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Jászfényszaru Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja az érdeklődőket a nemzeti ünnepünk tisz-
teletére tartandó koszorúzási ünnepségre. 

A megemlékezést 2021. március 15-én 16 órakor 
tartjuk a művelődési ház előtti Petőfi-szobornál. 

Ünnepi köszöntőt mond: Kotán Csenge egyetemi hallgató
Közreműködnek: Majzik Petra középiskolás versmondó és 

a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai.

 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Meghívó

A koronavírus második hulláma továbbra is életben tartja az un. 
rendkívüli jogrendet, így tovább szünetelnek a képviselő-testületi és 
bizottsági ülések. A kijárási korlátozások is életben vannak, teljesen 
megváltozott körülmények között dolgozunk, amely mindennapja-
inkra is hatással van.

Teli aggodalommal élünk, és egy ismeretlen, eddig meg nem élt 
helyzetben próbáljuk feladatainkat ellátni. A társasági élet teljes hiá-
nyával, a közösségi élet megszűnésével üresebb lett az életünk, és vala-
mennyien hinni szeretnénk, hogy mindez csak átmeneti, és visszatér 
közénk újra az az élet, amikor bátran nyújtunk egymásnak kezet, és 
megélhetjük a találkozások örömét.

Az idén a költségvetés elfogadása előtt mindig megtartott közmeg-
hallgatás új módját kell alkalmaznunk, ezt tesszük most azzal, hogy a 
helyi lap hasábjain mutatjuk be az elmúlt év eredményeit és a várható 
terveket.

2020-tól két új létesítmény gazdagítja városunkat, melynek ünne-
pélyes átadása akkor válik lehetségessé, ha a járványügyi helyzet azt 
lehetővé teszi.

Egyik az SRF EUROPE Kft. már működő gyára, amely korszerű 
német technológiát alkalmaz az egyik legnagyobb BOPET (biaxiális 
orientált polietilén-tereftalát) és BOPP (bioxiális orientált polipropi-
lén) fóliagyártójaként.

Az összesen 18 milliárd forintos fejlesztéshez a magyar állam 1,13 
milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá, és az, 
hogy éppen Jászfényszarun valósulhatott meg ez a beruházás, annak is 
köszönhető, hogy egyrészt a korábbi években az önkormányzat az ipa-
ri övezet infrastruktúráját jelentős beruházásokkal fejlesztette, segítve 
a működő vállalkozások fejlődését, új beruházók érkezését.

Másrészt annak is köszönhető, hogy a korábbi években folyamatosan 
jelentős beruházások valósulnak meg a vállalkozások helyi fejlődése 
érdekében.

A rendezési tervünkben jelentős nagyságú iparterületeket jelöltünk 
ki, megépítettük a Sóstó dűlőt, így az indiai beruházáshoz szinte azon-
nal biztosítani tudtuk a 15 ha infrastruktúrával ellátott területet, me-
lyet Jászfényszaru Város Önkormányzata értékesített részükre.

2020-ban a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. 
mintegy 7.000 m2 alapterületű üzemcsarnokkal bővítette a beépített 
területét. Az üzemcsarnok kiszolgálásához önkormányzatunk vállalta 
a cég logisztikai igényének megfelelően, hogy még ebben az évben 282 
fm hosszban a meglévő utat szélesítjük.

Ipari övezetünkben a Cordys Holding mint logisztikai cég új sze-
replőként jelent meg, és még ez évben újabb 12.000 m2 területet fog 
raktározási céllal építeni. A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. sikeres 
tárgyalásokat folytatott le a Hirsch Porozell Kft. osztrák cég vezetőivel 
(mely elsőként jelent meg ipari parkunkban), melynek eredménye-
ként további 1 ha területet kívánnak megvásárolni 6.900 Ft/m2 vétel-
árért üzemcsarnok építése céljából.

LÁTNI KELL, HOGY TÖBB ÚJ BERUHÁZÁS MÖGÖTT A 
SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR ZRT. TERMELÉSI KA-
PACITÁSÁNAK NÖVEKEDÉSE ÁLL. A GYÁR FOLYAMATO-
SAN FEJLESZT ÉS BŐVÍT JÁSZFÉNYSZARUN, AMELY ÚJABB 
KÖZLEKEDÉSI LOGISZTIKAI BERUHÁZÁSI IGÉNYEKET 
VET FEL.

Megépült és ebben az évben átadásra került a Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft. gondozásában az uniós támogatás segítségével megvaló-
sult üzleti inkubátorház.

A koreai érdekeltségű Sangjin Micron Hungary Kft. újabb 30.000 m2 
iparterületet vásárolt önkormányzatunktól, amely újabb munkahe-
lyek létesítését teszi lehetővé. Az adás-vételi szerződés megkötésével 
egyidejűleg előszerződést kötöttünk a céggel (a helyben közismert ne-
vén „robbanó erdő” és a mögötte lévő iparterületre). Ez utóbbinak az 
érvényesülése 2022. évben várható.

Örömünkre szolgál, hogy újabb szolgáltatásokkal bővítették telepü-
lésünket a perspektívát látó beruházók. A Trianon tértől egészen a már 
meglévő Kiss Tamás Autó Bt. (aki elsőként ismerte fel a hely adottsá-
gát) által működtetett Műszaki vizsgálat, elemzés szolgáltatás mellett 
megnyílik Jászfényszaru főútján (közlekedési lámpától 300 méterre) 
Ehrle típusú 4 állásos önkiszolgáló autómosó, melyből 2 állásban akár 
kamion és busz mosása is lehetséges. Szintén ebben az évben újabb 
benzinkút átadására kerül sor a Trianon téren.

Mindemellett tovább bővül a szolgáltatói övezet, így az erdő művelé-
si ágból történő kivonása is folyamatban van, amely újabb helyi kisvál-
lalkozásoknak teszi lehetővé telephelyük és tevékenységük bővülését.

Megnyitotta kapuit a Lipóti pékség, pizzériák és kifőzdék létesültek 
a helyi lakosság és az ipari övezet kiszolgálására.

Hangot kívánok adni annak, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt 
az intézményeink dolgozói, vezetői ebben a rendkívüli helyzetben is 
helyt álltak. Hasonlóképpen a rendvédelmi szervek, valamint a postai 
dolgozók, melyért elismerés és köszönet illeti meg őket. Háziorvo-
saink és gyermekorvosunk, valamint az egészségügyi személyzet és a 
mentőtiszti szolgálat az önkormányzattal együttműködve a helyi ope-
ratív törzs közreműködésével biztosítják a település zökkenőmentes 
működését.

2021-ben is tervezzük a zöld területek fejlesztését és növelését, va-
lamint a fásítási és virágosítási programot. Reméljük, Jászfényszaru 
vonzereje tovább erősödik, melynek eredményeként tovább vonzza 
a betelepülni vágyókat településünk, hiszen azokat, akik minimum 
középfokú szakmai végzettséggel rendelkeznek, letelepedésüket segíti

(folytatás a 2. oldalon)

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
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(folytatás a 1. oldalról)
az un. otthonteremtési támogatási program, melyről a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy mindezt tovább élteti hasonlóképpen a bontási 
támogatáshoz, amelyet azok igényelhetnek, akik felújításra alkalmat-
lan épületek bontásáról szeretnének gondoskodni, annak érdekében, 
hogy új építési telkek kerüljenek kialakítására. Új építésre és felújí-
tásra maximum 2.000.000 Ft, míg a bontásra 500.000 Ft-ot biztosít 
önkormányzatunk. Természetesen ezek a juttatások a helyben élő és 
Jászfényszarun élni kívánó fiatalok részére is elérhetők.

2021-ben átadásra kerül a jelenleg próbaüzemmel működő 
szennyvíztisztítómű, melyhez újabb, az ipari övezethez, illetve a keleti 
városrész lakóinak kiszolgálásához elkerülő vezeték kerül kiépítésre, a 
tervezési munka elkezdődött. Továbbra is szeretnénk az ipari övezet 

infrastruktúra ellátását fokozni, ez szerepel Jászfényszaru következő 
ciklusterveiben, továbbá olyan innovatív multifunkcionális csarnok 
létrehozása, amely teret ad konferenciák, rendezvények, kiállítások, 
sport rekreációs tevékenységeknek is, melynek helyszíne a IV. Béla 
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola környezete. 
A tervezési és előkészületi munkák folytatódnak, abban a reményben, 
hogy talán pályázat is támogathatja a város elképzeléseit.

Így kívántuk bemutatni a 2021. évi költségvetésünket, várjuk ész-
revételeiket, javaslataikat, hogy költségvetésünkbe be tudjuk építeni. 
Folyamatosan közvetítjük az egészségügyi és szociális szférában dolgo-
zóknak lakosaink részéről érkezett elismerő véleményeit.

Reméljük, a 2022. év könnyebb és közösségi élettel gazdagabb lesz.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Közmeghallgatás

  
2016.

 
2017.

 
2018.

 
2019.

 2020. január 1. 2021. Állandó lakosok     népesség-nyilvántartás 
 száma: 

január 1.
 

január 1.
 

január 1.
 

január 1.
 szerint 

január 1.

  5725 5748 5770 5793 5778 5822
ebből nő 2997 3007 2903 3008 2988 3011
 férfi 2728 2741 2861 2788 2790 2811
 18 éven aluliak száma 1128 1121 1008 1036 1029 1103
 3-6 év közöttiek száma 246 214 168 237 231 239
 7-16 év közöttiek száma 466 503 443 554 552 553
 65 éven felüli lakosok száma 1021 1033 1032 1018 1022 1053
 75 éven felüli lakosok száma 493 498 505 484 463 466
 Szépkorú személy
 (90. életévét betöltötte) 

33 34 34 37 28 33

 született 54 63 53 55 54 62
 elhunyt 58 91 84 81 96 77

2021. évi lakónépességre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos statisztika 2021. április hónapban jelenik meg, melyet a 
helyi újságban közölni fogunk.

Lakónépességre vonatkozó adatok 2021. január 1. napján, összehasonLítva az eLőző évek azonos időszakávaL

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
 Munkavállaló november november augusztus augusztus novemberi decemberi
 korú népesség 20-i állapot 20-i állapot 20-i állapot 20-i állapot állapot állapot

  3909 3887  3925 3917 4315
 Melyből nyilvántartott,
regisztrált munkanélküli 

143 97 98 85 109 110

ebből: 
járadék típusú 28 19 22 20 27 18
ellátásban részesül

segély típusú 
17 15 17 18 27 26ellátásban részesül

foglalkoztatást helyettesítő 
17 17 24 10 10 12támogatásban részesül

tartós
munkanélküli 

29 16 22 19 23 34

 relatív mutató: 2,78% 
 (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában) 2,55%

nyiLvántartott áLLáskeresők száma

 2015. évben 21 pár
 2016. évben 25 pár
 2017. évben 30 pár

 2018. évben 32 pár
 2019. évben 48 pár
 2020. évben 59 pár

házasságkötések száma
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1. Állam által, központi költségvetésből finanszírozott ellátási formák
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a jegyző állapítja meg a 
gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét. (1-2. táblázat)

Szociális ellátások 2020 – Jászfényszaru

nyiLvántartott váLLaLkozások száma 2020. januári áLLapot szerint: 2021. januári áLLapot szerint:

Egyéni vállalkozó 190 fő 197 fő
Társas vállalkozások száma 247 db 204 db
Őstermelők száma 96 fő 94 fő

heLyi munkáLtatók áLtaL fogLaLkoztatottak száma 2021. január havi áLLapot szerint

Aszlár Kft. 2 fő
Győri & Győri Kft. 7 fő
Hirsch Porozell Kft. 64 fő
Jászfény Kft. 29 fő
Kékesbusz Kft. 50 fő
Magtápker Kft. 7 fő
Maurice Ward Group Kft. 13 fő
Mezei és Társa Kft. 2 fő
NEPCO Hungaria Kft. 123 fő
Samsung Electronics Magyar Zrt.
(kölcsönzött munkaerővel együtt) 

2490 fő

Sangjin Micron Hungary Kft.
(kölcsönzött munkaerővel együtt) 

617 fő

S-Metalltech 98 Kft. 8 fő
Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. 993 fő
SRF Europe Kft. 99 fő
Prime Rate Kft. 6 fő
Daho Kft. 5 fő

Alfa Ipari Szövetkezet 22 fő
COOP STAR 25 fő
Cserháti és Társa Kft. 20 fő
GAMESZ 48 fő
Gondozási Központ 56 fő
Gyógyszertárak 8 fő
Jászfényszarui
Közös Önkormányzati Hivatal 

37 fő

Napfény Óvoda 34 fő
Pedagógusok és a technikai személyzet 64 fő
Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár 

9 fő

Posta 10 fő
Takarékszövetkezet 2 fő
Városi Bölcsőde 14 fő
MV-Consulting Kft. 120 fő
É+J Kft. 9 fő

Mindösszesen  ...................................................................................................................................................................................................................... 4993 fő

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAKIPARI PARKBAN FOGLALKOZTATOTTAK

rendszeres gyermekvédeLmi kedvezmény (1. tábLázat)

 
Év

 Gyermekek száma 
Támogatás mértéke

  Összesen

  (fő)  (Ft)

   Évi két alkalommal, a 08. 01. és 11. 01. napon jogosult hátrányos
 2018. 251 helyzetű gyermek 6 000 Ft, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 166 000
   6 500 Ft értékű Erzsébet-utalványban részesült 

   Évi két alkalommal, a 08. 01. és 11. 01. napon jogosult gyermek
 2019. 226 6 000 Ft, a hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű 2 830 000
   gyermekek 6 500 Ft pénzbeli támogatásban részesültek. 

   Évi két alkalommal, a 08. 01. és 11. 01. napon jogosult gyermek

 2020. 211 6 000 Ft, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 2 677 000

   gyermekek 6 500 Ft pénzbeli támogatásban részesültek. 
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A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a 
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében tanítási szünetben hétköznapokon a napi egyszeri déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen kell biztosítani a törvényes 
képviselő nyilatkozata alapján.

Jászfényszarun a helyben történő étkeztetés helyszíne a TEAHÁZ (5126 Jászfényszaru, Tompa M. u. 7.) volt, majd márciustól – a járvány-
ügyi helyzetre tekintettel – a jogosultak/hozzátartozók az előrecsomagolt ételt a közétkeztetést biztosító cég telephelyén (Régi Kaszinó étterem) 
vehették át. Településünkön a szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevők száma az előző évekhez képest lényegesen növekedett (2018-7,1 %, 
2019-6,5%, 2020-18,75%). (2. táblázat)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, valamint a hátrányos helyzetű családok számában folyamatos csökkenés 
látható. Ez elsősorban az 1-2 gyermeket nevelő családok, 1-2 gyermeket egyedül nevelő családok esetében figyelhető meg. Mindez visszavezethe-
tő a minimálbér-, valamint a garantált bérminimum emelkedésre, az ápolási díj összegének megemelésére, a helyi közfoglalkoztatás megszűnésé-
re, ellenben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében az egy főre eső jövedelemhatár 2018 óta nem emelkedett.

A Gyvt. 67/A.§-a alapján:
„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körül-

mények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülő-

ről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési 
stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmé-
nyek között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meg-

határozott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.”

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználha-
tó bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2020-ban a gyermekétkeztetést 188 óvodai nevelésben részesülő gyermek 
vette igénybe (190 gyermekből), ezen belül 186 gyermek (98,9 %) részesült a gyermekétkeztetés normatív kedvezményében, azaz térítésmen-
tesen vehették igénybe az étkeztetést. A normatív kedvezmény jogcímein belül rgyvk.-ra, tartós betegség miatt, nagycsaládosként, nevelésbe 
vett gyermekként, vagy a családban egy főre eső jövedelem alapján lehetett térítésmentes étkezésben részesülni. Térítési díjat 2 gyermek (1,1 %) 
esetében fizettek a törvényes képviselők. 

A 36 férőhelyes bölcsődében az év folyamán összesen 48 kisgyermek részesült ellátásban. A 2020. decemberi adatok alapján 11 kisgyermek 
után fizettek gyermekétkeztetést és gondozási díjat, 12 kisgyermek után csak gondozási díjat, 3 gyermek (11,5 %) esetében pedig térítésmentes 
volt az ellátás és az étkezés is (normatív kedvezmény).

Az Önkormányzat harmadik éve aktívan közreműködik a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) 
gyakorlati megvalósításában. 

A RSZTOP program az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapjának finanszírozásával és 
Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttat el a rászoruló szemé-
lyekhez. 

A csomagok közel 10 kg súlyú tartós élelmiszert tartalmaznak, többek között tejet, mézet, rizst, száraztésztát, napraforgó étolajat. Az érintette-
ket minden alkalommal az Önkormányzat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségének megkeresése alapján. Az átvétel helyszíne: Teaház. 

Ebben az évben két projekt keretében kaptak természetbeni támogatást a településen élő rászorulók:
• RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” (gyakoriság: 0-3 éves korosztály 1 csomag/hó,
   7-14 éves korosztály 2 csomag/iskolai nyári szünet)
• RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű 
   időskorú személyek számára” (gyakoriság: 4 csomag/év)

hátrányos-, haLmozottan hátrányos heLyzet (2. tábLázat)

  Hátrányos Halmozottan  Szünidei
 Év helyzetű hátrányos helyzetű Összesen (fő) gyermekétkeztetést
  gyermekek (fő) gyermekek (fő)  igénybe vevők

 2018. 153 16 169 12 fő, 642 adag

 2019. 135 18 153 10 fő, 567 adag

 2020. 128 16 144 27 fő, 817 adag
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2. Az önkormányzati forrásból finanszírozott ellátási formák
Az Önkormányzat által átruházott hatáskörében eljárva Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 

szóló 3/2015. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján (a továbbiakban: Ör.) a polgármester hoz döntést temetéssel, temetési segéllyel 
kapcsolatos ügyekben (3. táblázat), a jegyző hoz döntést lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében.

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének az egyes lakossági védőoltások és beadásuk költségeinek átvállalásáról szóló 13/2015. (IV. 02.) 
számú önkormányzati rendelete alapján szintén a jegyző dönt a védőoltások ügyében beadott kérelmekről. (4. táblázat)

Az önkormányzat lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás formájában nyújt havi rendszeres segítséget a szociálisan rászoruló háztartások-
nak, mely támogatás anyagi fedezetét saját forrásból biztosítja. (5. táblázat)

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye a 2019/20-as és a 2020/21-es tanévekben minden óvodás korú, sajátos nevelési igényű (a továbbiak-
ban: SNI) gyermek részére biztosítani tudta a megfelelő nevelést, fejlesztést. 

Több, Jászfényszarun élő iskoláskorú SNI gyermek részére a JNSZM Pedagógiai Intézet a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolát (5100 Jászberény, Szent István krt. 22.) jelölte ki oktatási intéz-
ményként, ahová a gyermekek vagy tömegközlekedéssel vagy egyénileg jutnak el.

Azoknál a gyerekeknél, ahol a szállítás – állapotukra való tekintettel vagy, mert a szülő dolgozik – nem oldható meg tömegközlekedéssel, a 
szülőknek kell biztosítani a szállítást. Az Önkormányzat az Aranydió Alapítvánnyal kötött támogatási szerződést annak érdekében, hogy a szülők 
aránytalanul magas terhét ezáltal csökkentse. Ennek érdekében a 2019/2020-as tanévben 200.000 Ft/hó összeggel támogatta az Alapítványt, 
amely az iskolába járó SNI gyermekeket (7 fő) lakóhelyük és a jászberényi iskola között szállította. Az Alapítvány a koronavírus-járvány terjedése 
miatt kialakult helyzetre hivatkozva a 2020/2021-es tanévben már nem vállalta a szállítást. A szülők ismét az Önkormányzat segítségét kértek. 
Mivel sem alapítványi, sem vállalkozási formában nem sikerült megoldani a személyszállítást, az Önkormányzat 1 főt alkalmazott/alkalmaz 
gépkocsi vezetői tevékenységre. A gépkocsit üzemeltető GAMESZ az üzemanyagköltséghez térítési díjat szed a szállítást igénybe vevőtől, mely 
kiskorú gyermek esetében 15.000 Ft/hó, nagykorú gyermeknél 25.000 Ft/hó. 2020 novemberétől jogszabály alapján a középiskolás gyermekek 
(3 fő) digitális oktatásban vesznek részt, így csak az általános iskolás gyermekek (4 fő) szállítására van igény.

3. Az önkormányzati forrásból finanszírozott Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság tevékenysége 
Bizottsági ülések és hozott döntések száma:

 • 2018: 19 ülés – 338 határozat  • 2020: 11 ülés – 139 határozat
 • 2019: 16 ülés – 335 határozat • 2020: 127 polgármesteri döntés*

* A koronavírus-járvány terjedése miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel Jászfényszaru Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 127 határozatot hozott. Rendkívüli települési 
támogatás megállapításra pénzbeli- és természetbeni formában egyaránt sor került.

A téli időszakban a szociálisan rászoruló lakosság természetbeni támogatásként tűzifát igényelhetett, melynek kiszállítását – a járványügyi hely-
zetre tekintettel – az Önkormányzat átvállalta. (6. táblázat).

temetési segéLy (3. tábLázat)

 Év Támogatottak száma (fő) Összesen

 2018. 24 710 000 Ft
 2019. 18 500 000 Ft 
 2020. 14 420 000 Ft

védőoLtás (4. tábLázat)

 Év Rota védőoltás sorozat (3 db/fő) Védőoltások beadási költségének
  oltóanyagának biztosítása (fő) (2 000 Ft/oltás) biztosítása (esetszám)

 2018. 46 15
 2019. 47 4
 2020. 50 5

Lakhatáshoz kapcsoLódó teLepüLési támogatás (5. tábLázat)

 Év Támogatottak száma (háztartás) Összesen

 2018. 145 8 562 400 Ft
 2019. 125 7 742 900 Ft
 2020. 90 2 861 000 Ft

tűzifa támogatás (6. tábLázat)

 Támogatás éve Támogatott háztartások száma Támogatás (átlag érték/háztartás) Összesen

 2018. 24 10 000 Ft 240 000 Ft
 2019. 99 11 500 Ft 1 138 500 Ft
 2020.  45 15 000 Ft 675 000 Ft
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A mester szellemi öröksége tűzzománcaiba égetett motívumokban él tovább
ELHUNYT SISA JÓZSEF ÖTVÖS-IPARMŰVÉSZ

Életének hetvenegyedik évében elhunyt Sisa 
József (1951-2021). Az elismert ötvös-ipar-
művész, a rekeszzománc nagymestere kezdet-
ben grafikával, festészettel foglalkozott, később 
életműve a zománcművészetben teljesedett 
ki. Alkotó, szellemi műhelyként 1991-ben 
létrehozta a Jászsági Művésztelepet, ahol a 
művészet erejével adta át hagyományainkat 
tanítványainak. Alkotásait országos és nem-
zetközi kiállításokon, pályázatokon mutatta 
be, munkásságát számos díjjal elismerték, több 
szakmai szervezetnek tagja volt. Az Országos 
Grafikai Pályázaton 1972-ben különdíjat ka-
pott, 1986-ban megyei művészeti díjban ré-
szesült. Két évvel később a Téli Tárlaton a Ma-
gyar Képzőművészek és Iparművészek díjával 
gazdagodott. Az „ART-89” Nemzetközi Kép-
zőművészeti Pályázaton 1989-ben első díjat 
nyert. A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje után 2011-ben 
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. 2012-
ben a „Jászságért” Alapítvány kuratóriuma több mint négy évtizedes 
zománcművészeti és művészetpedagógiai munkásságát Jászságért díj-
jal ismerte el. (forrás Illés Anita, Új Néplap 2021. február 9. )

Sisa József keze munkáját őrzi többek között Jászfényszarun a vá-
rosháza dísztermében található Időszalag című ötvöszománc falikép. 
Jászfényszaru városházának megszépült díszterme keleti falán látható 
az Időszalag falikép. Az ötvöszománc falikép bal szélén a honfoglalás, 
középen a Lehel-mítosz jelenete, míg jobb szélén a redemptio, azaz 
a jászok és kunok önmegváltása, valamint a jász települések zászlói 

láthatók. Az alkotást balról jobbra középtájon 
időszalag szeli át, melynek kockáin jelennek 
meg a magyar történelem fontos személyei és 
korszakai. Az időszalag Attila hun uralkodóval 
kezdődik, utána Szent István, Szent László, 
Könyves Kálmán, II András, IV. Béla, Nagy 
Lajos, Zsigmond, Mátyás, II. Rákóczi Ferenc, 
Mária Terézia következnek, majd Kossuth 
Lajos és az 1848-as forradalom, míg végül a 
sort Deák Ferenc zárja a kiegyezéssel. Közé-
pen a Lehel-kürt szalagmotívumai, tarsoly-
lemez és korabeli karcolt jelek láthatók. Fent 
középen a Szent Korona, mint egy szem óvja 
a magyarság történetét. Az alkotó Sisa József, 
a Jászságért díjjal is kitüntetett ötvös, iparmű-
vész. A három hónapos előkészítő, tervezési 
szakaszt nyolchónapos kivitelezés követte. 
A művész által megtervezett Időszalag című 

ötvöszománc falikép elkészítésében közreműködtek fiai: Sisa Balázs 
iparművész és Sisa Bence ötvös. A képzőművészeti alkotást Feledy 
Balázs művészetkritikus mutatta be, aki beszédében kihangsúlyozta, 
hogy az ilyenfajta összetett, többszöri égetéssel készült, 9 m2 nagysá-
gú, háromdimenziós rekeszzománc kép nemhogy Magyarországon, de 
az egész világon ritka. 

Köztéri művei Jászberényben, Budapesten és az iráni Yazdban is 
megcsodálhatók. Tűzzománcaiba égetve velünk marad Sisa József szel-
lemi öröksége, melyet meghatároz az ősi motívumok iránti tisztelet, 
a keresztény jelrendszerek, valamint történelmi és mitológiai elemek 
ábrázolása. Emlékét őrizzük! B. A. · Fotó: Berénycafé

75 éven feLüLi időskorúak egyszeri támogatása (7. tábLázat)

 Támogatás éve Támogatottak száma (fő) Támogatás értéke/fő Összesen

 2018. 476 6 000 Ft 2 856 000 Ft
 2019. 472 6 000 Ft 2 832 000 Ft
 2020. 446 7 000 Ft 3 122 000 Ft

rendszeres gyermekvédeLmi kedvezményre jogosuLt gyermekek egyszeri karácsonyi támogatása (8. tábLázat)

 Támogatás éve Támogatottak száma (gyermek) Támogatás értéke/fő Összesen

 2018. 100 3 000 Ft 300 000 Ft
 2019. 100 3 000 Ft 300 000 Ft
 2020. 100 3 000 Ft 300 000 Ft

rendkívüLi teLepüLési támogatás (9. tábLázat)

 Támogatás éve Támogatottak száma (Eset) Támogatás átlaga (Eset/Ft) Összesen

 2018. 202 10 100 Ft 2 035 000 Ft
 2019. 197  9 430 Ft 1 857 750 Ft
 2020. 146 12 455 Ft 1 818 400 Ft

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete alapján a 
kérelemre induló rendkívüli települési támogatásokat (hasonlóan a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatáshoz, temetési támogatáshoz, 
időskorúak támogatásához) az Önkormányzat 100%-ban saját forrásból biztosítja. (9. táblázat)

Készítették: Kovácsné Pető Katalin, Szilágyi László ügyintézők 
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal – Jogi és Hatósági Osztály – Hatósági Iroda

Évek óta visszatérő hagyomány az Önkormányzat támogatásával megrendezett „Mindenki karácsonya” rendezvény, melyre ebben az évben 
a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel nem került sor. Az Önkormányzat képviseletében a hivatal dolgozói személyesen adták át a tárgyi 
ajándékokat az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő házaspároknak.

Az Önkormányzat minden év decemberében támogatást állapít meg a 75 év feletti időskorú lakosságnak (7. táblázat), valamint egyszeri al-
kalommal rendkívüli települési támogatásban részesít közel 100 gyermeket azok közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek közül, akiknek családjuk jövedelmi helyzete leginkább indokolja (8. táblázat).
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ÓVODAI HÍREK
Farsang az oviban

Óvodánkban egy héten keresztül naponta különféle programokkal 
kedveskedtünk a gyerekeknek. Csoportszobáink díszítésével, álarcok, 
szemüvegek festésével, ragasztásával alapoztuk meg a hangulatot. A 
dajka nénik finom farsangi fánkot sütöttek nekünk.

Csoportonként vidám, játékos feladatokat teljesítettek kicsik és na-
gyok. Nagy izgalommal bontogatták a zsákbamacskát. A hetet a gye-
rekek által legjobban várt jelmezbál zárta.

Földvári Edit

„Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot:
Takarodjon el a tél –
Örvendezzen, aki él.”

(Sarkady Sándor)
A farsangi projekt lezá-

rásaképpen került sor óvo-
dánkban a Mazsola csoport 
zenés-táncos „busójárására”. 
Néhány évvel ezelőtt már 
bemutatásra került kis kö-
zösségünkben a Mohács és 
környékén honos néphagyo-
mányőrző játék egy szelete, s 
mivel a gyermekek körében 
nagy sikere volt, ezért idén 
ismét elővettük a témát, és 
kissé újra gondolva próbál-
tuk vele színesíteni az óvo-
dások hétköznapjait.

A nagycsoportos gyermekek vidám táncot tanultak, és télűző maska-
rákat festettek az óvodában. Sok eddig ismeretlen kifejezést tanultak 
meg értelmezni, mint például: busó, maskara, kolomp, kecskeszakáll, 
kereplő stb. A szüleik, nagyszüleik segítségével pedig egyszerű zajkeltő 
eszközöket barkácsoltak, és igyekeztek minél autentikusabb jelmeze-
ket beszerezni az idősebb korosztály köréből a dramatikus játékhoz. 
Ezúton is köszönjük minden felnőtt önzetlen támogatását!

A maszkos alakoskodás vidám hangulata magával vonzotta a többi 
óvodás gyermeket is, akik a Mazsola csoporthoz csatlakozva zajkeltő 
eszközeikkel elkísérték a birkabőr bundás, kolompos, táncos társasá-
got, hogy együttesen még az óvoda környékéről is elüldözzék a nem 
kívánatos hideg évszakot!

Bízunk benne, hogy hamarosan meg is érkezik a várva várt tavasz a 
gyermekek és felnőttek nagy-nagy örömére.

Kovácsné Papp Andrea · Kép: Földvári Edit

Tavaszváró alakoskodás a Napfény Óvodában

Fotók: Szarka G
áborné, Földvári Edit (2), Sinkovics-G

ebura Katalin (2),
Víghné Káposzta Erzsébet, Tóth Anett, Kovácsné Papp Andrea, Peredi Tiborné
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ÓVODAI HÍREK
Madáretető-készítés

Süni módra
Solymász bemutató

ISKOLAI HÍREK
Farsangi álarckészítő verseny

Mi, Süni csoportosak 
is csatlakoztunk az idei 
kiállítás témájához, a 
madáretető-készítés-
hez, így kapcsolódtunk 
a Zöld Óvoda pályáza-
tunkhoz is. Lelkesítő 
videót készítettünk a 
csoportban, megmu-
tatva az ügyes kezeket, 
alapanyagokat a mun-

kához. Aktív résztvevőkre találtunk a hosszú téli hétvégéken jónak 
ígérkező családi programra. A csoportba szakavatott segítőt hívtunk 
Horváth Attila személyében, akivel sokszor találkoznak a gyerekek. 
Karbantartóként segítette óvodánk működését, majd a tanuszodá-
ba került, de megnyerte a gyerekek kedvenc „férfi segítője” címet 
is. Mindig örömmel fogadják, körbe állják a munkálatok folyamán, 
könnyen megtalálja velük a közös hangot. Most arra kértük, hozzon 
szerszámokat, alapanyagokat, egyéb kellékeket, és irányításával készül-
jön el a Süni csoport madáretetője. Nagyon motiváló, lelkesítő volt 
megjelenése a csoportban. Minden gyermek a nagy asztal köré gyűlve 
figyelte a készülődést, ahol Attila megnevezte a szerszámokat, eszközö-
ket. Facsiszolással kezdtünk, mindenki smirglit ragadhatott, jó faillat 
szállt, a szálkák lehullottak. Előkerült a ragasztó, a kalapács. Kiderült, 
az apukák is dolgoznak vele otthon, sőt van olyan apuka, aki nap, 
mint nap ezzel dolgozik.

Attila jelenléte csoportunkban megmutatta, milyen fontos a gyerme-
keink mindennapjaiban a férfi minta, a férfi, az apa szerep, gondolok 
itt a közös munkára, beszélgetésre, példaadásra. A munka miatt szűkre 
szabottak ezek a lehetőségek, de sokszor mesélnek ezekről az együtt 
töltött időkről a gyerekek, legyenek azok apával, papával, keresztapá-
val átélt élmények, érzések.

A közös alkotómunka örök lenyomat, amire mindig jó visszaemlé-
kezni, felemlegetni a következő generációnak.

Kiderült, nem is olyan jó a fúrógépet közelről hallgatni, de voltak, 
akik kitartóan fogták az etető oldalát ekkor is, a tetőt erősítették a 
felkent ragasztóval szögelés előtt. Boldog mosollyal, büszkén néztük 
a két kezünk által elkészült alkotásunkat, a saját madáretetőt. Termé-
szetesen megköszöntük Attilának a segítséget, lerajzoltuk a délelőtt 
pillanatait ajándékba. Olyan sok fontos dolgot tanulhattak a sünisek 
játszva, észrevétlen, a madarak védelmében! Ovisnak lenni remek!

Mezeiné Folyó Angéla · Kép: Földvári Edit

Farsanghoz kapcsolódóan 
madáretető készítésére hív-
tuk a barkácsoláshoz kedvet 
érző szülőket, nagyszülőket. 
Kilencvenhat szebbnél szebb 
alkotás érkezett hozzánk, me-
lyekből kiállítást rendeztünk 
óvodánk aulájában. Az alko-
tások többségét ügyes kezű 
apukák, nagypapák készítették 
fából, akiknek munkáját apró 
kezek segítették, festéssel, díszítéssel. Akad köztük még flakonból, cse-
répalátétből készült is. Óvodánkban eddig is a környezettudatosságra, 
a fenntarthatóságra neveltük gyermekeinket, ezzel a programmal a 
Zöld Óvoda cím elnyeréséhez szeretnénk egy lépéssel közelebb kerül-
ni. Ennek jegyében a madáretetőket Jászfényszaru intézményeinek, 
vállalatainak ajánljuk fel, továbbá a gyermekek által sokat látogatott 
közterületekre – játszóterekre, parkokba – helyezzük ki.

Klippánné Jáger Melinda és Földvári Edit · Kép: Földvári Edit

Óvodásainkkal ismét solymász bemutatón jártunk a Szent István közös-
ségi ház mögötti téren. A hagyományos értékeinket bemutató program 
keretében sok érdekességet tudhattunk meg a solymászatról. Ízelítőt kap-
tunk a madarak betanításáról, a kutya és a vadász kapcsolatáról. A bemu-
tató végén a bátrabb gyerekek feltehették kérdéseiket a solymászoknak.
 Képek és szöveg: Sinkovics-Gebura Katalin és Földvári Edit

A Diákönkormányzat álarckészítő pályázatára nagyon sok kiváló al-
kotás érkezett, melyekből kiállítást is készítettünk. Az alkotókat okle-
véllel és egy kis finomsággal jutalmaztuk a jó ötletekért, kreativitásért.

Madáretetők

Képek és m
ontázs: Kotánné Kovács Tím

ea
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ISKOLAI HÍREK
Alsó tagozatos farsang

(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bo-

kázik a máktörő…” – énekelték az alsó tagozatos gyerekek február első 
napjaiban. A vírushelyzet miatt a hagyományos Alsós Farsangi Bált 
nem tudtuk megszervezni, de szerettük volna, ha a farsangi élmény-
ből nem maradnak ki a gyerekek. Ezért az idén osztályszinten tar-
totta meg a saját farsangi buliját valamennyi alsó tagozatos évfolyam 
február 5-én. A tanórákon bohócszámolás, lufiszínezés, rejtvények, 
álarckészítés, farsangi olvasmányok feldolgozása, éneklés, beszélgetés 
formájában jelent meg a farsangi témakör. A gyerekek a hozott vagy 
közösen elkészített jelmezekbe öltözve ügyességi feladatokkal, tánccal, 
énekléssel, töltötték a pénteki nap hátralévő részét. A Diákönkor-
mányzat által meghirdetett álarcversenyen is részt vettünk, a kisiskolá-
sok által készített szebbnél szebb alkotások az iskola folyosóját díszítik. 
Jutalomként oklevelet és egy kis édességet kapott minden álarckészítő 
tanuló. Szöveg és montázs: Czeglédi Dóra · Képek: Alsós tanító nénik

ISKOLAI HÍREK

Az áldozatos szeretet, amelyet 
egész rendkívüli életén át tanúsí-
tott, példaként szolgálhat mindany-
nyiunk számára. Igyekeztünk a mai 
napon ennek megfelelni.

Reggel az életével, csodatételeivel 
ismerkedhettünk az iskolarádión 
keresztül. Napközben a hittante-
remben szeretetfalatok várták a 
hittanórákon résztvevőket, szü-
netekben pedig a betérőket. Ter-
mészetesen mindenkinek jutott a 
májkrémes, zsíros, lekváros kenyér, 
alma mellé lelki táplálék is.

Évfolyamonként az osztályok va-
lami kedves meglepetéssel készültek: egy kis finomsággal, ajándékkal, 
énekléssel, közös játékkal, így szereztek ezen a napon örömet egymás-
nak. Kotánné Kovács Tímea · Fotók: Osztályfőnökök

Az egri Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium idén 17. alkalommal rendezte meg az Egri csilla-
gok országos tehetségkutató versenyt. Az idei tanévben iskolánkat a 
nyolcadik osztályos Peredi Angelika képviselte.

A pályázat legfőbb célja, hogy Gárdonyi Géza művének illusztrálása 
révén kutassa a tehetséges diákokat. Ennek megfelelően az első fordu-
lóban a regény egyik jelenetét kellett megrajzolni szabadon választott 
technikával. A beérkezett pályaművek elbírálásánál Angelika ceruza-
rajzát sikeresnek találta a szakmai zsűri, így ő is részt vehetett a verseny 
második fordulójában.

Korábbi években a versenyző 13-14 éves fiatalok két napot töltöttek 
Egerben, részletesen megismerkedtek az iskolával és a várossal vala-
mint az ott tanító tanárok izgalmas technikákat mutattak be nekik. A 
hagyományt megszakítva a Covid 19 járvánnyal összefüggő óvintéz-
kedéseknek megfelelően a döntő fordulót idén nagyon körültekintően 
szervezték meg. A továbbjutó 28 diák bontott létszámmal mérte meg 
tudását két különböző napon, így egy tanteremben négy diák tartóz-
kodott egyszerre. A döntő során egy idézetet kaptak a regényből, me-
lyet 2 óra alatt egy általuk választott technikával illusztrálniuk kellett. 
Az értékelés során figyelték a technika megfelelő használatát, a téma 
megjelenítését a regényben lévő leíráshoz képest és a térbeli viszonyok 
helyes ábrázolását. A szakmai zsűri az előző szempontok alapján Ange-
lika munkáját különdíjban részesítette.

Gratulálok neki! Kerekné Mihalik Judit

Szent Valentinra emlékeztünk

Egri csillagok rajzpályázat
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ISKOLAI HÍREK

Iskolánk védőszent-
je Szent Margit, akire 
emléknapján, január 
18-án az iskolarádió-
ban emlékeztünk. Bot-
káné Sárközi Ildikó 
olvasott fel részleteket 
a szent legendájából. 
Születése napja január 
27-e, így az emlék-
napja és a születésnap-
ja közötti időt arra szántuk, hogy közelebb 
hozzuk a gyerekekhez ennek a csodálatos 
királylánynak az alakját. Hittan-, illetve tör-
ténelemórákon képek segítségével idéztük 
fel Margit alakját, aki királylány létére nem 
szégyellte a szolgálókat is kiszolgálni, és egész 
életében megtartotta az apja által tett esküt, 
mely szerint életét Istennek ajánlotta zálo-
gul azért, hogy az ország megszabaduljon a 
tatár pusztítástól. Képzeletben ellátogattunk 
Szent Margit kertjébe, megismerkedve a ko-
lostorok, szerzetesek, apácák gyógyító mun-
kájával, az ott nevelt gyógynövényekkel, fű-
szernövényekkel és vallási jelképekkel. A jól 
megoldott feladatok jutalmaként minden 
osztály kitűzhetett egy kirakódarabot Szent 
Margit ábrázolásából, így a hét végére a kö-
zös munka eredményeként kirajzolódott a 
védőszent alakja. Január 27-én az osztályok a 
Mennyből az angyal dallamára saját szövegű 
dicsőítő éneket énekeltek el az udvaron. A 
tartalmas és ötletes szövegekből egyértelművé 
vált, hogy valóban közelebb kerültek a szent 
életéhez.

Álljon itt két példa az ügyes dalokból.

I. 
IV. Béla szerény leánya
Szent Margit, Szent Margit.
Földi hívságot ő megvetette
Liliom virágod.

Szépséges arcú szűz leánykája
Szent Margit, Szent Margit.
Kisgyermekként már kolostorba tért
Liliom virágod.

Nagy vizes vödröt cipelte, vitte
naponta, naponta.
Itt talált reá, égi boldogság 
mennyország kegyelme.

Nemzetünk szentje, könyörgünk hozzád
Napodon, napodon.
Ne hagyd elveszni Magyarországot
Hazánkat, hazánkat!

II. 
Megszületett egy kis bájos lányka
Szent Margit, Szent Margit.
Háromévesen Veszprémbe került
zárdába, zárdába.

Engesztelt értünk korbácsolással
Szent Margit, Szent Margit.
Szebb és jobb jövőt akart minékünk
Szent Margit, Szent Margit.

Új lakóhelye Nyulak-szigetén
kolostor, kolostor.
Mely neki épült, atyai áldás 
mi értünk, mi értünk.

28 évnyi földi út vége
Szent Margit, Szent Margit.
Zárda, kolostor, sírhely is egyben
a sziget, a sziget.

A Kisiskolában is minden nap más feladat 
várta a gyerekeket Monika néninek köszön-
hetően. Az első napon minden évfolyam más 
feladatot oldott meg. Az elsősök Szent Mar-
gitról osztályonként kirakóból egy-egy képet 
raktak össze. A 2. osztályosok keresztrejtvényt 
oldottak meg. A 3. évfolyam diákjai Szent 
Margit életéről egy egérrágta szöveget kaptak, 
és a hiányzó részeket pótolták. A többi napon 
minden reggel 
egy újabb plakát 
várta őket, amiket 
ők szerkesztettek 
meg úgy, hogy 
meg kellett keres-
niük a témában 
eldugott képeket 
az osztályaikban. 
Amikor megtalál-
ták, felragasztot-
ták a folyosói pla-
kátokra. Színeztek még liliomokat és rajzokat 
Margitról. Ezekből is készült kiállítás.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka 
emlékére kuratóriuma a 2020/2021. tanévre 
meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép 
Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolás 
korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság 
anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítá-
sát szolgálja. A vetélkedő résztvevőinek egy 
szabadon választott, majd egy kötelező 20-
25 soros szöveget kell felolvasniuk a szakmai 
hozzáértő zsűri előtt.

Az iskolai versenyre február 1-jén került 
sor, amelyre 14 tanuló nevezett.

5–6.-os kategóriában versenyzett
Ács Veronika, Berze Anett Lili, Berze Rozi, 

Himpelmann Jázmin, Kiss Vivien, Kovács 
Dorina, Matányi Hunor, Zsámboki Hanna 
Lujza.

A területi fordulóra tovább jutott: 
Himpelmann Jázmin.

7–8.-os kategóriában versenyzett
Berényi Bianka, Hangya Fatime Fruzsina, 

Pető Hanna Boglárka, Polatschek Dominik, 
Szénási Erik Aladár, Zámbó Ramóna.

A területi fordulóra tovább jutott: Pető 
Hanna Boglárka.

A résztvevő tanulók teljesítményét a Hu-
mán munkaközösség emléklappal, a Diákön-
kormányzat hasznos ajándékkal jutalmazta.

A területi fordulóra 2021. február 26-án 
került volna sor Jászberényben, a Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnáziumban, de 
sajnos a COVID-19 járvány miatt ezt a szer-
vezők lemondták.

Botkáné Sárközi Ildikó
munkaközösség-vezető

Kép: Kotánné Kovács Tímea

Szent Margit,
a szolgáló királylány

„SZÉP
MAGYAR BESZÉD”

verseny az iskolában
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A korlátozott lehetőségek ellenére idén is szerettük volna emlékezetessé tenni a farsangot a gyerekeknek. A délutáni farsangi mulatságot he-
lyettesítve az osztályok számára jelmezversenyt hirdettünk, mely során lovagok, bankrablók, karatésok, smilek, pincérek, két lábon járó rántott 
húsok és hamm and eggs-ek, cowboyok, mentősök, dominók, királyi fenségek és szivárványos fények lepték el a termeket és az iskola folyosóit 
február 5-én. A zsűri sorra látogatta a jelmezbe öltözött osztályközösségeket, értékelve a közös jelmezeket, melyek az osztályfőnökök, tanító nénik 
és diákok együttes munkáját dicsérték. Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Képek: Lovászné Török Magdolna

Farsang másként…

4. a 6. c

7. a

7. b

8. a

8. b

8. c

4. b

5. a

5. b

6. a

6. b
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A Himnusz szövegének születésnapja, január 22-e 1989 óta a ma-
gyar kultúra napja. Ezen a napon iskolánkban is évről évre kiemelt 
figyelmet szentelünk kulturális értékeinknek.

Idén a diákönkormányzat és az iskolai könyvtár gondoskodott a 
majd’ kétszázéves születésnapos megünnepléséről. Az iskolarádióban 
is hallható nyelvtörőversenyen osztályonként egy-egy tanuló mérkő-
zött meg egymással, vidám perceket szerezve ezzel a hallgatóságnak.

A nyelvtörőverseny helyezettjei:
4. évfolyam

1. Mezei Mirella 4. b
2. Bohoni Ádám 4. a

5-6. évfolyam
1. Horn Zoltán 6. a és
 Zsámboki Hanna 5. a
2. Himpelmann Jázmin 6. b és
 Rácz Viktor 5. b
3. Berze Anett Lili 6. c

7-8. évfolyam
1. Hangya Fruzsina 7. b
2. Kovács Lívia 8. b
3. Barna Barnabás 7.a

Egész héten kultúrtörténeti totóval, szókirakóval, szókereső játékkal 
kapcsolódhattak a gyerekek az ünnepnaphoz. A totót helyesen kitöl-
tők közül kisorsoltunk évfolyamonként egy-egy nyertest; Kovács Ka-
milla 4.b, Radics Dávid 5. b, Himpelmann Jázmin 6. b, Kolozs István 
7. a és Kovács Alex 8. b osztályos tanulók voltak a szerencsések. A 
szókirakóban a következő gyerekek jeleskedtek: Hurubán Dusán 4.a, 
Juhász Jázmin 4. b, Bója-Kovács Nimród 4. b, Cserháti Zsófia 6. b, 
Berze Anett 6. c, Kiss Vivien 6. c, Nagy Kornél 6. c, Polatschek Domi-
nik 7. a, Balogh Lilla 7. a, Bója-Kovács Kincső 7. a, Szabó Rebeka 7. 
b, Fekete Tamás 8. a, Kovács Alex 8. b, Matányi Levente 8. c.

Sugár Judit

A magyar kultúra napja

A nagyon elszánt bringások szinte egész télen kinn voltak a terepen, 
de a legtöbbünknek igazából csak most kezdődik el a kerékpáros sze-
zon.

Megragadva az alkalmat két nagyon népszerű tavaszi kerékpáros 
programra is szeretném felhívni a figyelmet: a május 1-i családi ke-
rékpáros teljesítménytúrára és a szintén májusi szentkúti kerékpá-
ros zarándoklatra. A zarándoklat idejét még pontosítanunk kell. Az 
előzőt a művelődési ház az utóbbi az egyházközségünk szervezi.

A családi kerékpáros túra útvonal vázlata: Jászfényszaru-Hatvan- 
Jászfényszaru. A táv összesen 29 km. A célban a lelkes biztatás mellett 
virsli, a tombolán kerékpár és más értékes nyeremények várják a túrá-
zókat! A túrakiírás letölthető és a nevezés lebonyolítható a következő 
webcímen: jaszfenyszaru.sportey.hu

Az online adta lehetőségeket kihasználva szeretnénk Önöket a „Ki a 
szabadba” programmal inspirálni, hogy lépjenek ki a virtuális térből 
és pattanjanak kerékpárra! Kezdjék meg a felkészülést az említett ke-
rékpáros programokra, vagy csak egyszerűen élvezzék a bicajozást és ez 
által szórakozzanak a friss levegőn! Ráadásul a programban résztvevő-
ket sorsolás útján hasznos és értékes tárgynyereményekkel jutalmazni 
is fogjuk! Két pályát fogunk kijelölni. Egy rövidebbet a városon belül 
és egy hosszabbat, amely elhagyja a várost majd visszatér.

A pályákon pontokat fogunk megadni (szobrok, tereptárgyak, mű-
tárgyak, épületek stb.) amelyek előtt olyan szelfit kell készíteni, ami 
bizonyítja az ottjártukat. A fotókat a jaszfeszarumuvhaz@gmail.com 
email címre várjuk! A kerékpár túra teljesítését igazoló fotósorozatokat 
beküldők sorsoláson vesznek részt, ahol értékes tárgyjutalmakat nyer-
hetnek a túrán szerzett szép élményeik és az egészségük megszilárdítása 
mellé. Egy fotósorozat akkor érvényes, ha benne az adott pálya min-
den szelfi pontja (ellenőrző pontja) megtalálható. Külön sorsolunk a 
nagy pályát és külön a kis pályát teljesítők között. Természetesen mind 
a két pályát lehet teljesíteni. Egy azon napon is és különböző napo-
kon is. A szelfi sorozatot azonban külön e-mailben kell beküldeni. A 
pályák többszöri teljesítése többszörösére növeli a nyeremény esélyét!

A pályák részletesebb leírása illetve az ellenőrző pontok (szelfi pon-
tok) pontos megnevezése, a tárgy nyeremény sorsolás ideje a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán és a honlapján, 
www.jaszfenymuvhaz.hu megtalálhatóak.

Minél több szelfi sorozat, annál több email, annál több kilométer, 
annál több élmény, annál szilárdabb egészség és annál nagyobb tárgy-
nyeremény esély!

Ki a szabadba! Jó sportolást és szórakozást kívánok!
Palásthy Pál programfelelős

Jászfényszaru immár XII. alkalommal szervezi meg a Jász Fény vers-
és prózamondó találkozót, amely most új lehetőségeket kínál minden-
kinek 6-99 éves korig. Új elemként már kisgyermekek is nevezhetnek 
a mesemondó találkozóra!

Az országos „Regősök húrján” gyermek verseny és a „Táltos világ” 
népmese és balladamondó találkozó elődöntőjeként is jegyzett prog-
ram tervezett időpontja 2021. május 7. péntek 14 óra. Nevezés áp-
rilis 28-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 kis- és nagy gyermekek, középiskolások és felnőttek jelent-
kezését! Igény szerint a helyi versmondók és mesemondók felkészülé-
sében is segítséget nyújtunk.

A program a járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre!
Bordásné Kovács Katalin főszervező (+3670/4316113)

Ki a szabadba!

Felhívás vers- és mesemondó találkozóra

Képek: Kotánné Kovács Tím
ea
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Hírek az Idősek Otthonából

1% az idősekért

Január 29-én intézményünkben is megtörtént dolgozóink és 
lakóink COVID-19 elleni első védőoltása a Pfizer-BioNTech 
vakcinájával. Az oltás után komolyabb mellékhatás senkinél 
nem lépett fel, mindenki jól viselte.

A második oltásra február 19-én kerül majd sor. 
Csernák Attila kollégánk saját készítésű újságtartót ajándéko-

zott a lakóknak, így már kerekesszékből is kényelmesen tudnak 
olvasnivalót válogatni az időseink. Köszönjük neki!

Február 8-án rendhagyó farsangi mulatságot tartottunk. Vál-
lalkozó szellemű lakóink egy vidám, nótás előadással készültek 
a többiek részére. Természetesen volt hagyományos fényszarui 
pampuska és a finom bor sem maradt el. Köszönjük a segítséget 
az Idősek Klubja tagjainak! Reichenbergerné Anita

Fotók: Török Imréné, Bólya Tamásné, Reichenbergerné Anita

Kedves hozzátartozók, kedves támogatók!
Az idei évben is szeretnénk kérni, hogy amennyiben lehetősé-

ge van Önnek, családtagjának vagy ismerősének adója 1%-val 
szíveskedjen támogatni a Jászfényszaru az Idősekért Alapít-
ványt. A befolyt összegből az idősek ellátását, kényelmét szol-
gáló eszközök, berendezések kerülnek megvásárlásra. 2020-ban 
a betegágyak korszerűsítését valósítottuk meg az Önök segítsé-
gével. Jászfényszaru az Idősekért Alapítvány adószáma:

18838075-1-16
Köszönjük támogatásukat!

Idősek Otthona Jászfényszaru

Jön a tavasz és minden érzékszervünk a nyi-
tásra vár. Azonban úgy néz ki, a március hónap 
is zárva talál minket. A járvány idejére kialakí-
tott rutinunk jól működik, 2 hetente várjuk 
könyvcserére az olvasóinkat. Az összekészítés 
mellett folyamatos az új könyvek rendelése 
és az online jelenlét a közösségi oldalainkon. 
Klubjaink, közösségeink összetartó társasággá 
kovácsolódtak a pandémia alatt, közösen ker-
tészkedünk, közösen olvasunk, nagyon várva 
már a nyitást és az élő találkozásokat. 

Az online térben havi rendszerességgel játékot is bonyolítunk, ja-
nuári zenés asszociációs játékunk nyertese Bólya Júlia volt. Egy 
szép vászontáskával és egy könyvvel lett gazdagabb. Köszönjük, hogy 
velünk játszottak! 

Várjuk továbbá a kedves középiskolások könyvajánlóit írásban vagy 
videón. Az 50 órás közösségi szolgálat keretében az ajánlókért cserébe 
3 órát tudunk jóváírni.

A könyvcsere alkalmával kicsit enyhíteni tudjuk a könyvéhséget, 
egy-egy alkalommal 400 kötet vándorol az emeletről a bejárati ajtóig 
és vissza a polcokra. Sokan viszont nagyon hiányolják a saját válogatás 
élményét, a helybeni internetezési lehetőséget. Szerencsére az intéz-
mény körül ingyen WIFI szolgáltatás működik, ami saját eszközzel 
igénybe vehető. Örülünk, hogy a rendelet legalább ennyi lehetőséget 
ad, és nem kell szolgáltatás nélkül hagynunk a település lakosságát.

Összekészítést kérni továbbra is a 422-265-ös telefonszámon, 
emailben a konyvtar.fenyszaru@gmail.com címen és a közösségi olda-
lainkon üzenetben lehet. A könyvcsere időpontjai: március 12-én és 
26-án (péntek) 15 órától 18 óráig.

Könyvet, folyóiratot, hangoskönyvet, DVD-t, diafilmet, társasjáté-
kot is kérhetnek, az újdonságokról a Jászfényszaru Városi Könyvtár 
oldalon adunk hírt. Kövessenek minket!

Várjuk önöket szeretettel! 
Nagy Ildikó könyvtáros

Könyvtári hírek, márciusi
könyvkölcsönzési alkalmak

Könyvajánlónkhoz olyan történeteket választottam, melyben erős 
női karakterek jutnak főszerephez. Mások ereje, küzdelme inspirálóan 
hathat ránk. Három hölgy, három nemes cél: szerelem, igazság, sza-
badság. Különböző korból és élethelyzetből indulnak, de ami közös 
bennük, az elszántság, kitartás, akaraterő és a vágy, hogy változtassa-
nak.

Colm Tóibín: Brooklyn
Az 1950-es évek Írországában vagyunk, és 

Eilis Lacey sok fiatal ír lányhoz hasonlóan 
nem dúskál a lehetőségekben. Ezért amikor 
nővére elintézi, hogy kivándorolhasson New 
Yorkba, Eilis tudja, hogy mennie kell, s első 
ízben kell maga mögött hagynia családját és 
otthonát.

Amikor Eilis megérkezik brooklyni albérle-
tébe, nem érzi jól magát. Magányos és hon-
vágy gyötri. Nehezen illeszkedik be a nagyvá-
rosi lányok közé, és gyötrelmesen telnek első 
munkanapjai a híres Bartocci ruhaboltban, 
ahol szigorú szabályok vonatkoznak minden eladónőre. 

Később Eilis elkezd alkalmazkodni új környezetéhez, kitárul előtte 
egy új világ és elkezdődik az ő személyiségfejlődése, mely során a hall-
gatag, visszahúzódó, másoknak megfelelni akaró, ám némi talpraesett-
séggel és önállósággal is rendelkező lányból az évek során egyre inkább 
olyan nő válik, aki megpróbálja egyedül eldönteni, hogy mi a jó neki, 
és aszerint cselekedni.

Szerelmes lesz, boldog, majd hírt kap otthonról, ami miatt vissza kell 
térnie hazájába. Ott szörnyű dilemmával néz szembe, választania kell 
két világ és két élet között.

Hogy hogyan dönt Eilis az csak a könyv olvasása közben derül ki, de 
érdemes vele tartani.

A könyvből – hasonló címmel - remek film is készült Nick Hornby 
forgatókönyve alapján.

Könyvajánló
a Városi Könyvtár állományából
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Margaret Atwood: Alias Grace
A cselekmény alapjául egy igaz történet szolgált, mely szerint Grace 

Markot gyilkosságért ítélték el 1840-ben. Állítólagos szeretőjével 
együtt kegyetlenül végeztek Grace munkaadójával és annak házveze-
tőnőjével. Védője Grace elmeállapotára hivatkozva eléri, hogy ne kötél 
általi halálra, csupán életfogytiglanra ítéljék.

Az ügy megoldatlansága évekkel később 
is mozgatja az emberek fantáziáját. Bű-
nös-e Grace, vagy ártatlan? A tiszteletes 
kegyelmet próbál szerezni a lánynak, és 
felkér egy orvost, látogassa meg a lányt, és 
tekintsen be az ő lelkébe. Simont, az or-
vost is hamar magával ragadja a titokzatos-
ság, miközben meghallgatja a történteket.

Grace olyan, mint Seharezádé. Úgy 
meséli élete történetét, hogy a hallgató-
ságában felkelti és végig meg is tartja az 
érdeklődést. Szultánként hallgathatjuk 
őt, és eldönthetjük, hogy megkegyelme-
zünk-e neki. A történet olvasása közben 
megismerkedhetünk a korai pszichológiai 

módszerekkel, az igazságszolgáltatást befolyásoló tényezőkkel, dilem-
mákkal, és a szolgálólányok gyötrelmes életével.

Grace remek emberismerő, manipulatív perszóna, vagy a túlélésért 
mindenáron küzdő ember? 

A könyv elolvasása után mindenki döntse el maga!
A könyvből sikeres filmsorozat is készült.
Khatryn Stockett: Segítség
A hatvanas évek elejére, Jacksonba, az amerikai Dél egy tipikus kis-

városába varázsol bennünket Kathryn Stockett regénye, ahol furcsa 

szimbiózisban éltek az előkelő fehér hölgyek és a fekete házvezetőnőik. 
Látszólag olyan világ ez, ahol soha nem fog megváltozni semmi – a 
fehérek úgy érzik, a világ örök rendje a szegregáció, a feketék pedig 
véletlenül sem merik elmondani igazi érzéseiket.

Aztán feltűnik egy fehér lány Skeeter, 
aki író akar lenni, és az az ötlete támad, 
hogy a cselédekről ír egy interjúkötetet, 
melyben a fekete nők először kapnak le-
hetőséget, hogy ők maguk mondják el, 
milyen a fehéreknek dolgozni, hogy bán-
nak velük, mik a fájdalmaik, örömeik.

A lányt először a becsvágy hajtja, de 
ahogy egyre jobban megismeri a cseléd-
sorban élő házvezetőnőket, úgy kerül 
hozzájuk érzelmileg egyre közelebb, és 
úgy érti meg őket egyre jobban.

Elgondolkodtatja az a hihetetlen bá-
torság és erő, ahogy ezek az asszonyok 
kiállnak a családjukért, támogatják egymást, a kis közösségüket, és 
közben úgy szeretik az előkelő családok kisgyerekeit, mintha a sajátjuk 
lenne.

Három bátor nő története ez a könyv, akik mindent kockára tesznek 
azért, hogy a hangjuk eljusson a süket fülekhez is.

2011-ben a könyvből film is készült, remek színészgárda szereplé-
sével.

Akinek ez a könyv felkeltette az érdeklődését, szeretettel ajánlom 
még Margot Lee Shetterly: A számolás jogán című történetet is.

Mindenkinek szép téli estéket és jó olvasást kívánok!
Bujdosó Katalin

könyvtáros

A jászfényszarui Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár még mindig online 
kínálja programjait a látogatóknak. A 
Szigligeti Színház Örkény bérletes mű-
sorait is negyvenegyen streamelt előadás-
ként tekinthetjük meg. Kétségtelen, hogy 
nem ugyanaz az élmény a képernyő előtt 
ülve, mint a nézőtéren. Mégis kitartunk, 
mert mindennapi életünk szerves része a 
kultúra.

Az elmúlt időszakban számos program zajlott az intézmény Facebook 
oldalán, a KarNETvál programsorozatunk összegzéséről következő 
számunkban olvashatnak majd.

Nagy sikere volt az 1985-ös Műlagzi archív felvételeinek, összesen 
több mint 1000 főhöz ért el és 522-en nézték meg. A Szélvihar című 
Fortuna produkció pedig – annak ellenére, hogy a felvétel sérült – 468 
emberhez jutott el, akik közül 84-en meg is nézték.

Számunkra ez azt üzeni, hogy érdemes értékes kulturális tartalmakat 
megosztani. Folytatjuk hát Színház másképp programsorozatunkat is. 
Március 12-én megosztjuk a Fortuna Együttes 15 éves jubileumán, 
1988-ban rögzített saját készítésű gyermekelőadást, az Óz, a mi va-
rázslónk produkciót.

Szereposztás: Dorka – Tűzkő Erika, Madárijesztő – Takács Ilona, 
Bádogember – Kókai László, Oroszlán – Kun Zsolt Gábor, Nyugati 
boszorkány – Kovács Tímea, Keleti boszorkány – Tűzkő Anikó, Óz, 
a varázsló – Lukács Pál, Kulcsár néni – Basa Éva, Karmancs – Nagy 
Sándor, Durmancs – Dobák Marianna. Rendezte: Kovács Andrásné, 
Rozika néni.

A VHS kazetta digitalizált változata egy kicsit már sérült, de a cso-
port életében emlékezetes színházi előadást idéz meg, hiszen több 
változatban, többféle szereposztásban is játszották a fényszarui szín-
játszók. Ez a felvétel az első verzióról készült. Reméljük, kellemes él-
ményeket szerez majd a látogatóknak! Jó szórakozást kívánunk hozzá!

Katinka

Az elkövetkező hónapokban az Új Néplapban (általában a hirdeté-
sek között) találhatják a megyei Prima jelöltekről a szavazólapot. Eb-
ben az esztendőben 2 fényszarui jelöltre is lehet szavazni: Nagyné Tö-
rök Zsókára a magyar képzőművészet kategóriában, Erdei Gáborra a 
magyar sajtó kategóriában. Kérjük, gyűjtsék önök is a szavazólapokat, 
és küldjék vissza a szavazólapon megadott címre 2021. május 15-ig.

Nagyné Török Zsóka
fazekas népi iparművész
A jászfényszarui származású Nagyné 

Török Zsóka fazekas népi iparművész 
Tiszafüred több mint 300 éve élő fazekas 
hagyományát igyekszik életben tartani, a 
régi tradíciókat megőrizni, a mai lakás-
kultúránkban használhatóvá tenni. Al-
kotásait számos díjjal jutalmazták, hazai 
és külföldi kiállítások állandó résztvevője, 
Jászfényszarun többször is bemutatko-
zott, leutóbb a XXIV. Jász Világtalálkozó 
alkalmával.

Erdei Gábor, a Jászsági Térségi Tv szerkesztője
Műsorvezető, szerkesztő-riporter a Jász-

sági Térségi Televíziónál kétszer vezényelte 
le a térségi tévé képi világának és tartalmi 
struktúrájának átalakítását, az online felü-
letek kialakítását. A jászfényszarui Nap-
sugár Gyermekszínpad egykori tagja, a 
Lumina Cornu történelmi klub vezetője, 
a városi rendezvényeken önálló szakmai 
programok, mint például a Jász Világta-
lálkozó alkalmával megrendezett IV. Béla 
udvara, szervezője, lebonyolítója. 2014-
ben megkapta a Komáromi József Sajtó-
díjat, 2019-ben pedig a megyei sajtódíjat. 

Színház másképp
– Óz, a mi varázslónk

Nagyné Török Zsóka és Erdei Gábor 
a megyei Prima jelöltek között
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Jónás család
A 20. század első felében (azt megelőzően is) sok több gyermekes 

család élt településünkön. Édesanyámék heten, apámék négyen 
voltak testvérek. Manapság is vannak nagy családok, de ritka, 
mint a fehér holló. Jónás Sándornak tizenkét gyermeke született, 
ebből tizenegy a felnőtt kort megérte. Két gyermeke, Erzsébet és 
Katalin Jászfényszarun, Anna Zalaapátiban jelenleg is élnek. A 
városban élő két Jónás leánnyal beszélgetve tudtam meg a család 
történetét.

A Hatvan–Szolnok közötti vasútvonalat 1873 tavaszán adták át a 
forgalomnak. Biztonsági okok miatt is a vasúti vonalat metsző, dön-
tően földutak kereszteződésében őrházakat építettek. Az ott dolgozó 
személyzet mechanikus működtetésű sorompóval zárta le a forgalmat 
a vonatközlekedésnél. A település keleti részéről a mai Szent István út 
végétől indulva (a nemrég kiépített kövesút végén) a 32. sz. főút met-
szésétől Jászárokszállásra vezető földút és a vasút találkozásánál épült 
meg a hetes őrház. A népi elnevezésű „bakterházban” kezelőszemélyzet 
lakott családjával. Az úton erre közlekedő emberek ellátására a bakter-
ház északi oldalán „Bakos” nevű ember épített egy épületet, melyben 
csárda működött. A hely közel eset a Pipishalomhoz, így Pipis csárda-
ként emlegették.

A Jónás család birtokába a ház Kiss József (1924–1989 tanár, hely-
történeti kutató) kutatásai, feljegyzése alapján 1910 körül kerülhetett. 
Ezt alátámasztja, hogy a mai vasútállomás épülete 1903-ban készült 
el. Vele szemben a település felé 1896-ban megépült a Vasúti csárda, 
melynek első tulajdonosa Gergely Bálint volt. Itt táncmulatságokat is 
rendeztek. A vasútállomási kocsma a Pipis csárdához kb. 1,5 km-re 
volt, így lecsökkenhetett a forgalma, és a tulajdonos ezért adott túl 
rajta. A Jónás leányok már nem hallottak arról, hogy a nagyapjuk 
kocsmát üzemeltetett volna.

Az épület családon belül, Jónás János és Berze Rozália szülők gyer-
meke, Jónás Sándor (1899–1977) használatába, tulajdonába került, a 
házhoz egy kataszteri hold is tartozott, majd a telekhez közel esően hét 
kh. haszonbérleményt használtak.

Jónás Sándor 1920-ban kötött házasságot Surányi Margittal. A fe-
leség 1926-ban elhunyt, két gyermekük született, Rozália (Ágoston 
Antalné, 1921–1981) és Sándor (1924–2019).

Az özvegy 1927-ben elvette feleségül Bartus Erzsébetet (1904–
1977). A második házasságból tíz gyermek született. Időrendi sor-
rendben Piroska (Blaskó Józsefné, 1928–2000), Aranka (Ballagó Bélá-
né,1929–2019), Miklós (1930–1982), János (1934–2018), Erzsébet 
(Szegedi Istvánné, 1935-), Klára (Rusai Sándorné,1937–2018), Ilona 
(Rékasi Imréné, 1938–2000), Katalin (Oláh Sándorné, 1941-), Sarol-
ta (1941–1941), Anna (1943-). Egy apától két feleségtől 22 év alatt 
3 fiú és 9 leány született, ebből egy ikerszülés, az ikerpár egyik tagja 
csecsemőként elhunyt.

Jónás Sándor fiatal fiúként, férfiként – nősülése előtt – cselédként 
dolgozott. Később a család megélhetését a földművelés és kisebb mér-
tékben az állattartás biztosította. A tanyához a melléképületekben, is-
tállóban ló, tehén, az ólakban sertés és szárnyasok voltak.

A téli hónapokban, a hatvani Cukorgyárban idénymunkásként dol-
gozott. 1959-ben megalakultak a termelőszövetkezetek, apjuk a Zöld-

mező Mg. Tsz. szervezésében vett részt, ide lépett be, ekkor már 60 
éves volt. Tízéves szolgálati viszonnyal innen ment nyugdíjba.

A család éhezni nem éhezett, kenyér, zsír, lekvár mindig volt a ház-
nál. Hetente legalább 4-szer tészta, vasárnap és hetente 2-szer hús is 
került az asztalra. Mivel volt tehenük, tejterméket is fogyasztottak. A 
vasárnapi húsleves, a csirkepörkölt nokedlivel volt a kedvencük. Sze-
rették a gölődin- és krumplilevest is.

Sokat segítettek a ház körül, és földművelésben, a tehénlegeltetés-
ben. A kisebbek a nagyobbakkal foglalkoztak. Az édesanya a leányokat 
bevonta a főzésbe, varrásban, házi munkába. Neki köszönhetik, hogy 
jól meg tanultak főzni, sütni.

Szüleik piacról, vásárból hazajövet krumplicukrot, néha törökmézet 
vagy cukorkát hoztak, ilyenkor nagy öröm volt a gyerekek között.

Boltban vásárolt játékra nem tellett, így maradt a bújócska, gyepen 
a méta, lyukba labda, de boldog gyerekkoruk volt, hiszen korban 
egymáshoz közel mindig volt 3-4 gyermek, akivel lehetett játszani. A 
háznál egy kerékpár volt, az apjuké, ha nem használta, akkor gyerekek 
a váz alatt hajtva az úton kipróbálták, amely nagy élményt jelentett.

A lányok különösen vigyáztak, megóvták ruháikat és cipőiket, mert 
a kisebb a nagyobbtól örökölte. Új ruhát, cipőt a nagyobbak kaptak, 
így a kicsik szerettek volna idősebbek lenni.

Mindenki járt alapfokú iskolába, a kb. 3 km-re lévő Vasút tanyai is-
kolába. Később idősebb fejjel többen szakképesítést, felsőbb iskolát is 
elvégeztek. A fiúk közül Miklós és János rendőr, illetve nyomozó lett. 
Anna felsőfokú számviteli képesítést szerzett.

Sándor gazdálkodott, a sorban előbb született leányok nagy része, 
mint abban az időben sokan, a háztartást vezette, a gyereket nevelte. 
Később a fiatalabbak a tsz. megalakulását követően a kertészetben be-
dolgozók voltak, vagy más területen dolgoztak, és szereztek saját jogon 
is nyugdíjat.

Az akkori szokások szerint a 
lányokat férjhez menéskor stafí-
runggal (párna, dunyha, huzatok 
és egy szobabútort jelentett) kel-
lett ellátni, nyolc leány esetében 
nem volt könnyű feladat. A szü-
lők nem kis munkával, az éppen 
még otthon lévő gyermekek segít-
ségével minden leánynak biztosí-
tották a hozományát. A családi 
otthon megteremtéséért már a 
fiatal pár együtt dolgozott.

Apjuk közösségi ember volt, 
azt látták, úgy nevelődtek. Jónás 
Sándor 1954-től haláláig, 1977-
ig tagja volt a községi majd a 
nagyközségi tanácsnak. A tanyai 

Jónás Klára és Rusai Sándor 1961-es esküvői csoport képe öt Jónással
Ülők: (balról jobbra) Jónás Erzsébet, Rusai József,

Jónás Klára (menyasszony), Rusai Sándor (vőlegény) 
Állók: (balról jobbra) Juhász János, Jónás Piroska és férje Blaskó József, 
Jónás Aranka (Ballagó Béláné) Jónás Sándor és Babusa Mária (feleség)

Jónás Sándor
(1899–1977)

Jónás Katalin – Oláh Sándorné 
(1941-)

Jónás Erzsébet – Szegedi Istvánné 
(1935-)
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lakosokat képviselte a testületben. Veje, Szegedi István Vasút tanyai 
lakos váltotta a Nagyközségi Közös Tanácsban, aki 1978-tól 1990-ig, 
a tanácsok megszűnéséig volt tanácstag.

A tizenegy gyermek közül négy maradt a szülőhelyen: Aranka, Er-
zsébet, Klára és Katalin; ők itt alapítottak családot. Heten elkerültek 
Jászfényszaruról: Sándor Jászágóra, Rozália Sashalomra, Piroska Lő-
rincibe, Miklós Tiszaroffra, János Jászberénybe, Ilona Hatvanba, Anna 
Budapestre, majd Zalaapátiba.

A nagycsaládi összejövetel, hogy minden gyermek párjával és gyer-
mekével a szülői házban együtt legyen, ez fizikailag sem volt kivitelez-
hető. A tanyai búcsú, a disznótor adott alkalmat, hogy öt-hat gyermek 
találkozott a tanyán, főleg a helyben vagy közelben lakók. A lakodal-
mak biztosították azt a lehetőséget, hogy együtt legyen a Jónás család.

A szülők halálukig – 1977 évben előbb az édesanya, néhány hónap 
után az édesapa is elhunyt – a tanyán éltek. Ekkor már tanyát nem 
vásároltak, a gyerekek közül sem érdekelt senkit, így felszámolásra ke-
rült.

A nagycsalád sok esetben a gyermekeknél is követésre talál, azonban 
ez a Jónás család esetében nem így lett. A nagyszülőknek a tizenegy 
gyermektől összesen tizenhárom unokájuk lett (családonként egy vagy 
két gyermek született), velük életükben még találkoztak. Az unokák 
közül hat fiú és hét lány lett. A dédunokák száma tizennégy, közülük 
csupán kettő Gábor (ifj. Jónás Sándor unokája) és Gergő (Jónás János 
unokája) viszi tovább a Jónás családnevet.

Oláh Sándorné Katalin 1960-ba került a Zöldmező Termelőszö-
vetkezetbe, ahol először a kertészetben dolgozott. 1965-től az állat-
tenyésztésnél a kisborjú nevelőbe került, majd 1977-től a Zöldmező 
telepen lévő szárítóüzemhez helyezték. A szakképesítés megszerzése 
után gőzkazánkezelőként alkalmazták, majd a takarmánykeverő rész-
legnél dolgozott, 1998-ban innen ment nyugdíjba. Munkáját több-
ször elismerték, többek között a Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó 
kitüntetést is megkapta.

Szegedi Istvánné Erzsébet az elmúlt évben töltötte be a 85., Oláh 
Sándorné Katalin ebben az évben lesz 80 éves. Az élet vihara egyikü-
kön sem látszik. Az olvasók nevében kívánunk jó egészséget, további 
boldog életet.

Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége és az általa alapított 
Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni, meg akik 
2019 évi személyi jövedelemadójuk egy %-át 2020 év tavaszán, össze-
sen 840 ezer forint összegben a két szervezetnek ajánlották fel.

A felajánlott összeget, mint eddig mindenkor a város lakossága az 
innen elszármazottak érdekében maradandó értékek megteremtésére 
használja fel. A 2019-ben megkapott összeget az egyesületi elismerések 
(oklevél, bronzplakett) elkészítetésére fordítottuk. Az összeg pontos 
felhasználással a NAV felé mindenkor előírás szerűen elszámoltunk. 
A honlapunkon, helyi lapban nyilvánosságra hozzuk. Kérjük, hogy 
ebben az évben is 1 %-os SZJA felajánlását a két szervezet egyikének 
ajánlja fel. Ne feledje, ha az adóbevallását a NAV által készíteti el, 
illetve bevallás módja ként ezt választja, akkor adója 1 % százalékának 
felajánlását online felületen május 20-ig teheti meg, a 20EGYSZA jelű 
nyomtatványon.

Borítékban helyezve a nyilatkozatot lezárva a NAV ügyfélszolgálatán 
is leadhatja. Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazo-
nosító jele, a ragasztás helyén pedig az aláírása! A 20EGYSZA jelű 
nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai 
úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító 
jellel ellátott borítékban) is rendelkezhet. A nyomtatvány letölthető a 
NAV weboldaláról.

Az önadózók az eddigi gyakorlatnak megfelelően járhatnak el. A 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete adószáma: 18822317-1-16, a Jász-
fényszaruért Alapítvány adószáma: 18823514-1-16.

Kérjük, ne hagyja elveszteni az 1 %-át, szolgáljon az nemes helyi 
célt, ha szükséges, kérje segítségünket, telefon: 06-57-660-800, mobil: 
+36/30-337-3336. Tóth Tibor

Köszönet
a személyi jövedelemadó 1 %-ért

A település főteréről (ma Szabadság és Szentcsalád tér) sok képeslap 
és fénykép is készült, amelyek általában a főtér nyugati oldaláról kelet 
(a templom) felé tekintenek.

A most közzétett fénykép képeslap formátumú, de a hátlapon írás 
nincs (üres). Keletről nyugat felé történt az épületek megörökítése, 
a fotón így jól látható a községházától a Festőköz felé a mai Dózsa 
György út eleje. Jobboldalon hátul a köz után a „Hortáver szolgálati 
lakás és orvosi rendelő” a község tulajdona volt, 1880 előtt iskola is 
működött az épületben és volt itt kocsma is.

A baloldalon, a községházán, a bal első földszinti ablaka helyén tö-
mörfa ajtó látható, vaspánttal zárva. Kiss József (1924–1989) tanár, 
helytörténeti kutató tanulmányából tudjuk, hogy 1924. július 1-jén 
alakult meg az első önkéntes tűzoltótestület „Magyar Tűzharcos Szö-
vetség Jászfényszarui csoportja” néven. A Tanácsháza bal oldali ablaka 
helyén egy ajtó volt. Itt Dugonics Sándor fodrász dolgozott. Akkor és 
azért kellett innen elköltöznie, amikor a tűzoltótestület – 1924 – meg-
alakult. A zárt ajtóból nem megállapítható, hogy ekkor fodrászüzlet 
vagy már az önkéntes tűzoltótestület használta-e a helységet.

Szintén a Kiss tanár úr által gyűjtött visszaemlékezés rögzíti, hogy 
Fábry Elek gyógyszertára a Tanácsházánál működött 1905 és 1924 kö-
zött. A fotón a bejárati ajtó jobb oldalán az első ablak helyén szintén 
egy kitárt ajtót látunk. Felette felírat ugyan nem olvasható, de minden 
bizonnyal „Gyógyszertár” szerepelt. Így a fénykép 1924 előtt készülhe-
tett ezt igazolja a bejárat mellett két oldalt a gázlámpa is. A településre 
1928-ban érkezett meg a villany. A községházától jobbra lévő házon 
semmi jel nem mutat a Hangya szövetkezetre, melyet 1912-ben kezd-
ték el szervezni, így kép lehet még 1912 előtti is.

A képet Fábry Elek unokájától Fábry Katalintól (1935-) kaptam ere-
detiben és digitalizálás után a kép visszakerült a családhoz. A Városi 
Értéktár egy érdekes és értékes fotóval gyarapodott. Tóth Tibor

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
A XX. század elején Jászfényszaru 

Főterét ábrázoló fénykép

A FÉBE Kiss József Helytörténeti Kutatócsoportja, melyhez csatla-
kozott a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a 
következő témakörökben:

I. Téma: Családfa
A Pályázó állítsa össze írásban (elektronikus vagy papíralapú formá-

ban) saját vagy ismerőse, esetleg egy jelentősebb helyi személy felme-
nőit tartalmazó családfáját, nevekkel, évszámokkal, helyszínekkel. A 
családfa legalább 1890-ig vezesse vissza az ősöket, lehetőleg vonultassa 
fel a felmenők testvéreit, unokatestvéreit, a házasságkötések időpont-
ját, helyét és, amennyiben releváns, a felmenők foglakozását, lakóhe-
lyét, keresztszülőket, tanúkat stb. A Pályázó lehetőség szerint csatoljon 
a pályamunkához fényképdokumentumokat, illusztrációkat, anekdo-
tákat, történeteket vagy bármely egyéb családi vonatkozású írott doku-
mentumot stb. A pályamunka elkészítése során felmerülő kérdésekkel

(folytatás a 18. oldalon)

A helytörténeti kutatócsoport
pályázata a 2021. évre
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(folytatás a 17. oldalról)
Kiss Dávid Sándorhoz lehet fordulni a következő elérhetőségeken: 
+36-20-932-8919; davkisefendi@gmail.com.

ii. téma: A jászfényszarui KTSZ
Jászfényszarun 1951-ben alakult meg a KTSZ, az ipari szakmát 

végzők szövetkezete. Az egy mesterséget űző iparosok részlegeket al-
kottak, és közösen végezték a munkát. Idővel négy építő-, faipari-, 
vasipari- és szolgáltatórészleg vált meghatározóvá. A jászfényszarui és a 
jászárokszállási KTSZ Jászsági Fa- és Vasipari Szövetkezet néven 1976-
ban jászárokszállási székhellyel egyesült. 1979-ben az egyesült szövet-
kezet jogutód nélkül megszűnt. Az épületek, a termelési eszközök, a 
dolgozók a Jászfényszarun 1979. április 1-jével létrehozott Orion gyár 
VII. gyáregységéhez kerültek. 

A Pályázó írja meg a KTSZ 27 éves történetét, még élő ott dolgo-
zók visszaemlékezését is felhasználva, fellehető dokumentumok, fotók 
csatolásával. Lehetőség van egy-egy részleg (vasipar, faipar, építőipar) 
vagy korszak ötvenes, hatvanas, hetvenes évek történetének részlete-
sebb feltárására, feldolgozására is. 

iii. téma: Eleink búcsúztatása
A Pályázó mutasson be írásban egy a településünkhöz köthető te-

metéssel, temetkezéssel, gyásszal kapcsolatos szokást, visszaemlékezést, 
avagy a Pályázó felmenőjének vagy elöljárónknak, vagy más ismert 
személynek a búcsúztatásával, halálával, sírhelyével stb. kapcsolatos 
történetet. A két temetőben nyugvó, a Pályázó által „híresnek” ítélt 
személyek nyugvóhelyeinek meghatározása, a sírfeliratok leírása vagy 
elektronikus fotóval történő beillesztése, a személyek néhány monda-
tos bemutatása. A kézzel vagy géppel írott munka legyen mind tartal-
milag, mind formailag igényes. Az értékelés során előnyt élveznek a 
történetekkel, fényképekkel, illusztrációkkal vagy egyéb csatolt írott 
dokumentumokkal kiegészített pályamunkák.

Pályázók köre: A pályázat a településünkön lakó vagy ahhoz bár-
milyen módon kötődő természetes személyek számára három korcso-
portban, kategóriában kerül meghirdetésre: 1. általános iskola felső 
tagozatosok, 2. középiskolások, 3. felnőtt/szenior.

A pályázat terjedelme: Minimum 8000 karakteres (1,5-2 gépelt ol-
dal) a csatolt dokumentumok, fotók számánál korlátozás nincs. A má-
sok jóérzését, becsületét sértő tartalmakat, megfogalmazást kerüljük.

Pályázatok benyújtása: A pályázaton való részvétel ingyenes. A pá-
lyázati anyagokat az általános iskolások számára 2021. április 15-től 
2021. május 20-ig, a középiskolás és a felnőtt kategóriában 2021. 
július 15-től 2021. augusztus 31-ig a következő módokon juttathat-
ják el a bíráló bizottsághoz:

• postai úton: FÉBE Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport 
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

• elektronikusan: febejfsz@gmail.com vagy febe@febe.hu
• személyesen: Városi Értéktár, Jászfényszaru, Szentcsalád tér 12. 

(előzetes egyeztetés: Tóth Tibor, +36-30-337-3336)
A pályamunkához csatolni kell a Pályázó következő személyes ada-

tait: a Pályázó neve; lakcíme; születési ideje, iskolája, osztálya; 
e-mailes és telefonos elérhetősége. Pályázatok elbírálása, díjazása: 
A beérkezett pályázatokat a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport 
tagjaiból és felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el azok tartalmi 
és formai jellemzői alapján. A díjazottak korcsoportonként kerülnek 
kihirdetésre. Az első helyezettek 15 000 Ft, a második helyezettek 
10 000 Ft, a harmadik helyezettek 5 000 Ft értékű vásárlási utalvány-
ban részesülnek. Ezen túlmenően minden Pályázó oklevelet és hely-
történeti témájú könyvjutalmat is kap. A bíráló bizottság fenntartja 
a jogot, hogy csak olyan pályamunkákat díjaz (I.-II.-III. helyezéssel), 
amelyek megütik a tartalmi és formai követelményekkel szemben tá-
masztott alapvető követelmények színvonalát.

Eredményhirdetés: Az általános iskolás korcsoport számára az isko-
lai évzáró ünnepség keretén belül, a középiskolás és a felnőtt korcso-
port részére pedig az október 23-ai városi ünnepség részeként történik.

A pályamunkához csatolt eredeti dokumentumokat (fénykép 
+ írott) elbírálást követően visszaszolgáltatjuk a Pályázónak, de a 
Városi Értéktárnak is felajánlhatja. A legkiválóbb pályamunkákat 
közkinccsé tesszük, közreadjuk. A pályamunkák eredeti példányai a 
Városi Értéktárba kerülnek elhelyezésre, az érdeklődő utókor számára.

Dr. Kiss Dávid Sándor,
a FÉBE Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport vezetője

CSALÁDI LEGENDÁRIUM
Gyermekrajz és fotó pályázat

felhívása

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság az ÉLETTÉR-KÉP 
témakörben harmadik évben hirdeti meg gyermekrajz és fotópá-
lyázatát, amelynek 2021-ben a CSALÁDI LEGENDÁRIUM a té-
mája.

Az óvodás gyermekeknek, általános és középiskolás fiataloknak szóló 
pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban 
kell lennie a saját környezetünkkel (élő vagy élettelen), kulturális 
örökségünkkel, épített és tárgyi örökségünkkel – különös tekintettel 
azokra a tárgyakra, amelyek a nagyanyáink konyhájában, nagyapá-
ink műhelyében, nagyszüleink udvarán esetleg a ládafiában és a 
padlás kincsei, vagy a pince rejtélyei között találhatóak.

Pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (5126 
Jászfényszaru Szent István út 1.)

Pályázat célja: A szűkebb környezetünk, lakóhelyünk és a Jászság 
meglévő épített vagy tárgyi értékeinek felkutatása, bemutatása, hogy 
népszerűsítse és elősegítse kulturális örökség, az épített és tárgyi örök-
ség megőrzését, megóvását. Felhívja a figyelmet annak társadalmi 
gazdasági jelentőségére – a múltból ránk maradt emlékekkel dolgunk 
van, értéket képviselnek, egyben felelősséget is adnak. A Pályázaton 
résztvevő személyek: Óvodás gyermekek, általános és középiskolás 
korú fiatalok a Jászság nevelési-oktatási intézményeiből vagy el-
származottként kötődnek a Jászsághoz. A pályázók személyenként 
egy nevezési lap és nyilatkozat benyújtásával, 1-3 db-rajzzal, vagy 4 
darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek.

A részletes felhívás és nevezési lap a népfőiskola honlapjáról elér-
hető: www.bedekovich.hu

A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj 
nincs! Az alkotásokat, a digitális fotókat – a nevezési lappal együtt 
– 2021. március 4-től 2021. március 16-án éjfélig várjuk az info@
bedekovich.hu e-mail címre, illetve a Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság postai címére – 5126 Jászfényszaru Szabadság út 20. 
vagy személyesen is átadható telefonos egyeztetést követően. Ered-
ményhirdetésre és kiállításra várhatóan 2021. április közepéig kerül 
sor – a pontos dátum megjelölésében igazodunk a járványügyi előírá-
sokhoz, a városi rendezvények időpontjához.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola honlapját és közösségi 
oldalait.

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Fotó: Pető István AFIAP

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.

Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de email-en is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.

Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618. Hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/2 19

Hogyan is tervezzünk 2021-ben? Az életünket folytonosan válto-
zónak, alakulónak, mégis egységes egésznek éljük meg. Ebben az 
évben is törekszünk a tőlünk megszokott színvonalon, a közössé-
günk igényeihez és lehetőségeinkhez mérten tervezni és megvaló-
sítani a népfőiskolai programokat.

Az előző évet számtalan tervvel, dinamikusan indítottuk és az első 
negyedévben több műhely programot valósítottunk meg. Majd újra-
terveztünk és másként tevékenykedtünk, a szűkre szabott személyes 
találkozások és a virtuális világ váltakozott mindannyiunk életében. A 
korlátozások között, tavasszal és nyáron számtalan népfőiskolai talál-
kozónak lehettünk részesei és adtunk mi is teret, helyet programok-
nak. Visszapillantva, értékelve az évet jó érzéssel tölt el, hogy értékőrző 
programjaink kiteljesednek, helytörténeti ismereteink gazdagodnak, 
kiállításaink sokak számára boldogságot jelentenek és számtalan kap-
csolat, együttműködés részesei lehettünk.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság évértékelő megbeszélé-
se, az elnökség személyes találkozója – tekintettel a járványügyi hely-
zetre – decemberben elmaradt. Telefonbeszélgetések, e-mailek és más 
on-line találkozók révén viszont találtunk alkalmat a beszélgetésekre, 
egyeztetésekre. Az apró figyelmességek, meleg szavak könnyítettek a 
nehézzé váló napokon.

Hagyomány és kreativitás, évfordulóink, népfőiskolai terveink 
2021-ben

„Új esztendő, vígságszerző, | Most kezd újulni.” (népi köszöntő)
A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma által biztosított támogatás révén közművelődési fogllakoztatási 
programot valósít meg, amely keretében országos szinten 2000 fő 
foglalkoztatására van lehetőség közösségi színtereken, közművelődési 
intézményekben. A program, egy közművelődési asszisztens foglal-
koztatása révén a mi népfőiskolánk tevékenységét is segíti, emellett 
kutatások, felmérések készülnek, amelyekben részt veszünk és érték-
feltárást, közösségszervezést támogatunk.

Tavaszi szemeszterben (február - június) bár terveztünk személyes 
találkozókat, várhatóan több alkalommal továbbra is a virtuális tér-
ben működünk. Januárban készültek a tematikus ütemtervek, ekkor 
számoltunk be az előző évi programok megvalósításáról és február-
ban adtuk be a 2021. évi pályázatokat az önkormányzat felé. Virtuális 
programokat indítunk és pályázati felhívásokat (rajz, fotó) teszünk 
közzé. Megbeszéléseket telefonon, e-mailben, messengeren és zoom 
alkalmazással tartjuk az elnökség tagjaival, a Magyar Népfőiskolai Tár-
saság elnökségével és az NMI munkatársaival.

Értékőr Műhely keretében februárban útjára indítottuk javaslatun-
kat id. Bedekovich Lőrinc életművének felvételére, mint kiemelt nem-
zeti érték, a Magyar Értéktár felé. Értékfeltáró Bedekovich Kurzus 
keretében tájékoztatást adunk a Bedekovich kutatásokról – apa és fia 
geodéta munkásságáról és a kurgánok (kunhalmok) feltárásáról ké-
szült ismeretterjesztő anyagokról.

Folytatjuk a levéltári kutatásokat, a népfőiskolai dokumentumok 
archiválását és újra egyeztetünk minden tervezett kiállítási helyszí-

nen. Reményeink szerint az előző évre ütemezett, de halasztásra került 
népfőiskolai hálózati műhelyprogramokat is meg tudjuk valósítani 
Salgótarjánban, Kazincbarcikán és Putnokon. Az ügyviteli munkák 
áprilisban, májusban is folytatódnak s tervezünk néhány értékőrző 
műhelymunkát is a közösségeink bevonásával. Bizakodunk, hogy az 
aktuális éves közgyűlést meg tudjuk tartani, a tervezett kiállításokat is 
meg tudjuk rendezni – helyben, vidéken, külföldön egyaránt.

Az év során, ahogyan a járványhelyzet megengedi, szakmai tanul-
mányutakat is tervezünk –Dunakanyar, Bács-Kiskun vidék és a To-
kaj-hegyalja lesz az úti cél –, amelyek részben helytörténeti, részben 
kulturális örökségvédelmi vonatkozásúak és kötődnek a tavaszi és őszi 
félévben meghirdetett népfőiskolai kurzusokhoz is.

Az őszi szemeszterben (augusztus - december) a Kortárs művészeti 
Kurzus keretében a népfőiskolai nyári táborra az általános iskolások 
jelentkezését várjuk, amelyet augusztus utolsó hetére ütemeztünk. A 
partnerszervezet: Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, a kortárs művé-
szeti alkotó tábor címe: Római vakáció. Az őszi műhelymunkák mel-
lett reméljük, ismét tervezhetjük a szenior digital kurzust is, amelyeket 
a korhatártalan akadémia keretében indítottunk el. Az Iskolatörténe-
ti Kurzus keretében a 140 éve épített jászfényszarusi katolikus iskola 
történetéből szemezgetünk, majd az id. Bedekovich Lőrinc születésé-
nek 270. évfordulójára és az első Jász Népfőiskola szervezésének, indí-
tásának 80. évfordulójára emléküléssel készülünk, amelyre várhatóan 
októberben kerül sor. A hagyományos Erzsébet napi programokat 
november 19-ére, az Adventi Kávéházat pedig december 12-ére ter-
vezzük.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskolánk honlapját (www.
bedekovich.hu), közösségi oldalát és facebook csoportjait – Bedekovich 
Galéria, Bedekovich Korhatártalan Akadémia, Bedekovich Almáriom –, 
ahol tájékoztatást adunk az aktuális eseményekről, felhívásokról és fel-
tárt értékeinkről.

Köszönjük, hogy velünk tartanak. Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai társaság

Népfőiskolai tájékoztató

Élmény – ismeretszerzés – kreativitás:
alkotótábor a Hamza Múzeummal

Tisztelt Lakosság! 
Az elmúlt hetekben kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény nem vált 

ismertté hatóságunk előtt, a település napjai többnyire nyugodtan 
teltek. Ennek kedvező tendenciának a fenntartása, további javítása a 
célunk, folyamatosan jelen vagyunk a köztereken. 

A Szabadság út és a József Attila út és a Szent István utak keresz-
teződése megújult, körforgalom került megépítésre. Ez a megoldás 
jelentősen növeli a közlekedők biztonságát, a megváltozott forgalmi 
rendet vegyék figyelembe. Annak a járművezetőnek van elsőbbsége, 
aki a körforgalomban halad, értelemszerűen aki be kíván haladni a 
körforgalomba elsőbbséget kell adnia a balról érkező járműnek. A kör-
forgalomból kihajtáskor irányjelzést kell alkalmazni, és figyelmet kell 
tanúsítani a kijelölt gyalogos átkelőhelyek forgalmára.

Tehát a közlekedés során tanúsított kellő odafigyeléssel biztonságo-
san közlekedhetünk a csomópontban, ami elsősorban a reggeli idő-
szakban óriási forgalmat bonyolít le.

Kellő toleranciát tanúsítsanak egymással szemben, hiszen lesznek 
olyan közlekedők, akik nehezebben alkalmazkodnak a változáshoz. 

Arra kérem Önöket, hogy világítsák ki a járműveiket, elsősorban a 
kerékpárosokra a figyelemfelhívás a korlátozott látási körülmények 
mellett! Kérem, ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, takarít-
sák le a jármű szélvédőjét indulás előtt, kössék be a biztonsági övet, 
gyermekeiket ne szállítsák gyermekülés nélkül autóban, ne lépjék túl a 
sebesség a határokat, nem vezessenek ittasan, vagy bódult állapotban.  

A fenti javaslatok ismerősek lehetnek az Önök számára, de ez is a 
célom, hogy minél többször olvassák, annál többen fogják betartani a 
szabályokat! Előzzük meg a baleseteket!

A rendőri hivatás iránt érdeklődők kérem, keressenek bennünket- 
személyesen, és az elektronikus felületeken – most nagyon jó feltételek 
mellett csatlakozhatnak a rendőrség állományához!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Terenyi Imre rendőr őrnagy
rendőrőrs parancsnoka

telefon:112, 06-57/422-138, 0670/330-7626

Rendőrségi hírek
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Boruzs Ádám 1990-ben született 
Debrecenben. Gyermekkora óta 
foglalkoztatja a zene és a külön-
böző természettudományágak, így 
vegyipari középiskolában végezte 
tanulmányait, majd a képzőművé-
szet felé fordult. Felvették a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem festő sza-
kára, ahol 2018-ban diplomázott. Azóta aktív részese a kortárs 
képzőművészeti életnek, számos csoportos kiállításon és művész-
telepen lehet találkozni munkáival.

Miért jó egy művésztelep? Számodra milyen pozitívumai vannak?
Alapvetően azért jó, mert kizökkent egy megszokott atmoszférából, 

közvetlenül enged betekintést más művészek munkafolyamataiba, 
lehetőséget nyújt együttműködésre új művészeket megismerve. Úgy 
vélem, akkor jó egy művésztelep, ha minden tekintetben diverzív.

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

Videó/Film/Installáció/Fotográfia/Zene. Az érzékelés, a természet-
tudományok és a művészet kölcsönhatása, az ember és környezetének 
relativitása, az anyagiság és anyagtalanság viszonyrendszere, a videó és 
festészet kapcsolata, valamint a hang és a fény/kép időbeli problémája.

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

2017-ben megkaptam Junior Master of Light elnevezésű díjat, ami 
lehetővé tette számomra, hogy Németországban (Lüdenscheid) részt 
vegyek egy hetes workshop-on – az Erco nevű világítástechnikai cég/
gyár székhelyén, ahol olyan művészekkel, mérnökökkel, építészekkel 
dolgoztam együtt, akik a föld különböző pontjain élnek és alkotnak. 
Másrészről volt mesterem, Bukta Imre művésztelepét rendszeresen lá-
togattam Mezőszemerén, és diploma után meghívást kaptam a Nyílt 
Tér Művésztelepre, ami egyetem után egy jó ugródeszkának számított. 
Tavaly Finnországban voltam egy hetet, nagy hatással volt rám a kör-
nyezet, ami leginkább videóművészetileg volt produktív. Idén a vírus-
helyzet miatt ugyan elmaradtak kiállítások, de a Népszigeten a Skurc 
Group nevű művészeti közösség és barátaink kiállító terében valósí-
tottunk meg Vr~ _7(); címmel egy párhuzamos kiállítást, egy virtuális 
játékot hoztunk létre, benne az interaktív munkáinkkal, valamint egy 
analóg kiállítást, az ott tényleges valójukban megjelenő munkákat. A 
megnyitó twitch stream formában egy élő játékbemutató volt, amit 
közvetítettünk. Különleges, hogy részese lehettem, mert a legközeleb-
bi barátaimmal dolgozhattam együtt fontos aktuális kérdéseket fesze-
getve, mint a poszt humán kor, a virtuális valóság vagy a mesterséges 
intelligencia.

Hogyan, mivel inspirált téged a jászfényszarui művésztelep, milyen 
alkotásaid születtek itt?

Leginkább a környezet, a vidéki hangulat, a természet közelsége ins-
pirált. De így van ez, ha az ember sokat tartózkodik a zajos fővárosban. 
Leginkább videók és festmények készültek.

Az idei művésztelep különleges lehetett számodra, hiszen az itt ké-
szült munkád a Decode pályázat keretein belül "Ígéretes projekt" díj-
ban részesült. Mit tudhatunk erről a munkádról? Néhány mondatban 
bemutatnád, hogy hogyan képzelhetjük el a videó létrejöttének folya-
matát?

Amikor a művésztelepre mentem, már konkrét vízióim voltak a 
munkával kapcsolatban, amelyek már a tavaszi karantén alatt foglal-
koztattak. Lényegében ez egy konceptuális munka, amik a Lines címet 
viseli, és több videóból áll. Az élet jelenléte, folyamatos pulzációja, 
valamint annak megtörése egyetlen egy szimbolikában jelenik meg, a 
„lines/vonalak” szóban, amihez filmes ötleteket kerestem absztrakción 
keresztül. Alapvetően foglalkoztat a kvantumfizika. Az elmúlt idő-
szakban festészeti analógiákat keresek olyan fogalmakra, mint az ab-
szorpciós színképek, vonalak, amik az atommag körül keringő elekt-
ronoknál is megjelennek. Ezeknek a megfigyelésére szolgál a kétrés 
kísérlet. Így adta magát, hogy a festészetemből indulok ki, de egyfajta 

reflexió is az említett tudományos kísérletre, amit metaforaként ér-
telmeztem. A célom több mozgókép felvétele volt egy olyan analóg 
rendszerről, térről, amelyben a mesterséges vagy természetes fény és a 
különböző elektronikus hangok hullámai valós időben kölcsönhatást 
gyakorolnak egymásra. Egy szívritmusszerű atmoszférát hoztam létre, 
amelyben a közvetítő közeg egy padra helyezett plexi akvárium, azaz 
egy szabályos kocka forma, valamint az abba öntött folyadék, azaz a 
víz, aminek felülete hullámzik. Kartonpapírból kiszerkesztett vona-
lakkal leárnyékoltam a fény forrását (a vonalak réseinek távolságait a 
doppler effektusnak megfelelően szerkesztettem ki), majd lerekeszel-
tem az épített berendezést. Egy mikrofont rögzítettem a pad felületére 
és az akvárium falára, ami kapcsolatban volt egy hangfallal. Közeli 
felvételeken rögzítettem a környezetre gyakorolt fizikai impulzusokat. 
Forgatási helyszíneknek egy erdőt, és egy tornatermet választottam. A 
forgatásokban segítettek a barátaim, és jó volt feltérképezni a környe-
zetet, valamint lazán, nem görcsösen hozzáállni a munkafolyamathoz. 
Mivel a mű téri és építészeti problematikákat is feszeget, beadtam a 
Decode Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány által meghirdetett 
pályázatra. Készítettem hozzá egy 3 perces werkfilmet, ami egy kü-
lönálló mű lett, és nagy örömömre bekerült a díjazott munkák közé a 
vizuális és alkalmazott művészet kategóriában. Földvári Dorottya

A fényszarui
művésztelepen jártam II.

„270/220”
A jászfényszarusi népfőiskolai társaság névadója idősebb 

Bedekovich Lőrinc 270 éve, 1751. augusztus 8-án született a 
redemptus Bedekovich István és Hiller Anna gyermekeként Jász-
apátin. A geodétát 220 éve, 1801-ben munkája elismeréseként a 
Jászkun Kerület közgyűlése tiszteletbeli táblabírójának választotta 
meg.

1777 és 1779 között Bedekovich Lőrinc a budai Királyi Egyetemen 
vizsgázott, így hiteles földmérői képzettséget szerzett. A Jászkun Kerü-
let 1779. június 2-án választotta meg Bedekovich Lőrincet a Jászság, 
a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé. A földmérő viszont 
nem szülővárosában Jászapátin és nem is a Jászkun Kerület központ-
jában, Jászberényben, hanem Jászfényszarun telepedett le feleségé-
vel, Pruzsinszky Erzsébettel, akitől Jászfényszarun született három 
gyermeke: Mária, Vencel és Lőrinc. Munkáját többségében itt vé-
gezte, különleges kéziratos térképei közül is több Jászfényszarun 
készült. A földmérő negyven évi munkája után 1819. december 31-
én nyugdíjba vonult. Hivatalát fia, ifjabb Bedekovich Lőrinc vette át. 

A Bedekovich Emlékév
2021-ben is folytatódik
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A földmérő nyugdíjas évei alatt is – zömmel Jászfényszarun - tovább 
dolgozott, hiszen önszorgalomból további új térképeket is készített. 
Idősebb Bedekovich Lőrinc életének hetvenharmadik évében 1823. 
november 15-én hunyt el Jászfényszarun.*

„240/200/40”
Bedekovich személyéhez kötődően 2019. év kettős évfordulót is 

hozott – 240 éve került a kerület főmérnöki hivatalába, amelyet 40 
éven át ellátott és 200 éve kérte, kapta meg a nyugdíjaztatását. A jeles 
évfordulókról a népfőiskolai társaságunk a Magyar Nemzeti Levéltár 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárral közösen BEDEKOVICH 
EMLÉKÉV keretében 2019-ben, 2020-ban – szakmai konferenciá-
val, kiállításokkal, rajz és fotópályázati felhívásokkal emlékezett meg. 
A geodéta munkássága, mint nemzeti érték, a népfőiskola ajánlásával 
és a levéltárak támogatásával 2020-ban felvételre került a Megyei Ér-
téktárba.

*Forrás: Farkas Kristóf Vince: id. Bedekovich Lőrinc http://www.
bedekovich.hu/oldal/id-bedekovich-lorinc 

80 éve indult útjára az első Jász Népfőiskola
1941-ben szervezték, majd 1942 januárjában három hónapos bent-

lakásos népfőiskolai tanfolyam keretében 11 településről érkezett 32 
fiatal tanult a jászberényi Állami Tanítóképző Intézetben, az akkori 
főiskolai tanároktól.  Turóczyné dr. Veszteg Rozália írásából - A jász 
népfőiskolák történetéből, Honismeret 1992 - olvashattunk az első 
Jász Népfőiskola szervezéséről, indításáról a megye közművelődésében 
betöltött szerepéről. 

A két világháború közötti népfőiskola mozgalom helyzetéről a Boros 
Lajos által szerkesztett és 1944-ben megjelent elemző, értékelő ösz-
szefoglalásból kapunk ismereteket. A tanulmánykötetet azoknak az 
adatoknak a feldolgozásával készítették, amelyeket a belügyminiszteri 
körrendelet alapján kértek be valamennyi törvényhatóság első tisztvi-
selőjétől és a megyei városok polgármestereitől.  A körrendelet megal-
kotásának elsődleges célja az volt, hogy a népfőiskolai mozgalom egyre 
nagyobb mértékű kiteljesedéséről átfogó képet kapjanak.  Ebből az 
országos kimutatásból megtudhatjuk, hogy 1922. és 1942. között me-
gyénk területén Jászberényben és Karcagon szerveztek népfőiskolákat.  
(Az adatgyűjtés nem volt teljes, hiányzik belőle a mezőtúri és török-
szentmiklósi protestáns népfőiskola. Kovács Bálint: A magyar nép-
főiskolák múltja 1948-ig. Népfőiskola tegnap, ma, holnap.  Szerk.: 
Harsányi István Bp., 1991. Püski-MNT 71-73. old.) A korabeli helyi 
sajtóból az időpontok könnyen ismertté válnak (Ugar.  1942. jan. 10., 
Jász  Hírlap Jászberény,  1942. jan.  10.).   Így tudjuk, hogy az első 
jász népfőiskola megnyitására 1942. január 8-án került sor a Jászberé-
nyi Tanítóképző Intézetben.  A karcagi népfőiskola szintén 1942-ben 
nyílt meg, anyagi helyzetéből és szervezési nehézségekből adódóan 
azonban csak rövid ideig tudott működni.

A Jászság, Jászberény és a jász falvak kihasználva azt a szellemi lég-
kört, amit a térségben élő értelmiség, a tanítóképző intézet és a kö-
zépiskolák tudós tanárai, a jászság tollforgatóig művészei jelentettek, 
jelentős eredményeket értek el az iskolán kívüli népművelés területén.  
Ilyen előzmények után került sor az első jász népfőiskola megszerve-
zésére.  A szervezésben Vágó Elemér - gyakorlóiskolai tanár - személye 
meghatározó volt.   Az 1941 őszén megkezdődött szervezésnek két 
útja volt: az Ugar című folyóiratban megjelent felhívás az 1942 janu-
árjában induló népfőiskolára, valamint az a körlevél, amelyben a jász 

falvak polgármestereitől várták azoknak a fiataloknak a népfőiskolára 
küldését, akikre visszatérésük után a faluvezetésben számítanak. For-
rás: http://epa.oszk.hu/03000/03018/00105/pdf/EPA03018_honis-
meret_1992_05_024-026.pdf 

A név kötelez, így a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, mint 
a megye, immár 28 éven át és jelenleg is – egyetlenként – működő 
népfőiskolája elkötelezett az elődök megismerése, elismerése és meg-
ismertetése iránt. Reményeink szerint – a járványügyi helyzet függ-
vényében – kora ősszel sor kerülhet egy Jász Népfőiskolai Emlékülés 
megvalósítására, amelynek előkészítése már zajlik – folyamatban van 
a partnerek megkeresése, az előadók felkérése, az időpont és helyszín 
egyeztetése.

140 éve, hogy a jászfényszarusi római katolikus iskola a későbbi 
Leányiskola felépült és megkezdődött az oktatás. A helyet ma a Ta-
nítók emlékműve őrzi. Régi iratok nyomán érdekességek megtekinté-
sére invitáljuk az olvasót. Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola 
honlapját (www.bedekovich.hu), közösségi oldalát és facebook cso-
portjait - Bedekovich Galéria, Bedekovich Korhatártalan Akadémia, 
Bedekovich Almáriom -, ahol tájékoztatást adunk az aktuális esemé-
nyekről, felhívásokról és feltárt értékeinkről.

Közreadta:
Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács Béla

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai társaság
A fotók a „Legendák nyomában” c. 2019. évi helytörténeti kutatótábor-
ban a szolnoki levéltárban, illetve 2020-ban Bedekovich a TiszaPart-on 

kiállításon, Szolnokon a Magyar Kultúra Napján készültek

A családi archívumban találtam egy 
jelmezbálos fotót. Farsang van, így 
aktuálisnak tartottam a közzétételét. 
A képen, bal oldalon cigány lánynak 
öltözve Riesz Izabella (1941-) (Fűri 
Lászlóné budapesti lakos), cigány 
férfi muzsikusként kezével hegedűt 
fogva Semegi Anna (1941-) (Pethes 
Antalné esztergomi lakos) látható.

A fotó 1954/55-ös tanév második 
félévében, a VIII. osztály farsan-
gi jelmezbálja alkalmából készült, 
1955 februárjában. Semegi Anna az 
első hét évet a Vasúttannyi Általános 
Iskolában végezte, a VIII. osztályt a 
községben (mivel a tanyán csak 1-7. 
osztályt tanítottak).

Az osztályfőnökük Vastag Mária tanárnő volt, aki 1938 és 1966 
között tanított Jászfényszarun. Nyugdíjazása előtt igazgató-helyettesi 
beosztást is betöltött.

Riesz Izabella középiskolát végzett, elkerült a községből és Budapes-
ten biztosítási ügyintézőként vonult nyugállományba.

Semegi Anna nappali tagozaton óvónőképzőbe Szarvasra járt. Az 
1965/66-os óvodaévben Jászfényszarun volt óvónő, majd Vecsésen és 
Esztergomban lett nyugdíjas.  Kép és szöveg: Tóth Tibor

Mit rejt a ládafia? Farsang van 1955
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Lehel út (Jászfényszaru 2013-ban ki-
adott térképén megtalálható: D4)

Az út a legősibb utcáinkhoz tartozik, 
hiszen már az 1791-es térképen is rajta 
szerepel, de ekkor még csak a Tóth Ger-
gely féle keresztig volt lakott. 1854-ben 
Pesti utca volt a neve, mert ekkor még 
ez az út vezetett Zsámbokon keresztül Pestre. Az utca népi elnevezése 
Malom sor volt, mert a Zagyván átívelő hídhoz közel állott a régi vízi-
malom, ami napjainkra már nyomtalanul elenyészett.

Feltehetően a 19. század második felében a kereszt mellett egy újabb 
utca is kezdett kialakulni, melyet valószínűleg 1920 körül Zrínyi utcá-
nak neveztek el. 1945 után viszont lezárták a kis Zrínyi utcát. Lakott 
részeit a Lehel úthoz csatolták, a kertségeket pedig a Bajza utcához 
mérték. A megszűnt utca népi neve Ézás köz volt, az ott lakó Ézsiás 
családról. A Lehel út a mai nevét 1920 körül kaphatta. Lehel vezér a 
10. században élt jeles magyar hadvezér volt. Nevét a középkori kró-
nikákban Lélnek írták, ami lelket jelentett. Több hadjáratban részt 
vett, de 955-ben Augsburg mellett, Bulcsú vezérrel együtt a magyar 
sereg vereséget szenvedett, a magyar vezéreket pedig elfogták és Re-
gensburgban felakasztották. Viszont Lehel vezérhez fűződik az egyik 
legérdekesebb és legismertebb hősi mondánk, ami szerint a vereség 
után Konrád császár elé vitték, Lehel pedig az utolsó szó jogán meg-
kérte a császárt, hogy utoljára megszólaltathassa kedvelt kürtjét. Ekkor 
viszont kürtjével fejbe vágta a császárt, aki az ütéstől szörnyethalt. A 
17. századra a Jászberényben őrzött csorba Jászkürtöt összekapcsolták 
a mondával, miszerint akkor csorbult ki, amikor Lehel fejbe vágta a 
német császárt vele. Sőt Timon Sámuel 1733-ban a Kisárokkal kap-
csolatban Fényszaru nevét latinul Fulgidum Cornu-nak, azaz magyar-
ra fordítva Fényes szarunak írta. 1799-ben pedig Horváth Péter is azt 
írta, hogy a kürtöt korábban városunkban őrizték és innen kapta a 
település a nevét. A tudálékos magyarázat után az iskolai oktatással 
terjedt el az a legenda, hogy a kürtöt Jászfényszaru határában szántás 
alkalmával találták meg és akkor csorbult ki. Feltehetően ez vezérelte 
az egykori névadókat, hogy az utcát Lehel vezérről nevezzék el.

Liliom utca (Jászfényszaru 2013-ban 
kiadott térképén megtalálható: D4-E4 
között)

Az 1854-es térképen ez az utca is Pesti 
út néven szerepelt. Mai nevét feltehetően 
a 20. század elején kapta. A liliom (lati-
nul: lilium) virágnak valójában közel száz 
fajtája ismert. A liliomfélék Ázsiában, Európa egyes részein és Észak-
Amerikában tekinthetőek őshonosnak. A liliomfélék évelő, hagymás 
növények. Virága látványos és illatos, ezért kedvelt növény a kertekben 
és a virágkötészetekben is.

Liszt Ferenc utca (Jászfényszaru 2013-
ban kiadott térképén megtalálható: E2-
F2 között)

Az utca az 1974-es osztással jött létre 
és a Rosenberg házaspárról nevezték el. 
Julius és Ethel Rosenberg amerikai ál-
lampolgárokként az atombomba és több 

más haditechnikai eszköz információját adta át a Szovjetuniónak. 
Kémkedésük miatt 1953-ban kivégezték őket. A szocialista országok 
viszont hősként és „békeharcosként” tisztelték őket és ezért hazánkban 
is számos helyen neveztek el róluk utcát.

2013-tól az utca új nevét Liszt Ferenc (1811‒1886) zeneszerző, zon-
goraművész, karmesterről kapta. Liszt Ferenc a magyar származású 
Liszt Ádám és az osztrák Anna Maria Lager gyermekeként született 
a ma Ausztriához tartozó Doborjánban. A gyermek tehetségét apja, 
mint amatőr zenész már gyerekkorában észrevette és Bécsben a kor 
jeles zeneszerzőinél (Salieri és Czerny) taníttatta. Első koncertjét 11 
évesen adta. Későbbi koncertkörútjai során egész Európa felfigyelt 

tehetségére. Liszt igen termékeny szerző volt, hiszen mintegy 1400 
zeneművet írt, jórészt zongorára. (Néhány híres műve: Magyar rapszó-
diák, Esztergomi mise, Les Préludes.) A híres művész oktatóként vett 
részt 1875-ös indulásától kezdve a pesti Zeneakadémia működésében. 
Élettársától Marie d’Agoult-tól három gyermeke született. Kevéssé is-
mert, hogy Liszt Ferenc mély vallásossága miatt kisebb papi rendeket 
is felvett. Liszt, mint ünnepelt zeneszerző Magyarországon kívül töb-
bek között Rómában és Weimarban is élt. 1886-ban a németországi 
Bayreuth-ban hunyt el és itt is temették el. A híres mester nevét több 
közintézmény, közterület is őrzi. 2011-től a nevét viseli a ferihegyi 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is.
Képek címei és forrásai:
Melocco Miklós: Lehel vezér szobra (Jászberény) (fotó: FKV)
Liliom: https://nlc.hu/otthon/20200705/liliom-gondozas/
Liszt Ferenc portréja:
 https://m.mult-kor.hu/20110317_liszt_ferenc_nevet_kapja_a_ferihe 

gyi_repuloter  Dr. Farkas Kristóf Vince

Utcaneveink nyomában
(21. rész)

Aki könyvet írt, szerkesztett, adott ki, az tudja, két tényező megléte 
nagyon fontos: az idő és a pénz. Egy-egy kiadvány előkészítése évet, 
éveket is igénybe vesz, hiszen a mindennapi munka mellett kell erre a 
tevékenységre időt biztosítani. Az anyagi alap megteremtése sem köny-
nyű feladat. 

A 2020-as járványhelyzet sok negatív hatása mellett talán egy pozitív 
hatása biztos fellelhető. Az egyéb szervezések, programok elmaradása 
miatt kiadványok megjelentetésére többlet idő keletkezett.  Pályázati 
támogatáshoz is könnyebben lehetett hozzájutni. 

A Jász Múzeum vezetése és munkatársai éltek a lehetőséggel, és az 
elmúlt évben összesen négy kiadványt jelentettek meg.

A járvány első hulláma után még sikerült július 30-án a hagyo-
mánynak megfelelően nagy érdeklődés mellett a Cicell néni meséi 
– Mondák, hiedelemtörténetek, boszorkányhistóriák és anekdoták a 
Jászságból című könyvet a Jász Múzeumban bemutatni. A 190 olda-
las keménytáblás kötetet a szerkesztő Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász 
Múzeum igazgatója, a Jász Múzeumért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke mutatta be. A könyvbe bekerült 94 történetből jász őseink hie-
delemvilágát, gondolkodását és ízes humorát ismerteti meg az olvasó. 
A bemutató kapcsán két történetet városunkhoz kapcsolódó személy: 
Misinkóné Palócz Erzsébet és Sós Zsolt osztott meg a jelenlévőkkel. A 
kiadványt Farkas Edit népmesei ihletésű szép rajzai díszítik. Az anya-
nyelvi lektori munkát iskolánk tanára, Botkáné Sárközi Ildikó végezte. 
A könyv ára 3000 Ft. 

A következő kiadvány novemberben jött ki a nyomdából a Jászsági 
Füzetek sorrendben az 58. műveként Bathó Edit: A pendzsomtól a 
discóig – Táncélet a Jászságban a 18–21. században. A szerző egyben 
a könyv szerkesztője is. A kötet megjelenését az EMMI Csóri Sándor 
Alap pályázata támogatta.

A szerző bevezetőjéből idézve „A jász ember a nehéz, fáradságos 
munka mellett mindig talált alkalmat a pihenésre, a szórakozásra.

Jász Múzeumért Alapítvány
2020 évi kiadványai
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A jászok nagyon szerettek dalolni, táncolni és mulatni, s nem múl-
hatott el jeles nap vagy családi ünnep muzsika és tánc nélkül, de tánc-
cal fejezték be a betakarítási munkákat (aratás, szüret, kukoricafosztó 
stb.) is….”

A könyv 228 oldalas, keménytáblás, fotókkal gazdagon illusztrált. 
A könyvben sok jászfényszarui csoport, eseményleírás és számos fotó 
szerepel. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttesről, a FÉBE Borostyán 
Társastánc Klubról, a cigányzenétől a diszkóig sok mindenről olvasha-
tunk. A könyv ára 3500 Ft. 

A Jász Múzeumért Alapítvány első hangzóanyaga 1998-ban A jász-
sági zölderdőbe… Népdalok a Jászságból címmel magnókazettán 
jelent meg, majd a technika fejlődését követve 2006-ban CD lemez 
formátumban is kiadásra került. A Nemzeti Kulturális Alap sikeres 
pályázata, számos támogató és előfizető tette lehetővé, hogy 2020 
karácsonyára igényes kivitelben Ha bemegyek a Lehel Szállodába… 
Népdalok a Jászságból dupla CD lemez került a karácsonyfa alá. A két 
lemezen összesen 2 óra 20 perc élő zenei kísérettel 93 népdal került 
rögzítésre. A lemezen muzsikál a Dobroda Zenekar, énekel Kovácsné 
Lajos Krisztina, Tamás Zsigmond, Bolla János, Majorosi Marianna, 
Szoboszlai Balázs. Zenei szerkesztő: Pál Mihály. A felvétel a SuperSize 
Recording Stúdióban Törökbálinton készült. 

A keménytáblás borítókon elhelyezett két CD között 40 oldalas le-
írás található. Tíz oldalon Hortiné dr. Bathó Edit felelős kiadó a Jász-
ság népzenéjét fotókkal díszítve foglalja össze. Négy oldalon, a CD 
lemezeken található számok felsorolása és a közreműködők fényképei 
kerültek elhelyezésre. 17 oldalon a 93 népdal szövege került közzété-
telre. A végén hét oldalon az előfizetők név szerinti felsorolása olvasha-
tó. A két CD-t tartalmazó zenei hangzóanyag ára: 4000 Ft.

A negyedik kiadvány szintén decemberben látott napvilágot. A Hor-
tiné dr. Bathó Edit által írt és szerkesztett Jászsági Hagyományőrző 

Egylet 2008–2020 című kiadványt is az EMMI Csoóri Sándor Alap 
eredményes pályázata tette lehetővé. A csoport sikeres és eredményes 
tizenkét évét foglalja össze. A csoport munkájában négy városunkhoz 
kötődő személy is részt vesz, így Görbe Jánosné, Menczel Lászlóné, 
Misinkóné Palócz Erzsébet és Sós Zsolt. A 150 oldalas kiadvány első 
részében szövegesen éves bontásban, dátum szerint majd 294 minősé-
gi színes fotó mutatja be gazdag és sokrétű tevékenységüket. A könyv-
gyűjtők 1500 Ft-ért korlátozott szánban juthatnak hozzá.

A könyvek, a hangzóanyag, CD a Jász Múzeumban, a jászberényi 
Líra könyvesboltban vásárolható meg, illetve a Városi Értéktárban 
(Szentcsalád tér 12.) 06/57/660-800 telefonon Tóth Tibornál meg-
rendelhető.

Kép és szöveg: Tóth Tibor · Fotó: A kiadványok borítója

Kultúránk és hagyományunk az ételek körül
Kedves Újságolvasó!
Ahogy megígértem a múlt hónapi újságban, e havi cikkem a gaszt-

ronómiáról szól, vagyis az ételek felől ismerhetitek meg kultúránkat.
Olyan, mint cigány étel nincsen, de cigányos étel van, és ez jellemezi 

a mi gasztronómiai kultúránkat. Régen sokat nélkülöz-
tek a cigányok, ezért ami volt, azt főzték, nem törődtek 
a következő napokkal, lényeg volt, hogy sok legyen és 
laktató. Úgy változik a cigányos étel, ahány konyha van, 
és ahogy a cigányasszonyok átadják gyermekeiknek, úgy 
ahogy ők az anyjuktól tanulták, vagy ellesték a főzési a 
tudásukat.

Jellemző, hogy már gyermekkorban megtanulnak főz-
ni a fiatal cigánylányok. A cigányos étel jellemzője, hogy 
tartalmas, sok összetevőből álljon, és bőséges legyen. A cigány asszo-
nyok nagyon ritkán főznek levest, ha főznek is, általában ünnepekkor, 
ha összejön a nagy létszámú család. Legtöbbször öreg tyúkból, és még 
tesznek bele liba nyakát hogy tartalmilag elég legyen az uruknak és a 
vendégeknek. A cigányos konyhára jellemző hússal húst főzni.

Több cigány asszonyt megkérdeztem, mondjanak olyan ételt, ami a 
jászsági cigányságra jellemző. Elsőként majdnem mindenki a rántott 
lecsót, majd a rántott hagymát mondta. Ezt követte a kézzel hosszára 
szaggatott túrós tészta füstölt szalonnával és rántott hússal. Érdekes, a 
pacalpörkölt nem került bele az ötös listába, pedig az 1950-70-es évek-
ben csak a cigányok ették, mert szinte ingyen odaadták. Mára már van 
modernebb változata, a pacalpörkölt csülökkel, velővel. Mondanom 
sem kell, nagyon finom, ha jól meg van mosva, fűszerezve, elkészítve. 
Most pedig egy jászsági cigány ételt mutatok be.

RÁNTOTT LECSÓ
Egy kicsit szokatlanul hangozhat, de nagyon finom!
Hozzávalók: (8-10 fős családnak) sertés oldalas 3-4 kg, füstölt 

csülök 3 kg, tyúkhús aprólék, ez a gazdasszonyra van bízva, hagyma 
3-4 kg, paprika, ami nem erős (itt gondolni kell a gyerekekre) és erős 
paprika is, így összesen 4 kg legyen, három maréknyi rizs, rántáshoz 
sűrített paradicsom legalább ½ l, egy csomag őrölt bors, három evő-
kanál liszt púpozottan, és nem maradhat ki a só, olaj vagy sertészsír 
a rántáshoz.

Elkészítés: 
A húsokat megmosva feltesszük egy nagy fazékba és megfőzzük. De 

csak addig öntöm a vizet, míg a húsokat el nem lepi. Addig míg fő-
nek, a húsok hosszára összevágom a 3-4 kg hagymát. Amikor már 

megfőttek a húsok, kiveszem és egy nagyobb tányérra 
ráteszem és letakarom. A hosszára vágott hagymát bele-
teszem a megfőtt húsok levébe, és lassú lángon főzöm, 
míg kezdenek puhulni. Az erős és nem erős paprikát 
megmosva karikára vágom, 3-4 kg-ot, majd beleteszem 
a fazékba, és ezt is lassú tűzön főzöm. Amikor látom, 
hogy kezd bugyogni, fűszerezem sóval és őrölt borssal. A 
hárommaréknyi rizst is beleteszem, és óvatosan megka-
varom, 2-3 perc után a sűrített paradicsomot hozzá ön-

töm. Eközben megkóstolom, és ha kell, még fűszerezem. Elkészítem 
a rántást: három púpozott kanál lisztet egy kis lábas zsírba felteszem, 
de csak annyira hogy ne kapjon oda. A fazékból kiveszek merőkanállal 
levet, és a rántást csomómentesre keverem. Ekkorra már a paprikám 
is ehetőre megfőtt. Hozzá öntöm a fazék tartalmához, megkeverem, 
megvárom, míg egyet forr, és a letakart húsokat hozzá teszem. Várok 
egy kicsit, hogy a húsok vegyék át az ízeket, majd leveszem a tűzhely-
ről (masináról).

Bodag
A cigány családnál nem maradhat ki a bodag (cigány kenyér). 10 

főre legalább 3kg lisztet használok fel a bodaghoz. A lisztet kiöntöm 
a letakarított asztalra (mennyiségileg ez attól függ, hányan jönnek 
enni), közepébe csinálok egy lyukat, és öntök vizet bele, sózom, te-
szek hozzá szódabikarbónát, és ezt összegyúrom megfelelőre, majd-
nem olyan lesz, mint a kenyér állaga. Több cipót formálok, majd a 
kezemmel lelapítom, és ráteszem a forró tűzhelyre. Amikor megsül, a 
rántott lecsóval tálalom.

Kedves újságolvasók, ha kedvet kaptatok egy jászsági cigányos ételre 
a recept alapján, főzzétek meg és meglátjátok, nem fogtok csalódni 
benne. 

Előre is jó étvágyat hozzá!
Megköszönöm a jászfényszarui cigány asszonyoknak, hogy segítettek 

e recept megírásában. Kép és szöveg: Glonczi Rudolf



24 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2021/2

135 éve született dr. Hortáver József (1886–1968)
Dr. Lédig Lajos fél évszázados gyógyító munkáját 1922-től dr. 

Hortáver József folytatta. Az új orvos Görgényüvegcsűrön, (Erdély, 
Maros-Torda megyében) 1886. március 10-én – 135 éve – született. 
A hat testvér közül ötödik volt a sorban, bátyjával, Viktorral Marosvá-
sárhelyen ösztöndíjasként jártak gimnáziumba. Édesapjuk üveggyári 
munkás volt, a jó képességű gyerekeit taníttatni nem tudta. Viktor 
Egerbe került papneveldébe, József Kolozsváron az Orvostudományi 
Egyetemen tanult tovább honvédségi ösztöndíjjal.

1911. június 6-án Cum laude eredménnyel orvosi diplomáját át-
vette. Katonaorvos nem szeretett volna lenni, így inkább vállalta rész-
letekben a 3300 korona ösztöndíj visszafizetését. Szásztyukos kis fa-
lucskában lett körorvos, majd Marosvásárhelyre került. Ott érte, mint 
fiatal házast – 1913-ban vette feleségül Popovics Mária tanítónőt – az 
I. világháború kitörése, behívták katonának. A háború négy éve alatt a 
sebesültek százait látta el, az olasz fronton maga is kétszer megsebesült. 
A trianoni döntés után nem kívánt tovább a szülőföldjén maradni, 
a családjával Magyarországra települt át. Őt idézve: „...felcseréltem a 
hegyvidéki életet az Alföld, a Jászság poros levegőjével.”

Jászfényszarura érkezésekor a csecsemőhalál 30 %-os volt, nyugdíjba 
vonulásakor 3 % alá szorította. Nemcsak Erdélyben volt a szegények 
orvosa, hanem Fényszarun is. Minden családnak ismerte az anya-
gi helyzetét, sok esetben a megírt recepthez az orvosság árát is oda 
csúsztatta a betegnek, mert tudta, anyagiak hiányában nem tudják azt 
kiváltani. A településen gyalog közlekedett, a messzebb tanyákra lovas 
kocsival szállították. Saját számítása szerint a 40 év alatt annyit ment, 
hogy négyszer utazhatta volna körül az Egyenlítőt. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – orvosok találkozójának kereté-
ben – a volt Hortáver szolgálati házra, rendelőre a Dózsa György út 
13. számú épület homlokzatára 2001. október 21-én – születésének 
115. évében – arcplasztikával ékesített Orvosok emléktáblája került. 
(Az emléktáblán szerepel még dr. Sándor Imre, az első helyi születésű 
orvos is.)

A FÉBE, Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Római Katolikus 
Egyházközség közösen 2011. szeptember 4-én Jászfényszaru elismert 
és nagyra becsült polgáraira emlékezett. Dr. Hortáver József születé-
sének 125. és Koltay József kántor 100. évfordulójára. Az évforduló 
kapcsán emlékbeszédek hangzottak el, és az emléktáblák megkoszo-
rúzására is sor  került. 

Gyorsan eltelt tíz esztendő. Az újabb jubileum kapcsán az arany-
diplomához kapcsolódó események felidézésével emlékezzünk dr. 
Hortáver Józsefre. 

Az aranydiplomát egy év késéssel, 1962-ben az Egészségügyi Mi-
nisztériumban kapta kézhez, ebben valószínűleg közrejátszott, hogy 
Kolozsvárott végzett, és az már 1920 után nem tartozott Magyaror-
szághoz. A jeles eseményt szűkebb családi, baráti körben is megünne-
pelték, melyet fénykép tanúsít. 

Az aranydiploma alkalmat adott arra is, hogy Jászfényszaru akkori 
vezetése, a lakosság apraja, nagyja a doktor úr tisztelői, volt betegei 
is köszöntsék, és megköszönjék a községben kifejtett négy évtizedes 
munkáját.

Az ünnepséget 1962. október 6-án (szombaton) a művelődési ház 
(a mai É+J Kft. műszaki áruház, Szabadság út 4.) nagytermében 
tartották, amely zsúfolásig megtelt, sőt volt, aki már csak az utcáról 

követhette az eseményeket. Kolozs János, a Községi Tanács VB-titká-
ra köszöntötte az ünnepeltet, gyermekek verset mondtak, a helyi ci-
gányzenészek muzsikáltak és eljátszották az ünnepelt kedvenc nótáját: 
Holdvilágos csillagos az éjszaka. Virágözön, sütemények, torták soka-
sága jelezte az emberek szeretetét. Az ünnepség végén, az épület előtti 
virágszirom szőnyegen a zenészek – régi szokás szerint – muzsikával dr. 
Hortáver Józsefet az Ady Endre úti házáig kisérték.

Az Egészségügyi Minisztériumban a kitüntetés átvétele után készült 

fotón az ünnepelten kívül dr. Hortáver József fia Horta (ifj. Hortáver) 
József (1914-1982), Horta Gábor (1954-) unoka és fia felesége Horta 
Józsefné Halász Anna (1926-2006) láthatók. (1. kép)

A csoportkép 1962-ban készült, dr. Hortáver József aranydiplomájá-
nak átvétele kapcsán rendezett házi ünnepség alkalmával az Ady Endre 
úti lakásukban a rokonokkal és barátokkal. (2. kép) Ülő sor (balról 
jobbra): Kaló Mártonné (Kató néni), Winkler Istvánné  sz.: Angyal 
Jolán (1908- Rákoskeresztúri új köztemetőben nyugszik), Nagy Lász-
lóné sz.: Angyal Mária (1906-1998), dr. Hortáver József (1886-1968), 
Hortáver Józsefné sz.: Popovics Mária (1888-1979), Doskár Ferencné 
(?- elhunyt, Horta (ifj. Hortáber) József anyósa

Álló sor (balról jobbra): Nagy 
László (1905-1989), Kaló Már-
ton (?-?), a Kaló házaspár nevelt 
leánya Jutka (?-?), Hárskuti Imre 
(? -1964 Jászberény Fehértói 
temetőben nyugszik) Gyógy-
szerész, Hárskuti Imréné sz.: 
Halász Valéria Micurka néni (? 
- Jászberény fehértói temetőben 
nyugszik)  

A községi ünnepségről kijövet 
a hazakísérők sokasága. (3. kép)

Az első sor (balról jobbra): 
Folyó Sándorné Dányi Ilo-
na (1925-1991), Török Imre 
(1927-2015) Községi Tanács 
VB-elnökhelyettes, dr. Hortáver 

1.

2.

3.

4.
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Közhírré tétetik

ezt megelőzően több minden akadályozhatta, mert Ballagi Géza ügy-
véd 1870-es, tehát 10 évvel korábbi iratai között Sipos Orbán megye 
kerületi alispán eredeti jelentésében látjuk: Fénszaru községében egy új 
iskola épületnek a tavaszon leendő felállítására a kellő intézkedések meg-
tétettek. … Szolnokon, 1870. november 8-án. Sipos Orbán m. k. alispán. 
(Forrás: Dr. Ballagi Géza vegyes iratok. Sipos Orbán jelentése (65-
70.)https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/802404/
default/doc_url/BALL_00000F_vegyes_001_034.pdf )

Majd 10 év múlva arról kapunk tájékoztatást, hogy Dr. Samassa Jó-
zsef egri r. k. érsek a jász-fényszarui r. k. iskola építési költségeinek fede-
zésére 1000 frtot adományozott. (Forrás: Értesítések; Néptanítók lapja 
13. évfolyam, 1880; 1880-08-15 / 15. szám)

Az iskola felépült, hiszen az 1880-1881 tanévről szóló megyei tan-
felügyelői jelentésben – sok más információval együtt – az alábbiakat 
is olvashatjuk.

Bárdosy Gyula Jász-Nagykun-Szolnok megye kir. tanfelügyelőjének a 
megyei közig, bizottság 1881. évi márczius hó 9-én tartott ülésében tett 
rendszeres jelentéséből a következő adatokat közölhetjük : A lefolyt tanév-
ben épült egészen uj iskola 6 tanteremmel r. kath. jelleggel Jász-Fénszaru 
községékben; (Forrás: Néptanítók lapja 14. évfolyam, 1881; 1881-04-
15 / 7. szám)

Az 1800-as évek iskolájáról több írás is tanúskodik:
A jász közönségekben fenálló nemzeti oskolákrul. J. Fénszaru városa 

4411 lakost, három rendes iskolát, ugyanannyi tanítót, és 312 tanulót 
számlál. (Forrás: Nemzeti Ujság, 1842. január-június; 37. évfolyam, 
2-52. szám)

Tanoda állapot: R. kath. három osztályú (2 fiu s 1 leány) elemi tanodá-
jában 3 tanító alatt (190 fiú s 142 leány) tanulók összes száma 332. — A 
tanoda-épület jó karban. (Forrás: ifj. Palugyay Imre: Magyarország tör-
téneti, földirati s állami legujabb leirása. Harmadik kötet Pest, 1854)

JÁSZFÉNYSZARUNAK a XVIII. századtól két tanerős iskolája volt. 
1851-ben egy első osztályos leány és egy második osztályos fiú tanulócso-
portja van. Később 3 tanerő 332 tanulót tanít. 1894-ben 1-6 osztályos 
fiú, 1-6 osztályos leány és egy 170 fős egyosztályos vegyes tanulócsoport 
működött, összesen 564 tanulóval.

1879-ig két iskola működött 4 tanteremmel, de ekkor egy 6 tantermes 
iskola építésébe fogtak*, s 4 új tanító fogadását tervezték. 1920-ban 1 egy-
tantermes tanyai iskola épült, majd 1925-27-ben került sor újabb tanyai 
iskolák létesítésére**. 1925-ben 8 tanerős, 8 tantermes elemi fiúiskolája, 
6 tanerős, 6 tantermes leányiskolája és 1 egytanerős tanyai iskolája volt, 
1 tanteremmel és tanítói lakással. Ekkor még sem óvoda, sem tanoncis-
kolája nem volt. Lényegében ez az állapot maradt a felszabadulásig. Az 
államosítást megelőző időszakban, az iskolák szükségletét felmérő jelentés 
szerint 1 belterületi, 2 tanyasi iskola (Vasút-tanya, Winkler-tanya) mű-
ködött. 1948. május 30-án az MNDSZ*** helyi csoportja, 1948. jún. 
2-án az UFOSZ****, június 7-én a tantestületi értekezlet, június 12-én 
pedig a képviselőtestület foglal egyhangúan állást az iskolák államosítása 
mellett. 1954-ben új iskola építésére került sor, s itt 2 új tanterem épült. 
1954-ben pedig még két pedagóguslakást is építettek. 1957-ben bővítik az 
iskolát, s újabb két tantermet kap, így 1960-ban a 3 általános iskolában 
20 tanteremben folyik a tanítás 36 tanerővel és 913 tanulóval. Külterü-
leti iskolába ekkor 106 gyermek járt. Ugyanekkor már a napközi otthon 
is működik. Bár az óvodai férőhelyek száma 87, de zsúfolt az óvodában 
101 gyermekkel 3 óvónő foglalkozott. (Forrás: Adatok Szolnok megye 
történetéből I.; 316.old. Szolnok, 1980)

*A Leányiskola helyét ma a Tanítók emlékműve őrzi: https://www.
febe.hu/index.php/letrehozott-ertekek/targyiasult-ertekeink

**A Vasút tanyai iskola emlékéről a Fényszaruiak Baráti egyesüle-
te honlapján is olvashatunk: https://www.febe.hu/index.php/2013-
235/642-uj-kuelterueleti-emlekhelyek-letesueltek

***Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) 1945 és 1956 
között működő, a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére létre-
jött szervezet.

****Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége 
(UFOSZ)

Élvezettel olvastuk az ízes szavakat, számtalan érdekességre is buk-
kantunk Fénszaru korabeli tanügyével kapcsolatban, amelyekről egy 
későbbi lapszámban adunk tájékoztatást.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

KINCSEK A SAJTÓBAN I. RÉSZ
A Bedekovich helytörténeti kutatások során bukkantunk az 

alábbi iskolatörténeti írásokra, ajánlattételi felhívásra, hírek-
re, amelyet érdekességként, megosztunk az olvasókkal, korabeli 
szóhasználattal. A HON c. újságban (1879) fellelt hirdetés pe-
dig megkívánja a rövid tanügyi áttekintést is. 140 éve, hogy a 
jászfényszarusi római katolikus iskola a későbbi Leányiskola fel-
épült és megkezdődött az oktatás.

Árlejtési hirdetmény.*
Jász-Fénszaru község képviselő testülete által kinevezett iskola épí-

tési bizottság részéről ezennel közhírré tétetik, mikép a tervezett — 
jászfénszarui— róm. kath. uj népiskola felépítésének, illetve az ezen épí-
téssel járó összes munkanemeknek egy válalkozó részére történő átadása 
iránt a folyó 1879. évi október 16-ik napján délelőtt 9 órakor jászfénszaru 
község közházának tanácstermében szóbeli nyilvános árlejtés, illetőleg zárt 
ajánlati tárgyalás fog tartatni.

Az előirányzati összeg 11,403 frt 47 krt tesz s ez ezen építésre vonatkozó 
tervek, költségvetés, valamint a munka végrehajtásához kötött feltételek, a 
szerződés tervezete megtekinthetők a községi főjegyzői hivatalban a hiva-
talos órák alatt (d. e. 8— 12, d.u. 3— 5 óráig).

Ezen építésre vonatkozó zárt ajánlatok legkésőbb 1879. évi október 
15-én délutáni 6 óráig a következő felírással nyújtandók be a községi 
igtató hivatalnál: »Ajánlat a Jászfénszarun létesítendő róm. kath. 
népiskola felépítésére« tekintetbe azonban csak az esetre vétetnek, ha 
a fentebbi módon közszemlére kitett költség-előirányzatban megállapított 
összes munka feladatok értékének 5%-kát készpénzben esetleg óvadékké-
pes állampapírokban—napi börze árfolyam szerint—ugyancsak 1879. 
évi október 15-ének d.u. 6 órájáig az iskola építési pénztárkezelőjénél el-
helyezi, s a következő napon tartandó tárgyalásnál a kezelő elismervényét 
előmutatja; a szóbeli nyilvános árlejtésre is csak az bocsájtathatik, ki ezen 
utóbb jelzett feltételeknek eleget tenni képes leend.

Pósta utján beküldött bánatpénzek térti vevény mellett adandók fel.
Egyebekben az építésre vonatkozó általános és részletes feltételek egyes 

pontjai szolgálnak szabványul. 890 3–3
Kelt a jászfénszarui róm. kath. népiskola építésének vezetésére kiküldött 

bizottság 1879. évi szept 13-án Jászfénszarun tartott ülésében.
 Tóth Péter, Kiss Sándor,
 főjegyző, főbiró, bizottsági tag. bizottsági elnök.
Forrás: A HON 1879. szeptember 21. 228. szám

*ÁRLEJTÉS, Az árverés azon neme, midőn bizonyos munkát, válla-
latot, szolgálatot, szóval kötelezettséget annak engednek által, aki azt a 
kikiáltott díjon alul legolcsóbban teljesíteni igérkezik. Az iskolaépítést 

Józsefné, dr. Hortáver József, dr. Laka-
tos Béla (1934-), Kolozs János (1930-
1984) láthatók. 

Az ünnepség után kettesben Ady 
Endre úti otthonukban a virágok kö-
zött. (4. kép)

Az ünnepségen készült fotót, melyen 
Folyó Sándorné, az egyik főszervező 
tortát nyújt át az ünnepeltnek, a hát-
térben Kolozs János és Török Imre 
látható. A képet és az „öreg doktor bá-
csi” köszönő sorait kinagyította és kar-
tonlapra kasíroztatta Berze Lászlóné 
Vityuka (Bp.), aki a fotót a FÉBE-nek 
adományozta. (5. kép)

A régi események felidézésében dr. Lakatos Béla nyugalmazott főor-
vos, városunk díszpolgára által 2001. október 21-én elhangzott beszé-
de volt segítségemre.

Tóth Tibor
Az archív fotókat Nagy Zsolttól, a Szolnok Megyei Néplap fotó-

riporterétől (Nagy László fiától), dr. Kanizsay Endréné Horta Nikolette 
és dr. Tóth Károlyné Fehér Magda (Hortáver) unokáktól kaptam,

melyet köszönünk.

5.
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

ÖZV. DOBÁK PÁLNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak.

Menye és unokája

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Emlékezés

KISS JÓZSEFNÉ
CZECZULICS MARGIT

halálának 2. évfordulójára.

„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál a jónak és a rossznak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,

Ezt a halál tudta csak széttépni.
Oly szomorú Nélküled élni,

Téged mindenütt hiába keresni.
Téged várni, ki nem jön többé,
Szeretni fogunk mindörökké.”

Szerető családja

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

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.…”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

KORMOS KRISZTINA
(1974. 12. 18 – 2021. 01. 22)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, együttérzésükkel gyászunkban

támogattak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

SZŰCS MIKLÓS
szent miséjén és temetési szertartásán megjelentek,

sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Emlékezés

TÓTH SÁNDOR
halálának 7. évfordulójára.

„Életed úgy múlt el mint egy pillanat,
de szívünkben örökre megmarad.

Szerető szív pihen a föld alatt, minden
érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.”

Szerető családod

Emlékezés

ÉZSIÁS SÁNDOR
halálának 9. évfordulójára.

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

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

Szerető családja

Emlékezés

RÁCZ ADOLFRA
halálának 5. évfordulója alkalmából.

„Lelked, remélem békére talált,
S Te már a mennyből vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,

Rád örökkön-örökké emlékezünk.”
Szerető családja

Emlékezés

BOTH JÓZSEF
és neje,

BAGI MÁRIA
halálának 5. évfordulójára.

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

Szerető családjuk

Emlékezés

KOLLÁR SÁNDOR
halálának 21. évfordulójára
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,

hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol Ő van oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk.”

Szerető családod

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

SEBIK LÁSZLÓ
búcsúztatóján megjelentek, urnájához

virágot hoztak, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Emlékezés

MÉSZÁROS JÓZSEF
halálának 14. évfordulójára és felesége,

SZABÓ ÉVA ROZÁLIA
halálának 10. évfordulójára.
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakiket keresünk, akik nincsenek már.”
Szerető lányotok és családja
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Anyakönyvi hírek – JANUÁR
SZÜLETETT: Németi Zente (Tóth Tímea), Pethő Johanna Katalin 

(Szegedi Csilla), Tanczikó Janina és Tanczikó Alina (Földi Anikó), Vágán 
Barnabás (Horváth Csilla).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: André Sándor (85), Dobák Pálné Török Ilona (97), Far-

kas Béla (76), Gál Józsefné Palócz Etelka (86), Kormos Krisztina (46), Ra-
dics Miklósné Farkas Magdolna (75), Sebik László (53), Szűcs Miklós (75), 
Tusor Ignácné Cserháti Sára (80). Zsámboki Miklósné Rusai Ilona (85).
 Az adatok tájékoztató jellegűek.

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

MÁRCIUSI AKCIÓNK!
Keretek -30% • Multifokális lencse -30%

Fényre sötétedő lencsék -20%
Nőnapi kedvezmény

komplett szemüvegre -40%
minden kedves hölgy vásárlónknak!

Nőnapi látás vizsgálat március 10. szerda.
Szemvizsgálat minden szerdán.

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

Starlite

Apróhirdetés
Nyaraló eladó.

Tóalmás, Forrai dűlő 1694/2 hsz.

Tel.: 06-57/424-081

Mobil: 06-30/342-6882

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

DOOLEY 2 éves keverék kan

GINO 3 éves kistestű, keverék kan

DÍVA
1 éves kistestű staff szuka, ivartalanított

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. évi tüdőszűrő vizsgála-
tot 2021. március 04-től (csütörtök) 2021. március 25-ig (csütör-
tök) végzik Jászfényszarun. Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)

Szűrővizsgálat időpontjai:

Hétfő:  ............................ 12.30-16.30 óráig
Kedd:  ............................ 8.30-12.30 óráig
Szerda:  .......................... 12.30-16.30 óráig
Csütörtök:  ..................... 8.30-12.30 óráig
Péntek:  .......................... 8.30-12.30 óráig

Utolsó szűrési nap: 2021. március 25. (csütörtök) 8.30-12.00 óráig

FIGYELEM! Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványu-
kat, lakcímigazolványukat és tb-kártyájukat. A szűrés nem kötelező, 
azonban kérjük, hogy egészségük érdekében a vizsgálaton megjelenni 
szíveskedjenek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év 
felettieknek térítésmentes, a 40 év alatti lakosok részére térítéskö-
teles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját, várhatóan 1.700 Ft-ot 
postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetnek, 
beutaló bemutatása ellenében.

A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett 
szülő/gondviselő megjelenése is szükséges!

Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett borí-
ték ellenében lakcímre postázza.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS

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
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Mi újság Fényszarun?

Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata

A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea

Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Címfotó: BZS · Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,

5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. · Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html

Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.

Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960
www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

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

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
· Drogprevenciós drámás foglalkozások 7. osztályosoknak
 az iskolában: március 12.
· Online színház:
  · Fortuna Együttes Szélvihar és Bolhabál című előadásai
   elérhetőek december 31-ig.
  · Fortuna Együttes Óz, a mi varázslónk című előadása
   megosztása március 12-től.
· Városi koszorúzási ünnepség március 15-én 16 órakor.
· Húsvétoló online programsorozat április 5-ig:
  · Locsolóvers pályázat
  · Húsvéti tojásvadászat
· Csetresz Betti workshop
· Ki a szabadba! – kerékpáros kihívás április végéig
· Kulturális tartalmak megosztása, könyvajánlók,
 könyves játékok 
· Virtuállítás – Jászfényszarui VII. Művésztelep online kiállítása
 a www.jaszfenymuvhaz.hu honlapon is megtekinthető.

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

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
· Élettér-Kép 2021. – Családi legendárium – rajz és fotópályázat
· Bedekovich Galéria – kiállítások 
· Elődeink nyomában – Bedekovich Történelmi Arcképcsarnok

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

Online programajánló március

„Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak
Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
 (Mosonyi György)

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk, és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra

2021. március 4-én, csütörtökön 13–16 óráig
az Egészségházba.

Önzetlen segítségét előre is köszönjük!

Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Véradás


