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Győri János Bertalan, Jászfényszaru város alpolgármestere, Jász-
fényszaru város fejlesztését szolgáló, három évtizedes közszolgála-
ti tevékenysége elismeréseként 2021. március 15-én Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Győri János Berta
lan tősgyökeres jász
fényszarui elhivatott 
lokálpatrióta. Alapfo
kú iskolai tanulmányai 
után a jászberényi Le
hel Vezér Gimnázium
ban szakmai és gimná
ziumi tanulmányokat 
folytatott kitűnő ered
ménnyel.

Közösségi mun
kásságáért már diák
éveiben is elismerést 
kapott. A jászberényi 
kollégium közössége a 
diákönkormányzat ve
zetőjének választotta. 
Tanulmányait Kecske
méten a Gépipari és 
Automatizálás Főisko
la Gépgyártástechno
lógia szakán folytatta.

Kiváló eredménnyel 
diplomázott. A gépész 
üzemmérnöki diplo
ma megszerzését követően munkáját a Hűtőgépgyárban kezdte meg a 
minőségellenőrzési osztály vezetőjeként.

1979ben Jászfényszarura hívták, melyet elfogadott, és a helyi Béke 
Mgtsz gépészeti ágazatának vezetője lett. A közvetlen munkavégzés 
mellett Jászfényszaru közösségi életében mindig meghatározó tevé
kenységet végzett.

1990ben az első önkormányzati választásokkor a település lakossá
ga képviselőnek választotta, a testület pedig alpolgármesteri tisztséggel 
bízta meg, melyet azóta is folyamatosan ellát.

Sokirányú műszaki tudása okán a képviselőtestület felkérte a helyi 
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet immár települési szintű műszaki 
ágazatának vezetésére.

Kimagasló érdemeket szerzett az intézményfenntartás, a vízmű és 
vízhálózat, valamint a szennyvíztisztító és szennyvízhálózat kiépítése 
és üzemeltetése területén.

Múlhatatlan érdemeket szerzett a település érdekében végzett mun
kájában, kiemelten az ipari park létrehozásában, melynek ügyvezeté
sében is részt vett.

Példamutató családi életet él, Jászfényszaru közössége méltatja és 
elismeri a munkáját, melyet jelenleg is aktívan végez Jászfényszaru 
fejlődéséért.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Több évtizedes, odaadó lelki
pásztori szolgálata, kiemelke
dő egyházdiplomáciai szerepe, 
valamint a katolikus nevelés 
érdekében végzett munkája el
ismeréseként dr. Ternyák Csaba 
metropolita, az Egri Főegyház
megye érseke Magyar Érdem
rend középkeresztje polgári ta
gozata kitüntetésben részesült.

Kitüntetéséhez
szívből gratulálunk!

Kitüntetés Kitüntetés

Ünnepeink másképp írásunk
a 13. oldalon

Győri János Bertalan
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A COVID–19 miatt kialakult járványra tekintettel elrendelt 

veszélyhelyzet következtében a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Jászfényszaru Vá-
ros Képviselő-testülete által meghozandó döntések joga, valamint 
a Bizottságokra átruházott jogkörök ellátása a polgármester hatás-

körébe kerültek.
Ebben a veszélyhelyzeti időszak-

ban tehát azokat a döntéseket, 
amelyek a képviselő-testület, va-
lamint a bizottságok hatáskörébe 
tartoznak, a polgármester hozza 
meg.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta 
a Képviselőtestület, illetve a Bizott
ságok nevében Győriné dr. Czeglé-
di Márta polgármester hozta meg 
a döntéseket, a határozatokat.

Az önkormányzat zökkenőmen-
tes és folyamatos működtetése és 
határidős feladatainak ellátása 
érdekében több témakörben is 
szükségszerűvé vált polgármeste-
ri döntés meghozatala. A polgár-
mester a meghozandó döntéseket 
megelőzően – tekintettel arra, 

hogy az említett testületek a veszélyhelyzet alatt nem ülésezhetnek 
– elektronikus úton és telefonon rendszeresen egyeztet a képvise-
lőkkel a hivatali apparátus munkatársainak előkészítő közremű-
ködésével.

A képviselők véleményeinek figyelembevételével a polgármester 
az alábbi határozatokat, illetve rendeleteket alkotta.

Polgármesteri döntések születtek:
· Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek – 05/16 és 

05/179. hrsz.ú ingatlan területéről szóló – módosítása vonatko
zásában a környezeti vizsgálat szükségességéről,

· Közterület elnevezéséről,
· Haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról,
· Ingatlan árveréseken történő részvétel,
· Rendkívüli települési támogatások megállapításáról,
· A TrióMédiaJászberény Kft.vel kötött szerződés módosításáról,
· Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadásáról,
· Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat jóváhagyásáról,
· Otthonteremtési támogatások megállapításáról,
· 2019. évi maradvány korrekcióról,
· Jászfényszaru Széchenyi u. 26. sz., 2017. hrsz.ú ingatlan adásvé

teléről,
· Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervé

nek elfogadásáról,
· „Jászfényszaru Város Ipari Park szennyvíz nyomócső áttervezé

se vízjogi engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú, 
AQUAREA Kft.vel megkötött tervezési szerződés módosításáról, 
forrás biztosításáról,

· Az Orion – 3106 jelű összekötőút – Névtelen (benzinkút) út cso
móponthoz tanulmányterv készítésére ajánlattevő kijelöléséről,

· Jászfényszaru, SRF út és 32. számú főút összekötés tervezéséhez 
ajánlattevők kijelöléséről,

· Elektromos alállomás létesítésének előkészítéséről,
· Jászfényszaru Trianon tér 083/97. hrsz.ú ingatlan adásvételéről,
· Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működé

si Szabályzatáról,
· Foglalkoztatottak szerződésének meghosszabbításáról,
· Jászfényszaru 942/3. hrsz.ú ingatlan adásvételéről,
· Ingatlan haszonélvezeti jogának megváltásáról,
· Bérleti szerződés meghosszabbításáról,
· Pályázati felhívás ingatlan értékesítéséről,
· Orvosi ügyelet tárgyában kötött szerződés módosításáról,

· Jászfényszaru Város 12/2018. (I. 16) képviselőtestületi határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Tervének módosításáról,

· A „TOP1.1.116JN1201700011 projekt „5,2 ha terület 
közműinfrastruktúrával való ellátása” projektelem keretében:
* „Ipari övezetet kiszolgáló elkerülő szennyvízvezeték építése” tár

gyú közbeszerzés közbeszerzési feladatainak teljeskörű ellátása” 
beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről,

* „Szennyvízvezeték építése” fejlesztés műszaki ellenőri feladatai
nak ellátására ajánlattevők kijelöléséről,

* „Ipari övezetet kiszolgáló elkerülő szennyvízvezeték építése” 
tárgyú beruházáshoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása, 1 db 
B és 1 db D típusú tájékoztató tábla elkészítése” beszerzéshez 
ajánlattevők kijelöléséről.

· Szabadságolási ütemterv jóváhagyásáról,
· Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagyterem parketta 

csiszolásáról és lakkozásáról,
· Ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség és kapcsolódó jogok 

törléséről,
· Rendkívüli települési támogatások megítéléséről,
· Szabványos mérőhely kialakításáról,
· Árverésen meghirdetett ingatlanok vételéről,
· Ingatlan értékesítéséről,
· Önkormányzati termőföldek hasznosításáról,
· Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról,
· A 2021. évi költségvetési többletigényekről,
· A „Jászfényszaru TK út szélesítése és megerősítése, útépítés” tár

gyú közbeszerzés ajánlati felhívásának elfogadásáról,
· A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2021. évi költségvetésé

nek elfogadásáról,
· Jászfényszaru, Ipari Park, 05/16. hrsz. alatti erdő művelés alól tör

ténő kivonási dokumentációjának készítéséről, kivonásának ható
sági ügyintézéséről,

· Külföldi állampolgár tervezett ingatlanszerzéséhez nyilatkozatté
telről,

· Önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról,
· Az Él&M Gyermekorvosi és Nevelési Korlátolt Felelősségű Társa

ság megbízási feladatellátási szerződés módosításáról,
· Dr. Palencsár és Társa Egészségügyi Betéti Társaság Vállalkozási 

szerződés háziorvosi területi alapellátás módosító okiratáról,
· Jászfényszaru Város Gondozási Központja alapító okirata módosí

tásáról,
· Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési 

tervének jóváhagyásáról,
· A civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról,
· A civil szervezetek 2021. évi támogatásáról.

A polgármester törvényi felhatalmazása alapján
az alábbi rendeleteket alkotta:

1/2021. (I. 27.) ÖR a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 
szabályairól szóló 15/2013 (V. 30.) önkormányzati rendelet mó
dosításáról,

2/2021. (I. 27.) ÖR a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. 
évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról,

3/2021. (II. 08.) ÖR a Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályza
táról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2018. (I. 17.) önkormány
zati rendelet módosításáról,

4/2021. (II. 08.) ÖR az otthonteremtés támogatási programjáról 
szóló 11/2016. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról,

5/2021. (II. 17.) ÖR Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. 
évi költségvetéséről.

Dr. Voller Erika
jegyző

Dr. Voller Erika
jegyző
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Önkormányzatunk mintegy 18 milliárd forintos vagyonnal ren
delkezik (ingatlanok, gépek, berendezések, részesedések, pénzkészlet). 
A bevételek tervezett összegei 2021. évben: állami támogatás 466,7 
millió Ft, működési célú támogatások 48,3 millió Ft, építményadó 
bevétele 230 millió Ft, kommunális adó 7,4 millió Ft, iparűzési adó 
1.496,1 millió Ft, felhalmozási célú támogatások 53,4 millió Ft, mű
ködési bevételek (bérbeadás, ellátási díjak) 136,6 millió Ft.

A vagyon működtetését intézményeink végzik, tervezett működési 
kiadásaik (bér, járulékok, üzemeltetési kiadások) 2021. évre forintban:

Önkormányzatunk jelentős részt vállal, fizet a szolidaritási hozzájá
rulás jogcímén a magyar állam felé, melynek összege 641,5 millió Ft, 
melynek fedezetét az adóbevételünk biztosítja.  

Beruházásokra tervezett kiadásaink (forintban):

A következő uniós pályázati ciklus (2021–2027) remélhetőleg újabb 
pályázati lehetőségeket nyit meg városunk részére is. A költségvetés 
elfogadásakor a rendezőelv továbbra is a takarékos gazdálkodás, az ön
kormányzat likviditásának, biztonságának fenntartása.

Tervezett bevételek és kiadások

A Hirsh és az önkormányzat között megkötött adásvételi szerződés eseményének résztvevői

Jászfényszaru dinamikus fejlődését illusztrálják az itt látható fotók

Intézmény Működési kiadások

Önkormányzat 467 451 254
GAMESZ 388 709 000
Óvoda 220 841 000
Gondozási Központ (Bölcsődével együtt) 366 556 000
Művelődési ház és Könyvtár 79 296 000
Közös Önkormányzati Hivatal 376 848 310

 összesen: 1 899 701 564

TOP1.1.116JN1201700011 projekt
– mini körforgalom építése 

61 263 122

Ingatlan vásárlások 30 800 000

 75 287 033

Útépítés 5 928 592
Mentőszolgálat – eszközvásárlás 1 200 000
Háziorvosi szolgálat – beteghívó, eszközbeszerzés  1 266 000
Intézmények felhalmozási kiadásai 18 280 000

 összesen: 194 024 747

KEHOP2.2.215201500003 Jászfényszaru
Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó
...derogációköteles szennyvízelvezetési
feladatainak megvalósítására projekt
– szennyvíztisztító építése
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A civil szervezetek 2021. évi támogatásának céljai és összegei az 110 /2021. (III. 17.)
polgármesteri határozat alapján az alábbiak szerint került jóváhagyásra

Szervezet támogatás célja javaslat

FÉBE 2021. évi működési kiadások (1.151.000) és programok 1 170 000

FÉBE Városi Vöröskereszt 100 000

FÉBE Szűcs Mihály Huszárbandérium – ünnepi állományi gyűlés vacsora, előadó költségtérítése 450 000

Jászfényszaruért Alapítvány Jászfényszaru marketinganyag elkészítésére 2 000 000

Iglice tábor – Szigetmonostor  július 2124., 60 fő, 4 nap, 3 éjszaka 480 000

Iglice tábor – Szigetmonostor  július 2528., 21 fő Hagyományőrzők 168 000

Iglice családi és közösségi programok, zenekari költség, színházlátogatás, egyéb 100 000

Iglice „Jászkunsági gyerek vagyok” megyei művészeti szemle döntő 300 000

Iglice XI. Fény Fesztivál október 16. 400 000

IV. Béla Ált. Isk. osztálykirándulásokra (24 osztály, csoport) 240000

IV. Béla Ált. Isk. Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE) 40 fő (5 nap) június 2125. 308 000

IV. Béla Ált. Isk. VIII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE) BalatonGyenesdiás júl. 1118., 90 fő (8 nap, 7éj) 1 440 000

BLNT  2021. évi működés és programok 600 000

BLNT Nemzetközi partnertalálkozó 270 000

BLNT Fotóműhely 200 000

BLNT drámapedagógiai műhely, Szülők akadémiája, Drámás nap 300 000

BLNT komatál közösség 250 000

Művelődési ház Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 100 000

Művelődési ház
 Yakuzák – eszközök vásárlása, edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel,

 egyenpólók, régi óvoda két termének tatamizása 
1 300 000

Művelődési ház Jászíjász – íjászverseny + külkapcsolatok  200 000

Tűzoltó Egyesület 2021. évi működésre, eszközbeszerzés, üzemanyag…, tanfolyam 1 200 000

Penczner Pál Alapítvány 2021. évi működési kiadások 200 000

Jász Vadásztársaság 2021. évi működésre 3 500 000

Jászfényszarui Vadásztársaság 2021. évi működésre 1 000 000

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia hittanos napközis tábor, augusztus 3.  augusztus 7., 40 fő (5 nap) 308 000

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia hittanos nyári tábor, Mátraszentimre, június 45 fő (4 nap, 3éj) 360 000

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia Szentkúti zarándoklat május vagy június 200 000

Polgárőr Egyesület 2021. évi működésre 2 000 000

Színjátszók Baráti Köre Egyesület 2021. évi működési kiadások és programok 350 000

Színjátszók Baráti Köre Egyesület Napsugaras alkotótábor július 28.  augusztus 1., 27 fő, Terény, 5 nap 4 éjszaka 270 000

Szilágyi Erzsébet F. S. Nőegylet 2021. évi működésre 150 000

Sportegyesület 2021. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa, birkózók 15 300 000

Rákóczi Szövetség támogatás 20 000

Peter Cerny Alapítvány működési támogatás 20 000

Segítő szívvel, jó szándékkal Közh. Al. Légimentő szolgálat eszközbeszerzés 20 000

Hatvani Lesznai Anna Alapítvány fejlesztő eszközök, udvari, tornatermi játékok, szabadidős programok 20 000

Kutyaszív Állatmentő Közh. Alapítvány menhely főépület tetőszerkezet felújítására 350 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi programok megvalósítására 760 000

Rendőrőrs Jászfényszaru 2021. évi működésre 3 000 000

 Összesen: 39 404 000
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ÓVODAI HÍREK
Játékos űrprojekt az óvodában

„Az űrhajózásban soha nem érzi úgy az ember, hogy 
mindent tud, csakis azt a hitét tudja magában erősíte-
ni, hogy minden tőle telhetőt megtett a siker érdekében.”
 (Farkas Bertalan)

A nagycsoportos gyermekek aktív érdeklődésére ala
pozva „Világűr” projekt került feldolgozásra a Mazsola 
csoportban. Fiúk és lányok nagy izgalommal gyűjtöttek 
a témához kapcsolódó tárgyakat, mint például színes 
képeskönyveket, űrhajós jelmezt, játék asztronautát, 
igazi távcsöveket, képeket stb. Játékos módon, tevé
kenykedés közben mélyültek el a témában az érdeklő
dő gyermekek a projekt során, ahol sok érdekességgel 
ismerkedhettek meg a Naprendszer vonatkozásában. 
Természetesen a játékosság mellett a gyermekek élet
kori sajátosságaihoz mérten történt a téma kibontása. 
Megismerhették Farkas Bertalant, az első magyar űrha
jóst, aki tevékenységével nemzetközi elismerést vívott 
ki Magyarországnak, fényképeket, korabeli újságcikket 
és a valóságos archív felvételeket felelevenítve. Barká
csoltunk másmás módszerrel Lego City űrállomást, 

űrjárgányokat, hőlégballont, s kémleltük az eget igazi 
távcsővel. Színeztünk, nyírtunk, tűzcsóvás rakétát bar
kácsoltunkindítottunk, s végül „űrtablót” is készítet
tünk. Elmélyültünk a képeskönyvek színes világában, 
s az új mágneses építőből a könyv alapján a valódihoz 
hasonló űrállomást, s űrrobotokat próbáltunk model
lezni. Elképzeltük, hogy milyen érdekes lenne a Föld 
bolygót nekünk is elhagyni, és a súlytalanság állapotá
ban lebegni a világegyetemben. Megemlítettük, hogy az 
ember milyen erőfeszítéseket tett a repülés érdekében. 
Vicces, asztronauták által bemutatott videót néztünk az 
űrállomásbeli életről. Elgondolkodtunk azon, hogy mi
lyen sokat kell tanulni egy űrhajósnak, s azon is, hogy 
vajon lehet élet más bolygókon is? Mire van szükségünk 
az élethez? Volt, aki a „legjobb hetének” nevezte ezt a 
projekt időszakot, s volt olyan kisgyermek is, aki elter
vezte, hogy ő is űrhajós lesz, majd ha felnő... Reméljük, 
hogy sikerül majd minden gyermeknek valóra váltania 
az álmait! Kovácsné Papp Andrea · Fotók: Cseszkóné 

Zsámboki Tímea (1), Kovácsné Papp Andrea (2)

Gazdára találtak az első madáretetők
Folyamatban van a madáretetőink elhelyezése városunkban. Elsők 

között választott Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony; 
Tóth Tibor, a FÉBE elnöke; Molnár Kitti, a Jászsági Fiatalok Ön
kéntes Csoport Egyesületének jászfényszarui tagja, és Gere Ferenc, a 
Stiefel Eurocart Kft. nevében.

Földvári Edit
Fotó: Klippánné Jáger Melinda (2),

Vígné Káposzta Erzsébet (1), Mezeiné Folyó Angéla (1)
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ÓVODAI HÍREK

A téli ünnepek az adventi ké
szülődéssel kezdődtek. Ünnepi 
díszbe öltözött az óvodánk, el
készültek az adventi koszorúk, 
adventi naptárok. Ismét mézes
kalácsillat töltötte be óvodánkat. 
December 4én meglátogatott 
minket a Mikulás, akinek érke
zését megelőzték a krampuszok. 
A Süni csoportos gyerekek fel
elevenítették a Lucanapi hagyo
mányokat, a Pillangó és a Ma
zsola csoport tagjai karácsonyi 
műsorral kedveskedtek nekünk. 
A műsorokat, köszöntőket 
videófelvételen keresztül nézték 
meg a csoportok /az ismert okok 
miatt/, ahogyan az óvó nénik Mikulásváró jelenetét is. A gyerekek si
keresen csalogatták felénk a hófelhőket, így havas élményekben is volt 
részünk. A szokottól eltérően zajlott a farsang is. Egy héten keresztül a 
csoportokban vidám, játékos napokkal hangolódtak a jelmezes, bulis 
napra. Megérkeztek a szebbnél szebb madáretetők az aulába. A far
sangi napokat a Mazsola csoport zenés, táncos „busójárásával” zártuk.

Szöveg: Földvári Edit · Fotók: Földvári Edit (2),
Földvári Dorottya (1), Jarábikné Sinkovics Andrea (1)

Visszapillantó

Amikor e sorokat írtam, folya
matosan érkeztek a Messengeren 
a fotók azoktól a gyerekektől és 
családoktól, akik éppen akkor 
csinálták a kerékpáros szelfi tú
rát. Igazán örömteli érzés volt, 
hogy sikerült a friss levegőn való 
mozgásra inspirálni a tanítvá
nyokat és a szüleiket! A szelfi 
túrának az is célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítsunk a CSA
LÁDI KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRÁRA.

Nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az akkori járványhelyzet, 
és meg tudjuke rendezni a már hagyománnyal bíró május 1i vidám 
családi sporteseményt. Mindenesetre most leírom a teljesítménytúrá
val kapcsolatos terveinket.

A túra a Pagoda mellől fog indulni, itt lehet átvenni a chippel ellátott 
rajtszámot, esetleg itt lehet még helyszínen nevezni is. Ide várjuk a 
célba érkezőket ünnepléssel, virslivel és pólóval. Pólót csak azoknak 
tudunk adni, akik előzetesen neveztek, és leadták a pólóméretüket. A 
résztvevők között egy kerékpárt fogunk kisorsolni.

A túra távja: 29 km
Útvonal: rajt a Pagoda mellől. Továbbá: Szabadság út – József Attila 

út – Zagyvagáti kerékpárút – Hatvan – 32es út menti kerékpárút – 
Jászfényszaru, Szabadság út – cél: a Pagoda.

Résztvevők/kategóriák:
1). Családi kategória: családok vehetnek részt. Családi létszám mini

mum 2 fő. (Minimum egy felnőtt és minimum egy gyermek.)
2). Egyéni kategória: mindenki részt vehet, aki 2021. május 1. előtt 

betölti a 18. életévét.
Kivétel: az a 18 év alatti versenyző, aki leadta a nevezésével együtt a 

szülői hozzájárulást!
3). Csoportos kategória: azok a 18 év alatti túrázók tartoznak ide, 

akik nem neveznek sem a családi, sem az egyéni kategóriába. Maxi
mum 10 fős csoportokban, felnőtt kísérettel vesznek részt a túrán.

Előnevezni/regisztrálni a művelődési ház 70/6305583 telefonszá
mán és a jaszfenyszaru.sportey.hu címen lehet.

Helyszíni nevezés, rajtszám átvétele: a Pagoda mellett május 1jén 
12.30tól 15.20ig.

Rajt: a Pagoda mellől 12.30 – 15.30 óráig. Folyamatos rajtoltatás. A 
chipes rendszer pontosan méri mindenkinek a teljesítési idejét. Ezeket 
az időket rangsorolva alakul ki a sorrend.

Részletes információ, online előnevezés: jaszfenyszaru.sportey.hu
Reménykedjünk!
De a reménykedés mellett, ne feledjék: „Ki a szabadba!”: szelfik, ki

lométerek, nagyszerű élmények, szorgalmi ötösök, tárgynyeremények!
Palásthy Pál programfelelős

Május 1-jei családi
kerékpáros teljesítménytúra

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2021/ 
2022es nevelési évre történő óvodai beíra
tásra az alábbi időpontban kerül sor:

2021. április 12-től április 16-ig,
8 órától 14 óráig.
Minden gyermeket a Napfény Óvodában veszünk előjegyzésbe.
Cím: Jászfényszaru, Kossuth út 4.
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési anya
könyvi kivonatát, a lakcímkártyát, valamint a gyermek tajkártyá
ját. Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2021. június 1. és 2022. 
augusztus 31. között töltik harmadik életévüket.

Klippánné Jáger Melinda Igazgató

Óvodai beíratás
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ISKOLAI HÍREK
Ki nem hagynánk!

Mert FIFA bajnokságnak lennie kell! A járványhelyzet miatt évfo
lyamonként, Farmosi Valentin, Fekete Tamás, Rácz Áron és Matányi 
Levente szervezésének köszönhetően soksok résztvevővel idén is szur
kolhattunk, és megszülettek a bajnokok:

· 4. évfolyam: 1. Sinkovics Máté 2. Nagy Milán
 3. Papp Brendon és Bukó Krisztián
· 5. évfolyam: 1. Barna Viktor 2. Banya Dávid 3. Cserháti Gergő
· 6. évfolyam: 1. Annus Ábel 2. Szénási Richárd 3. Kiss Roland
· 7. évfolyam: 1. Rimóczi Máté 2. Barna Barnabás 3. Tanczikó Bence
· 8. évfolyam: 1. Fekete Tamás 2. Székely Béla 3. Farmosi Valentin

A jó játék mellett jutalmuk oklevél és édesség volt a diákönkormány
zattól. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Még a legvagányabb nyolcadikos fiúk is áhítatos csendben figyelték 
Csomor Csilla színművésznő előadását, aki rendhagyó interaktív iro
dalomórákat tartott a 78. osztályosainknak február 1819én. 

Déryné meghatározó személyisége volt a magyar színművészetnek, a 
magyar nyelvű színjátszás vele indult el, ő és társai honosították meg. 
Pályája csúcsát a reformkorban élte. 

Csomor Csilla színművésznőt már gyermekkora óta foglalkoztatta, 
hogy ennek a kivételes, sokoldalú, ám magánéletében vigasztalanul 

magányos nőnek az élettörténetét bemutathassa. A rendhagyó iroda
lomórán Déryné emlékirataiból hangzottak el részletek. A mű archai
kus, XIX. századi magyar nyelven íródott, nem a mai magyar szóössze
tétel és mondatszerkesztés jellemzi, ezért igazi nyelvtörténeti csemege 
volt a diákok számára. A gyerekeket mélyen megérintette a művésznő 
közelsége, közvetlensége. Az irodalomóra után még hetekkel később is 
szeretettel és tisztelettel emlegették.

Palásthy Pál programfelelős

A romantikus reformkor Déryné életútján keresztül
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ISKOLAI HÍREK

Február 16án rigmusokkal, az előző héten olvasott ismeretterjesztő 
szöveghez kapcsolódó villámkérdésekkel, síppal, dobbal, kereplővel. 
Rákiabáltunk minden rosszat a kisképzősök által készített télbábunk
ra, majd a DÖK néhány képviselőjével kikísértük a Zagyva partjára, 
ahol jelképesen útnak engedtük. Legalábbis jövő télig…

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Lovászné Török Magdolna

A sportpályára érkezve megdöbbenve látom, hogy az a sok nyárfa, 
ami a lelátót és a pályát körülvette kivágva és egy rakásban van. Ahogy 
nézelődőm, megszólal mellettem egy ismerős hang:

– Tudod, ezek a fák már öregek voltak és balesetveszélyesek. Nekünk 
fontos a szurkolók és a sportolók biztonsága. Természetesen ültettünk 
helyettük csemetefákat, mert a sportlétesítmény környezete és szépsége 
nekünk is fontos.

Szóba elegyedek az ismerős hang tulajdonosával, aki nem más, mint 
a pálya gondnoka, Penczner László.

180 cm magas, pirospozsgás arcú, víg kedélyű ember. Rátérek, miért 
is kerestem fel.

Nem is kellett nagyon érdeklődnöm, már mondja is magától a kér
déseimre a választ.

PL: Egyke gyerekként születtem 1968. július 3-án. Az általános is-
kolát Jászfényszarun végeztem, itt is lakom a családommal. A szak-
mám autókarosszéria lakatos és hegesztő. Tizenkilenc évesen másfél év 
katonaság következett. Már óvodás koromban megszerettem a focit. 
A barátaim és még sokan mások is mondták, ennek a gyereknek jó 
a labdaérzéke. Nagyon fiatalon, Berényi Ferenc tanár úr javaslatára 
bekerültem az ifibe. Amikor először felvettem a kék fehér mezt, amire 
az volt írva, Lehel SC, II. Jászfényszaru, nagyon büszke voltam, és 
megmutattam a szüleimnek. Büszkeséggel töltötte el őket is, hogy a 
Jászfényszaru mezt viselem.

GR: Úgy tudom, két fiad van, akik szintén szeretik a labdarúgást.
PL: 1993-ban nősültem, négy évre, 1997-ben megszülettet Lackó, 

majd 2000-ben Vilmos fiam. Mondanom sem kell, hogy mindkét fia-
mat levittem a sportpályára. Én csak néztem őket, ahogy futkároznak 
és rugdossák a labdát. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a fiúk-
ba is belenevelem a futball szeretetét.

A Penczner gyerekek velem szemben ülnek. Mind a ketten fociz
nak, és már fiatalon szép eredményeket értek el. Lackó elmondta, 15 
éves koráig Jászfényszarun erősítette az egyesületet. Több külföldi lab
darúgó tornán is voltak velük. Legemlékezetesebb Dánia volt, ahol 

 14000en vettek részt. Jászberénybe igazolt, az NB II. utánpótlásban 
focizott négy évig. A megyei kiemelt bajnokságban sok barátot és 
tapasztalatot szerzett. Egy szezont Jászárokszálláson is töltött, majd 
Maklárra igazolt. Megkeresték Felsőtárkányról, ahol jelenleg is játszik.

Az iskoláit tudta folytatni a foci mellett, elvégezte az erősáramút, és 
érettségi vizsgát is tett Jászberényben. Nagyon örült, amikor felvették 
az Egri Eszterházy Károly Egyetemre.

GR: Lackó, vane köz
tetek egészséges verseny, 
hogy ki a jobb?

ifj. PL: Amikor fiatalab-
bak voltunk, volt köztünk 
versengés, de mostanában 
nincsen. De mondja el az 
öcsém, ő mit szól hozzá. 
Én nagyon büszke vagyok 
rá, mert ilyen fiatalon na-
gyon nagy eredményeket 
ért el. Ami bizonyítja, 
köztünk már nincs riva-
lizálás.

GR: Vilmos, mondd 
el, mikor szerettél bele e 
sportba és milyen eredmé
nyeket mondhatsz maga
dénak?

PV: Amikor már tudtam járni, édesapám elvitt a sportpályára, ettől 
a pillanattól szinte a labdával feküdtem és keltem. Nagyon hamar a 
jászfényszarui ifi Megyei I.-be, majd Jászberénybe, az NB II.-be kerül-
tem és itt a tanulmányaim mellett tudtam focizni.

Utána visszajöttem Jászfényszarura, és még mindig hazai pályán 
focizom.

Amikor megkérdeztem tőlük, a kezdő fiataloknak mit tanácsolná
nak, Lackó és Vilmos szinte egyszerre azt a választ adták, amit édesap
juktól hallottak, mikor még gyermekfejjel kezdték a futballt: tisztelet 
és szeretet a sport iránt.

GR: Köszönöm a beszélgetést. Azt kívánom nektek, hogy a fiatalo
kat neveljétek úgy, ahogy édesapátok nevelt benneteket. A labdarúgást 
vigyétek minél magasabb szintre, hogy minél több tehetséges fiatal 
kerüljön ki e sportból. Kép és szöveg: Glonczi Rudolf

Iskolánkban hagyományként elgondolkodtató, tanulságos, lelki táp
lálékként szolgáló történetekkel fogadtuk reggelenként a gyerekeket 
Sándorné Tóth Éva vezetésével, minden napra egyegy megvalósítan
dó célt kitűzve, így készülve húsvét ünnepére. A ráhangolódásban Ke
rekné Mihalik Judit rajzszakköröseinek faliújságon látható munkái is 
segítettek. Kotánné KovácsTímea

Mi is eltemettük a telet

Nagyböjt idején

Alázat és tisztelet a sport iránt

Penczner László a fiaival
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Cimbalmosok városnegyede

Márciusi könyvajánló a városi könyvtár állományából

Vajon vane még egy olyan része Magyarországnak – hovatovább 
bármely szeglete a világnak –, ahol egymáshoz sétatávolságban négy 
házban is felcsendül a cimbalommuzsika? Ugyan eltérő mennyiség
ben és minőségben zengenek a húrok, mégis tényszerű megállapítás, 
hogy Jászfényszaru József Attila útján három cím alatt, valamint a 

szomszédos Somogyi Béla úton is találhatóak hangszerek, játszanak 
a zenészek. A paletta igen széles, hiszen a kezdő lépéseket teszi meg 
Benedek Benett és Győri Olivér, jóllehet tanáruk – Unger Balázs – 
méltónak találta őket a Rácz Aladár Országos Cimbalomverseny első 
megmérettetésére, ahol kategóriájukban a második és harmadik helye
zést érték el. Kicsit tovább haladva Horváth Áron gyakorol a most már 
RajkóTalentum Tánc és Zeneművészeti Iskola növendékeként, aki a 
2016os Fölszállott a páva országos tehetségkutató verseny hangszeres 
kategóriájának győzteseként írta be magát a város történetébe. Az ire 
a pontot azonban az a család teszi, akik több generáción át hivatásként 

művelik ennek az ősi népi hangszernek csodaszerű megszólaltatását – 
erről mindenki meggyőződhet, ha egy forró nyári napon elsétál a nyi
tott ablakuk alatt: a legifjabb Ürmös Sándor 2019ben a Nemzetközi 
Cimbalomversenyen első helyezést ért el, édesapja pedig a Magyar 
Állami Népi Együttes zenekarának, valamint Pál István Szalonna és 
bandájának cimbalmosa. Áron hitelesítette számításaimat, miszerint 7 
cimbalom és 5 zenész lakik egymástól sétatávolságra.

Talán nem véletlen, hogy Rácz Aladár, aki világszerte szerzett hírne
vet magának és a hangszernek, szintén itt született a Jászságban, és a 
hangszer ősét Perzsiából, a jászok valószínűsített eredetének helyszí
néről származtatják. Talán az sem véletlen, hogy olyan oktatót tudhat 
magáénak az iskola, aki zenekarával tavaly Fonogram díjat nyert „Az 
év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma” kategóriában, és a Ma
gyar Nemzet szerint „trendivé tette a népzenét”, de ugyanilyen elhi
vatott az utánpótlás nevelésében is. Talán a világjárvány után méltó 
kifejezése lenne a szabad ünneplésnek egy utcakoncert megszervezése. 
(De ha még eljönnek a város máshol lakó cimbalmos tanítványai és a 
Cimbaliband, egy Guinnessrekord kísérlet is kikerekedhet a dolog
ból…) Talán… Győriné dr. Szabó Gabriella

A márciusi könyvajánlóhoz három igazi klasszikust választottam. 
Halhatatlan írók halhatatlan műveit, melyek egyszerre szépek és tragi
kusak. Mindhárom könyvben a főszereplő szeretetnyelve a cselekvés. 
Szavak helyett tettek, szerelem a fő motívum, ami hőseink életét meg
változtatja vagy tönkreteszi. Az egyikük akar és tud fejlődni, a másik
nak sikertelenségre van ítélve minden igyekezete.

Somerset Maugham: Színes fátyol
A könyv szép szerelmi történet és fejlődés

regény is. Főszereplője Kitty, az elkényeztetett 
gyarmatlakó hölgyek életét éli, naphosszat 
ráér, míg a férje dolgozik, ráadásul hamar 
rájön, hogy újdonsült férje, Walter tempera
mentuma, személyisége és viselkedése nem 
kedves számára, így talán nem meglepő, hogy 
viszonyba bonyolódik egy igen vonzó, határo
zott fellépésű, férfias, gyarmati tisztviselővel, 
aki – természetesen – nős. Amikor az affér 
lelepleződik, Walter úgy dönt, hogy Kínába 
utazik, egy kolera sújtotta vidékre, ahol a jár

vány megfékezésén dolgozik, és Kittynek más választása nem lévén, 
követnie kell őt.

S miközben férje és ő is minden egyes nap a halállal néznek szembe, 
Kittynek bőven van ideje átértékelni az életét, és elgondolkodni azon, 
hogy mit gondol magáról és másokról, azon, hogy mi a fontos az élet
ben, és azon, hogy hogyan volna érdemes élni. Érdeklődni kezd az 
őt körülvevő világról, és próbálja magát hasznossá tenni. Kórházakat 
látogat, ahol az árvákat próbálja felvidítani zongorajátékával, vidám
ságával, miközben tiszteletben tartja a férje áldozatkész munkáját a 
járvány megfékezéséért.

S a változással elkezdődik az egymásért, a kapcsolatért való küzdelem 
is. Maugham korának elismert útleírója, így olvasás közben magunk 
előtt láthatjuk Kína csodás tájait, másrészt remek emberismerő, éppen 

ezért nagyszerűen és hitelesen ábrázolja főhősei lelki fejlődését.
„A lassan folydogáló víz a mulandóság melankolikus érzését keltette 

fel a lélekben. Minden elmúlik, gondolta Kitty, elmúlik nyomtalanul. 
Az emberek olyanok, mint a vízcseppek ebben a folyóban, s oly közel 
egymáshoz s mégis oly távol egymástól, névtelenül folynakfolydogál
nak a mulandóság óceánjába. Ha minden oly rövid ideig tart és oly 
keveset ér, mi értelme van annak, hogy az emberek oly túlzott fontos
ságot tulajdonítanak a mindennapi élet dolgainak, s oly boldogtala
nokká teszik magukat és egymást?”

A történet végén nem várt fordulat következik be főhőseink életé
ben, nagyon lehet értük izgulni, nagyon lehet nekik drukkolni.

A regény szépséges erkölcsi és érzelmi utazás, melyből 2006ban 
John Curran rendezett új, nagyszabású filmet, Naomi Watts és Ed
ward Norton főszereplésével.

F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby
Ez az a kor, amikor dübörög a dzsessz, min

denki vadonatúj autókkal száguld, divatba jön 
a rövid haj, a ruhákon flitter, toll, boa. Az em
berek ész nélkül hajszolják az élvezeteket, el 
akarják felejteni a háború borzalmait. A nagy 
Gatsby egy életérzés, egy stílus, vágyálmak ki
pukkant buborékja.

Fitzgerald az elveszett nemzedék egyik írója, 
akire jellemző a kiábrándultság, az illúzióvesz
tés. A nagy Gatsby ezeknek a csalódástól átita
tódott éveknek a legmeghatározóbb regénye. 

Főszereplője Jay Gatsby, akit milliomosként ismerünk meg, New 
Yorki Long Islanden fényűző életet él pazar luxusvillájában, ahová 
mindenki vágyik, mert itt jelen van a társadalom színejava. Kerti par
tijai a legvonzóbb események, melyekre dőlnek a hívott és hívatlan 
vendégek.

(folytatás a 10. oldalon)

Portréfotók: Internet
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(folytatás a 9. oldalról)
A történet olvasása közben apránként ismerjük meg a főszereplő 

életútját.
A szegény sorból származó Gatsby beleszeret egy gazdag lányba, 

Daisybe; a háború elsodorja őket egymástól, s míg a fiatalember a 
tengerentúlon harcol, a lány férjhez megy egy faragatlan, ámde dús
gazdag emberhez. Hazatérése után Gatsby fanatikus akarással – és az 
eszközökben nem válogatva – vagyont szerez, hogy „méltó” legyen 
Daisyhez, és újra meghódíthassa az asszonyt.

Gatsby sóvárog a szépség, a szerelem után, és a Daisyért való küzde
lem a tragikusan végződő regény központi konfliktusa lesz.

Hamis csillogás, lelketlenség, feneketlen mélység, kiábrándultság és 
a lehetetlen megkísértése, nagyjából erről szól ez a könyv. Az ábrázolt 
miliő szép, vonzó és izgalmas, és mégis velejéig romlott, hősei valójá
ban ellenszenves, anyagias, számító alakok, akik mégis szerethetőek.

Olyan emberek története, akik „összetörnek dolgokat és embereket, 
s aztán visszahúzódnak pénzükbe és nemtörődömségükbe” és olya
noké, akiket mámoros nyári álmaik meggyőznek arról, hogy „milyen 
valótlan a valóság, és hogy a világ sziklaszilárdnak vélt biztonsága tün
dérszálakon nyugszik”.

Gatsby a legszomorúbb főhősök egyike, sorsa és története olvasás 
után keserű szájízt hagy, de édes lesz rá visszaemlékezni.

A történetet sokan filmre vitték, a legújabb feldolgozás 2013as, 
melyben Leonardo DiCaprio és Carey Mulligan szerepel.

Francoise Sagan: Jó reggelt, búbánat!
Sagan még csak 18 éves, amikor megírja 

ezt a regényt, ami diadalmenetben járta 
be Európát és Amerikát is. Az írónő új 
hangon tudott mondani valamit az ifjú
ságról, szerelemről, bánatról és a felnőtté 
válás szenvedéseiről, és mindezt nagyon 
finom és őszinte hangon. A könyvnek 
hamisítatlan francia bája van, és minden 
korosztály számára szól, a kamaszoktól az 
érett felnőttekig egyaránt.

A történet egyszerű, mégis tartogat meg
lepetéseket. Apa és lánya, Cécile tenger
parti nyaralásra indulnak. Az érettségin 
éppen elbukó, unatkozó tizenéves lány a 
lelkében tátongó űrt azzal próbálja kitöl

teni, hogy szórakozást kívánva apja kapcsolatait manipulálja, aki épp 
már változtatni szeretne kicsapongó életén, és elköteleződni kíván.

Cécile világából teljes mértékben hiányzik a stabilitás. Hiányzik az 
anya – és ezzel egy lehetséges iránytű –, mely után a világban igazodni 
lehetne. Az apa maga a megtestesült könnyelműség, aki félévenként 
vagy gyakrabban cserélgeti barátnőit, és tizenhét éves lányát, mint tel
jes jogú felnőttet dobja bele fényűző, nemtörődöm életébe.

A történet végén váratlan fordulat következik be, és azt hihetnénk, 
hogy hőseink fejlődésen mennek majd keresztül, változnak, éretteb
bek lesznek, aztán kiderül, hogy ez még sincs teljesen így, minden 
folytatódik ott, ahol abbamaradt, Cécile és apja minden további nél
kül átlépnek a történteken, s nem marad a tragédia után más, csak az 
időnként érzéseik között felbukkanó búbánat.

Ahogy Cécile mondaná: „…de olyan könnyű dolog engedni az ösz
tönöknek, utána pedig bűnbánatot tartani…”

Szép tavaszi napsütést és jó olvasást kívánok mindenkinek!
Bujdosó Katalin könyvtáros

Ahogy a nyelv, úgy az olvasói szokások is folyamatos átalakulásban 
vannak. Sokan, sokszor jósolták már a papír alapú könyvek halálát, 
illetve a könyvtár alapfogalmának eltűnését. Ez azonban még sincs így, 
egyelőre.

„Mára kijelenthető, hogy az ebook forradalom korántsem rengette 
meg annyira a világot, mint ahogy arra sokan a 2010es évek elején 
számítottak: bár egyre nagyobb teret nyer az egyértelműen környezet
tudatosabb új formátum, a hagyományos könyvek makacsul tartják 
magukat az eladási statisztikákat tekintve. 2019ben például az egye
sült államokbeli kiadók összesen 26 milliárd dollárnyi bevételének el
enyésző része, csupán 2,04 milliárd dollár származott az elektronikus 
könyvek eladásából.” (1.)

A papír alapú könyvek iránti rajongást semmi sem bizonyítja job
ban, mint a rengeteg olvasóklub, olvasáshoz, könyvekhez kötődő 
Facebookcsoport, különféle könyves hashtagek gyűjteménye az 
Instagramon. A járvány miatti zárvatartás megnehezítette ugyan a 
könyvekhez való fizikai hozzájutást, viszont növelte az olvasási kedvet. 
A tavalyi őszi hullámmal könyvtárunk is üzemeltetett cserepontot, 
kéthetenkénti kölcsönzési alkalomra beállva, ez nagy sikert aratott, 
alkalmanként átlagosan 50 olvasót tudtunk kiszolgálni. Minden kor
osztály képviseltette magát ezen alkalmakon, jól működött az előze
tes összekészítés kérése, az idősebbek telefonon kerestek minket, a 
fiatalabbak emailben vagy a könyvtár Facebookoldalán üzenetben. A 
bejárati ajtónál való csere a gyerekeket viselte meg legjobban, mert 
számukra a könyvtárban töltött idő a válogatás, a játék ideje is volt.

A válogatást sok olvasónk ránk bízza, hiszen az évek során sokak 
ízlését megismertük, tudtunk olyanokat összekészíteni, ami örömet 
okoz. A válogatás aktusa, a könyvespolcok közötti bolyongás, a köny
vek illata azonban majdnem mindenkinek hiányzik.

A személyes válogatás hiányát online módon az új könyvek rendsze
res közzétételével tudtuk enyhíteni, minden hónapban van új könyves 
album a felnőtteknek és gyerekeknek is a Facebookoldalunkon.

A beszerzéseinket nagyban meghatározzák az olvasók által kért, igé
nyelt könyvek. Az ő kéréseiket pedig az online térben megjelenő olva
sási, könyves kihívások, a kiadói reklámok, tévéműsorok, podcastek, 
ismert emberek ajánlói. Mi magunk is tagjai vagyunk több könyves 
fórumnak, követjük a trendeket. A könyvtár is rendelkezik saját ki
hívásos csoporttal, itt direktben tudnak kérni és ajánlani könyveket 
nekünk és egymásnak a kedves olvasók.

A jászfényszarui könyvtár sem lóg ki a sorból, körülbelül ugyanazok 
a kötetek toplistásak nálunk, mint máshol az országban. A felnőttek 
közül legtöbben a krimit és a romantikát keresik, illetve az életrajzi 
jellegű köteteket, pszichológiai témájú szakkönyveket, valamint a 21. 
Század Kiadó, Könyvmolyképző és az Álomgyár Kiadó soksok köte
tét. A 3 kiadó kiemelten jó marketingtevékenységet végez, amely meg 
is látszik az olvasói kérések számában. Tavaly az alábbi kötetek voltak 
a legnépszerűbbek:

Edith Eva Eger: A döntés, OrvosTóth Noémi: Örökölt sors, Bauer 
Barbara és Fábián Janka minden kötete, Belinda Alexandra kötetei, 
Danielle Steel regényei, R. Kelényi Angelika kötetei, Eva García Sáenz 
de Urturi: A fehér város csöndje, Steve Berry kötetei, Lee Child köte
tei, J. D. Robb kötetei, Frei Tamás: Bábel című könyve.

A szépirodalmi polcokról Szabó Magda köteteit, Náray Tamás: 
Zarahtrilógiáját, F. Várkonyi Zsuzsa: Férfiidők lányregényét, Stacey 
Halls: Familiárisokját, Fredrik Backman köteteit választották ki leg
többször.

Az ifjúsági polcokról a kötelező olvasmányok mellett a fantasy, a ro
mantika témaköre a népszerű, pl. Sarah J. Maas Üvegtrónsorozata, 
Christelle Dabos – A tükörjáró sorozat, de kedveltek Colleen Hoover 
könyvei is.

A gyermekek körében a képes, kihajtógatós Mit? Miért? Hogyan? és 
a Mi micsoda? sorozat kötetei a legkedveltebbek, valamint amelyek
ben a gyerekkorban előforduló „problémákat” jelenítik meg a szerzők 
főként Bartos Erika, Marék Veronika, Vadadi Adrienn, Finy Petra, 

Mit, miért és hogyan olvasunk?
Az online közösségi tér befolyása

az olvasási szokásokra

Előző lapszámunk 15. oldalán tettük közzé először felhívásunkat. 
A megyei Prímadíj jászfényszarui jelöltjeire, Nagyné Török Zsóka 
fazekas népi iparművészre és Erdei Gáborra, a Jászsági Térségi TV 
szerkesztőjére lehet szavazatokat küldeni az Új Néplapban található 
szavazólapon.

Határidő: 2021. május 15.

Még lehet szavazni a fényszarui 
jelöltekre!
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Csapody Kinga, Bori és Berci füzetek a legnépszerűbbek. A kisiskolá
soknál pedig a Pagony, Móra Kiadó Most én olvasok! Már én is tudok 
olvasni! sorozat köteteit szeretik a legjobban. Ezen kívül Az egy ropi 
naplója, Zizi naplója, Pálcikakutya sorozatok újabb és régebbi példá
nyai is töretlenül népszerűek voltak.

A koronavírusjárvány az olvasási szokásokon is változtatott, a sza
badidős tevékenységek közül az olvasás helye megerősödni látszik. 
Sokan könnyedebb olvasmá
nyokat választottak ebben az 
időszakban, ezzel elűzve a de
pressziót, a kilátástalanságot. 
Megfigyelhető egyidejűleg az 
a tendencia is, hogy fontos 
lett az elmélyülés, lelassulás 
is, mely a szépirodalmi olvas
mányoknak kedvezett, sokan 
újra olvasták régi nagy szép
irodalmi élményeiket, vagy 
választottak a kortársak közül. 
Az online könyves tér szerepe 
2020. év során extrán felerő
södött, a könyvekhez kapcso
lódó élményeink, választása
ink kikerülhetetlen felületévé 
vált, ennek voltak pozitív és 
negatív vonzatai is. Mi könyv
tárosként azt látjuk, hogy minden megosztás, ajánlat, amellyel az iro
dalmi ízlést formálhatjuk lehetőség és felelősség is egyben. Ezzel pedig 
élnünk kell!

„Minden (...) könyvnek lelke van. Mindegyikben benne rejtőzik an
nak a lelke, aki írta, és mindazoké, akik olvasták, átélték és álmodtak 
róla. Ahányszor csak valaki a kezébe vesz egy könyvet, s tekinteté
vel átfutja lapjait, a könyv szelleme újraéled, erőre kap.” (Carlos Ruiz 
Zafón)
Felhasznált irodalom:
1. https://chikansplanet.blog.hu/2020/03/06/olvasasforradalom_e-book_

vs_papir_alapu_konyv
Nagy Ildikó könyvtáros

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.

Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de emailen is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.

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

Hírek az Idősek Otthonából
2021. február 19én lakóink és dolgozóink megkapták a 

COVID–19 elleni védőoltás második adagját. Az oltottak több
sége jól viselte az oltás utáni reakciókat, többségében az oltás 
helyének érzékenysége, kar és izomfájdalom, láz jelentkezett.

Az új koronavírus megjelenése óta betartottuk és betartjuk a 
szigorú járványügyi előírásokat, de sajnos így sem tudtuk elke
rülni, hogy intézményünkbe ne jusson be a vírus.

Pár nappal az oltás után néhány lakónk és dolgozónk korona
vírus tesztje pozitív lett. Jelenleg láztalanok, és kezdik jobban 
érezni magukat. Egy lakónkat ápolják kórházban a fertőzés mi
att, neki súlyos, krónikus betegségei vannak, de már ő is javul, 
és hamarosan visszatérhet hozzánk. Szerencse a szerencsétlen
ségben, hogy lakóink 
és dolgozóink többsége 
megkapta a védőoltá
sokat az új koronavírus 
ellen, így a betegséget 
enyhe tünetekkel átvé
szeltük.

Az idősek – és mi is – 
egyre nehezebben viselik 
a kényszerű bezártságot, 
a „covid kifáradás” tüne
tei már nálunk is jelent
keznek. Az egyre javuló 
idő, a tavasz, a napsütés 
csalogatna bennünket a 
természetbe, szeretnénk 
már a városban sétákat 
tenni, találkozni és megölelni szeretteinket, szabadon járnikel
ni. A mentális kifáradás miatt nagyon nehéz a lakók érdeklődé
sét felkelteni, még a régen szeretett programok is elveszítették 
vonzerejüket.

Bizakodunk, hogy ez a nehéz időszak hamarosan véget ér, és 
visszatérhetünk a régi kerékvágásba.

Kép és szöveg: Reichenbergerné Anita
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Folytatódik a Színház másképp programsorozat
A művelődési ház Facebookolda

lán 2021. április 16án megosztjuk 
Illyés Gyula: Tűvétevők c. paraszt
komédiáját a Fortuna Együttes 
előadásában. Havonta szembesü
lünk azzal, hogy ugyan személye
sen nem lehetünk részesei színházi 
produkcióknak, de milyen jó, hogy 
előkerülnek régi felvételek, ame
lyek mégsem hagynak bennünket 
színházi élmény nélkül. Köszönjük 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozóinak, a FÉBE 
archívumának, valamint Réz Ber
toldnak a felvételek digitalizálását 
és vágását, előkészítését!

A fortunások először 1979ben 
állították színpadra a fent említett művet, amellyel eljutottak az ország 
legkülönbözőbb pontjaira és a kisvárdai fesztiválra is. Ebben az idő
szakban még nem készültek előadásainkról videófelvételek, így Basa 
Éva emlékeire és fotóira támaszkodva néhány név az akkori szerep
lők közül: Zsólyomi Katalin, Tamus Angéla, Basa Éva, Bordás Gyula, 
Ágoston László, Pintér Gábor, Karizs Mária, Langó Mária, Lukács Pál, 
Kubala Antal, Nagy László (ők láthatók a képen).

A Fortuna Együttes fennállásának 20. évfordulójára, 1992ben a 
színjátszók egy újabb generációja dolgozta fel ismét a Tűvétevőket. A 
Facebookon közzétett felvétel 1993. nyarán a határon inneni és túli 
pedagógusok számára megrendezett III. Bakancsos táborban készült, 
a Kisiskola tornatermében. A darabot Kovács Andrásné, Rozika néni 
rendezte.

Szereplők:
Gazdáné: Magyar Krisztina
Gazda: Boda Krisztián
Örömanya: Kiss Mária Magdolna
Örömapa: Kun Zsolt Gábor
Menyasszony: Langó Adrienn
Vőlegény: Boda Tamás
Vargalegény: Nagy István
Vőfélyek: Donnert Richárd és 
Langó Péter
Szolgálók: Gyetvai Mónika és 
Földvári Mónika
Násznép: Balogh Ida, Kiss Melin
da, Mészáros Zsófia, Pál Madléna, 
Péter Annamária
Súgó: Jakus Tímea

Milyen érzés egy közel 30 éves 
felvételt visszanézni, akkori önmagunk fizikai valójával szembesülni, 
fiatalkori játékunk kiforratlanságát felidézni? Meglepő, humoros és 
nosztalgikus. Vannak mondatok, amelyek ennyi idő után is a fülünk
be csengenek, jelenetek, amelyek évtizedek elteltével is olyanok, mint
ha csak „tegnap” játszottuk volna.

Bízom benne, hogy a játszók számára is olyan nagy élményt fog 
jelenteni e darab újbóli átélése, önmaguk felismerése, mint amilyen 
kedves emlékek bennem felszínre törtek, s az érdeklődő nézők is jól 
szórakoznak majd!

Remélem, hamarosan már valódi színpadon, személyesen is találkoz
hatunk. Színjátszó társaim nevében is nyilatkozom: mi már nagyon 
várjuk!

Magyar Krisztina

Humorista Fényszarun
Szobácsi Gergő stand up komikus a Dumaszínház társulatának 

tagja. Néhány éve búcsút mondott Budapestnek, a panel életnek, 
és városunkba költözött.

Mit tudhatunk rólad? Miért Fényszarut választottad?
Azért választottuk Fényszarut, mert nagyszüleim, szüleim is itt lak

tak, sőt még nővérem is itt született. Én már Budapesten, 33 éves 
koromig ott is éltem. A nagyszülői ház megmaradt, gyerekkoromban 
minden hétvégén lejártunk a szüleimmel, egész nyári szüneteket töl
töttem itt. Szüleim nyugdíjba vonultak, már nem nagyon jártak le 
kertészkedni, itt állt üresen a ház, ezért úgy gondoltuk, ide költözünk.

Hogyan indult a pályád?
2010ben egy barátom unszolására jelentkeztem a Dumaszínház két

hetente megrendezésre kerülő tehetségkutatójára, ami azóta is műkö
dik (amikor éppen nincs világvége), és bárki jelentkezhet. Voltak már 
akkor is kis hétköznapi megfigyeléseim, amiket elmondtam neki, és 
ezeken ő elég jókat szórakozott. Évekig rágta a fülemet, hogy menjek 
el szerencsét próbálni, de én ellenálltam, mondván, hogy ő elnevetgél 
ezeken a kis poén csírákon, de az még nem biztos, hogy ez találkozik 
a közönség igényeivel, de hajthatatlan volt. Így aztán beadtam a de
rekam, és jelentkeztem. Gondoltam, majd leégek 80 ember előtt, de 
legalább belátja, hogy nincs nekem ehhez tehetségem, és békén hagy. 
Aztán 2010 májusában elmentem a Godot Dumaszínházba, kiálltam 
a színpadra, és legnagyobb meglepetésemre sikerem volt. Aznap este 
szerelemmé vált a műfaj.

Milyen témák foglalkoztatnak leginkább?
Leginkább a hétköznapi dolgok foglalkoztatnak, amik körülöttünk 

vannak. Nem hiszek abban, hogy nekünk kell megváltani a világot. 
Sokkal jobban szeretem csinálni is, meg hallgatni is azt a humort, ami 
elfedteti velünk 12 órára azt a rengeteg rossz dolgot, ami a világban 
van. Éppen ezért én már nem is nagyon foglalkozom pl. politikával. 
Ha foglalkoztam vele régebben, az is inkább szerkesztői elvárás volt a 
Showder Klubban.

Humoristaként hogyan éled meg a vírusos időszak negatív hatásait?
Most már rendkívül nehezen. Tavaly az első pár hétben még élvez

tem, hogy itthon vagyok, 
de most már még a hosz
szú autópályázás is hi
ányzik. Ráadásul nagyon 
rosszul érint, hogy látom 
elsorvadni azt, amiért én 
10, a Dumaszínház pedig 
lassan 20 éve dolgozik.

Több rövid videót is 
láthattunk a karantén 
idejétől fogva, amit vá-
rosunkban készítettél. 
Honnan jött az ötlet, 
hogyan fogadta ezeket a 
kisfilmeket a közönség?

A videózás gyakorlatilag a vírus egyetlen pozitív hozománya. Az első 
karantén alatt az Internet maradt az egyetlen módja annak, hogy kap
csolatban maradjunk a közönségünkkel, és erre remek formátum a 
videó. Elkezdtem kis karanténvideókat gyártani, és időközben rájöt
tem, hogy nagyon élvezem, és nem fogom abbahagyni akkor sem, ha 
egyszer túl leszünk ezen.

Min dolgozol mostanában?
Elindítottam egy YouTube sorozatot NonStop Műszak címmel, 

ami szintén a hétköznapi életünket dolgozza fel, érdemes feliratkoz
ni a YouTube csatornámra. Emellett ugyanezzel a címmel indul majd 
szeptembertől egy új önálló estem a Dumaszínházban, ha az Isten és a 
járványhelyzet is kegyes lesz hozzánk.

Mennyire jellemzi a humor a hétköznapjaidat, a családi életedet?
Ahogy egy régebbi interjúban a riporter hölgy írta: „Szobácsi Ger

gő az életben nem tolakodóan humoros”  ez szerintem jól illik rám. 
Nem vagyok a társaság középpontja, én ezt a színpadon maximálisan 
kiéltem. De gondoljunk bele, ha az életben is folyton én beszélnék, 
és nem hallgatnék másokat, nem lenne miről beszélnem a színpadon.

Földvári Edit
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Ünnepeink másképp
A járványhelyzet miatt újra kellett gondolnunk ünnepeinket is.
Március 15-én online megemlékezésre hívtunk mindenkit. Megosz

tottuk a művelődési ház közösségi oldalán az Iglice Gyermeknéptánc 
Együttes korábbi évben készült Péter Szilárd és Havrán Bettina szer
kesztette ünnepi műsorát, valamint Majzik Petra középiskolás vers
mondó előadásában Petőfi: Föltámadott a tenger című versét. Nemze
ti ünnepünkön sokan követték bejegyzésünket.

Április 2-án hagyományosan huszár díszszemlével ünnepeljük Jász
fényszaru várossá avatásának évfordulóját. Az idén sajnos ez is elmarad. 
Nem megyünk el azonban szó nélkül e neves esemény előtt, hanem 
megosztjuk az 1993. április 2án, a városavató ünnepségen készült fel
vételt. A számunkra jeles eseményen Göncz Árpád köztársasági elnök 
is részt vett, amely nagyon nagy megtiszteltetés volt a városnak.

Hagyományosan május 1-jén ünnepeljük a város napját. Ebben az 
évben ez is másképp lesz. Olyan programokra hívjuk a város lakossá
gát, amellyel nem veszélyeztetjük egészségüket. Sőt! Szeretnénk hozzá
járulni annak megőrzéséhez.

Ezért várjuk mindazok előzetes nevezését, akik szívesen vesznek részt 
a II. Fényszarui Családi és Egyéni Kerékpáros Teljesítménytúrán, 
amelynek fődíja egy kerékpár! A város főterén megtekinthetik majd 
Jászfényszaru májfáját, valamint májusfadíszítő versenyt hirdetünk. 
S hogy művészetek nélkül se maradjanak, új kollekcióval jelentkezik a 
Zilahy Szabadtéri Tárlat a Kisiskola falán. Ha a járványhelyzet enge

di, a Régi Kaszinóban is nyílik új kiállítás. Amennyiben lehetőség lesz 
rá, további programok is várják majd a város lakosságát.

Természetesen minden program megvalósítása az aktuális járvány
ügyi helyzettől és szabályoktól függ! A részletekért figyeljék közösségi 
oldalainkat, honlapjainkat! Katinka

Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár díjazza a legszebb, a legötletesebb és a leg
autentikusabb májusfát 2021. május 1jén. Nevezés a www.jaszfenymuvhaz.hu honlapról és az intézmény Facebookoldaláról 
letölthető Googleűrlapon 2021. április 26-ig. A beérkezett nevezések alapján az önkormányzat biztosítja a májfát, amelyet előző 
napon lehet átvenni. A zsűri május 1jén 9 órától keresi fel a megadott címeket. Eredményhirdetés online! Részletek a honlapon 
és a helyi közösségi médiában! Tartsuk meg hagyományainkat!

Szerezzen örömet kedvesének és nyerjen!
Város napja másképp – Májfadíszítő verseny felhívás

A tésztához 10 dkg porcukrot, egy tojást és egynek 
a sárgáját, egy evőkanál mézet és 5 dkg margarint 
kikeverünk, majd hozzáadunk 25 dkg lisztet, mely
ben elkevertünk egy kiskanál szódabikarbónát. Két 
részre osztjuk és kinyújtjuk. (sütőpapíron szoktam 
nyújtani, és azzal teszem a tepsibe). 200 fokon kb. 
23 percig sütjük. A krémhez először két evőkanál 

lisztet elkeverünk kettő csomag vaníliás pudinggal, majd három tojássárgájával, 
és apránként – folyamatos keverés közben – hozzáadunk egy liter tejet, vigyáz
va, hogy ne legyen csomós. Ezután tűzön sűrűre főzzük, majd kihűtjük. Néha 
keverjük meg. Amíg hűl a krémünk, 20 dkg margarint habosra keverünk 15 
dkg porcukorral és 2 csomag vaníliás cukorral. Ha kihűlt a pudingos krémünk, 
összekeverjük a cukros margarinnal. A krémet rákenjük az egyik lapra, majd 
erre jön 0,5 liter kemény habbá vert tejszín. Végül ráhelyezzük a másik lapot, 
amit előre felkockázhatunk a könnyebb szeletelés miatt. Hűtőben legalább egy 
éjszakát állni hagyjuk. Elkészíthetjük úgy is, hogy a porcukrot teljesen kihagy
juk belőle. Érdemes kipróbálni, mert nagyon finom így is!  -bzs-

Három tojássárgáját három 
evőkanál cukorral habosra ke
verünk. Apránként hozzáadunk 
három evőkanál lisztet és egy 
evőkanál kakaót, majd óvatosan 
beleforgatjuk a három tojásfe
hérje felvert habját.

A masszát sütőpapírral bélelt 
tortaformába, vagy kisebb tepsibe öntjük, és 180 fokon kb. 
20 perc alatt megsütjük. A krémhez három deci tejben elke
verünk egy vanília pudingot, három evőkanál cukrot és egy 
evőkanál kakaót, majd sűrűre főzzük. A tűzről levéve beletör
delünk tíz deka étcsokoládét, és addig keverjük, még fel nem 
olvad. Ha a krém kihűlt, hozzáadunk húsz deka margarint, 
és jó habosra keverjük. A tésztára kenünk egy kis krémet, 
beleszórjuk a meggyet, és rásimítjuk a többi krémet. A tetejét 
csokimázzal vonjuk be. -bzs-

Felhő szelet Lúdláb szelet

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Göncz Árpád köztársasági 
elnök, dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő
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Negyedszázada alakult meg a Szűcs Mihály Huszárbandérium
A Boldogot Jászfényszaruval összekötő út ünnepélyes átadásán, 

1995. október 20án ezen ünnepség alkalmával először mutatkozott 
be a Jászfényszarui Lovas Bandérium, melynek akkori tagjai Ézsiás 
Vencel, Bali Béla, Kiss P László, Pintér Ildikó, Nagy Tibor és Ru-
bint József voltak.

A tagok száma tovább gyarapodott, és 1996. március 17-én a Vá
rosháza Dísztermében 13 fő szabad elhatározásából kinyilvánítot
ta, hogy a szülőföld és őseik szeretetétől indítattva a FÉBE keretében 
önálló csoportként létrehozza a Szűcs Mihály Huszárbandériumot.

A csoport célja többek között a Jászság és Jászfényszaru régi hu
s z á r b a n d é r i u m i 
hagyományainak 
ápolása, feleleve
nítése, megőrzése 
magunk és utódai
nak gazdagodására. 
A jász huszár, mint 
a szabad redemptus 
jászok ősi szimbó
lumának tudatosí
tása, a jász öntudat 
felelevenítésének 
segítése, ösztönzése. 
A huszárbandérium 
névadójának, Szűcs 
Mihály bandériumi 
főhadnagy munkás
ságának, emlékének 

ápolása. A város és az egyesület rendezvényeinek színesítése, tartalma
sabbá tétele. Jászfényszaru város jó hírnevének öregbítése.

Az alakuló ülésen az előkészítésben, szervezésben meghatározó részt 
vállaló Ézsiás Vencelt választották meg a bandérium kapitányának. 
Jelenleg hagyományőrző huszár őrnagyként irányítja a közösséget.

A jászfényszarui huszárok évente általában 4050 rendezvényen 
vesznek részt, több európai országban képviselték hazánkat és szűkebb 
pátriánkat, a Jászságot, Jászfényszarut. Jártak Ausztriában, Csehor
szágban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában 
(ahol testvérszervezetük is van), 
Olaszországban, Németország
ban, Franciaországban, Lengyel
országban, Belgiumban, Finn
országban, de eljutottak San 
Franciscóba (USA) is.

Szakmai munkájuk elismerését 
jelentette, hogy a bandérium
ból 2001 és 2004 között öt fő 
szolgált a Magyar Köztársaság 
Nemzeti Lovas Díszegységében, 
amely a köztársasági elnök házi 
ezrede. 2003tól a Gödöllői 
Királyi Kastély a fényszarui hu
szárokat házi ezredévé fogadta, 
évente 58 alkalommal színesí
tik, teszik tartalmasabbá a kasté
lyi rendezvényeket. Huszárként szerepeltek a Hídember című magyar 
játékfilmben és a Sisi életét feldolgozó német történelmi filmben. 
2008ban és 2009ben újabb szakmai elismerést jelentett számukra, 
hogy a Nemzeti Vágta országos rendezvényen a versenyzők és győzte
sek díszfelvonulását vezették.

2006. augusztus 19-én megalakulásuk 10 éves jubileuma kapcsán 
a városi ünnepség keretében Jászfényszaru Város Önkormányzata 
Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesítette a közössé-
get. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete pedig a Szűcs Mihály Huszár
bandériumnak csapatzászlót ajándékozott. A zászlóanyai feladatokat a 
felszentelés alkalmából Wittner Mária országgyűlési képviselő látta el.

2012től több alkalommal augusztus hó 18. napján a fényszarui és a 
szlovén huszárok a császár születésnapjának tiszteletére Bad Ischlben 
megrendezett katonai parádén vettek részt.

A FÉBE – a huszárbandérium kapcsán – 1996 óta tagja a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek (MHKHSZ), ahol 
Ézsiás Vencel az egyik választott 
alelnöki tisztséget látja el. Mun
kája elismeréseként honvédelmi 
miniszteri kitüntetést, a belügy
minisztertől pedig Arany Gyűrű 
emléktárgyat kapott.

A Szűcs Mihály Huszárbandé
riumból került ki Ézsiás István 
személyében a jászfényszarui 
Jász Világtalálkozó alkalmából 
1998-ban az első jászkapitány, 
de szintén ő töltötte be először a 
jászkun főkapitányi tisztséget 
is. Emeritus jászkapitány, illet
ve főkapitányként meghatározó 
személye a kapitányok tanácsá
ban. A huszárbandérium szak
mai munkájának szervezésében 
is jelentős érdemeket szerzett. 
A Szűcs Mihály Huszárban
dériumban nevelődött huszár
rá, közösségi emberré Ézsiás 
Barnabás, akit 2018ban a 
jászfényszarui Jász Világtalálko
zón megválasztottak a legfiatalabb jászkapitánynak.

Az elmúlt huszonöt évben 10 főtől kellet örökre búcsút venniük, 
mely jelentős veszteséget jelentett a közösségnek is. A Szűcs Mihály 
Huszárbandériumhoz csatlakozott a helyi jász asszonyok közössége, 
színesítve, tartalmasabbá téve programjaikat.

Az utóbbi években munkájuk középpontjában a fiatalok hazafi
as nevelése, a huszárság történetének hiteles megismertetése áll. Az 
országon belül és határainkon túl óvodákban, iskolákban, ünnepek 
kapcsán, országos programokon foglalkoznak a jövő nemzedékével.

Széles körű kapcsolatrendszerrel, együttműködéssel rendelkeznek.
Az elmúlt évben, és jelenleg is, a pandémia miatt programjaikat nem 

tudták megvalósítani, a rendezvények elmaradtak, illetve elmaradnak. 
Néhány kisebb szabadtéri programban működtek közre.

A negyedszázados jubileum kapcsán a MHKHSZ részéről a szövet
ség tiszteletbeli elnöke, Győrffy-Villám András hő. dandártábornok 
és az elnök, Székely Tibor hő. huszár ezredes (akik több alkalom
mal személyen vettek részt jászfényszarui programokon) gratuláltak 
az elért eredményekhez. Az állomány minden tagjának, segítőinek, 
támogatóinak további sikereket kívántak a magyar huszárok hagyo
mányainak megőrzéséért, gyarapításáért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a jubileum kapcsán a közösség 
tiszteletére emlékbélyeget jelentet meg.

Erőt, tisztességet huszárok! Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-archívum

A Szűcs Mihály Huszárbandérium
ünnepi állománygyűlése a művelődési házban

– 2005. 02. 13.

Kis huszárok Szűcs Mihály
(1823–1903) évfordulós

megemlékezésen a Felső temetői 
kápolna előtt – 1998. 10. 04.

Tavaszi hadjáratra emlékező felvonulás Hatvanban – 2015. 03. 28.

A boldogi kövesút avatásán már 
dobolt Zsámboki Zsolt, a későbbi 

huszár, a városi lovas rendezvények 
főszervezője – 1995. 10. 20.
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Hírek a kultúrházból

A fényszarui
művésztelepen jártam III.

Az év eleje mindig tevékeny 
időszak életünkben, hiszen a 
statisztikák, beszámolók, éves 
városi programok összeállítása, 
a munkatervek, költségvetés elő
készítése pontos munkát igényel. 
A márciusi teljes zárásig hetente 
két délután helyet adtunk a mű
vészeti iskola néptánctagozata 
óráinak. Hogy kihasználjuk a lá
togatók nélküli időszakot, előre 
hoztuk a tervezett karbantartási 
munkák egy részét. Így készült 
el nemrég a nagyterem parket
tájának csiszolása, lakkozása, a 
mosdók zárcseréje. Folyamatban 
van a sérült asztallapok javítása, cseréje, s készülünk egy klubterem és 
a színpad festésére, hogy tiszta és minél szebb körülmények fogadják 
majd vendégeinket. Megérkeztek a klubterembe szánt új székek is.  
Intézzük pályázatainkat, egyeztetjük, s előkészítjük éves programja
inkat. A Déryné programon keresztül már 6 profi színházi előadást 
kötöttünk le 2021re, amiből 4 gyermekeknek szól majd. Most dol
gozzuk fel a kulturális kérdőív adatait. A könyvtárban folytatódik a 
háttérmunka, a korábban leselejtezett könyvek céduláit emeljük ki a 
katalógus fiókokból abc és szakrend szerint. 

Az online programok előké
szítése, szervezése ugyanolyan 
figyelmet és időt igényel, mint
ha személyes jelenléten alapuló 
programra készülnénk. Egy új 
területen kezdünk egyre ottho
nosabban mozogni. Reméljük, 
hogy a helyi kulturális értékek 
közzétételével is számos köve
tőnk elégedett. 

A járványhelyzetben, ahol szükség van rá, segítünk. Az iskolában 
takarítással, a városi védekezésben pedig maszkok széthordásával, tele
fonos kampánnyal járultunk hozzá közös ügyünkhöz, a megelőzéshez.

Az elmúlt év számvetésének néhány adatát itt is szeretnénk meg
osztani az olvasókkal.

Aki több információra kíváncsi, látogasson el honlapunkra.
Az elmúlt évben számos tervezett és nem várt karbantartási, felújítási 

munka folyt a művelődési házban, amelyből a GAMESZ is kivette 
részét. Teremfelújítások, új bútorok beszerzése, vízrendszer felújítása 
adott feladatot sok embernek. Új koncepcióval rendeztük át a Kiss 
József Helytörténeti Gyűjteményt, ahol a két hátsó helyiség is meg
újult a mázolással. 

Több mint 4 millió forintot sikerült pályázat útján nyernünk, ami 
költségeinknek 5,2 %a. Ez szép eredmény kulturális területen. A sok 
zárva tartás ellenére új ismeretek átadására 25 alkalommal került sor, 
amellyel 720 látogató élt. 6 képzést 92 alkalommal 76 fő vett igénybe. 
10 kiállításunkat több mint 3000 fő láthatta. Mindösszesen a 3 nyelvi 
klubbal együtt 28 állandó közösség művelődött, élt közösségi életet 
intézményünkben 2020ban. 14 fizetett és 14 önkéntes csoportvezető 
segítette munkánkat. Ebből 10 közösség online is folytatta tevékeny
ségét, s a többiekkel is tartottuk a kapcsolatot, hogy segítsük „túlélé
süket”. Ezen túl iskolaidőben a művészeti iskola néptánc tanszakának 
3 csoportja is itt próbált. 

Kiállítások, műsorok, rendezvények mindösszesen: 28 alkalom, 
14.658 látogató. Itt látható leginkább a pandémia okozta visszaesés. 
31 külső csoport programjának adtunk helyet 57 alkalommal, amely 
2355 látogatót jelentett. Két egyegy hetes sikeres tábort bonyolítot
tunk le, ami mintegy 120 főt érintett. 4 online rendezvény 11.132 
emberhez ért el. Az elért emberek száma havonta 60008000 fő között 
mozog attól függően, hogy fute éppen online játékunk. A bejegyzé
sekhez kapcsolódó aktivitás havonta 2700 és 4200 között mozog. 

Könyvtárunk látogatottsága a vártnál kevesebbel csökkent, kölcsön
zés terén csaknem megtartottuk a pandémia előtti helyzetet.

A beszerzett állomány: 859 kötet könyv, DVD, diafilm, hangoskönyv: 
16 db, és 90 féle folyóirat. Kölcsönzött dokumentumok száma átlago
san havi 400, éves szinten 5521 db. Ezt annak is tulajdonítjuk, hogy 
a könyvtár állománya állandóan frissül, és ezáltal vonzóbb az olvasók 
számára. Szolgáltatásaink bővültek, s 49 új olvasó iratkozott be. Ak
tív közösségek alakultak ki a közösségi médiában, 11 online játékot 
bonyolítottunk a könyvtári oldalon nagy sikerrel, a könyvtári honlap 
84 helytörténeti blogbejegyzéssel gazdagodott, 1000 db textlib rekord 
készült el pluszban. 10 szakdolgozatírót, illetve továbbtanulót segítet
tünk a számos könyvtárközi kölcsönzés segítségével. 

2020ban a pandémiás időszak miatti új kihívásoknak igyekeztünk a 
lehető legjobban megfelelni. A rendezvények szervezését 8090 %os 
készültségi fokban kellett leállítani, ha lehetőségünk adódott volna rá, 
bármelyiket meg tudtuk volna rendezni. A lemondásokból említésre 
méltó anyagi kárunk nem keletkezett, a befektetett munka veszett kár
ba. Lelkileg megterhelő volt számunkra, hogy előkészületeink ellenére 
a sok rendezvény, program elmaradt. A zárvatartási időket kihasznál
tuk a felújítási, karbantartási munkák, a háttérmunkák elvégzésére, 
átszervezésére.

Összességében mind a tárgyi feltételek javításában, mind a tartalmi 
munkában a tervekből teljesítettük a pandémiás helyzetben megva
lósíthatókat. Összlátogatói létszámunk 27.794 fő + 19.783 könyv
tárhasználati alkalom = 47.577 fő, amely az adott helyzetben jónak 
mondható. Profiljaink követőinek száma: művelődési ház 1671 fő + 
könyvtár 1561 fő = 3232 fő, amely jelentősen megnövekedett az elő
ző évekhez képest. Rugalmasan és kreatívan reagáltunk az állandóan 
változó körülményekre. Egyre biztosabban használtuk az online teret 
kulturális céljaink megvalósítására. Ez nagy tanulási folyamat nekünk 
is. Szakmai körökben az eredményeket figyelve nincs szégyenkezni 
valónk. A közösségek megtartására fókuszáltunk. Reméljük, hogy 
ez többségében sikerülni is fog. Eredményeinket a meglévő humán 
erőforrással közösen, a társintézményekkel, civilekkel partnerségben 
értük el. Kép és szöveg: Bordásné Kovács Katalin igazgató

Képiró Ágnes művészettörténész Mátészalkán született. A hód-
mezővásárhelyi Tornyai János Múzeumból érkezett a Jászságba, és 
jelenleg a szolnoki Damjanich János Múzeum művészettörténésze.

Mi motivált, hogy művészettörténé-
szi pályán helyezkedj el?

A vizuális művészetek iránt mindig 
is vonzódtam. Elég korán kialakult 
a bölcsészettudományok iránti fo
gékonyságom, a múlt történéseinek 
folyamatai, különösen a kultúra és 
a művészet története mindig is érde
kelt. Ezenfelül a kvalitásos műalko
tások, nagy alkotói életművek azok, 
melyek minden időben képesek ra
bul ejteni. Na meg persze viccesen 
azt szoktam mondani, hogy ezzel a 
vezetéknévvel mire másra is determi
nálhatott volna az élet, mint a szép
művészetek szakmai megközelítésére? 
Képiró vagyok, ugyan nem képeket 
írok, hanem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy munkám so
rán képekről írhatok, művekről beszélhetek.

Már több alkalommal is részt vettél a fényszarui művésztelepen, volt 
olyan alkalom, amikor a záró napon előadást is tartottál. Mi vonz 
mindig oda? Milyen alkotó közösségben érzed jól magad?

Nagyon kedves számomra Jászfényszaru. A művésztelep előtt soha 
nem jártam ott, most azt mondhatom, olyan, mintha rokonlátoga
tóba mennék vissza minden egyes alkalommal. Ez köszönhető az ott 

(folytatás a 16. oldalon)

Képiró Ágnes
Fotó: Ocskó Ferenc
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(folytatás a 15. oldalról)
megismert alkotóknak, szervezőknek, vendégszerető helyi lakosoknak. 
Emellett nagyon ki tud kapcsolni és feltölteni az ott töltött bő egy hét, 
felidézi bennem az iskolai táborok vidám napjait. Minden olyan kö
zösségben jól érzem magam, ahol a résztvevők tevékenységüket egyé
nileg és együtt haladva is végezhetik. Jászfényszarun egy olyan alkotó 
közösséget ismertem meg, amelynek tagjai nagyon sokfélék, mégis 
egymást erősítik az együtt töltött időben. Nincs hierarchia, mindenki 
egyenrangú és nyitott a másik személyére és tevékenységére.

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

Emlékszem, mikor először 
látogattam el a művésztelepre, 
nem igazán volt koncepcióm, 
hiszen bár van kézügyességem, 
alapvetően a szakma elméleti 
oldalát képviselem. Ugyanak
kor eljárok egy alkotókörbe, 
melyet Pataki Ferenc festő
művész vezet, de azt szoktam 
mondani, ez nekem kikap
csolódás, egy nemes hobbi, 
hiszen nincs tétje, nem teszem 
nyilvánossá ezt az oldalamat. 
A legfontosabb az alkotás folyamatának és az alkotói szabadságnak a 
megélése, melyet maximálisan megkaptam a jászfényszarui művész
telepen is, ahol néhány motívum gyűjtése után kis kartondúcokat 
készítettem, s önfeledten játszottam a színes festékek adta variálható
sággal a grafikai műhelyben. Amiket létrehoztam, nem műalkotások, 
de pontosan arról szólnak, ami a képzőművészet egyik lényege: az al
kotás öröméről és ennek az örömnek az átadásáról. Hosszú hajnalokig 
fáradhatatlanul nyomtattam a műhelyben. Az emberek onnan szok
ták tudni, hogy művésztelepen jártam, hogy napokig tetőtől talpig 
nyomdafestékes vagyok, amit nyáridőben nem lehet nem észrevenni. 
A második táborban ugyanezt folytattam, de akkor már tudatosabban 
álltam a feladathoz. Kis négyzet alakú nyomataim „söralátétsorozat” 
alternatív címet is kaptak.

Miért jó egy művésztelep, mit jelent számodra? Milyen pozitívumai 
vannak?

Az alkotói munka külső és belső megélésére egyaránt alkalmas egy 
művésztelep, miközben mindez nem izoláltan, hanem közösségben 
történik. Ezek a közösségek nemcsak közös alkotásra, hanem közös 
gondolkodásra, további szakmai együttműködésre is kiváló lehető
séget nyújtanak. Az első jászfényszarui művésztelep után megkért az 
egyik alkotópár, Nagy Katalin Matild és Nagy Dénes szolnoki lakás
tárlatuk megnyitójára. Tulajdonképpen én ennek köszönhetem, hogy 
most Szolnokon dolgozom, mert ezt követően indult el a szolnoki 
alkotókkal az az emberi és szakmai együttműködés, melynek során a 
városba érkezésem előtt egy kiadványon elkezdtünk együtt dolgozni a 
múzeummal, s később felkértek jelenlegi pozícióm betöltésére. Annak 
is nagyon örülök, hogy a jászfényszarui művésztelep több törzstagja 
szolnoki vagy szolnoki kapcsolódásokkal rendelkezik.

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

CsongrádCsanád megyei telepekre, így Szőregre, Mártélyra és Ma
kóra szoktam látogatni, de alkotóként csak a szőregin veszek részt. A 
másik két művészteleppel a Tornyai János Múzeumban való működé
sem idején alakult ki kapcsolat, és én tiszteletben tartom, hogy ezekre 
a helyszínekre elméleti szakemberként kaptam meghívást. Mártélyon 
zsűrizni is szoktam. Amikor Pataki Ferenc alkotókörét meghívta kiál
lítás rendezésére a mártélyi kör, én alkotóként azonnal nemet mond
tam. Nem foglalhatok falat ott, ahol olyan résztvevők is vannak, aki
ket kurátorként ismertem meg, és időnként magam is egyik döntnöke 
vagyok olyan zsűrizésnek, ahol kiszorulhatnak egy számukra fontos 
tárlatról. Én ugyanúgy különválasztom az embert és a műalkotást, 
mint magam jelenlétét kurátorként vagy alkotóként. Bár nem foglal
tam falat Mártélyon, a résztvevők kiállítását nagy örömmel nyitottam 
meg, némileg belülről szólva, hiszen a járvány előtt heti rendszeresség
gel ugyanazokat a rajzbakokat koptattuk.

Nincs olyan munkám, amire büszke lennék. Inkább arra vagyok 
büszke, hogy a képzőművészet szeretete megunhatatlanul pezseg ben
nem. Ez valami varázslat.

November 1. óta dolgozol a Damjanich János Múzeumban. Milyen 
terveid vannak a jövőre nézve? Mivel foglalkozol a múzeumban?

A Damjanich János Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye és a 
város művészeti múltja és jelene számos lehetőséget ad a szakmai te
vékenységre. Egyrészt elődeim nyomdokain haladva folytatom a gyűj
teményi anyag és a Szolnoki Művésztelep történetének feldolgozását. 
Várjuk már a nyitást, évekre előre megvannak a kiállítási terveink. El
indítottam egy új kiadványsorozatot, Kortárs Szolnok címmel, mely
nek első kötete, mely a Szolnoki Művésztelepen élő Király György fes
tőművész eddigi pályájára fókuszál, már kész van. A sorozat nemcsak 
Szolnokon élő, hanem Szolnokhoz kötődő, illetve itt kiállító országos 
jelentőségű alkotókat mutat be, s ezeknek az alkotóknak önálló kiál
lítást is rendezünk. Már dolgozunk a második köteten, annyit elárul
hatok, hogy országos jelentőségű képzőművészről fog szólni. Emellett 
készülünk a jövő évi kettős jubileumra: a Szolnoki Művésztelep meg
alakulásának 120., a Képtár létrejöttének 25. évfordulójára, melyekről 
a 2022es év folyamán több időpontban és többféle programmal is 
megemlékezünk. Kiemeltünk a történeti anyagból egyegy életművet, 
akiknek ugyan a későbbi években tervezünk kiállítást, kötetet, de már 
elindultak az előkészítő munkálatok. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy egy olyan városban dolgozhatok, ahol kitüntetett sze
repe van a képzőművészet múltjának és jelenének, így mindig adódik 
lehetőség komoly értékmegőrző tevékenységre.

Földvári Dorottya

„Műveimből inkább olyat
választottam, ahol egyben látszanak

az adott évek sorozatai”

Korábban már számos helyi versírót mutattunk be. Ezt a sort 
szeretnénk most folytatni a közösségi oldalak jóvoltából talán már 
jó néhányuk által ismert alkotóval.

Csehi Lajos 1977. május 2án szüle
tett. Azóta Jászfényszarun él, itt végezte 
általános iskolai tanulmányait is. Ezt 
követően a hatvani Damjanich János 
Ipari Szakmunkásképző Intézetben 
szerezte meg a kőműves szakmát, majd 
később ugyanitt érettségi vizsgát is tett.

Eddig 180 verset írt, amelyeket 2020 
decembere óta folyamatosan publikál a 
Bölcsőtől a sírig elnevezésű Facebook
csoportban.

„A költészet már kiskorom óta foglal
koztatott. Ez az érdeklődés fokozódott a 
középiskolai évek alatt, amelyben nagy 
szerepet játszott az akkori magyartanárom, Hajducsek Lászlóné, aki
nek mindig hálás leszek ezért. Első versemet is ebben az időszakban, 
mindössze tizenöt évesen írtam, s mára már számuk száznyolcvanra 
gyarapodott. Legtöbbjük csalódásról, magányról, szerelemről szól. 
Verseimre nagy hatást gyakorolt Ady Endre, Pilinszky János, Wass 
Albert, József Attila, François Villon munkássága is. Kedvenc költőim 
műveit ma is nagyon szívesen olvasom. Régi álmom, hogy verseim, 
vagy ahogyan én hívom, lelkem szilánkjai, egyszer nyomtatott formá
ban is kiadásra kerüljenek.” Dobos Marianna

„Lelkem szilánkjai”

Csehi Lajos: Alszik a város

Alszik a város,
szedem a holmim,
indulok.
Néhány lényeges dolgot
(azt hiszem)
itt hagyok.

A fények messze 
tűnnek, egy másik
világ vár.

Aki keres, a szíve
mélyén úgyis
megtalál.

Szelíd a hajnal,
békésen alszik
a város.
Egyedül vagyok, 
többé nem tartozom
máshoz.

(2009)
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Madách Imre út (Jászfényszaru 2013ban kiadott térképén megta
lálható: C3)

Ez az út is már jól felismerhető Bedekovich 
Lőrinc 1791es térképén. 1854ben Serház utca 
volt a neve, mert egykor itt állott a serház, azaz 
a település sörfőzdéje. Másik ma is használt népi 
neve: Víz sor, ami feltehetően a Zagyva közelségé
re utal. Az utcát 1925től Erdő sornak nevezték, 
hiszen a Zagyván átvezető kis híd az Öregerdőbe, 
vagy másik nevén Makkoserdőbe vezetett. Kiss 
József adata szerint az Erdő sor név még táblára 

is ki volt írva. 1947ben nevezték el Madách Imréről. Sztregovai és 
kiskelecsényi Madách Imre (1823‒1864) Alsósztregován született ne
mesi családban. Édesapja idősebb Madách Imre, édesanyja Majthényi 
Anna. Már iskolás korától érdeklődött az irodalom iránt. 1841ben 
Pesten ügyvédi diplomát szerzett, és hamarosan Nógrád vármegye 
tisztikarában kezdett el dolgozni, de továbbra is folytatta irodalmi 
munkásságát. 1845ben házasodott össze Fráter Erzsébettel, akitől há
rom gyermeke született. Madách Imrét 1852ben szabadságharcosok 
rejtegetésének vádjával vizsgálati fogságba helyezték. Ő a börtönben 
is folytatta az írást. Fogságából szabadulva Madách elhitte az anyja 
által terjesztett rágalmat feleségéről, így 1854ben elváltak, ami a szer
ző elkomorodásához vezetett. Ilyen körülmények között írta meg fő 
művét Az ember tragédiája címmel. A végleges kézirat 1859 és 1860 
között készült el. Drámáját már a kortársak is nagyra értékelték, és 
napjainkban is aktuális és gyakran színre vitt műnek számít. Ismert 
még Mózes című drámája és a Tündérálom című műve is. Madách 
Imre irodalmi pályájának csúcsán 1864ben Alsósztregován hunyt el 
szívelégtelenségben.

Mátyás király út (Jászfényszaru 2013ban ki
adott térképén megtalálható: E3–F3 között)

Az út az 1967es osztással jött létre, és Sallai Imre 
(1897‒1932) 1932ben kivégzett kommunista 
politikusról nevezték el. A szerencsétlen név meg
változtatásáról már 1991ben gondolkodtak, de 
az új nevét csak 2013ban kapta. (Már 1991ben 
felmerült a Mátyás király név.) 

I. Mátyás király (1458‒1490) 1443ban született 
Kolozsvárott Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet 
gyermekeként. Mátyást méltán az egyik legjelentősebb magyar ural
kodóként tartjuk számon. Apja és bátyja halála után V. László király 
foglya lett, de az uralkodó halála után magyar királynak választották 
meg. A fiatal uralkodó meglehetősen gyorsan lerázta nagybátyjának, 
Szilágyi Mihálynak a gyámságát. Jászfényszaru történetében is megha
tározó a király személye, hiszen 1459es oklevele Fényszarut mint jász 
széket említi. Mivel Mátyás első felesége Podjebrád Katalin gyermeké
vel együtt meghalt, második felesége, Beatrix pedig meddő volt, ezért 
törvényes utóda nem született, de az ausztriai Barbara Edelpöcktől 
házasságon kívüli fia született, akit Corvin Jánosként ismerünk. Má
tyás fényűző építkezéseket is folytatott. Nevéhez fűződik, hogy Itálián 
kívül elsőként hazánkban terjedt el a reneszánsz új stílusa. Visegrádon 
a palotát jelentősen átépítette és bővítette. A budai várpalotát szintén 
reneszánsz stílusban bővítette. A székesfehérvári koronázó templomot 
új, gótikus stílusú szentéllyel bővítette. Mátyás király apjával ellen
tétben igyekezett a törökökkel békés viszonyt fenntartani. Ugyan
is felismerte, hogy csak erős nyugati szövetséggel lehet a törököket 
legyőzni, ezért a németrómai császári címet szerette volna elnyerni. 
Ezért hódította meg Sziléziát, Morvaországot, Stájerországot és Alsó
Ausztriát. Sőt 1485től Bécsben volt udvartartása is. Ugyanakkor a 
zsoldoshadsereget és a fényűző életmódot csak jelentős adóbevételek
kel lehetett fenntartani, ami az adózó lakosság részére hatalmas terhe
ket jelentettek, ezért Mátyás élete végén az egyik leggyűlöltebb ember 
volt az országban. Uralma ellen több lázadás is indult. Mátyás a fiát 
kívánta halála után utódjául, de ezt hirtelen halála miatt nem sikerült 
keresztülvinnie, hiszen 1490ben Bécsben feltehetően agyvérzés miatt 
mindössze 47 évesen meghalt. Mátyás királyra számos legenda és nép
mese emlékeztet, hiszen uralmára a török korban már, mint virágkor
ra emlékeztek. Ezek a mesék mindig igazságos, tréfás és jó királyként 

emlegetik, aki szívesen járt álruhában a nép között. Szobra számos 
településen látható. Portréja az ezer forintos bankjegyen is feltűnik. 
Több róla szóló népmesét rajzfilm formájában is feldolgozták. 

Mező utca (Jászfényszaru 2013ban kiadott térképén megtalálható: 
E2–F2 között)

Az utca az 1963as osztással jött 
létre, és Mező Imre (1905‒1956) 
1956ban megölt kommunista po
litikusról nevezték el. 1991ben 
felmerült, hogy Pázsit utcának ne
vezzék át, de 1992ben a régi név rö

vidítésével keletkezett mai neve. Mezőnek nevezzük a nem bekerített 
sík, füves, legeltetésre alkalmas, gyéren fás vagy bokros területet. A 19. 
század második feléig Jászfényszaru határa részben ilyen legeltetésre 
alkalmas földterületből állt.
Képek címei és forrásai:
Madách Imre: https://cultura.hu/kultura/madach-imre-tragediaja/ 
Mátyás király portréja: https://vasarnap.com/archivum/matyas-kiraly-

sikerei-es-kudarcai 
Mező Jászfényszaru határában (fotó: FKV)

Dr. Farkas Kristóf Vince

Zsólyomi Imre 95. születésnapját ünnepelte családi körben, Jarábik 
Dezsőné Simon Máriát az Idősek Otthonában köszöntötték 90. szü
letésnapja alkalmából.

Zsólyomi Imre fotóját a család készítette,
Jarábik Dezsőnét Reichenbergerné Anita fotózta.

Utcaneveink nyomában – 22. rész

Szépkorúak köszöntése

A civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) jogi értesítőjének 
(Civil Közlöny) XVIII. évf. 1. száma március 5én jelent meg. A köz
löny a civil szervezetek hatályos státuszjogszabályait (Ptk.; Közhasz
núsági törvény; Bírósági nyilvántartási törvény; Megszűnési szabályok: 
végelszámolás, törlés); valamint az egyesületekre és alapítványokra 
vonatkozó Covid vírus-veszélyhelyzeti működésre vonatkozó jogi 
szabályokat tartalmazza.

A Civil Közlönyt évek óta a Fényszaruiak Baráti Egyesülete előfi
zeti, melynek online változata a www.febe.hu honlap jobb oldalának 
függőleges sorában a hírlevelek között CIVIL közlöny címszó alatt 
található meg, ott kinyomtatható, olvasható. Tóth Tibor

Civil szervezetek figyelmébe
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Mit rejt a ládafia? 79 éve készült óvodás csoportkép

Hortáver Viktor (1876–1955) érseki tanácsos,
nyugalmazott felsőzsolcai plébános

Szinte elképzelhetetlen, hogy egy 79 évvel ezelőtt készült óvodás cso
portképen valamennyi három és hat év közötti óvodást azonosítani 
tudunk. 

A képen Márkus Mária magánóvodájába járt 50 fős vegyes csoportot 
(mini, kis, középső, nagy) láthatjuk. A kép középen Márkus Mária, a 
település első óvónője. 

*Szolnok vármegye tanfelügyelője engedélyezte Márkus Mária óvó
nőnek magánóvoda létesítését Jászfényszaruban. „… ezennel engedélyt 
adok arra, hogy Jászfényszaru községben magán jellegű kisdedóvodát 
állíthasson és tarthasson fent… Szolnok, 1934. február 26-án.” A ma
gánóvoda ténylegesen 1934. április 23án nyílt meg. Márkus Máriát 
1938. december 30tól kinevezik helyettes állami óvónőnek, majd 
1939. május 16án állami segédóvónőnek. Rendes óvónő 1940. de
cember 30tól. Az óvoda állami kezelésbe való vétele az óvónő számára 
kedvező volt, mert a fenntartási költségek ezentúl nem őt terhelték. 
1956ban nyugállományba vonult.

A magánóvoda több helyen működött. Legelőször az édesapa Már
kus János igazgatótanító a Szabadság út és a Hunyadi János út jobb 
sarkán lévő családi házában alakították ki az óvoda helyét. 

1942ben – amikor a kép készült – Kispál István a mai posta melletti 
sarkon lévő háza (kínai üzlet helyén állt) egy részében volt. Az óvónő 
mellett a dadák is fontos szerepet játszottak a kisgyermekek életében, 
1940 és 1944 között dajkák voltak: Hajcsik Ilona, Hegedűs Erzsébet, 
Dajkó Ilona.

A képet és emlékezetében az óvodástársainak nevét is megőrizte Me
zei Zoltánné (sz.: Ézsiás Ilona, 1937. március 23.) és ő azonosította 
be, melyet köszönünk. 

Sajnos közülük ma már többségük nem él, de gyermekeik, unokáik 
közül sokan a csoportkép alapján emlékezhetnek rájuk. 

* Kiss József (19241989) tanár Jászfényszaru nagyközség földrajzi 
nevei II. Belterületi nevek – 1982 díjnyertes pályázat 71. oldal.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Az előző lapszámunkban megemlékeztünk Hortáver József községi 
orvos születésének 135 éves évfordulójáról. A cikk megírása közben 
derült ki, hogy bátyja, Viktor a papi hivatást választotta. Emlékeztem 
rá, hogy az elmúlt század tízes éveiben káplánként Hortáver Viktor 
Jászfényszarun is teljesített lelki szolgáltatot.

A Hortáver családi név nem szokványos, gondoltam ez nem lehet 
véletlen. Érzésemet a Budapesten élő unoka, dr. Kanizsay Endréné 
Horta Nikolette (FÉBEtag), aki ifj. Hortáver (Horta) József leánya 
megerősítette, hogy Hortáver Viktor édesapjának keresztapja ajánlotta 
Jászfényszarut öccsének.

Az atyának is köszönhetjük, hogy 40 évig Hortáver József Jász
fényszarun folytatott gyógyító munkát. A feleségét, Popovics Mária 
(1888–1979) tanítónőt Kiskapuson bátyja meglátogatásakor 1910
ben ismerte meg, aki a helyi vasútállomáson pénztárosként dolgozott, 
mivel tanítóként nem tudott elhelyezkedni.

Ezek után szerettem volna megismertetni az olvasókkal Hortáver 
Viktor életútját, ebben segítségemre volt Urbán Márta, az Egri Főegy
házmegye Levéltárának levéltárosa.

Hortáver Viktor (Hortáver Károly és Kudelka Helén szülők gyer
mekeként) 1876. január 24én – 145 éve – GörgényÜvegcsűrön 
(MarosTorda megye) született. Marosvásárhely, Gyulafehérvár, Eger, 
Kecskemét középiskoláiba járt, 1897ben Kecskeméten érettségizett. 
Teológiai tanulmányokat Egerben folytatott, 1901. június 25én pap
pá szentelték.

Az egri egyházmegyében kezdte meg kápláni szolgálatát Szentistvá
non, majd Emőd, Törökszentmiklós, Nagyfüged településeken foly
tatta.

1905 augusztusában – saját kérésre, hogy idős szüleit segíteni tudja 
– megkapta az elbocsátó levelét, és Majláth püspök felvette az Erdélyi 
egyházmegye kötelékébe. Kilenc évig, 1914ig Kiskapuson szolgált. 

A plébánosi vizsgát 1913ban 
jó eredménnyel tette le. 1914 
augusztusában Bereck plébá
nosa lett.

1916. szeptember 7én az 
érseki titkárnak írt levelében 
taglalta, milyen helyzet van Er
délyben, és menekülni kellett. 
Saját kérésére 1916. szeptem
ber 28án érkezett meg Jász
fényszaruba káplánnak. Másfél 
hónap elteltével november 12
én bejelentette távozását. „ Plé
bániám az oláh betörök uralma 
alól felszabadult, még visszaté
rő híveim előtt a világi ható
ságokkal együtt haza sietek 
Erdély a legjobban szétrom
bolt és elpusztul községének 
reorganizációjában tehetségem 
szerint én is részt vegyek” – írta 
levelében.

1919. február 17én ismét 
Jászfényszaruból írt az érseki 
titkárnak, akivel baráti kapcsolatban volt: ”…arra kérlek, hogy lehető
leg ott nyernék alkalmazást, ahol bútort és ágyneműt is kapnék, mert a 
rajtam levő ruhán kívül semmit sem hozhattam el magammal.”

Menekült pap (kisegítőként) Jászfényszarun 1918. december 21től 
1919. március 30ig volt, majd Szendrő, Szuhogy helyeken szolgált. 
1919. szeptember végén került Felsőzsolca plébániára lelkészként.

A csoportkép1942. szeptember 1-jén készült.
A leghátsó álló negyedik sor balról jobbra haladva: Jánosi Imre,
Budai Emília, Ézsiás Sándor, Sztojkov Erzsébet, Mészáros Sándor,

Palócz Etelka, Penczner Károly, Kulics Rozália, Búzás János,
Bagi Mária, Kiss P Boldizsár, Molnár Margit, Hungler Károly
A harmadik álló sor balról jobbra haladva: Juhász Sarolta,
Budai Vera, Budai Imre, Tamus Margit, Marton Szilveszter,

Bodony Béla, Kiss Piroska, Ézsiás Ilona, Basa Sándor, Győri Teréz,
Rusai Sándor, Baranyi József, Kovács Mária, V Nagy Rozália
A második ülő sor balról jobbra haladva: Cserháti István,

Dávid Magdolna, Gyóni Ilona, Dajkó Margit, Csákány Klára,
Kovacsik Éva, Márkus Mária óvónő, Pusztai Ilona, Varga Éva,

Palócz Mária, Kovács Terézia, Rusai Anna, Cserhát Sándor
Az első ülő sor balról jobbra: Veres János, Penczner Gusztáv,

Kiss Klára, Penczner Erzsébet, Mészáros Tivadar, Molnár Lívia,
Urbán Anna, Penczner Kornélia, Rédei Erzsébet,

Ocskó János, Gazsó József 

Hortáver Viktor (dr. Tóth Károly-
né Fehér Magda Budapesten élő 

Hortáver unokától kaptuk a képet.)
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Tanítói kinevezés

„1917. évi julius hó 4-ikén”

KAR(NET)VÁL

Hivatalosan 1921. június 3án került vissza az egri egyházmegye kö
telékébe.

A harmincasnegyvenes években nyaranta sokszor járt néhány napot 
Jászfényszarun a Hortáver család vendégeként.

1940. szeptember 4én kapta meg az érseki tanácsosi kinevezést, így 
a reverendáját vörös övvel viselhette. 1940. szeptember 11én pedig 
megkapta a felsőzsolcai plébánia vezetését, melyet 1948. október 28i 
nyugállományba vonulásáig töltött be. Nyugdíjazását saját maga kér
te, egészségügyi okokra hivatkozva. Nyugdíjasként Buj község plébá
niájára került, itt töltötte élete utolsó hat évét.

Buj plébánosa Béres Árpád az Érseki Hivatalnak igen szívbe mar
koló levelet írt: "Mély tisztelettel jelentem, hogy felejthetetlen jóságú 
öregpaptestvérem, Hortáver Viktor, nyugalmazott felsőzsolcai plé
bános, érseki tanácsos, ma reggel 5 órakor (1955. január 15.) vég
elgyengülés következtében meghalt. Halála szép papi életének méltó 
befejezése volt. E hónap első péntekén még, bár járni már nem tudott, 
készséggel állt gyónó híveim rendelkezésére. Az együtt töltött hat év 
alatt példaképem, atyai jóbarátom és a hívek gondozásában fáradha
tatlanul munkatársam volt. Ma éjjel fájó szívvel készítettem el utol
só útjára, melyre Isten akaratában megnyugodva indult el. Egyben 
tisztelettel jelentem, hogy hagyaték nem maradt utána. Anyagiakban 
szegényen élt, de lelkiekben gazdagon halt meg.” Buj temetőjében he
lyezték örök nyugalomra.

Hortáver Viktor életútja göröngyösebb, nehezebb volt öccsénél, aki 
betegeinek testét, még Ő a hívek sokaságának lelkét gyógyította, hitét 
erősítette. Tóth Tibor

„Kivonat a jászfényszarui róm. kath. iskolaszék 1917. évi julius hó 
4ikén tartott gyülésének jegyzőkönyvéből. 

Jelen voltak: Bárdos Pál kerületi alesperes, Hebrony Kálmán plébá
nos, iskolaszéki elnök, Harangozó János, Kapalyag János, Kiss A. Sán
dor, K. Kovács Imre, Márkus János, R. Nagy István, Tusor Károly. Dr. 
Ürményi József, Winkler Bertalan és Kertész János iskolaszéki tagok. 

Távolmaradtak: Bakó Sándor, Bar
tus Imre, Csákány Sándor, Ézsiás Pál, 
Harangozó Mihály, Jáger István, Lan
gó Sándor, Menyhárt Fábián, Rimóczi 
Pál, Seress István iskolaszéki tagok.

Elnök mindenekelőtt megállapítja, 
hogy a jogilag és tényleg megüresedett 
tanitói állásra a pályázat a „Néptanítók 
Lapja” 24. és a „Népnevelők Lapja” 13. 

számaiban szabályszerűen ki volt hirdetve, és a kitüzött határidőig 36 
kérvény érkezett be és pedig 13 férfi és 23 nőtanító pályázott.”

Megismerték a pályázók neveit, okleveleiket, okmányaikat, majd a 
választás megejtésére került sor. Dr. Ürményi József (aki egyben a te
lepülés főjegyzője volt) mondta, hogy férfi tanítóra van szükség, mivel 
kellő számú jelentkező van, így ebből javasol választani. 

Az iskolaszék 11 szavazattal Adamcsek Imre demjéni lakos ok-
leveles tanítót választotta meg (született Eger, 1897. november 4., 
oklevél kiállítás helye Igló, 1917. május 30. 144/1917 szám alatt). 
A következő javadalmazást állapítottak meg: A községtől havi előle
gezéssel évi 800 Korona, lakbér címén évi 240 korona, kertilletmény 
évi 20 korona, államsegélyből évi 400 korona. Kötelességévé teszi az 
iskolaszék a megválasztott tanítónak az általa kijelölt osztály vezetését.

A jegyzőkönyvi kivonatot megküldi az egri főegyházmegyei hivatal
hoz, a szolnoki kir. tanfelügyelői hivatalhoz tudomásvétel és az állam
hivatali eskü letétele végett. Az államsegély kiutalása céljából a vallás 
és közoktatási m. kir. minisztériumnak.

A kétoldalas, írógéppel írt kivonat kelt: Jászfényszaru, 1917. július 
26. Aláírta Kertész János iskolaszéki jegyző és Hebrony Kálmán elnök.

A 3627/1917. szám alatt Debreczeni János érseki helyettes (Szeged, 
1836. március 21. – Eger, 1921. március 25. – magyar katolikus pap, 
egri kanonok, egyházi író) Eger, 1917. évi augusztus hó 14én jóvá
hagyta. A 3 oldalas A/3 okmány másolata a Városi Értéktárban meg
található. Adamcsek Imre munkába állt, a tanítást elkezdte 1917. 
szeptember 15-én és további tanítói tevékenységét Jászfényszarun 
végezte, 1958. augusztus 1-jével ment nyugdíjba. A tanítói mun
kásságát egy életen át Jászfényszarun végezte, ez volt az első és utolsó 
munkahelye. 

A FÉBE kezdeményezésére, Jászfényszaru Város Önkormányzata 
és a Jászfényszaruért Alapítvány anyagi támogatásával a Nagyisko-
la emeleti aulájában 2016. december 3-én az Igazgatók tábláját 
felavattuk. A táblára 14 fő neve került bevésésre, azzal a két idő
ponttal ameddig igazgatói beosztást betöltötték. A táblán olvasható 
Adamcsek Imre neve, aki 1949-51 és 1957-58 években, összesen 
három tanévben igazgatói beosztásban irányította a helyi alapfo-
kú oktatást. Kép és szöveg: Tóth Tibor  

Fotó: Adamcsek Imre 1928-ban 31 évesen

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár az adventi időszakban 
igyekezett játékokkal, online színházi előadással, lelki készülődéssel 
segíteni az ünnepre hangolódást. Ezek sikerein felbuzdulva úgy gon
doltuk, hogy a farsangi időszak alatt is hasonló programokkal kedves
kedünk. A KarNETvál elnevezésű programsorozat keretében elérhe
tővé váltak a Fortuna Együttes Szélvihar, Műlagzi és Bolhabál című 
archív felvételei, a Napsugár Gyermekszínpad „arctalan” olvasópróbái, 
vidám verseket tettünk közzé Berze Anna, Bordásné Kovács Katalin, 
Csizmarik Zoé Csenge és Kotán Eszter tolmácsolásában. Továbbá két 
játékot hirdettünk meg „Retró farsang” és „Kié a legötletesebb fánk?” 
címmel, melyeknek nyertesei Berze Anett Lili és Berzéné Rózsa Ibo
lya, akiknek ezúton is gratulálunk. 

Úgy gondoljuk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a Kar(NET)vál is 
sikeresen zárult, hiszen a színházi előadásokat hétszázan, versmondóin
kat ezernyolcszázan tekintették meg, míg játékainkban ötvenen vettek 
részt, a beérkezett alkotásokra és fotókra közel ezerötszáz szavazat ér
kezett. Kövessék továbbra is közösségi oldalainkat, hiszen még számos 
online programmal, játékkal készülünk az elkövetkező időszakban is!

Dobos Marianna · Fotó: Berzéné Rózsa Ibolya 

Kiskapuson 1910 augusztusában készült fényképen,
a jobb szélen Hortáver József orvostanhallgató,

a bal szélen a kisleány mögött Popovics Mária tanítónő,
1913-tól felesége látható, valószínű egy kereskedőcsalád körében.

„Retró farsang”
nyertese:
Berze Anett Lili

„Kié a legötletesebb
fánk?” nyertese:

Berzéné Rózsa Ibolya
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KOMATÁL – Közösség, a hagyományok megélése, tudatos tervezés

CSALÁDI LEGENDÁRIUM

„Komatálat hoztam, Fel is aranyoztam, Koma küldi komának, 
Koma váltsa magának.” Akár ezzel a barátságos, régi magyar szokás 
szerinti kínáló versikével is ajánlhatnánk az olvasó szíves figyelmébe 
mindazt, amit a következő sorozatban talál.

Eleink nagyon odafigyeltek a környezetükben élőkre, családjaikra, 
családtagjukra, a család ünnepi és akár mindennapi eseményeire. Egy 
kisbaba születésekor az ellátásával járó feladatok megterhelők lehetnek 
az édesanyának. Egy régi szokás felélesztésével azonban segíthetünk 
neki. Nem kell mást tenni, csak egy komatálat vinni a családnak. Akár 
az első gyermek születik, akár a második vagy harmadik, sok helyen 
nem tudják megoldani, hogy hetekig segítsen az apa vagy a nagyszülők 
az anyának a csecsemő ellátásában, a házimunka elvégzésében vagy a 
főzésben. Pedig ilyenkor minden kéz aranyat ér.

A komatál egy olyan régi népszokás, amelyet a közelmúltig már ke
vesen ismertek. Régen szokás volt, hogy a szülést követő időszakban 
a kismama környezetében élők, szomszédok, jó ismerősök, rokonok 
felváltva naponta friss, házi koszttal gondoskodtak az anyukáról és csa
ládjáról. Az elnevezés a koma, azaz a keresztszülő nevéből ered, mivel 
eredetileg a komatálat a keresztszülő küldte, és az első és utolsó bőség
tálat a komaasszony (keresztanya). Ezt a hagyományt szeretné felele
veníteni a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI), amelyben, a program 
célkitűzéseinek elérésében Jászfényszarun a Bedekovich Lőrinc Népfő
iskolai Társaság az együttműködő partnere.

A program – amely az NMI kezdeményezésében 2019ben indult 
–, elsődleges célja a közösség és hagyományteremtés, valamint a Ko
matál Programban résztvevő népi kézművesek felkarolása, alkotásaik 
népszerűsítése. A program további célja – a hagyományok megélése 
mellett –, hogy közösségépítő folyamatot indítson el a településeken 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a helyben élők tudatosan készül
jenek az újszülöttek érkezésére.

A komatál ritka jelenség manapság, pedig nagyszerű és egyszerű 
dolog, törődés, figyelmesség, tisztelet és felelősség, ezért ha úgy gon
dolja, szívesen csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez, a programban 
történő részvétel feltételeit megtalálja az nmi.hu oldalon, vagy www.
komatalprogram.hu weboldalon, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet 

megyei irodái és a népfőiskolánk is szívesen adnak tájékoztatást.
Ne feledjük, ez a fajta támogatás hatással van mind a család tuda

tosságára, mind a komatál közösségére. A mellékelt meghirdetésben a 
helyi közösség alakulásáról olvashatnak az érdeklődők.

Kovács Béláné Pető Magdolna

„Komatálat hoztam, Fel is aranyoztam, Koma küldi komának, Koma váltsa magának.” Akár ezzel a barátságos, régi magyar szokás 
szerinti kínáló versikével is ajánlhatnánk az olvasó szíves figyelmébe mindazt, amit a következő sorozatban talál.

FELHÍVÁS KOMATÁL KÖZÖSSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRA 

A felhívással a szervezők - Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság - szeretnék 
feleleveníteni azt a családi, baráti kötelékeket megerősítő népszokást, amely a 
keresztszülők, barátok mára már talán feledésbe merült  segítségnyújtását jelentette a 
családoknak, gyermekágyas kismamáknak. Cél, hogy megalapozza e hagyomány 
újraélesztésének folyamatát, megteremtse annak a tájegységre jellemző eszközrendszerét, 
komatálat és komakendőt és nem utolsó sorban  a népfőiskola célja a közösségépítés 
erősítése. 

A koma-kellékek igénylésének feltétele, hogy a közösség / tagjai vállalják a 
kiválasztott családról 12 napig történő gondoskodást, törődést. Valamint dokumentálják 
az étel átadását fényképpel, illetve az elkészített ételek receptjét, fotóját közzé teszik a 
program honlapján, ötleteket adva a további résztvevőknek. A térítésmentes komatálak és 
komakellékek igénylése (1-1 db) a program honlapjáról letölthető adatlap beküldésével – 
komatal@nmi.hu címre, míg a termékek kiválasztása a www.komatalprogram.hu 
internetes oldalon keresztül történik. Ugyanitt találhatók a kézművesek elérhetőségei is, 
így akár további termékek is rendelhetők, vásárolhatók. 

A közösség kapcsolattartója: Tóth Mercédesz 

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság - és a programot elindító Nemzeti Művelődési 
Intézet - sok szeretettel várja az alakuló komatál-közösséghez való csatlakozást! Legyenek 

részesei egy hagyomány újraélesztésének! Keressék a kapcsolattartót és a védőnőket. 

Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%
ának felajánlásával támogatták szervezetünk céljait, munkáját!

Az Önök támogatása is segítette azt a tevékenységet, amellyel a 
népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közössé
gi, szellemi arculatának formálásához. Fontos volt az önök támogatása 
ahhoz, hogy továbbra is megrendezhettük a hagyományos népfőisko
lai programokat, igaz, a többségüket most a virtuális térben. Többen 
csatlakoztak értékőrző szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a 
népfőiskolai rendezvényeknek, a rajz és fotópályázatnak. Köszönjük 
azt a sok – egész éven át húzódó –, heti műhelymunkát, amellyel köz
reműködtek egyegy program megvalósításában.

Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a helyi 
közösség szerveződését, információkhoz való hozzáférés lehetőségének 
bővítését, a kiállítások, hagyományos és értékőrző programok, foglal
kozások, nyári tábor megszervezését, rajz és fotópályázat meghirdeté
sét, Bedekovichkiadványok megjelentetését.

Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a népfőiskola honlapját ( 
www.bedekovich.hu ) és a Facebook közösségi oldalát, a Bedekovich 
Galéria, Bedekovich Korhatártalan Akadémia, Bedekovich 
Almáriom Facebookcsoportjait, ahol az értékeinkkel, virtuális kiállí
tásainkkal is megismerkedhetnek, amelynek Önök is részesei lehetnek.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelem
adójuk 1%ának felajánlásával Társaságunkat!

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság adószáma:
18822197-1-16

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöksége

Gyermekrajz- és fotópályázatok beadási határideje módosult
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság az ÉLETTÉR-KÉP 

témakörben harmadik évben hirdette meg gyermekrajz- és fotó-
pályázatát, amelynek 2021-ben a CSALÁDI LEGENDÁRIUM a 
témája. Tekintettel a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabá-
lyokra a BEADÁSI HATÁRIDŐT MÓDOSÍTOTTUK!

Az alkotásokat, a digitális fotókat a nevezési lappal együtt 2021. 
március 4-től – módosított határidővel – 2021. április 19én éjfélig 
várjuk az info@bedekovich.hu email címre, illetve a Bedekovich Lő
rinc Népfőiskolai Társaság postai címére – 5126 Jászfényszaru, Szabad
ság út 20., vagy személyesen is átadható telefonos egyeztetést követően.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj 
nincs! Eredményhirdetésre és kiállításra várhatóan 2021. májusában 
kerül sor – a pontos dátum megjelölésében igazodunk a járványügyi 
előírásokhoz, a városi rendezvények időpontjához. Kérjük, kísérjék fi
gyelemmel a népfőiskola honlapját és közösségi oldalait.

Az óvodás gyermekeknek, 
általános és középiskolás 
fiataloknak szóló pályázat 
témaválasztása szabad, de 
mindenféleképpen kapcso
latban kell lennie a saját 
környezetünkkel (élő vagy 
élettelen), kulturális örök
ségünkkel, épített és tárgyi 
örökségünkkel – különös 

Az 1% felajánlásáról
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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tekintettel azokra a tárgyakra, amelyek a nagyanyáink konyhájában, 
nagyapáink műhelyében, nagyszüleink udvarán, esetleg a ládafi-
ában és a padlás kincsei vagy a pince rejtélyei között találhatóak.

A pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (5126 
Jászfényszaru, Szent István út 1.) A pályázat célja: A szűkebb környe
zetünk, lakóhelyünk és a Jászság meglévő épített vagy tárgyi értékeinek 
felkutatása, bemutatása, hogy népszerűsítse és elősegítse a kulturális 
örökség, az épített és tárgyi örökség megőrzését, megóvását. Felhívja a 
figyelmet annak társadalmi gazdasági jelentőségére – a múltból ránk 
maradt emlékekkel dolgunk van, értéket képviselnek, egyben felelős
séget is adnak. A pályázaton részt vevő személyek: óvodás gyermekek, 
általános és középiskolás korú fiatalok a Jászság nevelési-oktatási 
intézményeiből vagy elszármazottként kötődnek a Jászsághoz. A 
pályázók személyenként egy nevezési lap és nyilatkozat benyújtásával, 
13 dbrajzzal vagy 4 darab, saját maguk által készített digitális felvé
tellel nevezhetnek. A részletes felhívás és nevezési lap a népfőiskola 
honlapjáról elérhető: www.bedekovich.hu Fotó: Pető István AFIAP

Kovács Béla Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat felhívást tett 
közzé, javaslatokat kért a lakosságtól. 2021. január 31-ig lehe-
tett benyújtani azokat a javaslatokat, mely során az M4-es autóút 
Szolnok északi elkerülőjén épülő, a Tiszán és Zagyván átívelő köz-
úti hidak nevét keresik – olvasható Hubai Imre, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének javaslattételi felhívásában.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért 
Felelős Államtitkársága és a JászNagykunSzolnok Megyei Önkor
mányzat előzetes egyeztetése alapján az épülő M4es autóút Szolnokot 
északról elkerülő nyomvonalának részét képező, a Tiszán és a Zagyván 
átívelő közúti hidak elnevezésekor a szakminisztérium figyelembe 
kívánja venni a megyében élő lakosoktól és helyi szakmai szerve-
zetektől érkezett javaslatokat – olvasható a JászNagykunSzolnok 
Megyei Önkormányzat közleményében.

Fontos, hogy a földrajzinévjavaslatok egyértelmű, jól beazonosít
ható elnevezések legyenek, és valamilyen formában kötődjenek a 
térséghez, megyéhez, megyeszékhelyhez, egyéb megnevezés esetén 
utaljanak a funkcióra. A vonatkozó kormányrendelet alapján földrajzi 
névnek tekintendő: a földfelszín természetes vagy mesterséges részle
teinek azonosítására szolgáló, kisebb vagy nagyobb közösségek által 
használt tulajdonnév.

Február közepéig zajlott a közönségszavazás. A beérkezett javaslatok 
közül a Megyei Előválasztó Bizottság választotta ki hidanként azokat 
a javaslatokat, amelyet tovább küldött a földrajzinév-bizottság felé 
végleges döntési javaslatokként.

A Tiszán átívelő közúti híd kapcsán a megyei zsűri a Szapáry Gyula 
híd elnevezést javasolja. Emellett továbbításra kerül a közönségszava
záson legtöbb voksot kapott Béres József Tiszahíd elnevezés is.

A Zagyva-híd kapcsán a megyei zsűri döntése alapján a Bedekovich 
Lőrinc híd és a közönségszavazáson győztes Jászkun híd elnevezések 
kerülnek továbbításra a földrajzinév-bizottság felé.

A Megyei Előválasztó Bizottság tagjai:
· Hubai Imre, a JászNagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 

a javaslattételi felhívás meghirdetője;
· Dr. Berkó Attila, megyei kormánymegbízott;
· Dr. Fülöp Tamás, főiskolai tanár, a Kecskeméti Neumann János 

Egyetem rektora, a MNL JNSZM Levéltára egykori igazgatója;
· Dr. Horváth László, a szolnoki Damjanich János Múzeum
 igazgatója;
· Mészáros János megyei főépítész voltak.

Hisszük azt, hogy az elmúlt évek Bedekovichkutatásai, a feltárások, 
bemutatkozások, szakmai írások, tanácskozások is hozzájárultak a ge
odéta elismertségéhez, köztudatba kerüléséhez. Érdeklődéssel várjuk a 
döntés eredményét. Kovács Béla

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

„LEGYEN ÖN IS HÍD-NÉVADÓ!”
Bedekovich Lőrinc is szerepel

a Zagyva-híd nevének javaslataként

Megjelent az Agrárminisztérium 2021. évi hungarikum pályá-
zati kiírása – HUNG-2021, melyre Delineata per Laurentium 
Bedekovich címen pályázatot nyújtott be a népfőiskola.

A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének 
támogatására; települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítésére; 
valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökí-
tésére megjelent az idei évi hungarikum pályázat 930 millió Ft keretösz-
szeggel. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatás volt igényelhető.

A pályázat 900 millió forint keretet határozott meg az I. célterületen 
hazai és külhoni pályázóknak nyomtatott és elektronikus kiadványok, 
filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvények megva
lósítására. A pályázaton 1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.

A II. célterületen az értéktár létrehozás és működtetés területén ta
pasztalattal bíró szervezetek 500 ezer forinttól 1,5 millió forintig 
terjedő támogatást nyerhetnek el, amennyiben a pályázati projekt 
keretében értéktárat még nem működtető partner szervezet számára 
át szeretnék adni tapasztalataikat értéktár létrehozásával és működte
tésével, nemzeti értékek gyűjtésével, megismertetésével és népszerű
sítésével, valamint az értékgyűjtés módszertanával kapcsolatban. A 
pályázati projekt keretében a partner szervezetnek nemzeti értékeket 
kell felvennie a létrehozásra kerülő értéktárba. A célterületen 15 millió 
Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

A „Hagyomány a divatban – viselet másként” III. célterületet ötödik 
alkalommal hirdette meg az Agrárminisztérium, melyre 15 millió fo
rint áll rendelkezésre. A támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint 
között lehet.

A pályázati felületen 2021. február 2. 12.00 órától lehetett a pályá
zati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölte
ni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2021. március 1. 
8.00 órától volt lehetőség – a meghirdetés szerint – 2021. március 30. 
23:59 percig. „Amennyiben az igényelt támogatások összege a beadási 
(véglegesítési) határidő lejárta előtt eléri a célterület keretösszegének 
150%át, a támogató 2021. március 1. 9.00 óra után a pályázatot 
lezárhatja.” Így is történt, bizonyára sokan készültünk, hogy pontban 
8.00 órakor véglegesítsük a rögzített dokumentumokat – két „villám
szerű gombnyomással” sikeresen benyújtottuk a pályázatunkat az I. 
célterületre. Az elbírálás előre láthatólag 90 nap múlva várható.

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

NEMZETI ÉRTÉKEK 
MEGISMERETETÉSE

A GAMESZ dolgozói rendbe tették a Lehel-tó környékét is

Fotó: Zsám
boki Sándor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

ID. TÓTH ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára.

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

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

Szerető családod

Emlékezés

ÖZV. HARNOS LÁSZLÓNÉ
halálának 3. évfordulójára.

„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk, nem fogunk feledni.”

Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

BÉKÉSI MIHÁLY
szent miséjén és temetési szertartásán

megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

A gyászoló család

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

FARKAS BÉLA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.
„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Könnyes az út, amely sírodhoz vezet,
A Jóisten őrködjön pihenésed felett.”

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak akik,

MEZEI PÁL
temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot 
hoztak. Köszönjük a részvétnyilvánítást, mellyel 

fajdálmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés

BORBÉLY SÁNDOR
halálának 5. évfordulójára.

„Az élet múlik, de akit szerettünk,
Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

Szerető családja

Emlékezés

IFJ. BALOGH ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára.

„Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!

Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok!”

Szerető családja

Emlékezés

FARKAS ATTILA
halálának 12. 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

FEHÉRNÉ LUKÁCS VALÉRIA
halálának 5. évfordulójára.
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.”
Szerető családod és négy fiúunokád

Emlékezés

DOBÁK JÁNOS
5 éve elhunyt és

DOBÁK JÁNOSNÉ
CSERHÁTI EMÍLIA

3 éve elhunyt szeretteinkre.
„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,

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

Míg élünk, rájuk emlékezünk.”
A szerető család

Anyakönyvi hírek – FEBRUÁR
SZÜLETTEK: Ács Nikoletta (Juhász Erika), Gebura Doma (Juhász 

Bianka Fanni), Horváth Zejnep és Horváth Zoé (Bundri Katalin), 
Koczka Gréta (Virágh Nikolett), Palócz Médea (Török Olga).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Benei Ilona és Poczok Lajos, 
Paulusz Adelheid és Suha Dániel.

ELHUNYTAK: nincs adat.

Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

ÁPRILISI AKCIÓINK:
Kékfényvédelmes lencsék

/Blue Block/ -20%
Multifokális lencsék -30%

Fényre sötétedős lencsék -30%
Keretek -20% ·  Napszemüvegek -20%

Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

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

Starlite

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36202480208, 00/36307814356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

DOOLEY
2 éves keverék kan

CATO
1,5 éves németjuhász kan

DÍVA
1 éves

kistestű staff szuka,
ivartalanított

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

Tájékoztatjuk Tisztelt Fel
használóinkat, hogy a Jász
fényszaru, Szabadság tér 20. 
sz. alatti ügyfélszolgálati iro
dánk nyitvatartását 2020. no
vember 23tól szüneteltetjük.

Javasoljuk, vegyék igénybe 
elektronikus ügyintézési lehe
tőségeinket az ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu email cí
men, vagy a www.vizcenter.
hu/trv felületen.

Díjmentesen hívhatja telefonos ügyfélszolgálatunkat (Call Cen-
ter) a +36 80/205-157-es telefonszámon.

A hibabejelentéseket munkatársaink a nap 24 órájában várják a fenti 
telefonszám 1es menüpontja alatt, az érintett település irányítószá
mának megadása után.

Megértésüket köszönjük! Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Megváltozott ügyfélfogadási rend

A település lakói egészségének megőrzése számunkra elsődleges. Az 
ország és az intézményünk biztonságos újranyitásának alapvető felté
tele, hogy az országos átoltottság aránya elérje a szükséges mértéket. 
Ezért kérjük, hogy tájékozódjanak az oltásról a https://vakcinainfo.
gov.hu weboldalon. Amennyiben segítségre lenne szükségük a regiszt
rációval, jelentkezéssel kapcsolatban, keressenek minket bizalommal, 
szívesen segítünk a regisztráció lebonyolításában telefonos vagy inter
netes kapcsolaton keresztül.

Egy hívás és regisztrációja 5 percen
belül megtörténik.

Elérhetőségeink: tel.: 0657/422265
email: konyvtar.fenyszaru
 @gmail.com

Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó könyvtárosok

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

A személyes részvételen alapuló csoportos programok a járvány-
ügyi helyzettől és szabályoktól függően kerülnek megtartásra!

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
· Online színház:
 · Fortuna Együttes Szélvihar, Bolhabál és Óz, a mi varázslónk
  című előadásai elérhetőek december 31ig.
 · Fortuna Együttes Tűvétevők című előadása (1993.) megosztása
  április 17től.
· Városavató ünnepség megosztása április 2án.
· Húsvétoló online programsorozat április 5ig,
 12én eredményhirdetés:
· Locsolóvers pályázat, Húsvéti tojásvadászat
· Visszapillantó kvíz játék eredményhirdetés.
· Április 11. Költészet napja – Patka Helén József Attila műsorának
 megosztása
· 12–17. Testünk a csoda – interaktív kiállítás gyermekeknek
· Csetresz Betti workshop
· Ki a szabadba! – kerékpáros kihívás április végéig
· Könyvcserék előzetes összekészítés alapján a bejárati ajtónál
· Kulturális tartalmak megosztása, könyvajánlók, könyves játékok
· Virtuállítás – Jászfényszarui VII. Művésztelep online kiállítása
 a www.jaszfenymuvhaz.hu honlapon is megtekinthető.
· Május 1. Városnapi programok másképp – részletek külön!

Más szervezetek
· Április 1–5. Húsvéti szertartások a templomban
· Élettérkép – Családi legendárium nyomán
 – kiállítás, eredményhirdetés – BLNT 
· Április 8. Nemzetközi romanap megemlékezés
 – Szent József Szabadidőpark
· Április 11. Környezetvédelmi nap – Béke Horgászegyesület
· Április 12–16. Óvodai beíratás
    Iskolai olimpia
· Április 25. Ifjúsági horgászverseny – Kalapgyári tó
 – Béke Horgászegyesület Katinka

Programajánló – április

A Redemptio a jász és kun te
lepülések honismereti lapja a 
XXVIII. évfolyamát kezdte el eb
ben az évben.

A lap kéthavonkénti megjelen
tetését az elmúlt 27 évben a Jász 
Múzeumért Alapítvány vállalta 
fel, Hortiné dr. Bathó Edit, Jász 
Múzeum igazgatója, a FÉBE 
Tiszteletbeli tagja kitüntető cím 
birtokosa, a Redemptio lap ala
pítója és felelős szerkesztője áldo
zatos tevékenységének köszönhe
tően.

A 2021. évi kiadáshoz, a rend
szeres megjelenéshez az előfizetők 
és az újságot megvásárlók 500 Ft
tal példányonként járulhatnak hozzá.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyo
lítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében 
való terjesztését. Havi 30 példány értékesítését végzi.

A XXVIII. évfolyam 1. szám 2021. februári 32 oldalas számából egy 
kis ízelítő: A jászkun szabadság jogi szabályozói IV. rész – Bánkiné 
dr. Molnár Erzsébet ny. történész sorozata; Emlékezés régi jászberényi 
tanárokra XXIII. rész – Csörgő Terézia ny. biológiakémia szakos tanár 
sorozata; Víz Zoltán, a templomépítő pap – Székely Gábor helytörté
neti kutató írása; A Szűcs Rózsa Alkotócsoport 2020as eredményei – 
Tajti Erzsébet viseletkészítő cikke; Néhány szó a jászsági pendzsomról 
– dr. Selmeczi László ny. régész, néprajzkutató írása; Jászberényből 
indult a 48as katonai hagyományőrző mozgalom. A Tavaszi Emlék
hadjárat immár a Magyar Értéktárban. Fülöp Tibor Zoltán, a tavaszi 
emlékhadjáratok rendezőjével – Máté Endre hagyományőrző riportja; 
Búcsú Lukácsi László helytörténeti kutatótól (1949–2020) – Hortiné 
dr. Bathó Edit megemlékezése; Könyvek ajánlása: – dr. Suba György
né Kocsis Julianna: Az ONCSA áldásos tevékenysége a Jászságban; 
Varga Istvánné Fajszi Mária és Varga István: Mozaikok Fülöpszállás 
történetéből I és II. kötete; Földi József: Jászárokszállás története, Kró
nika a kezdetektől 2020. I. félévig.

Kérjük a jászkun múltunkat és jelenünket figyelemmel kísérő tag
jainkat, érdeklődőket, hogy a 3000 Ft/év összegért fizessenek elő a 
kéthavonként megjelenő újságra. Egyegy lapszám 500 forintért meg
vásárolható, de elő is fizethetik Gyetvai Mónika Könyvelési irodájában 
Szabadság út 3. vagy a Városi Értéktárban a Szentcsalád tér 12. szám 
alatt Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén postán juttat
juk el a lapot. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Redemptio, a jász és kun
települések honismereti lapja

Március 15e nem múlhat el a fényszaruiaknak a Petőfiszobornál 
kezdődő ünnepség nélkül. Mivel idén erre nem volt mód, ezért más 
útját találtuk ki a szobornál való találkozásnak. A Genially alkalma
zás segítségével egy több feladványt (párosítót, memóriajátékot stb.) 
tartalmazó interaktív játékot állítottunk össze, amelyek megoldása 
eredményeként a mi Petőfi szobrunk részleteiből a játék végére ösz
szeállt a szeretett helyszín fotója. Az idén így találkoztunk, lélekben, a 
szobornál, és elevenítettük fel a híres nap eseményeit. A játékot Kovács 
Lászlóné és Kotánné Kovács Tímea készítette.

Kotánné Kovács Tímea

Interaktívan ünnepeltünk

A GAMESZ dolgozói tavaszi virágokat ültetnek városunk parkjaiba

Fotó: Zsám
boki Sándor


