodálatosan, 
sok szinten művelt em-
ber jelentkezett a pesti 
tudományegyetem orvo-
si karára. Tanulmányait 
azonban kettészegte az 
1914-ben kitört világ-
háború. Sajnos behívót 
kapott, és meg kellett 
szakítania orvosi tanul-
mányait. A fronton sebe-
sült katonákat mentett és gyógyított, és igyekezett szabadulni a hábo-
rútól. Saját karját meglőtte, ami után kórházba került, ezalatt folytatta 
egyetemi tanulmányait. 

1917-ben kapta meg orvosi oklevelét és a vele járó doktori címet.
Az egyetem befejezése után első állomása Pozsony volt, az egyetem 

Farmakológiai Kutatóintézetébe helyezték. Itt megint kettészakította 
pályáját a trianoni békeszerződés: egyik napról a másikra elszakította 
hazánktól Pozsonyt. Tovább került Prágába, de a csehszlovák egyete-
mek nem nyújtották azt a kutatási lehetőséget, amit fiatal korában 
elkezdett. De jött Berlin, Hamburg. Ezeken az egyetemeken már va-
lamennyi lehetősége volt a kísérletek, a kutatások folytatására. Ek-
kor kezdett a sejtlégzés tanulmányozásába. Ezekről az eredményekről 
több európai tudományos intézet értesült, ismerték tevékenységét. 
Számára azonban az igazi célpontok Groningen és az angliai  Camb-
ridge egyetemei voltak. Ezek voltak azok az állomások, amik valóban 
meghatározó, az egész világ orvostudományában lényeges dolgokat 
hoztak létre.

Két nagy tábor állt akkor szembe a biokémai folyamatok tanul-
mányozásában, az egyik az oxidációs párt volt, a másik a redukciós. 
Szent-Györgyi Albert zseniálisan, lépésről lépésre leírta, kísérletsoro-
zattal igazolta az oxidáció-redukció elektronátadási folyamatát.

De foglalkozott sok minden mással, rengeteg anyagot próbált ki a 
biokémia területén. Különösen emlékezetes a Groningenben folyta-
tott kísérlet, ahol élőlényeken (skorbutos tengerimalacokon) először 
hajtott végre olyan kísérletet, hogy a 100 tagú kolóniából 10-et elkü-
lönített, s fumársavval kezelte őket. Észrevette, hogy eltűnnek a vérzé-
sek, a malacok felemelik a fejüket, visszatér a mozgáskészségük. Erről 
írt több tanulmányt, hogy ez olyan reaktív anyag, amelynek talán em-
beri lényekre is hatása lesz később.

Következett London, Cambridge, ahol igen magas fokon volt le-
hetősége folytatni a kísérleteit, a legkülönbözőbb életfolyamatok (pl. 
zsírok emésztésének folyamata) tanulmányozására volt lehetősége, de 
számtalan tudományos munkán dolgozott. 

Közben azért figyelt arra, hogy ne csak egy „begyöpesedett” kutató 
tudós legyen. Cambridge-hez közel volt Stratford. Ebben a városban 
van Shakespeare szülőháza. Ma múzeum. Érthető, hogy elment a gye-
rekkorától nagy tiszteletben tartott Shakespeare múzeumába. És óri-
ási élmény volt számára, mikor a golyóálló üvegek mögött meglátta a 
Hamlet, a Lear király eredeti példányát. 

Ő nemcsak kutató akart lenni, hanem ember. Továbbra is folytatta a 
világirodalom nagy regényeinek olvasását, és egyre inkább ember lett.

1928-ban eddigi biológiai kutatásainak eredményeit összefoglalva, 
megkapta a biokémia tudományok doktora címet. 1930-ban Klebels-

berg Kunó, az akkori kultusz-
miniszter hazahívta Szegedre, 
ahol megalapította az MTA 
szegedi tagozatát. Itt a már 
említett fumársavval tovább 
kisérletezett, és gyakorlatilag 
1934-ben jutott el az asz-
korbinsavhoz, amit ma úgy 
hívunk: C-vitamin. Óriási 
híre volt ennek a világ szak-
irodalmában. És mindenhon-
nan kérték a mintákat, hogy 
kipróbálják, valóban milyen 
biostimulációs hatása van a 
szernek. Az előzőek során 
szinte milligrammokat tudott 
előállítani ebből. Szegedre 
kerülve azonban a szegedi 
paprikából kilószámra állítot-
ta elő ezt az anyagot. Amely 
gyakorlatilag az a stimulátor, 
ami az egészséges embert erő-
síti, és a lehetetlenből is sokat 
visszahoz. Világhíre már ek-
kor megvolt, felterjesztették 

1934-ben a Nobel-díjra, melyet később 1937-ben kapott meg. Ő az 
egyetlen olyan magyar Nobel-díjas, aki Magyarországon végzett kuta-
tásáért vette át a díjat.

Jött a II. világháború. Szinte krimibe illő fordulatokkal mentették 
ki a háború utolsó napjaiban a végig háborúellenes embert. A hábo-
rú után megkérték a Tudományos Akadémia újraalapítására, melynek 
előbb levelező, majd rendes tagja volt. Megkezdte az Akadémia újra-
élesztését, de az adott hazai körülmények között reménytelennek tűnt 
a vállalkozása. Pihenni tért a svájci Alpokba. Itt egymás után jöttek 
a hírek magas műveltségű közéleti személyek letartóztatásáról, eltű-
néséről.

Szent-Györgyi Albert ekkor, 54 éves korába határozta el, hogy 
ő ebbe az országba nem tér vissza. Elment az Egyesült Államokba. 
Számtalan egyetemen tanított, kutatott, s végül gyakorlatilag a Woods 
Hole-i tengerkutató intézetben lelte meg végső kutatóhelyét. Utolsó 
éveiben leginkább már írogatott. Hazájával nem szakadt meg a kap-
csolata sohasem. Kardinális szerepe volt abban, hogy a magyar Szent 
Korona hazakerült.

Szent-Györgyi Albert kilencvenhárom éves korában, 1986. október 
22-én hunyt el Woods Hole-ban.

Sugár Istvánné

Szent-Györgyi Albert
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és
megtalálja a munkát, amit szeretni fog." (Forrás: netfizika.hu)
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Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
2021. október 2-án Jászárokszálláson jártunk egy családi roma na-

pon. 5 fős focicsapattal, versmondóval és főző személyzettel képvi-
seltük önkormányzatunkat. Nagy sikert aratott a versmondó Palócz 
Norbert, és második helyezést ért el a focicsapatunk is.

2021. október 8-án integrációs tanulmányi úton vettünk részt Deb-
recenben. Célunk a tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere, új eljárások 
megismerése volt. Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának 
a támogatást. 

2021. október 22-én részt vettünk a Szent Györgyi Albert-emlék-
tábla avató ünnepségén és azt követően az 1956-os forradalomról való 
megemlékezésen, illetve elhelyeztük a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat koszorúját.

2021. november elsején megemlékeztünk halottainkról a Cigányze-
nészek emlékművénél.

Glonczi Rudolf 
elnök

Idén szerencsére nem maradt el az adventi ajtókopogtató és adventi 
koszorú készítése a klubban. Szorgos kezek sok szépet alkottak, me-
lyek az otthon díszei lesznek a karácsonyi időszakban. Köszönjük az 
alapanyag összeválogatását és az elkészítéshez nyújtott segítséget Réz 
Ferencnének.  Kép és szöveg: Nagy Ildikó

könyvtáros

Adventi készülődés
a Házunk tája klubban

90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszonnyal Palenciar Erzsébet szépkorú lakosun-
kat.

Szépkorú köszöntése

„Vettem egy nagy kerek tököt,
ott csücsült a répák között.
Narancsszín a fényes bőre,
lámpást faragok belőle.”
(Matos Maja: Töklámpás)

Október végén töklámpások díszítették óvodánk bejáratát. Az óvó-
nők minden évben faragnak a gyermekekkel tököt. Most a gyermekek 
családjaikkal készítettek ötletes, vidám, olykor ijesztő figurákat. Első 
alkalommal rendeztünk ezekből a munkákból kiállítást, melyet meg-
csodálhatott a város apraja-nagyja.

Kép és szöveg: Földvári Edit

ÓVODAI HÍREK
Töklámpások az óvoda előtt
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A korábbi évek hagyományainak megfelelően iskolánknak idén is-
mét sikerült megszervezni a Pályaválasztási fórumot az érdeklődő 7. és 
8. évfolyamos diákok és szüleik számára.

November 4-én gyűltek össze az érintettek a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban, hogy meghallgassák a Jászságban és az azon kívül mű-
ködő középiskolák képviselőinek tájékoztatását a 2021-2022. tanév 
továbbtanulási lehetőségeiről.

Kilenc középiskola vezetője vagy képviselője fogadta el a meghívá-
sunkat a fórumra, amelyért itt is köszönetünket fejezzük ki:
· Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény
· Jászberényi Katolikus Óvoda Általános Iskola és Kö-

zépiskola, Jászberény
· Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gim-

názium és Kollégium, Jászberény
· Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és 

Szakképző Iskola, Jászberény
· Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Tech-

nikum és Szakképző Iskola, Jászberény
· Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Jászapáti

· Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium, Eger
· Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, Eger
· Mátra Erdészeti Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző 

Iskola és Kollégium, Mátrafüred
Az iskolák képviselői egyenként 8 percben mutatták be intézményü-

ket, illetve tájékoztatást adtak a következő tanévben indítandó képzé-
seikről. A fórum végén lehetőségük nyílt az érdeklődőknek kérdéseket 
feltenni a témával kapcsolatban.

Botkáné Sárközi Ildikó igazgatóhelyettes
Fotók: Lovászné Török Magdolna

Óvodánkban igyekszünk 
megismertetni a gyermekeket 
a népszokásokkal, néphagyo-
mányokkal, hiedelmekkel. 
Jeles napjaink közé tartozik 
a Márton-nap, mely alkalmat 
ad a gyermekek tudásának 
bővítésére, kreativitásuk ki-
bontakoztatására. Elmesél-
jük Szent Márton történetét 
a ludakkal. Libás meséket, 
verseket, mondókákat mon-
dogatunk. Alkotunk, barká-
csolunk ludakat, lámpásokat. 

Úgy tartja a mondás: „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész 
éven át éhezik.” Tartjuk a szokást. Jóízűen falatozzuk ilyenkor a liba-
zsíros kenyeret. Földvári Edit

ISKOLAI HÍREK – Pályaválasztási fórum Fényszarun

ÓVODAI HÍREK
Márton-nap

Október közepén a kiscsoportosokhoz mi, könyvtárosok látogattunk 
el. A papírszínházunkat átalakítottuk kicsit, egy őszi kisvakondos me-
sével készültünk. Az aranyos történet után a könyvtárunk gyerekállo-
mányából mutattunk pár érdekes, különleges könyvet. Látogatásunk 
sikeresnek bizonyult, így, ha a járványhelyzet engedi, rendszeresítjük 
majd a „kihelyezett tagozatot”. 

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Könyvtárosok az oviban
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ISKOLAI HÍREK

Avagy: locsmoly, popont, gömble és 
társaik…

Iskolánkban is megemlékeztünk a 
magyar nyelv napjára a Humán mun-
kaközösség szervezésében. A Nagyiskola 
emeletén megtekinthető kiállítás fősze-
replője volt az 1844-es II. törvénycikk, 
mely rögzítette a magyar nyelv hivata-
lossá tételét, első nyelvemlékeink fotó-
ja és a nyelvújító Kazinczy portréja, és 
hangsúlyos helyen az édesanya, akitől 
a legszebb magyar szavakat tanuljuk. 
A kiállításhoz egy játék társult. Milyen 
nyelvújító lennél? szólítottuk meg a gye-
rekeket a játékkal, mely során a nyelv-
újításhoz kapcsolódó 10 szó jelentését 
kellett kitalálni. A győztes 9 ponttal Dá-
vid Lilla Laura 6. a osztályos tanuló lett, 
jutalma egy ötös nyelvtanból. Kilencen 
értek el nyolc pontot, közöttük három nyelvtan ötöst sorsoltunk ki.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

„itt a kereszt/ faragott fáján/ a 
megfeszített/ történelemmel”

Az 1956. október 23-ai for-
radalomra iskolánkban Zsidai 
László történelemtanár által 
összeállított műsorral emlékez-
tünk. A műsor Saári Éva Itt a 
kereszt versére épült, melyet a 
szereplők az iskola udvarán jele-
nítettek meg. A faliújságon Maldrik Gábor rajzszakköröseinek mun-
kája idézte fel az eseményeket.

Kotánné Kovács Tímea · Kép: Lovászné Török Magdolna

A Kisiskolában is a sporté volt a főszerep szeptember 30-án, a nem-
zetközi diáksport napon. Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

A magyar nyelv napja

’56-os emlékezés

Diáksportnap kisiskolás módra

2021. november 9 és 11 között kőzet-és ásványkiállítás volt a Kisis-
kola színháztermében. Budapestről Nagy Bálint természetjáró, termé-
szetkutató, hegymászó, barlangász, földrajz–testnevelés szakos tanár 
mutatta be a kőzeteket és különleges ásványokat. A gyerekek nagy ér-
deklődéssel fogadták az előadást, ami után a szívüknek kedves ásványt 
meg is vásárolhatták.

Palotainé Jánosi Krisztina szervező, földrajztanár

Kőzet- és ásványkiállítás
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ISKOLAI HÍREK

A hagyományokhoz híven emlékeztünk az első világháború áldoza-
taira. A Szent Család téren lévő I. világháborús emlékműnél a 7. osztá-
lyos tanulókkal ima kíséretében helyeztük el a megemlékezés koszorú-
ját, és mécsest gyújtottunk a hősök emlékére. Nyugodjanak békében!

Kép és szöveg: Nagy Józsefné történelemtanár

Nagy Józsefné segítsé-
gével november 11-én 
reggel az iskolarádióból 
ismerhettük meg Tours 
püspökének életét, a hoz-
zá kapcsolódó legendákat, 
majd Sándorné Tóth Éva 
hittanóráin valódi lúd-
tollal és tintával készülhettek a dekorációk a szentről a faliújságra. 
A diákönkormányzat játékában jó cselekedetért, jó magaviseletért és 
jó tanulmányi munkáért az idén is libákat lehetett gyűjteni, minden 
szaktanár örömmel adta őket az óráin. A libákat másnap egy kis édes-
ségre lehetett beváltani.  Szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Fotó: Sándorné Tóth Éva

2021. 11. 8-tól két héten keresztül vett rész iskolánk teljes felső ta-
gozata és a három negyedikes osztály az E-hód elnevezésű országos 
informatika versenyben. A legjobb eredményeket a következő diákok 
érték el:

· Polatschek Dominik (8. a ) 181 pont
· Rimóczi Dávid (8. b) 165 pont
· Dobák Ádám (8. b) 163 pont
· Szabó Anna (6. b) 156 pont

„Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog 
változni.” /Szent Pio atya/

Iskolánk idén is kapcsolódott október 18-án az „Egymillió gyermek 
imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű rendezvényhez, amelyben világ-
szerte gyermekek imádkoznak a békéért és az emberiség egységéért. 
A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult. Az 
ihletője a Szent Pio atyától származó idézet. Idén nem a templomban 
imádkoztunk, hanem az iskola udvarán alkottunk élő rózsafüzért, így 
kapcsolódva a világméretű imaórához. Az élő rózsafüzér megálmodója 
és szervezője Sándorné Tóth Éva hitoktató.

Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna

A HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés magyar part-
nere. A Bebras dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre kel-
tett kezdeményezés, melynek célja, hogy
· megmutassuk az informatika területének sokszínűségét, felhaszná-

lási lehetőségeit és területeit;
· felkeltsük az érdeklődést az informatika iránt;
· feloldjuk az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzése-

ket;
· segítsük az oktatásban résztvevőket minél színesebb, érdekesebb, 

motiválóbb informatikai gondolkodást segítő feladatokkal, lehető-
ségekkel.

A versenyre minden országban az adott év novemberének második 
hetében kerül sor a Bebras-héten. Ekkor a résztvevők online kapják 
meg és válaszolják meg a kérdéseket. A versenyre fordítandó idő egy 
tanóra, 18 feladat három nehézségi szinten: könnyű, közepes és nehéz. 
Nevezni több életkor-kategóriában lehetett.

Kép és szöveg: Polatschekné Rimóczi Melinda

Megemlékezés

Szent Márton-nap rendhagyó órával 
és libagyűjtéssel

Újra HÓDítanak a bitek!

Élő rózsafűzér
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SPORTHÍREK
Utánpótlás seregszemle

1956. október 23. a ma-
gyar nép forradalma, amikor 
is megelégelte a sztálinista 
elnyomást, és összecsapott a 
szovjet erőkkel szabadságá-
nak érdekében.

A hőseinkre emlékezés 
napján sportegyesületünk 
hagyományteremtő céllal 
hívta életre, és rendezte meg 
első alkalommal a Tisztelet 
a Bátraknak! elnevezésű 
utánpótlás seregszemléjét, ezzel megemlékezve és tisztelegve XX. szá-
zadi történelmünk egyik legmeghatározóbb eseményére.

Már az első tornánkat is igyekeztünk minél grandiózusabbra szervez-
ni, ezzel megmutatva, hogy a térségünkben is lehet nagy volumenű, 
nívós versenyt rendezni.

Négy korosztályban: U7, U8, U9 és U10 – reggeltől késő délutánig 
folytak a küzdelmek sporttelepünk center pályáján, ahol 42 csapat-
ból több mint 300 sportoló mérettette meg magát, és közel hasonló 
számú szülő, szurkoló és érdeklődő látogatta meg rendezvényünket a 
nap folyamán.

Ezen a számunkra jelentős és fontos napon szerencsére az időjárás is 
kegyes volt hozzánk: a gyönyörű őszi napon nálunk nem a fegyverek 
ropogtak, hanem az ifjú futballisták lábai sültek el mérkőzésről mérkő-
zésre. Sok színvonalas találkozót, parázs és kiélezett összecsapást, hatal-
mas csörtéket hozott a nap, melynek a kilátogató szurkolók is örülhet-
tek, hiszen nem lehetett unatkozni egy percig sem. A mezőnyt a hazai 
és környékbeli csapatokon kívül több 
nagy múltú, az utánpótlásképzésben 
magas színvonalat képviselő egyesület 
is színesítette. A teljesség igénye nélkül 
vendégeskedtek nálunk csapatok Szol-
nokról, Kecskemétről, Salgótarjánból, 
Gyöngyösről, Egerből; valamint több 
fővárosi egyesület is képviseltette ma-
gát kupánkon. Ezúton is köszönjük 
minden résztvevőnek, hogy elfogadta 
meghívásunkat és jelenlétével emelte a 
torna színvonalát.

Szombat reggel rengeteg kis lurkó szállta meg sporttelepünket azzal 
a céllal, hogy a Tisztelet a Bátraknak! tornán első alkalommal focizzon 
egy jót a gyönyörű napsütéses időben. Az U7-es korosztályban 12 csa-
pat, két csoportban vetette bele magát a küzdelembe, melyen egyesü-
letünk négy gárdával is szerepelt. Nagy büszkeség ez számunkra, hogy 
ilyen szép számban képviseltek minket legkisebb palántáink!

A délelőtt folyamán a legkisebbekkel párhuzamosan az U9-es kor-
osztály kergette a labdát a gyönyörű centerpályánk gyepén. Itt a ver-
sengés igazán változatosra sikerült: kilenc nagyon jó, és eltérő futballt 
képviselő csapat fogadta el a meghívásunkat, amivel igazán rangossá 
vált a rendezvényünk ezen korcsoportjának küzdelme.

Helyezéstől függetlenül 
rengeteg kis bajnokkal és 
ügyes focistával találkoztunk 
nem csak a délelőtt, hanem 
az egész nap folyamán, akik 
egytől egyig bizonyították, 
hogy mennyire szeretik ezt 
a sportágat, és mennyire 
keményen dolgoznak cél-
jaik elérése érdekében. A 
fárasztó délelőtt után szeren-
csére nem láttunk szomorú 

szempárokat; mindenki széles mosollyal, vidáman távozott tőlünk, mi 
pedig bízunk benne, minél több mindenkivel találkozunk itt legkö-
zelebb is.

Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy az U7-es korosztályban 
„Kockás” csapatunk nagyon nagy csatában végül a torna második he-
lyét szerezte meg. Nagy gratuláció apró lurkóinknak, és természetesen 
minden további csapatunknak és játékosunknak is!

Az U7-es versengés helyezettjei:
I. SC Hírös-ÉP ’A’ (Kecskemét), II. Jászfényszaru VSE Kockás, III. 

Eger SE ’B’
Az U9-es korosztály helyezettjei:
I. Kecskeméti LC, II. Gödi SE, III. SC Hírös-ÉP (Kecskemét)
A délelőtti nagyüzem után sem volt megállás, hiszen épphogy be-

fejeződtek az ottani küzdelmek, már érkeztek is az új csapatok, hogy 
megmérkőzhessenek a délutáni U8-as és U10-es tornákon. Mindkét 
korcsoportban 2-2 csapattal képviseltettük magunkat, hogy a késői 
visszalépések okán egyik vendégcsapatunk se szenvedjen hátrányt a 
mérkőzések és a játékidők tekintetében. Mindkét korosztályban a je-
lentkező 10-10 gárda két csoportra osztva kezdte meg a versengést, 
hogy kiderüljön, kik lesznek az első Tisztelet a Bátraknak! torna he-
lyezettjei. Itt is nagyszerű mérkőzéseket és egyéni teljesítményeket lát-
hattak a lelkesen szurkoló szülők és hozzátartozók, ami pedig ennél is 
fontosabb, minden gyerkőc kellemesen elfáradva, jókedvűen térhetett 
haza. Nagyon büszkék vagyunk minden játékosunkra, hogy szépen 
helytállva (sokszor már erőn felül a délelőtti szereplés után) teljesítet-
te a tornát. Mellette nagy öröm és büszkeség egyesületünknek, hogy 
U8-as "Fehér" csapatunk óriási küzdelemben, egy végletekig kiélezett 
büntetőpárbajban alulmaradva, a korcsoportos versengés 2. helyén vé-
gezett, valamint Vitányi Dávid révén a korosztály legjobb játékosának 
járó díjat is hazai játékos kaphatta meg. Gratulálunk minden lurkónk-
nak, aki a délután folyamán képviselte családunkat!

Az U8-as versengés helyezettjei:
I. Gödi SE, II. Jászfényszaru VSE "Fehér", III. Szolnoki MÁV UFC
Az U10-es korosztály helyezettjei:
I. II. kerület UFC [Budapest], II. SC Hírös-ÉP [Kecskemét], III. 

Ikarus BSE [Budapest]
Összességében egy nagyszerű napot tudhatunk magunk mögött, 

amire büszkén tekinthetünk vissza, hiszen igazi őszi futball fiesztát si-
került varázsolnunk a Jászság kapujába, Jászfényszarura.
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Úgy érezzük, a torna elérte célját: a rengeteg ügyes hazai és vendég 
futballista nagyszerű tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva térhe-
tett haza a fárasztó küzdelmek után.

Köszönjük mindenki segítségét:
· Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonynak a délelőtti 

díjátadáson való részvételt;
· Glonczi Rudolfnak az egész napos fotózást;

· Palásthy Pálnak a műsorvezetést;
· Kósa Ivánnak és családjának az egész napos aktív közreműködést;
· a játékvezetőknek a mérkőzések precíz lebonyolítását;
· Xhemail Malokunak és pékségének, Csizmarik Gyula alelnöknek 

és a Fejős Hús Kft.-nek a versenyzők ellátására szolgáló pékáru és 
virsli felajánlását;

· Vitányi-Kovács Juditnak, Rusai Renátának, Víg Ildikónak, Hor-
váth Lászlónak és Benedek Tamásnak a szülői aktivistáinknak a 
helyszíni segítséget és az éhes hasak megtömésében való segédke-
zést;

· sportegyesületünk felnőtt és utánpótlás játékosainak és munkatár-
sainak az egész napos fáradhatatlan robotolást;

· a jászfényszarui polgárőrség munkatársainak a szervezésben való 
részvételt;

· az elsősegélynyújtók ügyeletét.

Igazi csapatmunka volt első tornánk lebonyolítása, amelyért mér-
hetetlenül büszkék vagyunk minden JVSE családtagunkra. Reméljük 
a jövőben is számíthatunk mindenki támogatására és segítségére a jó 
célok elérésének érdekében.

Bízunk benne, hogy a Tisztelet a Bátraknak! kupánk résztvevőivel 
legközelebb is találkozunk, valamint, hogy kezdeményezésünkkel iga-
zi hagyományteremtő versengéseket indíthassunk térségünkben.

Tarr Gergely
Fotó: Glonczi Rudolf

5126 Jászfényszaru, Szent I stván út 1.5126 Jászfényszaru, Szent I stván út 1.

PETŐFI SÁNDOR 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PETŐFI SÁNDOR 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2021.12.13. 
10:30
2021.12.13. 
10:30

Az előadás ingyenes!
Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.

Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de e-mailen is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618.
Hívható hétfőtől péntekig napközben.

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Napsugaraink sikere

A tanév kemény próbákkal 
kezdődött a Napsugár Gyer-
mekszínpad felsős csoport-
jának, ugyanis mint minden 
évben, beneveztünk a Weöres 
Sándor Országos Gyermek-
színjátszó Fesztiválra, s a jár-
vány miatt elmaradt tavaszi 
találkozó időpontját most őszre 
tették át. A versenyprodukci-
ónk Zalán Tibor: A rettentő 
görög vitéz című műve alapján 
készült el még a tavalyi évben, 
a jelmezeket és a kellékeket 
szülői segítséggel, valamint a 
Színjátszók Baráti Köre Egye-
sület (SZIBAKÖ) és a Petőfi 

Sándor Művelődési Ház támogatásával készítettük el. Akkor egy elő-
adást ért meg a darabunk, és közbejött a pandémia. Azóta elballagtak 
néhányan, vagy nem tudta mindenki folytatni a csoportbéli munkát, 
így ezeket az embereket is pótolnunk kellett. Így tehát összevontuk a 
középső és nagy csoportot, betanítottuk az újakat, s a főszereplőkre 
elkészítettük a kettős szereposztást betegség esetére. Szükség is volt rá, 
mert nagyon sok betegség, karantén jött közbe.

Október közepén a szomszédos pusztamonostori iskolában (ide szü-
lői segítséggel mentünk át) és itthon a felső tagozatosoknak bemuta-
tót tartottunk, s másnap mentünk a megyei fordulóra. Ide elvittük 
magunkkal a kis Napsugarakat is, hogy lássák, miként zajlik egy ilyen 
fesztivál. A zsűri elismerően nyilatkozott a produkciónkról, és javasolta 
az országos gálára. Délután tetéztük a kihívást, a SZIBAKÖ befizetett 
minket egy szabadulószobára, ami többségünknek az első ilyen élmé-
nye volt. Este lett, mire az iskolánk által fizetett különbuszunkkal ha-
zaértünk. A következő próbán megpróbáltunk néhány dolgot javítani 

a produkciónkon, azután, hogy minél rutinosabbak legyünk, újabb 
„turnéra” indultunk. A Lehel Vezér Gimnázium, a Jászsági Apponyi 
Albert Általános Iskola és saját Kisiskolánk volt a három helyszín, s 
mindez egy nap alatt! Ráadásul menetrendszerinti járatos busszal tet-
tük meg az utat, szóval profi színészeknek is dicséretére válna, amilyen 
teljesítményt aznap nyújtottunk. Mindenhol tetszett az előadásunk, és 
nagyon köszönték, sok-sok tapsot kaptunk. Ha összeadnánk a turné 
során a nézők számát, közel 400 gyerek ismerte meg „A rettentő gö-
rög” történetét általunk. (És ebben a számban nincs benne a fesztivál 
nézőserege, ami száz főn felül volt.)

Az országos fesztivál gáláját Pécsett tartották, ez kétnapos rendez-
vény, ide különbusszal mentünk. Köszönettel tartozunk iskolánknak, 
mely az útiköltséget finanszírozta, a fesztiválszervezőknek, az étkezést 
és a szállást a fesztivál biztosította, a kísérő szülőknek, s a SZIBAKÖ-
nek, a pécsi városnéző kisvonatra ugyanis nekik köszönhetően tud-
tunk felülni.

A két napon a legfőbb program az volt, hogy néztük a többi csoport 
előadásait, de közösen részt vettünk velük színházi előadáson is, játék-
foglalkozáson, táncos koncerten. A kollégiumban jókat beszélgettünk, 
s bizony nem sokat aludtunk. Másnap reggel a miénk volt az első pro-
dukció, s a fáradtság ellenére úgy összeszedtük magunkat, hogy csúcs-
formánkat nyújtottuk. Mert nagyon akartuk! Meg akartuk mutatni, 
hogy mire vagyunk képesek! Nagyon sokan gratuláltak, és a zsűri is 
kiemelte a produkciónkat a szakmai értékelésen: „Gyönyörű színpad-
képek, ötletes megoldások, igényes szövegválasztás, kiváló rendezés 
jellemezte a Napsugár Gyermekszínpad előadását. Áradt a színpadról 
a játék öröme, az összetartás érzése.” Nagyon boldogok voltunk, hogy 
ilyen jól sikerült, és a kemény munka meghozta gyümölcsét. Az ország 
18 legjobb előadását hívták meg ide, s mi az élvonalhoz tartoztunk. 
Meghatározó élményben volt részünk, mely erőt, kitartást ad a jövőre 
is.  Kovács Tímea drámapedagógus,

a Napsugár Gyermekszínpad vezetője
Fotók: Tanczikó-Ruis Beatrix és Ferencvári Nelli

November 3-án a Zűrös Banda ifjúsági hangversenyt tartott a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban,
amelyen közel 200 óvodás és iskolás gyermek vett részt. Kép és szöveg: Farkasné Csépány Izabella
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A fotósuli keretében a nagy érdeklődésre való tekintettel labor munkába 
fogtak a gyermekek Glonczi Rudolffal. Ezáltal megtudhatták hogyan is 

lehet előhívni egy fekete-fehér filmet, és az előhívott filmtekercsről
nagyították a fotókat. A gyermekek a régi labormunka rejtelmeit és

szépségét is megismerhették ezáltal. Minden fotózni vágyót szeretettel
várunk keddenként 17.00 órától a művelődési ház
emeleti klubtermében. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Október 1-jén a Futófesztiválon a sztárvendégek Manuel és Bruno 
x Spacc voltak. Jászfényszaru főterén a Pagodában léptek fel sok fiatal 
érdeklődő előtt. A rajongók közös fotókat is készíthettek a sztárokkal.

Kép: Katinka
Szöveg: Róbel Gábor

Elindult az új tanév, folyamatos a munka az Iglice nagy családjá-
ban is. Az Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes már szeptember végén 
Galgahévízen szerepelt, ahol jászsági koreográfiát mutattak be az ott 
részt vevő rangos tánccsoportok között.

A gyerekeknek sem volt idejük pihenni, hiszen szeptemberben és 
októberben több műsort is adtak a környező településeken, és teljes 
erőbedobással készültek az októberben megrendezésre kerülő XI. Fény 
fesztiválra.

Idén XI. alkalommal rendezte meg az Iglice Folklór Kulturális Ala-
pítvány és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes a Fény Fesztivált. Az 
előző fesztiválokhoz hasonlóan az idei évben is nemcsak néptánc-
együttes kategóriában, hanem néptánc szóló, népi éneklés és népi 
hangszeres együttes kategóriában is vártuk a jelentkezéseket. Célunk 
volt egy olyan fórumot létrehozni, ahol kapcsolatot teremthetnek és 
tapasztalatokat cserélhetnek a különböző népi művészeti irányzatok-
ban tevékenykedő pedagógusok és tanítványaik. A fesztiválra 6-tól 16 
éves korosztályig vártuk a jelentkezőket az alábbi kategóriákban. Nép-
tánc csoport, Néptánc szóló, Népi ének, Népi hangszeres együttes 
vagy szólista. A szereplőket egy 3 tagú zsűri értékelte és minősítette a 
fesztiválon nyújtott teljesítmény alapján. A zsűri tagjai voltak: Fundák-
Kaszai Lili, Fundák Kristóf, Dulai Zoltán, míg az egész napos muzsi-
kát a Zagyva Banda szolgáltatta. A résztvevők 3 korosztályban (6-8 

éves, 9-12 éves, 13-16 éves) lettek értékelve. A fesztiválon majd 40 
produkció mérettette meg magát. Délelőtt színpadbejárás volt az ide 
érkező vendégek részére, majd 14 órakor Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester asszony nyitotta meg a bemutatót a telt ház előtt. Este 
a Bahorka társulat Pletykázó asszonyok című előadását tekinthették 
meg a résztvevők, majd egy közös táncházzal és eredményhirdetéssel 
zárta az estét a több mint 300 fős társaság. Az Iglice csoportjai nagyon 
szépen szerepeltek a fesztiválon, 3 ezüst és egy bronz fény minősítést 
érdemeltek ki az ítészektől. 

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában is segítette 
fesztiválunk létrejöttét. Külön köszönjük Jászfényszaru város önkor-
mányzatának, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárnak, a IV. Béla 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának, valamint 
az Iglice Gyermeknéptánc Együttesben táncoló gyermekek szüleinek 
azt az óriási segítséget, ami nélkül ezek a program nem valósulhatott 
volna meg. Péter Szilárd

A flashmob előre megszervezett csoportosulást jelent, ahol a részt-
vevők egy begyakorolt performanszt adnak elő egy előre megbeszélt 
időben és helyen. A közönségnek a flashmob kezdete előtt nincs fo-
galma arról, hogy mi kezdődik, hogy majd minek a közepén találja 
magát. A performansz végén ugyanolyan hirtelenséggel fel is oszlik, és 
visszaáll az eredeti helyzet. 2021. október 1-jén Jászfényszaru főterén 
egy ilyen megmozdulásnak lett tanúja mindenki, a futófesztivál ered-
ményhirdetése után. Az emberek között az Iglice néptánccsoport tag-
jai elvegyültek a tömegben, majd egy fergeteges előadást adtak elő. A 
helyszínen készült videók és képek arról tanúskodtak, hogy sokaknak 
tetszett ez az előadás. Kép és szöveg: Róbel Gábor

A futófesztivál sztárvendégei

Ismét a néptánc fellegvára voltunk

Flashmob a futófesztiválon
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Időszaki kiállítás nyílt
a Jász Múzeumban

A helytörténeti pályázat
eredményhirdetése

A Jász Múzeumban november 11-én múzeumbarátok körében nyílt 
meg az intézmény időszaki kiállítása. A kiállítás közösen valósult meg 
a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltá-
rával.

A kiállítás fotóanyagát a levéltár biztosította. A korabeli tárgyakat, 
melyek a 1970 évek végét 1980 évek elejét idézték Nagy István ma-
gángyűjteményéből, és más személyek, valamint a múzeum gyűjtemé-
nyeiből került ki.

A kiállítás címe is komplexitást mutat: „A történelem kereke for-
dult egyet – Településfejlesztés és átalakuló életmód a 20. század 
második felében”. A megyei levéltár 14 tematikusan összeállított fo-
tótablója (100X150 cm) egyenként 9-14 képkockát tartalmaz a képek 
nagysága alapján.

A tabló másik érdekesége, hogy középen a témakör értelmezését 
szövegesen (15-20 sorban) összegezték, különösen azoknak nyújt ez 
nagysegítséget, akik nem éltek abban a korszakban.

A képek 1984-ben a Hazafias Népfront (tömegmozgalom 1954–
1990 között) által meghirdetett országfényképezési felhívására ké-
szültek. A cél az volt, hogy megörökítsék a szocialista rendszer négy 
évtizedének eredményeit.

A községekben, városokban hivatásos és amatőr fényképészek egy-
aránt megörökítették a házakat, utcákat, tereket, intézményeket, üze-
meket. A képek végül sehol nem kerültek kiállításra, azonban megma-
radtak az utókor részére, és most dokumentálják e korszakot. A képek 
az akkor élők mindennapjaiba, életmódjába is bepillantást engednek.

A 14 tablón a képek a megye településeinek egy részét arányosan rep-
rezentálják, annál is inkább, mivel a kiállítás fotóanyaga úgy készült, 
hogy a megye más városaiban – vándor kiállításként – is bemutatható 
legyen. Az időszaki kiállítás L alakú folyosójának elején korabeli ere-
deti (Hűtőgépgyár Nyomdájában készült) 12 db nagy plakát látható, 
amely döntően jászberényi eseményekhez kapcsolódik.

A folyosó hosszabbik részén helyezték el a fotótablók között néhány 
asztalra helyezett vagy saját lábakon álló retró tárgy egészítette ki a 
képi világot. A belső helyiségben a kiállításrendezők (a levéltár és a 
múzeum munkatársai) Nagy István magángyűjtő tárgyaival nyolc-
vanas évek elejére jellemző nappali szobát jelenítettek meg. A tárgyi 
kiegészítés tette teljessé és érdekessé a fotókiállítást.

A tárlatot a közönség figyelmébe Csönge Attila levéltár-igazgató 
ajánlotta. A megnyitót a Porteleki népzenészek citera, köcsögduda és 
tangóharmonika játéka színesítette. A kiállítás 2022. február 25-ig 
megtekinthető.

A kiállítást minden korosztálynak jó szívvel ajánlom, az idősebbek 
nosztalgiázhatnak, a fiatalok pedig hitelesen ismerhetik meg a közel 
négy évtizeddel ezelőtti képi és tárgyi világot.

Szöveg és kép: Tóth Tibor

A februári lapszámban és a világ-
hálón hirdette meg a FÉBE, a Kiss 
József Helytörténeti Kutatócsoport, 
a Jászfényszaruért Alapítvány Kura-
tóriuma három témakörben és kate-
góriában a helytörténeti pályáza-
tot. Pályázhattak a településünkön 
lakó vagy ahhoz bármilyen módon 
kötődő természetes személyek.

Családfa leírása, a hetven éve 
megalakult jászfényszarui KTSZ 
(1951–1979) története, valamint 
eleink búcsúztatása témaköröket 
jelöltünk meg. A pályázóknak mi-
nimum 8000 karaktert tartalmazó 
írásos anyagot kellett összeállítani. Általános és középiskolai diákok 
nem nyújtottak be pályázatot.

A felnőtt/szenior kategóriában öt pályamunka érkezett a meg-
adott határidőre.

Az eredményhirdetést ebben a kategóriában az október 22-i városi 
ünnepségen terveztük megtartani. A pandémia miatt azonban csak 
szabadtéri ünnepségre került sor, így a díj átadására nem volt alkalom.

A pályázókkal egyeztetve két időpontban tudtuk ünnepélyessé ten-
ni az értékelő és díjátadó ünnepséget. Nemzeti ünnepünkön, október 
23-án és Mindenszentek napján, november 1-jén a Városi Értéktárban 
tartottuk meg.

Mind az öt dolgozat magas színvonalú, fotókkal kiegészítve ke-
rült elkészítésre. A bíróló bizottság úgy döntött, hogy az eredeti meg-
határozott díjösszeget megduplázza. A kulturális örökség napjára 
megjelentetett alapítványunk nyolc képeslapját és a 2018-ban a FÉBE 
által kiadott „Történelmi források Jászfényszaru múltjához” című 
könyvet, az elért helyezést tanúsító oklevelet is kaptak a pályázók.

Az első helyezettnek Somlai Ferencné Ballagó Rózsának szóló 
átadó ünnepséget október 23-án 
az értéktárban délelőtt tartottuk. Az 
ünnepségre Budakesziről érkezett 
testvérével, Ábellel, majd Hatvanból 
csatlakozott hozzá unokatestvére, dr. 
Ballagó Katalin, aki a Nagyközségi 
Tanács VB. Szakigazgatási szervénél a 
jogi egyetem előtt 1975. október 1-től 
1976. július 31-ig a jászfényszarui ta-
nácsházán dolgozott.

Az első helyezett pályázó édesapja 
Ballagó László (1930–2005) szü-
leivel 1935-ben a pusztamonostori 
tanyáról, a Vasút-tanyára (a 32-es fő-
útvonal Szolnok–Hatvan bal oldalán 
megépült tanyára) költözött.

A kiállítás retró része – nappaliszoba-részlet

A november 1-jei eredményhirdetés után balról jobbra
Kis Gábor, Berze Lászlóné, Tóth Tibor, Tóth-Gulyás Zoltán János,

Pásztor Zsuzsanna

Az október 23-i eredmény-
hirdetés balról jobbra dr.

Ballagó Katalin, Ballagó Ábel,
Somlai Ferencné Ballagó Rózsa 

I. helyezett

Az I. helyezett oklevele
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A pályázati lehetőségről a városi havi lapunkból értesült, egyébként 
is a családfakutatást végzett. A pályázati határidő motiválta, hogy idő-
ben elkészüljön a munka.

Somlai Ferencné 102 oldalas dolgozata gazdagon díszített fényké-
pekkel, melyek személyeket és azon túl családi eseményeket örökí-
tenek meg. A pályamunkát könyvalakban beköttette, írását 30 ezer 
forinttal jutalmaztuk.

A további négy pályázó november 1-jén 11 órakor érkezet a Vá-
rosi Értéktár közösségi termébe, ahol az értékelésre, díjátadásra került 
sor. A legmesszibbről, Szeged elővárosából Kiskundorozsmáról Tóth-
Gulyás Zoltán János érkezett feleségével, közzel 200 km út megtéte-
le után és három óra alatt értek városunkba. Berze Lászlóné Tusor 
Viktória közelebbről Budapestről, Kis Gábor és Pásztor Zsuzsanna 
helyből jöttek el.

A bíráló bizottság két II. helyezést adott ki. Berze Lászlóné Tusor 
Viktória FÉBE-tagunk pályázata összetett több témakörben eddig 
ismeretlen vagy csak részben ismert dokumentumokat, fotókat, leírá-
sokat tartalmaz az utókor számára. Az anyagot pendrive-n is beadta.

Tóth-Gulyás Zoltán János 16 oldalas dolgozatában és 25 folyó mé-
ter hosszú és 1 méter széles papírhengeren rögzített családfa alapján 
valószínűsíthető, hogy 1719 évben a Dorozsmára betelepített egyik 
jászfényszarui családnak a leszármazottja. A két második helyezettet 
egyenként 20-20 ezer forinttal jutalmaztuk.

Az zsűri két III. helyezettet hirdetett ki. Kis Gábor Lehel úti lakos, 
szülei felmenőit kutatva állította össze a családfát, kiemelve a megkü-
lönböztető jelének a „Kiss B”-nek, a B betű eredetét is kutatta.

Pásztor Zsuzsanna FÉBE-tag, Szent István úti lakos a KTSZ te-
vékenységéről írt képes összefoglalót. Az első 12 év kivételével 1963. 
júniusától 1979. március 31-ig a szövetkezet megszűnésig ott dolgo-
zott, személyesen ismerte valamennyi alapítótagot. A két harmadik 
helyezett egyenként 10-10 ezer forint jutalomban részesült.

Az oklevelek és a díjak átvétele után legnagyobb meglepetésünkre a 
felvett összeget minden pályázó felajánlotta a FÉBE további mű-
ködésére. Az adományok bevételezésre kerültek az egyesület pénztárá-
ba. A meghirdetők úgy határoztak, hogy az összeget Márkus Mária, a 
település első óvónőjének emlékét megörökítő márványtábla elké-
szítésére használja fel. A nagylelkű felajánlást köszönjük.

A pályamunkák a www.febe.hu honlap az Értékek Tárháza egyéb 
fülre kattintva a Pályázatok címszó alatt lesz olvasható.

Decembertől a Mi újság Fényszarun? lapban havonta egy-egy pálya-
munka esszenciáját dr. Kiss Dávid Sándor, a FÉBE alelnöke, a KJHK 
csoport vezetője foglalja össze az olvasóink számára.

Szöveg és kép: Tóth Tibor

November 3-án Neil Simon: Különterem, avagy vágytól asztalig című 
előadását láthatták számos híres színész előadásában a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház és Könyvtárban.
Kép és szöveg: Farkasné Csépány Izabella

Százhalombatta Önkormányzata és a Pulszky Társaság – Magyar 
Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata 2006-ban díjat alapított 
a váratlanul, fiatalon eltávozott tagozati elnökük, a Matrica Múzeum 
alapítója, első igazgatója, a Régészeti Park létrehozója, Poroszlai Ildikó 
(1955–2005) régész emlékére.

A díj egy bársonydobozban elhe-
lyezett bronz emlékérem Poroszlai 
Ildikó portréjával (Lengyel Ti-
bor szobrászművész alkotása), 
valamint egy díszes, bekeretezett 
oklevél. A díjat az a kis múzeum 
kaphatja meg, amely évek óta ki-
emelkedő muzeológiai tevékenysé-
get végez.

Az idén 15. alkalommal októ-
ber 7-én a Paksi Városi Múzeum-
ban tartott szakmai napon a – 
pandémia miatt – 2020. és 2021. 

évi díjat együtt adták át. A tagozat elnöksége 2020-ban a kiskun-
halasi Thoma János Múzeumnak, 2021-ben a Poroszlai Ildikó-em-
lékplakettet sok éves kiemelkedő munkája elismeréseként a Jász 
Múzeum kollektívájának ítélte.

Az elismerést a múzeum alapításának 147., igazgatóságának 27. 
évében Hortiné dr. Bathó Edit vette át.

Az Év Múzeuma díj átvétele óta 22 év telt el, a múzeum fejlődése 
töretlen, társadalmi bázisa szélesedett, a Jászságban betöltött szerepe 
erősödött. Az elismerésre a kilencfős kollektíva, a múzeumot segítők 
tábora méltán lehetnek büszkék. Gratulálunk, további sikereket kívá-
nunk! Szöveg és kép: Tóth Tibor

Fotó: Poroszlai Ildikó bronz emlékérem

November 6-án egy kicsi, de annál lelkesebb csoport gyűlt össze a 
felső temetőnél, hogy meghallgassák dr. Farkas Kristóf Vince, Jász-
fényszaru történészének előadását az 1770 körül megnyitott nyug-
helyről. A résztvevők megismerhették a Szűcs Mihály által építtetett 
kápolna és az alatta lévő kripta történetét, meglátogatták az egyet-
len első világháborús sírhelyet, amelyik megmaradt a kilencből. Az 
előadásból megtudtuk a stációk történetét, s azt is, hogy a második 
világháborúban elesett és Jászfényszarun eltemetett német katonák 
maradványait átszállították egy Budapest környékén található katonai 
temetőbe, és hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc egy hős-
ének a sírja is megtalálható itt. Elmondta, hogy a temető egy részén 
gyereksírok találhatóak, a temetői harang történetét, és hogy a temető 
előtt egy árok húzódott, ahova az öngyilkosokat és azokat a gyerekeket 
temették el, akik nem lettek megkeresztelve. 

A jelenlévőknek nagyon tetszett az előadás, alig várják a következő 
„sétát”. Szöveg: Róbel Gábor

Kép: Dr. Farkas Kristóf Vince 

Elismerték a Jász Múzeum
kollektívájának munkáját

Kisvárosi séták: Temetőnk titkai
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Színek, szavak, párhuzamok...
Színek, szavak, párhuzamok címmel nyílt meg 2021. november 

6-án Ézsiás Gyöngyike második önálló kiállítása a Szent Erzsé-
bet Közösségi Házban Jászfényszarun. Közel másfél év után újra 
Jászfényszaru művészetkedvelő közönsége előtt mutatkozott be a 
városhoz ezer szállal kötődő alkotó, aki ezúttal nemcsak a festmé-
nyek nyelvén mesélt művészi világáról, érzéseiről, hanem a szoro-
san hozzájuk kapcsolódó versekkel is, melyek elindították kezé-
ben az ecsetet. A verssorokban rejtőző érzéseket jelenítette meg 
színekben, fényekben, formákban és vonalakban a képein.

Nem első alkalommal gyűltünk így össze, hiszen Ézsiás Gyöngyiké-
nek ez már a második kiállítása Jászfényszarun, szülővárosában, most 
a Szent Erzsébet Közösségi Házban – s talán már az ünnepre is hango-
lódva. Ahogy az előzőt, úgy ezt is Farkas Edit, a Hamza Gyűjtemény 
és Jász Galéria igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe – álljanak 
itt az ő gondolatai.

„Picit aggódtam, mit tudok majd újat mondani, de a képeket látva 
megnyugodtam: Gyöngyike megújul, s nem csak a kiállításra, hanem 
folyamatosan. Újabb és újabb témákat, gondolatokat hoz. Míg leg-
utóbb nagybetűs NŐKet és boszorkányokat is láthattunk a természet 
templomából vett pillanatképek között, úgy most egy olyan kiállítást 
látunk, ahol az ember és épített temploma mellett az alkotó lelke is 
jelen van a képeken keresztül.

Ahogy az előző megnyitón is elhangzott, itt is megállja a helyét a kö-
vetkező néhány gondolat: a saját kedvtelésből született festményeket 
elsősorban nem a nagyközönségnek szánjuk, hanem „annak ki kell 
jönnie”. S ha ezt meg is mutatjuk, na, az az igazi lelki kihívás. Hiszen 
a képek által betekintést nyújtok saját önvalómba: azt mutatom meg, 
mit érzek, hogy élek. Így – azt gondolom – most egy nagyon bizalmi 
állapotban vagyunk.

Ezekben a képekben benne van minden: születés és halál, a lét örök 
körforgása. A felemelkedés és a zuhanás, a csend és a vihar. Azok a 
párhuzamok, amelyek teljessé, EGY-gyé teszik az életünket. Itt nincs 
semmi mű: minden a természetes önvalójában jelenik meg, Gyöngyi-
kén keresztül.

Vajon itt „csak” az ember nyilatkozik meg, s az őbenne felgyülem-
lett élmények, érzések, látottak és tapasztaltak? Szerintem többről van 
itt szó... Számomra – de úgy érzem, Gyöngyike számára is – a festés 
SZER-tartás. S a szertartás a kapcsolatteremtést jelöli az önvalómmal. 
A felettes énemmel, mondhatom, az istennel, aki bennem él. S innen-
től kezdve nincs másnak helye a papíron, csak a természetesnek.

Sokkal szebben fogalmazta ezt meg Reményik Sándor Béke című 
versében, amely nem csak az Összerendeződés festményéhez szól, de a 
kiállítás, sőt, általában az alkotás egészének esszenciája:

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent -
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép -
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Így születnek hát a képek...
És hogy ezáltal mit is látunk a falakon?
Itt már háttérbe szorul a korábban látott erőteljes grafikus megnyil-

vánulás, helyét átveszik a színek és a formák. Ezáltal a képek legtöbbje 
sem direkt: érzéseket/megérzéseket, benyomásokat közvetít, ahova a 
címek csak egyfajta sorvezetők, sugallatok lehetnek: megmutatják az 
irányt (és soha nem a célt), merre induljunk a képzelet ösvényén. A 
direkt megjelenítések: az Esztergomi bazilika, a Stációk, Keresztjeink, 
Csenger szeme, mind-mind többet mond, mint amit elsőre látni vé-
lünk.

A kereszten függő Jézus az emberiség egyik legnagyobb hatású jel-
képe, az egész kereszténység világképének középpontja. Szinte nincs 
olyan művész, aki ne dolgozná fel valamilyen formában. S ahogy lát-
hatjuk, több helyen is megjelenik ma.

Telve van most a terem szimbólumokkal. Hiszen Patrik madara – 
Márk virága is azt mutatja, minden csak nézőpont kérdése. Mellette 
évszakok, élmények, formák, színek, érzések. Megannyi megjeleníten-
dő gondolat, s most mindegyikhez egy-egy vers is. Hol a vers adja az 
ihletet, hol a kép hozza a verset. Mindkettő jól járható út.
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Még mindig benne vagyunk ebben a „nyavalyában”, és most még 
fontosabb, amit már tavaly megfogalmaztam: a lélekemelő progra-
moknak, kiállításmegnyitóknak ebben a helyzetben van igazán létjo-
gosultsága. Hogy ne a lehúzás és félelem legyen úrrá rajtunk, hanem 
a szárnyalás, az ég felé törekvés. Hiszen, ahogy Wass Albert is írja: 
„Látható az Isten.” Két sort ragadnék csak ki: „Nincs oly magasság, nincs 
oly mélység, amiben Ő benne nincsen.” Ahogy az alkotó kezét vezetik 
föntről, ahogy papírra kerül a mondandó...

Hölgyeim és Uraim, azt kell mondjam: most a falakon is látható az 
Isten. Köszönöm a figyelmüket!”

„Itthon vagyok, újra hazatértem… Sorsom számtalan csodát rejt, s 
most ezek egyike, hogy ismét itt lehetek ezen a szívemnek oly’ kedves 
tájon, őseim, családom földjén, kis világom közepén, Jászfényszarun” 
– olvashattuk a kiállításkísérőben, amit a kezébe vehetett a látogató 
közönség. Most nem csupán a festmények nyelvén mesélnék világom-
ról, érzéseimről, hanem a szorosan hozzájuk kapcsolódó versekkel is. 
Ezek a versek voltak azok, amik vagy végig kísérték egész eddigi éle-
temet, s most elindították kezemben az ecsetet, vagy ezeknek a költe-
ményeknek sorai jutottak eszembe, amikor már alakult előttem egyik-
másik kép – mondta el Ézsiás Gyöngyike. A közreműködő Újhelyi 
Judit Beatles akusztikus feldolgozásokkal varázsolta el a közönséget.

A tárlat az év végéig látogatható a közösségi ház nyitvatartási idejé-
ben, vagy bejelentkezéssel a népfőiskola képviselőinél: +36-30/579-
0164. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, érdemes a verseket olvasva 
megnézni a képeket. S köszönjük, ha a vendégkönyvbe beírják a gon-
dolataikat.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2021. évi tematikus prog-
ramjainak végére érkezve köszönjük mindenkinek, aki közreműködésével 
segítette, támogatta a társaság tevékenységét. Kérjük, tartsanak velünk az 
új esztendőben is.

NÉPFŐISKOLÁNK NEVÉBEN KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK ÉS 
KEDVES CSALÁDJUKNAK MEGHITT, SZERETETTELJES 
KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOL-
DOG ÚJ ESZTENDŐT!

Bízunk abban, hogy 2022-ben újra eljön a találkozások ideje.
Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Fotó: Pető István

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
2021. október 22-én ünnepelte a megye fennállá-
sának 145. évfordulóját. Ennek kapcsán Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Értéknap címmel szakmai 
konferencia és kiállítás várta a JNSZ Megyei Önkor-
mányzat, a Megyei Értéktár Bizottság (MÉB) a térség 
közművelődési és kulturális szakembereit, közöttük a Bedekovich 
népfőiskola képviselőit is.

A köszöntőt Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke tartotta, 
melyben hangsúlyozta a helyi értékek fontosságát, majd folytatásként 
Rózsa Lajos, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke jó szakmai érte-
kezést és hasznos ismeretszerzést kívánt a települések résztvevőinek. 
A program levezető elnöke Vadas Sándor MÉB-titkár volt. Az első 
felkért előadó dr. Barna Gábor néprajzkutató, a kunszentmártoni 
Értéktár Bizottság vezetője bemutatta a helyi értéktár bizottság mun-

káját és a legfrissebb kiadványukat, melyben a kunszentmártoni érté-
kek leírása és fotói találhatók. A magyar mellett angol, német, lengyel 
nyelvű tájékoztatók is olvashatóak benne. 

A megyében fellelhető kincsek sorsáról a 8 éve alakult értéktár bi-
zottsága dönt. „Gyakorlatilag a megyei értéktár a helyi értéktárakból 
a felénk továbbított javaslatokat bírálja el, és dönt arról, hogy a me-
gyei értéktárba illik-e, való-e vagy sem. Tehát a megyei értéktár, ami 
nagyobb, mint egy települési értéktár, túllép a helyi értéktáron, mi 
ezeket bíráljuk el” – mondta Rózsa Lajos, a Jász-Nagykun Szolnok 
Megyei Értéktár bizottságának elnöke. „Az értékek megismerése, meg-
ismertetése egy biztos támpont az itt élők identitásában” – mondta 
Hubai Imre köszöntőjében. A közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a 
megye értékeit gondozó, illetve felfedező szakemberek munkája nél-
külözhetetlen. „Öröm azt látni, hogy Jász-Nagykun Szolnok Megyé-
ben is mennyien dolgoznak azért, hogy értékeinket felkutassuk, és a 
felkutatás után rendszerezzük és közreadjuk. Az önök munkássága, el-
hivatottsága segít abban, hogy a szellemi, tárgyi hagyományaink fenn 
maradjanak” – mondta Hubai Imre, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke. A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Értéktárban több 
mint 70 értéket tartanak számon jelenleg.

Rónyai László, a 
Nemzeti Művelődé-
si Intézet Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei 
igazgatója a Nemzeti 
Művelődési Intézet ér-
téktári támogató mun-
kájáról számolt be, 
valamint arról, hogy 
a megyei igazgatóság 
milyen módszerekkel, 

tanácsokkal látja el azokat, akik értéktárat szeretnének létrehozni.  
Számos példát mutatott be a hungarikumok, a megyei, helyi értékek 
bemutatásának lehetőségeiről, így a Bedekovich népfőiskolai tevé-
kenységet is, mint jó gyakorlatot említette meg a számtalan megyei 
értékfeltárás között.

A Hungarikum Bizottság részéről Horváth Imre, az Agrárminisz-
térium Hungarikum Főosztályának képviselőjeként ismertette a 
Nemzeti Értékpiramis elvét, azokat az eseményeket, kiadványokat, 
melyeket a Hungarikum Bizottság adott ki az elmúlt időszakban. Az 
előadások után a konferencia vendégei megismerkedhettek a megyei 
értékeket bemutató könyv új, bővített kiadásának részleteivel is. 

A program kiemelkedő eseményeként elismerő oklevelek kerültek 
átadásra az új megyei értékek felterjesztőinek, közöttük a népfőiskola 
elnökének id. Bedekovich Lőrinc munkásságának felterjesztéséért. 
Az okleveleket Mészáros János nyug. főépítész adta át. A meghívottak 
a megyei önkormányzat állófogadását követően, délután bekapcsolód-
tak a Megyenapi programokba.

Az eseményről tudósítottak: az Új Néplap megyei újság, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Önkormányzat honlapja és Facebook-oldala, 
a Szolnok Televízió: https://www.szolnoktv.hu/hirek/jasz-nagykun-
szolnok-megyei-erteknap a Hugarikum oldal: http://hungarikum.
hu/hu/hirek/folytatják-jász-nagykun-szolnok-megye-értékeinek-
bemutatását és a népfőiskola közösségi oldalai.

Kép és szöveg: Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

2021. október 20-án Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében a Közművelődési Foglal-
koztatási és Képzési Program leendő köz-
művelődési szakemberei 23 fővel sikeresen 
teljesítették a komplex szakmai záróvizsgát.

A vizsga és a képzés helyszínének Szolno-
kon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 
adott otthont.

(folytatás a 16. oldalon)

Megyei Értéknap

Közművelődés és a Komatál
közösség ismét Jászfényszarun
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A modern okos világban, az okostányér hallatán sokan azt gondol-
ják, hogy valami új kütyü került a fogyasztói piacra, ami megmutatja, 
hogy mit együnk és mit nem. Talán ez olyan eszköz, ami segít abban, 
hogy egészségesebbek legyünk, vagy összeállítja a számukra megfelelő 
élelmiszereket.

Akik ezt gondolják, 
nem is tévednek na-
gyot. Talán még nem 
tartunk ott, hogy min-
den része igaz legyen, 
de sok minden megva-
lósult belőle.

Az embereket régóta 
érdekli az egészséges 
táplálkozás, minden-
ki szeretne helyesen 
táplálkozni, erre vonatkozóan számos táplálékpiramis modell jelent 
meg, illetve a szakemberek által kidolgozott 12 pont ajánlás is nap-
világot látott. 2016-ban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
a legfrissebb nemzetközi tudományos eredmények és jogszabályok 
mellett a hazai táplálkozási szokásokat és ízlést is figyelembe véve ki-
dolgozta az Okostányért, melyet a Magyar Tudományos Akadémia 
Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága ajánlásával tett közzé. 

Tányért idéző kör diagramon ábrázol új táplálkozási ajánlást, mely 
újdonsága az eddigiekhez képest, hogy tápanyagalapú helyett élelmi-
szercsoportokat ad meg, hiszen a köznapi életben sem fehérjét, zsírt 
vagy szénhidrátot fogyasztunk, hanem ezek értékes forrásait, például 
húst, tejet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt.

Tányér lett az ábrázolási forma. Szintén a közérthetőséget és a prak-
tikusabb használatot célozza, hogy az eddigi piramisalak helyett az 
étkezéshez egyértelműen kapcsolható tányér formában jeleníti meg az 
egyes élelmiszer típusok egymáshoz viszonyított helyes arányát. Így a 
remélhetően rögzült arányok sokkal könnyebben lesznek betarthatók 
a való életben is.

Az ajánlásban helyet kaptak közérthetően megfogalmazott és köny-
nyen követhető tanácsok is.

Az ajánlás néhány pontjában nemrég módosítás történt, a végleges 
változat 2021. 10. 18-tól mindenki számára elérhető az http://www.
okostanyer.hu oldalon. A honlapon receptek is találhatók kisétkezé-
sekhez és főétkezésekhez egyaránt.

Minden élelmiszercsoportra: zöldség, gyümölcs, gabonafélék, tej, 
tejtermék, tojás, húsok, halak tekintetében ad ajánlást, illetve az ada-
gok egyenértékére is információt ad.

Ezek a következők röviden:
· Fogyassz legalább 5 adag zöldséget vagy gyümölcsöt naponta! 
 Ebből 3-4 adag zöldség/1-2 adag gyümölcs, és legalább 1 adag 

friss/nyers legyen. A burgonya nem számítható be a napi 4 adagba.
· Fogyassz 3 adag gabonafélét naponta, ebből legalább 1 adag 

teljes értékű legyen!
· Minden főétkezés tartalmazzon teljes értékű fehérjét! Napi fél liter 

tej vagy ennek megfelelő kalciumtartalmú tejtermék elfogyasztása 
javasolt.

· Fogyassz naponta 8 pohár folyadékot! Ebből 5 pohár ivóvíz 
legyen. 1 pohár = 2-2,5 dl

· Csökkentsd az elfogyasztott só, zsiradék és cukor mennyiségét! 
· Végül az összeállításban megjelenik az energiaegyensúly megvaló-

sítását, vagyis a táplálékkal bevitt energiamennyiség felhasználását 
elősegítő testmozgás fontossága, és az erre vonatkozó legalapve-
tőbb ajánlás is.

Az ajánlás az egészséges, felnőtt lakosság számára készült, majd a gye-
rekek számára is elkészült 6-17 évesek számára.

De erről majd egy következő számban írok.
Forrás: http://www.okostanyer.hu/ Ácsné Bittner Márta

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
II. éves dietetikus hallgató

(folytatás a 15. oldalról)
A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma által biztosított támogatás révén megvalósuló Közművelődési Fog-
lalkoztatási és Képzési program keretében tudta biztosítani a legkisebb 
települési önkormányzatok számára is, hogy az önkormányzat teljesí-
teni tudja a jogszabályok által meghatározott képzettségi minimumot, 
azaz legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettség-
gel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert kell foglalkoztatnia. A 
lehetőséget a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság is megkapta – 
így közel egy éven át Tóth Mercédesz mint közművelődési asszisztens 
segítette a népfőiskolai munkát. A képzési program – amely a prog-
ramban résztvevők számára térítésmentes – során a képzésben résztve-
vők elsajátíthatták a közösségi művelődés szakma alapjait és módszer-
tanát, gyakorlati tapasztalatokat szereztek a települési közösségépítés 
és programszervezés területén, amely ismereteket későbbi munkájuk 
során is hasznosítani tudják.

A vizsgabizottság összetételét Joós Tamás vizsgaelnök, Bordás Ist-
ván, Lángné Nagy Mária vizsgabizottsági tagok és a képző intéz-
mény képviseletében Nagy Enikő osztályfőnök (NMI módszertani 
referens) alkotta. A jövő szakemberei a bizottság előtt tételt húztak, 
illetve bemutattak egy rendez-
vényi forgatókönyvet, a saját 
településükről készített esetta-
nulmányaikat és az intézmé-
nyi portfóliót. Tóth Mercédesz 
jászfényszarui és Bedekovich 
népfőiskolai munkákkal készült 
– megtisztelő elismerést kapott.

A nap fényét emelte, hogy 
ebből az alkalomból került sor 
Tóth Mercédesz részére a „népfőiskolai komatál” átadására is. Az aján-
dékcsomagot ismét a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította, Nagy 
Enikő adta át, elfogadva a Bedekovich népfőiskola pályázatát.

A közösség alakulását a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
kezdeményezte, egy éven át a háttérből segíti a közösséget. A helyi 
programot Jászfényszaru Város Önkormányzata is támogatja.

Kovács Béla

OKOSTÁNYÉR – de mi is ez?

A IV. BÉLA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
csatlakozik a MosolyManók Programhoz! 

November 19. és december 6. között vár-
juk a becsomagolt cipősdobozba készí-
tett ajándékokat.
A dobozba csak jó állapotú játékokat 
és fél év szavatossági idővel rendelkező 
édességet tegyetek!
Egy kis levélkében írjatok néhány kedves sort a megaján-
dékozottnak, és a dobozra írjátok rá, milyen életkorú 
gyermeknek szól az ajándék!
Szent Erzsébet kötényébe tegyétek a dobozt! Az ajándé-
kért jutalom jár! Az ajándékozó kitűzőt kap, osztálya pe-
dig pluszpontot a pontversenyben.

Segítsünk együtt, szerezzünk örömet!
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Szűcs Mihály utca (Jászfényszaru 2013-ban 
kiadott térképén megtalálható: E3)

Az utca az 1946-os osztással jött létre, és 
Hámán Kató (1884‒1936) kommunista ak-
tivistáról nevezték el. 1991-ben szellemes mó-
don felmerült, hogy a mellette lévő sportpá-
lya miatt nevezzék át Sport utcára. Mai nevét 
2013-ban kapta. Szűcs Mihály (1823‒1903) 
Jászfényszaru egyik kiemelkedő személye volt. 
(Kissé ellentmondásos életéről terveim szerint a későbbiekben önálló 
cikkben kívánok beszámolni.) Szülei: Szűcs András és Tornóczy Katalin 
redemptus lakosok voltak. A korban gyakori módon a házaspárnak hét 
gyermeke született. Szűcs Mihály tanulmányait Jászfényszarun kezdte, 
majd tehetsége miatt Jászberényben a gimnáziumban tanulhatott, de 
feltehetően 1838-ban tanulmányai anyagi okok miatt megszakadtak. 
Szűcs Mihály 1845-ben házasodott össze Berze Teréziával. Házasságuk-
ból három gyermek született, de mindhárman ifjú korban elhunytak. 
Saját állítása szerint 1845-ben részt vett a József nádor köszöntésére 
felállított jász bandériumban. 1854 és 1861 között a Bach-korszakban 
belrendőrként tevékenykedett városunkban. 1863-tól 1874-ig közgyám 
volt. 1867-ben részt vett a koronázáson a jászkun bandérium tagjaként, 
1874-ben választották meg Jászfényszaru főbírájává. Hivatalát kisebb-
nagyobb megszakításokkal feltehetően 1897-ig töltötte be.

1874-ben gőzmalmot létesített Jászfényszarun. Gyermekei halála után 
a jómódú család számos jótékony cselekedetet tett Jászfényszarun. 1880-
ban a Felső temetőben Szent Kereszt felmagasztalása titulusú kápolnát 
emeltetett, mely alá családi temetkezőhelyet alakíttatott ki. Számos al-
kalommal alapítvánnyal és jótékonysági támogatásokkal segítette a helyi 
tehetséges, de szegény sorsú gyermekeket. Életéről 1892-ben könyvet je-
lentetett meg, amit 1996-ban a FÉBE reprint kiadásban újra megjelen-
tetett. Jászfényszarun nevét viseli a huszárbandérium. (Szűcs Mihályról 
és családja sorsáról később önálló cikkben kívánok beszámolni.)

Táncsics Mihály utca (Jászfényszaru 2013-
ban kiadott térképén megtalálható: E4–F4 
között)

Az utca az 1945-46-os osztással jött lét-
re, de nevét később kapta. Táncsics Mihály 
(1799‒1884) Ácsteszéren született a horvát 
származású Tántsits Mihály és a szlovák szárma-
zású Netreba Éva gyermekeként. A takács szak-
mát sajátította el, majd tanítóképzőt végzett, és magánnevelőként tény-
kedett. A magyar nyelv lelkes népszerűsítője is volt, és ő írta a Magyar és 
német beszélgetések című nagy sikerű könyvet. Felesége Seidel Terézia, 
akitől öt gyermeke született. Táncsics Mihály a jobbágyság minden vált-
ság nélküli felszabadítása mellett érvelt. Utópista szocialista nézeteit a 
Szabadságról nézetei egy rabnak című műben adta ki, amiért a cenzúra 
1847-ben börtönbüntetésre ítélte. Börtönéből az 1848. március 15-i 
pesti forradalmárok szabadították ki. Az 1848-as országgyűlési válasz-
tásokon sikerrel járt, de politikai nézetei miatt egyre jobban elszigetelő-
dött. A szabadságharc leverése után saját háza pincéjében bujkált. 1860-
ban egy március 15-ei szervezkedése miatt ismét bebörtönözték, és csak 
1867-ben szabadult. Éveken keresztül szerkesztette az Arany Trombita 
című lapot. 1869-től 1872-ig ismét részt vett az országgyűlésben, majd 
pedig visszavonulva a közélettől a nemzetiségek magyarosításának ügyé-
vel foglalkozott. Anyagi gondjai miatt élete végén nagy nyomorban ten-
gődött. Táncsics emlékét számos utca, közintézmény és a szülőházában 
működő emlékmúzeum is őrzi.

Tavasz utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott 
térképén megtalálható: E4)

Az utca kezdeményei a 19. század közepén 
kezdtek kialakulni, ugyanis az 1854-es térképen 
már két ház létezett rajta. Az utca a nevét 1951-
ben kapta. A tavasz a mérsékelt égöv évszaka. 
Az északi féltekén a csillagászati tavasz március 
21-től június 21-ig tart. A naptári tavasz pedig 
március 1-től május 31-ig. Az évszak sokak számára a legkedveltebb idő-
szak a természet ébredése miatt. Ugyanis a hőmérséklet emelkedésével 
ekkor zöldellnek ki a mezők, rügyeznek ki a fák, virágoznak a növények 
és térnek vissza a vándormadarak.

Képek címei és forrásai:
Szűcs Mihály az 1867-es koronázáson (reprodukció: FKV)
Barabás Miklós: Táncsics Mihály portréja https://merce.hu/2019/04/2
 2/az-ismeretlen-tancsics-mihaly/
Tavaszi virágok Jászfényszarun (fotó: FKV) Dr. Farkas Kristóf Vince

Utcaneveink nyomában (30. rész)

Az 1990-es évek közepétől, a GOLF együttes (1994) újjáalakulását 
követően a művelődési ház rendezett Erzsébet- és Katalin-bált.

Nincs új a nap alatt. Kolozs István, városunk szakavatott amatőr ré-
gésze, a minap hozott be az értéktárba egy régi nyomdai Erzsébet-bálra 
szóló meghívót. Barna István helyi lakost és kedves családját invitálták 
az eseményre. A rendező a „JÁSZFÉNYSZARUI EPOSZ. LEÁNY-
CSOPORT” hívta a bálra az érdeklődőket.

A Wikipédiából idézve: „Az Egyesült Parasztifjúság Országos Szövetsége, 
vagy rövidítve EPOSZ 1948–1950 között működő ifjúsági tömegszervezet, 
a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége alszervezete volt. Az MKP segítségével jött 
létre 1948. március 15-én, tagjai falusi pártifjak voltak. Feladatai közé 
tartozott a falusi ifjúságot egységes szervezetté fűzni, műveltség fejlesztése, 
politikai öntudat növelése vagy kialakítása, kulturális és sportélet fejlesztése. 
1950-ben 225 ezer fő alkotta tagságát. 1956-ban újjászerveződött, majd 
rövidesen felhagyott tevékenységével.”

A kutatók sajnálatára év nélkül f. hó 21. napján, az Eposz összes he-
lyiségében tartják a zártkörű ERZSÉBET BÁLT. Zenét Farkas Mihály 
és cigányzenekara szolgáltatja.

A nyomdai meghívó Darabont Lajos aszódi nyomdájában készült.
Darabont Lajos nyom dája 1932 és 1947 között Jászfényszarun a 

Kossuth Lajos utat keresztező Attila út bal sarkában lévő ma is álló fel-
újított épület (Kossuth Lajos út 50.) végében üzemelt. A család Aszódra 
költözött, de a kapcsolat megmaradt, és nála készült az egylapos, két 
oldalra nyomtatott meghívó.

Az öröknaptár ad segítséget a pontos dátumra. Erzsébetek november 
19-én ünneplik névnapjukat, ehhez közel eső hétvégén tarthatták a bált. 
1948-ban november 21-e vasárnapra esett, 1949-ben hétfőre, 1950-ben 
keddre. Valószínűleg hétköznap nem rendeztek bált, így minden bi-
zonnyal 1948. november 21-én (vasárnap) a mai Ézsiás-Juhász kis-
áruház akkor kulturális funkciót betöltő épületében tartották.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Régen is volt ERZSÉBET BÁL

A meghívó elő- és hátlapja
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Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Szalay Lajos kiállításmegnyitó Jászfényszarun
2021. október 19-én nyílt meg Szalay Lajos (Őrmező, 1909. feb-

ruár 26. – Miskolc, 1995. április 1.) világhírű Kossuth-díjas magyar 
grafikus kiállítása a művész forradalmi rajzainak reprodukcióiból 
„’56” címmel a Petőfi Sándor Művelődési Házban Jászfényszarun. 
A megnyitón a művészt méltatta dr. Hajdú Ildikó, a hagyatékot ke-
zelő miskolci Herman Ottó Múzeum általános igazgatóhelyettese. 

Szalay Lajos művészi munkássága és egyben megélhetése könyvki-
adói megbízásokkal indult. Illusztrálta – többek között – Steinbeck, 
Cervantes és Dosztojevszkij műveit. 1940-ben jelent meg első, hat-
van rajzot tartalmazó albuma. A kiadványhoz az előszót Kassák La-
jos írta, aki többek között így fogalmazott: „Vonalai szinte érzékien 
hajlékonyak, körülzárt formaalakzatai monumentálisak és fájdalma-
san gunyoros, vagy megdöbbentően agresszív hatásúak.” A második 
világháború után Párizsban, majd Buenos Aires-ben élt, 1960-ban 

költözött New York-ba. Az 1956-os magyar forradalom eseményei 
nagy megrázkódtatást jelentettek számára. A világ másik végéről 
hallgatta és olvasta a híreket Magyarországról, és éjjel-nappal rajzolt: 
„Megpróbáltam lerajzolni, amit hallottam. Nem illusztráltam, a rádió 
által provokált hangulatban rajzoltam. A rajzokon rajta van az akkori 
hangulat. … Hallgattam a rádióban a híreket, és rajzoltam. A rajzok a 
rádióhírekre érzett személyes megindulásom grafikus vetületei.” 1956-
os forradalomról szóló rajzalbuma „SOS – El drama de Hungaria” 
még abban az évben elkészült. A kiadványt elküldték a világ vezető 
lapjaihoz és az ENSZ-be is. A tragikus rajzok mély átéléssel mutatták a 
forradalom feszültségét, reményét és elbukását, valamint a megtorlást. 
Az album alapját képező eredeti rajzok elvesztek, az erről készült rep-
rodukciók láthatóak december 15-ig a művelődési házban. 

1966-ban New York-ban készült el és jelent meg életművének egyik 
legjelentősebb albuma, és világhírének megalapozója, a Genezis, az 
Ószövetség formabontó illusztrálása. Pablo Picasso mondta róla 1967-
ben: „A világ következő legnagyobb grafikusa valószínűleg egy ma-
gyar, akit Szalay Lajosnak hívnak.”

A Szalay-házaspár 1988-ban költözött végleg Miskolcra, ahol ott-
hona művészeti központ lett, neves művészek is látogatták. 1992-ben 
a miskolci Petró-ház lett az önálló kiállítóhelye, és ugyanabban az év-
ben kapta meg a Kossuth-díjat is. 1993-ban választották meg Miskolc 
díszpolgárává, az ajánlásban a következő olvasható: „Életműve, művé-
szete jelenség a magyar kultúrában, egyszeri és megismételhetetlen… 
helye az egyetemes rajzművészet alkotói sorában a legnagyobb mes-
terek között van.” Hosszú betegség után 1995. április 1-jén halt meg 
Miskolcon. Kép és szöveg: Róbel Gábor

Emlékezés

DOBAI MIHÁLY
halálának 6. évfordulójára és

DOBAI MIHÁLYNÉ
PENCZNER MÁRIA

halálának 2. évfordulójára.
„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,

Míg élünk, rájuk emlékezünk.”
Szerető családjuk

Emlékezés

CSERHÁTI JÁNOSRA
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,

Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”
Szerető édesanyád, húgod és családja

Emlékezés

HARNOS LÁSZLÓ
halálának 24. évfordulójára,

ID. KEREK BÉLA
halálának 19. évfordulójára,

KEREK BÉLA
halálának 12. évfordulójára,

ID. KEREK BÉLÁNÉ
halálának 5. évfordulójára.
„Szívünkben emléketek nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”

Szerető családjuk

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,

akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk,

TAMUS ANTAL
temetésére eljöttek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek, részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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Anyakönyvi hírek – OKTÓBER
SZÜLETTEK: Sándor Klára (Győri Márta), Pók Dorina Ajsa (La-

katos Klementina Vivien).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Borza Erika és Virág Tibor, Bujdos 

Szilvia és Kulics János, Mihályi Petra és Tóth Márk.
ELHUNYTAK: Bathó Antalné Mészáros Anna (81), Madliák An-

tal (90), Mezei Szilveszterné Kátai Ibolya (58), Varga Lászlóné Dávid 
Mária (89). Az adatok tájékoztató jellegűek.

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

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

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

   fotó  ..........  1.000 Ft/db

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

NOVEMBERBEN MEGHOSSZAB-
BÍTJUK A LÁTÁS HÓNAPJÁT!

KEDVEZMÉNYEK:
Multifokális lencsék -30%

Keretek -30%

Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

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

Starlite

FENYŐFA ELADÓ!
Lucfenyő 1 méterestől 2,5 méteresig.

Várjuk régi és leendő vásárlóinkat
Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 77. szám alatt.

Érdeklődni: 06-30/713-69-88 Karizsné

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

JADE
3 éves
tigriscsíkos
keverék szuka

WILSON
2-3 év körüli 
keverék kan

DODÓ
1 éves tigriscsíkos sharpei 

keverék kan.
Csapdából szabadítottuk, 

mellső lábán
duzzanat látható.

Jászfényszaru Város Önkormányzata sikeres pályázást követően 4,4 
millió Ft támogatásban részesült a „Tisztítsuk meg az Országot!" Pro-
jekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme keretében. Támogató és 
szakmai partnereink az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az 
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

A projektnek köszönhetően a település 40 helyszínéről mintegy 220 
m3 illegálisan lerakott hulladékot gyűjtünk össze és szállítunk lerakó-
helyre. A program keretében a pályázás során elkészített végrehajtá-
si tervben rögzítettek szerint igyekszünk a veszélyeztetett területeket 
megóvni táblák, mobilkamerák elhelyezésével, gyakori ellenőrzéssel.

Illés Péter
projektiroda vezető

Illegális hulladéklerakók
felszámolására nyertünk

támogatást

Az egyik megtisztításra és megóvásra váró területünk
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

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

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

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

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

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
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Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Programajánló
December
2. 10:30 Ládafia – gyermekszínház kicsiknek –
  Viharsarok Táncszínház előadása a művelődési házban
3. 10:30 Petőfi: A helység kalapácsa – Gál Tamás egyfelvonásos 

előadása a művelődési házban
4. 18:00 Adventi gyertyagyújtás diákok műsorával melegítő itallal 

a templomkertben 
10. 17:00 Adventi rendhagyó felolvasóest a könyvtárban
  Jótékonysági könyvvásár a művelődési házban
11. 8:00 Iskolai Ki mit tud? a művelődési házban
11. 18:00 Adventi gyertyagyújtás zenével, diákok műsorával,
  melegítő itallal a templomkertben 
13. 10:30 János Vitéz – Déryné Társulat előadása
  a művelődési házban
  Adventi lelki gyakorlat
18. 18:00 Adventi gyertyagyújtás zenével, diákok műsorával,
  melegítő itallal a templomkertben 
24. 23:30 Pásztorjáték és éjféli mise a templomban
25. 11:00 Ünnepi szentmise a templomban
26. 8:00 Szent Család Ünnepi szentmise a templomban
28. 17:00 FÉBE Óévbúcsúztató László Attilával 
31. 18:00 Hálaadás szentmise a templomban
31. 20:00 Közösségek szilvesztere a művelődési házban

Január
1. 17:00 Újévi szentmise a templomban

Online – Advent másképp programok
· Adventi ablakok
· Kié a legszebb mézeskalács?
· Diótörő című zenés mese megosztása
· SzínházOn – archív színjátszós felvételek megosztása
· Veled Uram! – Városi énekkar keresztény műsora megosztása 
· Könyvtári vetélkedők, könyvajánlók

Időszaki kiállítások
· Szalay ’56 – a világhírű emigráns grafikusművész, Szalay Lajos repró 

kiállítása a művelődési házban
· Ézsiás Gyöngyike kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban 

· Oroszországban jártunk – fotó és helyi tárgygyűjtemény kiállítás
 a művelődési házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzai 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

A programok az aktuális járványügyi szabályok betartásával
és függvényében kerülnek megrendezésre!

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. Katinka


