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Tisztelt Jászfényszarui Lakosok!
Magyarország köztársasági elnöke, Áder János 2022. április 3. napjára kitűzte az országgyűlési választások időpontját, ezzel egy időben kerül sor a gyermekvédelmi népszavazásra is. A választások lebonyolításáról a helyi választási iroda
közreműködésével a szavazatszámláló bizottság választott és delegált tagjai, valamint a jegyző által kijelölt köztisztviselők
gondoskodnak. A hatályos jogszabályok értelmében a köztársasági elnök parlament általi választására 2022. március 10.
napján kerül sor.
Győriné dr. Czeglédi Márta
Dr. Voller Erika
jegyző
polgármester

Újévi gondolatok
„Osszam meg gondolataimat az újság olvasóival” – hangzott el
Április 3-án Jászfényszaru választásra jogosult polgárai is az urnák
az idén is a Mi Újság Fényszarun? című helyi lap főszerkesztő as�elé járulhatnak.
szonyától a kérés. A 2022. évre történő tervezés hivatalosan 2021.
Addig? Hallgatjuk, látjuk és remélem, értjük miről szól a választás.
novemberében a koncepció elkészítésével elkezdődött. Ez korábban
Talán sokan ismerik az István, a király rockopera egyik dalszövegéből
jogszabályi kötelezettség volt, ma már szinte egy szokás. Az aktuális év
a részletet: „Mondd, te kit választanál?”
előző novemberében történő koncepÁprilis 4-én a reggeli órákban, még
ció elkészítésével kapcsolatos munka
ha nem is hivatalos végeredménnyel
eredménye csak egy vázlat lehet, mert
– mert ezt az országos választási iroda
egy folyamat része: a mindig aktuális
teszi közzé – de vélhetően már nagy
gazdasági környezet és a lakossági igébizonyossággal tudható majd, ki lesz a
nyek szolgálják az alapját a 2022. évi
választás győztese.
önkormányzati tervnek.
Egy-egy kampány során folyamatoJászfényszaru Város Önkormányzasan azon gondolkodom, mikor egytának költségvetése kiegyensúlyozott,
másnak feszülnek az indulatok, hogy
jelenleg is rendelkezünk annyi forrásugyan másnap reggel felkel-e majd a
sal, amellyel biztosan tudunk 2022.
nap, és azon a napon egymás szemébe
évi költségvetést készíteni, ezen belül
tudunk-e még nézni? Ez nem háború,
biztosított az önkormányzat tulajdovesztesek nem lehetnek – szerintem.
nában lévő intézmények, illetve a város
Jászfényszaru felnőtt, választásra joműködése (fűtés, világítás, bérek…),
gosult polgárainak mit jelent a demely pénzügyi osztályvezetőnk, Tamus
mokrácia? A szó az ógörög eredetű
Mária tájékoztatása szerint 2022. évre
demokratia szóból származik, a demos
megközelíti a 3 milliárd forintot. Az
a népet jelenti a kratein jelentése uralállami bevételek várhatóan 500 millió
kodni, ezért a demokráciát magyarra
forintot tesznek ki, ez egészül ki a sa„nép uralmaként” fordítjuk. Biztos
ját bevételekkel, pl. adóbevételek. Ezek
vagyok abban, hogy itt a mi kicsi teGyőriné dr. Czeglédi Márta polgármester
azok az előzetes adatok, amelyeket már
lepülésünkön értik, érteni akarják, mi
B. Jánosi Gyöngyi alkotása
biztosan tudunk közölni, részleteiben
történik majd 2022. első felében Mapedig a 2022. évi költségvetés betergyarországon és utána.
jesztése és elfogadása során kerülnek nyilvánosságra.
A választások eredménye után hazánkat, Magyarországot, minket
Jelenleg két beruházás folyik a településen, az egyik a Galga-híd felegyénenként is bárhol a világon a köztársaságunk elnöke, a kormányújítása, a másik pedig egy szennyvízvezeték-szakasz kiépítése, melyről
fő, az általa megbízott személyek képviselik/képviselnek.
folyamatosan és részletesen adtunk már korábban is tájékoztatást.
Ha belegondolunk, ez óriási megtiszteltetés, felelősség, úgymond
méltóság, korábban úgy is fogalmaztunk, közjogi méltóság. Készül2022 A VÁLASZTÁS ÉVE LESZ. A polgármesteri hivatal köztisztjünk tehát erre úgy fel, hogy a demokrácia ünnepeként is nevezhető
viselőinek az ez évi munkatervében kiemelten szerepel az ehhez szükválasztáson kellő felkészültséggel rendelkezzünk.
séges előkészítő munka. A Magyar Országgyűlés köztársasági elnököt
Tisztelettel:
is választ 2022. március 10-én.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által 2021. december 15-én megtartott ülésén hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az
érdeklődő olvasóknak.
2021. december 15.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára a képviselő-testület elfogadta a „Kerítés építése 220 méter hosszúságban a Jászfényszaru
05/225 és a 05/226 hrsz.-ú ingatlanok határán.” beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelöléséről szóló tájékoztatót, a 11/2021. (XII.
08.) polgármesteri határozatban foglaltaknak megfelelően a PAZSO
CLEANING Kft. vállalkozó kijelölésével, az ajánlatában megjelölt
bruttó 2.282.190 Ft figyelembe vételével.
Elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően.
Módosították a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.
14.) önkormányzati rendeletet.
Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta az
egészségügyi szolgálatban alkalmazott helyettesítési óradíjak, és a
Gondozási Központ szakorvosi és tanácsadói feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási díj 20%-kal történő megemelését 2022. január
1. napjától, mely összeget a 2022. évi költségvetésében biztosítja.
Elfogadták a Kelemen és Társa Bt. árajánlatát a Szabadság u. 32.
szám, 791. hrsz. alatti ingatlanra tervezett MULTIFUNKCIÓS
CSARNOK kiviteli és engedélyezési terveinek felülvizsgálatára és
a költségvetés aktualizálására.
Módosították a nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási
szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, kezelésére megkötött köszszolgáltatási szerződést, mely szerint a szolgáltatási díjat 2022. 01. 01-től nettó 5.000 Ft/m3 + áfa összegben
állapították meg.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határozatot hoztak a „Deákvár Consulting Kft.” részére telephely
biztosításáról.
Döntöttek a Jászfényszaru, Szabadság út 30. szám alatti lakás
adásvétele tárgyában kiírt pályázat nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert adásvételi szerződés megkötésére.
Döntöttek a Jászfényszaru, Ifjúság út 18. szám alatti telek adásvétele tárgyában kiírt pályázat nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról és a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert adásvételi
szerződés megkötésére.
Elfogadták a Jászfényszaru 083/97. hrsz. ingatlant érintő telekalakítás árajánlatát, és felhatalmazták továbbá a polgármestert a földmérővel a szerződés megkötésére és aláírására.
Jóváhagyták a Jászfényszaru külterület 083/123 és 083/121 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére közzéteendő felhívást.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint az adásvételi szerződések megkötésére.
A képviselő-testület megemelte a 2021. évi otthonteremtési támogatás megítélésére fordítható költségvetési keretetet 2.000.000
Ft-tal, így a 2021. évi keret mindösszesen 65.904.890 Ft előirányzatban került meghatározásra.
Ajánlattételi felhívást hagytak jóvá az önkormányzat tulajdonában
lévő Jászfényszaru, Bethlen Gábor út 5. szám (614. hrsz.) szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában.
Meghosszabbították a Szent István u. 18/C számú ingatlan bérleti szerződését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2026. 12. 31-ig.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Gondozási
Központ 2022. január 1-től szükséges előirányzat igényét az előterjesztés mellékletének megfelelően, melynek fedezetét a 2022. évi
intézményi költségvetésében kell megtervezni.
A „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme keretében kiírt felhívásra „Illegálisan lerakott,
elhagyott hulladék felszámolása Jászfényszarun.” című projekt megvalósításához további 1.117.600 Ft többletforrással egészítette ki, így
a program végrehajtásához biztosított saját forrás összege összesen

4.328.456 Ft.
Zárt ülésen otthonteremtési támogatási kérelmet bíráltak el, és
2.000.000 Ft összegű otthonteremtési támogatást ítéltek meg. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta,
hogy a 2021. évben a Fény-Re Fénytechnika Bt.-től bérelt dekorációs fénytechnika motívum (2 szarvas szánnal) megvásárlásra
kerüljön.
Dr. Voller Erika
jegyző

Meghívó közmeghallgatásra
Tisztelettel meghívom Önt Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 23. (szerda)
15:00 órától a Városháza dísztermében tartandó Közmeghallgatására és ezt követően – várhatóan – 16:00 órától
tartandó képviselő-testületi ülésére.
Tervezett napirendek:
1. Közmeghallgatás, ahol felvethető minden helyi közügyet
érintő kérdés, javaslat
2. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megvitatása és elfogadása.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

B. Jánosi Gyöngyi (1948–2022)

A januári interjúhoz a főszerkesztő asszony fotót kért rólam, ami
helyett egy képet szerettem volna elhelyezni, amelyet egy alkotótábor
során Jászfényszarun készített a művész. Szomorú aktualitása, hogy a
festőművésznő – akitől úgy gondolom ez méltó búcsú – januárban elhunyt. A művész Penczner Pál jászfényszarui születésű díszpolgárunk
alkotásaiból gyűjteményes kiállítást rendezett Jászberényben, nevéhez
kötődik a Hamza Gyűjtemény és Múzeum létrehozása.
Győriné dr. Czeglédi Márta
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Virágos Magyarország – Elismerés
A Virágos Magyarország verseny szervezőbizottsága részéről az alábbi
elismerő sorokat kapta a város.
„Jászfényszaru régóta a Virágos Magyarország elkötelezett versenyzője. A város nagy figyelmet fordít a zöldfelületek fejlesztésére és fenntartására, amelynek kézzelfogható eredménye van. Az elmúlt években
a település közterületei sorban újulnak meg és kapnak zöldebb, virágosabb arculatot. Kiemelkedő eredmény, hogy a város 8. alkalommal
hirdette meg a saját fásítási és virágosítási versenyét, ami idén is nagy
érdeklődésre tartott számot. Engedje meg, hogy még egyszer köszönetet
mondjunk azért, hogy Jászfényszaru is részt vett a megmérettetésen,
és elkötelezetten támogatta a Virágos Magyarország verseny céljait és
küldetését, hozzájárulva ahhoz, hogy a verseny évről évre egyre sikeresebb legyen.”

Bár az évad véget ért, a Virágos Magyarország folytatódik, és Jászfényszaru a 2022. évben is nevezni kíván
a környezetet szépítő versenyen.
Az egészség és jólét szorosan
kapcsolódik a környezetünk állapotához. Igyekezzünk környezettudatosan élni, és olyan életmódot
folytatni, amely tekintettel van
környezetünkre, hogy ismét színes
virágoktól és zöldellő növényektől
pompázzon városunk.
Győriné dr. Czeglédi Márta,
Baranyi Anita

Bölcsődei decemberi pillanatok
Bölcsődénkben az ünnepre hangolódást a kisgyermeknevelők kreatív alkotásai segítették elő. A bölcsőde folyosóján felállított karácsonyi
kandalló melegsége a gyermekek és szülők mosolyában egyaránt megmutatkozott.
December 6-án a Télapó olyan sok ajándékkal érkezett, hogy egyedül nem bírta el, ezért Manó segített neki. Minden csoportszoba elé
nagyon sok ajándékot helyeztek el. A gyermekek boldogan vették
birtokukba a sok hasznos játékot. Télapó a bölcsődében dolgozókat
is megajándékozta, hiszen ők is jók voltak egész évben. A bölcsőde
konyhája Mikulás keksszel kedveskedett aznap a gyermekeknek.

A közös bölcsődei karácsonyfára a gyermekek saját készítésű alkotásaikat akasztották fel. Az ünnep hangulatát a Kiskarácsony, nagykarácsony dal éneklésével tették emelkedettebbé.
Boldog, kellemes pillanatokkal készülődtünk az ünnepekre. A gyermekek festékes kézlenyomattal alkották meg közös fenyőfájukat csoportonként. Az utolsó héten adventi gyertyagyújtásra, illetve jászol
készítésére is lehetőség nyílt.
Ezúton kívánunk boldog új évet mindenkinek!
A jászfényszarui bölcsőde dolgozói
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ÓVODAI HÍREK
Luca-nap

Ünnepi várakozás

Óvodánkban fontos szerepet kap a hagyományok, népszokások
éltetése. December 13-a, Luca napja egyik jeles ünnepünk. Megismertetjük a gyerekeket az ünnephez kapcsolódó hagyományokkal,
szokásokkal. Kiemelt helyet foglalnak el a Luca-búza csíráztatása,
boszorkányos mesék, mondókák, játékok felelevenítése és a kotyolás.
Kotyoló játékot ebben az évben a Ficánka csoportos, nagy-középsős
korú gyerekektől láthattunk.
Földvári Edit
Fotók: Kocsis Bettina, Földvári Edit

Advent időszakához sok tevékenység, program kapcsolódik óvodánkban, amivel a karácsonyi ünnepekre hangolódunk a gyerekekkel,
családokkal. Szikráznak a fények az aulánkban, folyosókon, termekben. Mézeskalács illata fogadja az érkezőket. Karácsonyi ajándékok
kerülnek ki az apró kezek alól. Hagyományosan a legnagyobbak ajándéka a kisebbeknek a karácsonyi játék, amivel megidézik a telet, havat,
karácsonyi angyalokat, fényeket. Jelmezekbe, ünneplőbe bújva, meghitt zenékre emlékeket csalogatva a boldog várakozás pillanatairól. Az
elmúlt években sajnos elmaradt ez a délelőtt, és a szülőket sem láthattuk vendégül. A Méhecske csoport készülését most megnehezítette
egy karanténban töltött hét, a lelkesedés és az akarat segítette őket,
hogy meg tudják magukat mutatni az ovisoknak és a szülőknek. A
Süni csoport az ovisok után a polgármester asszonyunkat, /az ovisoknak Mártika néni/ és munkatársait lepték meg műsorukkal. Megállítva kicsit az ünnepek előtti sűrű délelőttöt. Örömmel várta mindkét
csoport a szülőket egy ünnepi estére a tornatermünkbe. Kicsi és nagy
érezte a maszkok mögötti mosolyokat, felénk áradó szeretetet a szeretet ünnepe előtt.
Szöveg: Mezeiné Folyó Angéla
Kép: Földvári Dorottya, Vígné Káposzta Erzsébet

Ismerkedés
a solymászat érdekességeivel
Óvodásaink a „Hungarikumok Jászfényszarun” program keretében
a solymászok és a huszárok közös rendezvényén vettek részt. Megismerkedtek a madarakkal, közelről láthatták, hogyan repülnek, hogyan
irányítja röptüket a solymász. 
Földvári Edit
Fotó: Czuzzné Lovász Mária

A Golf Együttes és barátai – Harnos Miklós, Ézsiás Sándor, Hornyák
Péter, Nagy Tibor, Mészáros Kata és Hornyák Boglárka – meghitt
örömzenével köszöntötték a karácsonyt december 26-án, az ünnepi
szentmise után a templomban.
Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf
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ÓVODAI HÍREK
Mézeskalács város
Decemberben ismét mézeskalácsillat fogadta az óvodába érkezőket. Közel hatvan kicsi házikó érkezett. A remekművekből elkészült
a Mézeskalács városunk. Köszönjük a szülőknek, hogy alkotásaikkal
szebbé tették óvodánkat, hozzájárultak az ünnepi hangulat megteremtéséhez.

Az ünnepi hangulatot fokozta az aulában felállított hatalmas fenyőfa
is. Köszönjük Berényi Ferencnének és Berényi Ferencnek a felajánlást,
valamit a GAMESZ dolgozóinak a segítséget.
Szöveg: Földvári Edit
Kép: Földvári Dorottya

ISKOLAI HÍREK
Mézeskalács szépségverseny
A decemberi ünnepkörhöz kapcsolódva a Reál munkaközösség és a
Diákönkormányzat mézeskalács szépségversenyt hirdetett. A beérkezett finomságok ínycsiklandó kiállításon hirdették a készítők fantáziáját és kézügyességét.

Bár az eredményhirdetésen nem tudott mindenki résztvenni, de a
csodás alkotásokért az oklvelet és a karácsonyi illatgyertyát mindenki
megkapta.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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ISKOLAI HÍREK
Karácsonyi angyalkák, karácsonyi suliposta
és szerencsehozó kéményseprők
Vidáman és kedves eseményekben dúsan
telt az év utolsó és első napja iskolánkban.
2021. december 21-én a Diákönkormányzat angyalkái kellemes karácsonyi
zene mellett szaloncukorral és kedves
köszöntéssel várták iskolánk tanulóit és
dolgozóit, hogy még szebbé tegyék az év
utolsó tanítási napját.
A reggeli köszöntés után az angyalkák
a karácsonyi suliposta hírnökei is lettek.
Az utolsó héten a sulirádióban a diákönkormányzat tagjaitól lehetett vásárolni
karácsonyi képeslapot, melyet Klippán
Kata diákpolgármester készített. Három
képeslap ára egy tábla csokoládé volt, melyet jótékonysági célra használunk fel. A sulirádió előtt elhelyezett karácsonyi postaládába bedobva a jókívánságokkal megírt képeslapokat
az iskolában az angyalkák kézbesítették az utolsó napon.

És az első tanítási nap sem maradhatott el figyelmesség nélkül. A
Diákönkormányzat tagjai most szerencsehozó ruhába bújtak, és minden érkezőt megajándékoztak egy négylevelű lóherével, hogy biztosan
szerencsések legyenek egész évben.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A kis Jézusra várva

Karácsonyi ajándék

Hagyományosan az 5. évfolyam tanulói elevenítették fel osztályfőnökeik segítségével a betlehemi történetet az éjféli mise előtt. A
továbbiakban Basa Éva, Fózer Tiborné, Kollárné Dobák Mariann,
Zsámboki Zsuzsanna és Polatschek Réka tolmácsolásában karácsonyi
versek és gondolatok hangzottak el, melyek között karácsonyi zenét
hallgathattunk Kocsisné Horti Monika válogatásában, Hornyák Péter
pedig gondoskodott a hangosításról. Az éjféli szentmisén Kiss Gábor
atya régi karácsonyi emlékeit felidézve arra hívta fel a figyelmet, hogy
mai világunkban is mennyire fontos az elfogadás, a szeretet, mennyire
fontosak életünkben a szeretetkapcsolataink.
Szöveg: Sándorné Tóth Éva
Kép: Lovászné Török Magdolna

December az ajándékozás hónapja. A IV. Béla Katolikus Általános
Iskola diákjai többször is tanúságot tettek arról, hogy élen járnak az
adakozásban, ajándékozásban.
De őket is érte meglepetés: A Samsung Elektronics Magyar Zrt.
karácsonyi ajándékcsomaggal: bejglivel és naranccsal lepte meg diákjainkat. Még nagyobb volt az öröm, hogy az ajándékcsomagokat
iskolánk diákjainak a Samsungban dolgozó apukái, nagypapái hozták
el és osztották szét.
Köszönjük a meglepetést!
Kép és szöveg:
Lovászné Török Magdolna
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ISKOLAI HÍREK
Betlehem
Decemberben a Reál munkaközösség és a Diákönkormányzat
pályázatára sok különleges és szép
betlehem érkezett, melyből kiállítást
készítettünk. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotások az Egri Érseki Palotába kerültek, ahol szintén egy kiállítást díszítettek. Nagy örömünkre
Egerben Polatschek Dominik 8. a
osztályos tanulónk munkája különdíjban részesült. Gratulálunk neki,
és minden alkotónak, akiknek a Diákönkormányzat jutalmát, oklevelet
és egy karácsonyi illatgyertyát Tóth
Sándorné és Halmainé Hegedűs
Mária adta át.

Megemlékezés
Iskolánk diákjai megemlékeztek az
1943-as doni áttörés áldozatairól. Az
5. a osztály tanulói rendhagyó történelemórán vettek részt, majd az emlékműnél mécsest gyújtottak, és imát
mondtak a hősi halottakért. A 8.-os
diákok a diákpolgármester-helyettes
vezetésével elhelyezték az emlékezés
koszorúját.
Kép és szöveg:
Nagy Józsefné

Jászfényszaru klímabajnoka
Kotánné Kovács Tímea
Fotó: Lovászné Török Magdolna

Iskolánk 2-7. osztályos tanulói december hónapban a „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” című projekthez
kapcsolódva ismeretterjesztő előadáson vettek részt, majd tanulmányi
verseny keretében adtak számot a hallottakról.
Szöveg: Lovászné Török Magdolna
Fotó: Botkáné Sárközi Ildikó

Jövének távol,
boldog Napkeletről…
…Három királyok, híres mágusok,/ Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,/ Kiről legenda és jóslat susog.” (Juhász Ferenc: Vízkeresztre)
Gáspár, Menyhárt és Boldizsár királyok nevének kezdőbetűje újra
felkerült a Kisiskola és a Nagyiskola épületére. Kiss Gábor atya január
6-án, vízkereszt napján megszentelte iskolánkat, megáldott minden
benne tanulót, dolgozót, és közösen énekszóval köszöntöttük Jézus
megjelenését.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Kép: Lovászné Török Magdolna

Hungarikumok Jászfényszarun
Negyedik alkalommal vehettek részt iskolánk diákjai a Magyar
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség és a Magyar Solymász
Egyesület által szervezett bemutatón. Köszönjük dr. Palócz Attilának
és Ézsiás Vencelnek a lehetőséget, a megújuló tartalmat, a különleges
élményt, melyet idén a vadászkürt hangja tett még teljesebbé.
Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna
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Adventi játékok a könyvtárban
Két online játékot bonyolítottunk
az adventi időszakban, gondolva a
gyerekekre és a felnőttekre is.
A gyerekeknek szuperhősös kvízt
hirdettünk, a felnőtteknek pedig a
karácsony témakörében tettünk fel
kérdéseket.
A Marvel-kvíz nyertesei: Ormándy
Dávid, Völgyi Gergő, Szobácsi Bertalan, Kolozs István, Matányi Hunor,
Nagy Milán, Révész-Hajnal Márta.
Az Ünnepi kvízünk nyertesei:
Pethőné Szabina, Balog Bertalan,
Matányiné Farkas Julianna, Berzéné
Rózsa Ibolya, Farkas Zsanett, Juhász
Boglárka.
Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek!
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Kedves hozzátartozók, kedves ismerősök!
Kérjük, hogy adójuk egy százalékának felajánlásakor gondoljanak
az Idősek Otthona lakóira!
JÁSZFÉNYSZARU AZ IDŐSEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM: 18838075-1-16
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
A felajánlásaikat, mint minden évben, most is
időseink komfortérzetének növelésére fordítjuk. Köszönjük!

Advent másképp
2021-ben, az adventi készülődés időszakában az előző évhez hasonlóan a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár meghirdette a „Kié
a legszebb mézeskalács?” és az „Adventi ablakok” elnevezésű játékokat.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a várt érdeklődés most sem maradt el,
hiszen nagyon sok pályázat érkezett, szebbnél szebb alkotásokat tehettünk közzé. Biztosak vagyunk abban, hogy ezek nemcsak az alkotóknak, hanem az oldalunkra ellátogatóknak is segítettek az ünnepre való
hangolódásban. Ez utóbbit támasztja alá az is, hogy közel négyezer
szavazat érkezett. Reméljük, ez évben is játszanak majd velünk, amikor szintén szeretnénk meghirdetni kissé megújult formában ezeket a
játékokat. Még egyszer szeretnénk megköszönni a részvételt, és nyerteseink Zólyomi-Hoy Csilla és Berze Anett Lili nevében is a sok-sok
szavazatot.
Szöveg: Dobos Marianna · Fotó: Csépány Izabella
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Újra Ki mit tud? 2021 1. rész

Képes összeállításunkban a végre újra megrendezett Ki mit tud? produkcióit láthatják, közöttük a Család éve programhoz kapcsolódó Családi
Ki mit tud? résztvevőit. Köszönjük a felkészítők és szereplők lelkes, kitartó és élményt adó munkáját!
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Lovászné Török Magdolna
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Színjátszó vagyok Jászfényszarun 1. rész
Ötéves koromban, 1972-ben költöztünk Jászfényszarura. Pedagógus
szüleim hamar a település kulturális életének fontos szereplőivé váltak. Édesanyám Kovács Andrásné (Rozika néni) magyartanár, rendező
(később már Csokonai-díjas, életműdíjas drámapedagógus, a Magyar
Kultúra Lovagja) első dolga volt, hogy színjátszó csoportot alapított.
Nem is egyet, nyomban kettőt: a Napsugár Gyermekszínpadot és a fiatalokat, felnőtteket összefogó Fortuna Együttest. Mindkettő kiemelkedő műhely szerepét tölti be a magyar amatőr színjátszás életében, és
50 éve folyamatosan tartja színvonalát.
Ebben az írásban nem a fényszarui színjátszás történetéről és édesanyám megkérdőjelezhetetlen legendás munkásságáról írok, hanem
arról, hogyan gondolkodom én a színjátszásról, milyen emlékek villannak fel a múltamból, s hogyan dolgozunk mostanában a csapattal.
Nemrég ugyanis (2016-tól) édesanyám hivatalosan is átadta a stafétát,
a művészeti vezetés az én feladatom lett, de a művelődési házunk vezetője, Bordásné Kovács Katalin, és a 2008-ban megalakult SZIBAKÖ
(Színjátszók Baráti Köre Egyesület) elnöksége, Tanczikó Attila és
Berzéné Magyar Krisztina rengeteget segítenek ebben a nagy feladatban, amely sok háttérmunkával jár. Hálás vagyok érte, mert tudom,
hogy nem mindenkinek adatik meg csapatban dolgozni, sok helyen
csak magányos megszállottként küzdenek, személyükkel az ügy is
meghal, sok ilyet láttam már. Nálunk az ügy az első, így biztos vagyok
abban, hogy nem hal majd velem. Szerencsések vagyunk abban is,
hogy a település vezetői mindig minden rendszerben támogatták működésünket, és tudom, hogy ez sincs mindenhol így. A jelenlegi városvezetés és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony is szívén
viseli a helyi közösségek életét. Sokszor pályázunk más szervezetekhez
is, gyakran kapunk támogatásokat céljaink megvalósítására. Ezekből
tudjuk segíteni a két csoport működését. Ennyi szerencse bizonyosan
azért ér minket, mert a mosolygós Napsugarat és a szerencsét hozó
Fortunát választottuk névadónknak…
Hogyan emlékszem vissza a kezdetekre? Napsugaras éveimben mindig beneveztünk a felmenő rendszerű Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválra, ahol többször eljutottunk a pécsi országos gálaműsorig. Emlékszem első szerepemre: az „Üssed, üssed botocskám!” című
népmesében én játszottam az aranyat pottyantó bárány elejét. A barátnőm volt a hátulja, egy lepedővel voltunk letakarva, és egy kosárból
söröskupakokat szórtunk magunk alá arany gyanánt. A főszerepeket
a nővérem korosztálya kapta, akikre példaképként felnéztünk. Verset
mondtam, ünnepi műsorokat gyártottunk, népmeséket dolgoztunk
fel, még orosz nyelven is. Ahogy cseperedtünk, készítettünk improvizációs módszerrel életjátékot is, amit Mérei Ferenc és Vekerdy Tamás is megdicsért… igen, ŐK! A fesztiválokon sok hasonló legendás
szakemberrel találkozhattunk: Keleti István, Mezei Éva, Gabnai Katalin, Szakall Judit, Debreczeni Tibor, Előd Nóra, Rudolfné Galamb
Éva, Trencsényi László, sorolhatnám tovább a magyarországi drámapedagógia első nemzedékét, majd a másodikat, harmadikat, akiktől
érdemes tanulni. Emlékszem, milyen büszkék voltunk, amikor a fesztiválokon a többi csoportvezetőnek velünk tartottak bemutató drámajátékos foglalkozást, és a mai napig emlékszem azokra a dalokra,
amiket az előadások közti szünetekben tanultunk, igyekszem tovább
is adni tanítványaimnak.
Sokfelé vetett az élet, de valahogy a színjátszást sosem tudtam abbahagyni, menthetetlenül drámapedagógus lettem. Most, amikor
már én vezetem a Napsugarakat, ugyanígy járok el, mint édesanyám:
Igyekszem minél több fesztiválra elvinni a gyerekeket, hiszen nincs
jobb alkalom fejlődni, mint látva a többi csoport produkcióját, egymástól tanulni, színjátszós barátságokat kötni, ünneppé tenni az alkalmat, amikor fellépünk. Elsődleges célunk a személyiségfejlesztés,
sokat játszunk, kirándulunk, táborozunk a szerepléseken és a kemény
próbákon kívül. Szívesen megyünk a környék iskoláiba bemutatni az
aktuális versenyprodukciónkat. Az elmúlt 5 évben 2 arany, 1 ezüst és 2
bronz minősítést szereztünk. A Napsugárban jelenleg 3 korcsoportban
működünk összesen 50 tanulóval, a művészeti alapiskola biztosítja a
hátteret, köszönet érte Lovászné Török Magdolna igazgató asszonynak!
Kovács Tímea drámapedagógus,
a jászfényszarui színjátszók művészeti vezetője

Első közös csoportkép a kezdetekkor

Napsugaras csoportkép a legendás egyenkalapban

Műhelymunka

Mozaikok című produkció a pécsi fesztiválon

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2022/1

11

Hírek az Idősek Otthonából – A 2021-es évünk
2020. december 31-én bizakodva koccintottunk a 2021-es
évre. Reméltük, hogy az oltásoknak köszönhetően leszámolunk
a pandémiás korlátozásokkal, időseink élete visszatérhet a régi
kerékvágásba. Sajnos nem egészen így történtek az események.
Januárban és februárban dolgozóink és lakóink megkapták
a Covid-19 elleni védőoltásokat, de a látogatási tilalom feloldására még hónapokat kellett várnunk. A kollégákkal vállvetve próbáltunk időseink hétköznapjaiba változatosságot vinni, elviselhetővé tenni számukra a bezártságot. Tornáztunk,
kézműveskedtünk, társasjátékokat játszottunk, levegőztünk
az udvaron. Az idősekkel farsangi műsort készítettünk, vidám
perceket csempésztünk a többiek mindennapjaiba. Húsvétra a
lakók és a dolgozók húsvéti nyúllá „változtak”.
Április 30-án az országos tisztifőorvos végre feloldotta a látogatási és intézményelhagyási tilalmat az oltással rendelkezőknek. Bár a látogatási idő korlátok közé volt szorítva, és szigorú
szabályokat kellett betartania mindenkinek, az öröm hatalmas
volt, hiszen hónapok óta most találkozhattak közvetlenül az
időseink a hozzátartozóikkal. Végre sétálhattunk a városban,
nem voltunk az intézmény falai közé zárva.
Fogadhattunk vendégeket, tarthattunk élőzenés délutánt.
A magaságyásunkban beérett az első földieper, köszönet az
időseknek a gondozásáért. Mentálhigiénés foglalkozásokat
tarthattunk külsős szakemberrel, mert a lelki egészségünk segít abban, hogy a nehézségeink, problémáink, betegségeink
vagy kihívásaink közepette is teljes életet tudjunk élni. Nagy
szükségünk volt rá. Végre eljöhetett a fodrász és a pedikűrös,
megszabadultunk a „karantén” külsőnktől. A GAMESZ és a
Sportegyesület segítségével – intézményünk fennállása óta először – eljutottunk az időseinkkel Mátraverebély-Szentkútra. A
nyári bográcsolások sem maradtak el, az Idősek Otthonában
készültek a legfinomabb lecsók. Szeptemberben a Jász Trió Tv
látogatott hozzánk, a Dallam Kavalkád műsoruk felvételén
közreműködtek időseink. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodájának egyik kedves munkatársa hat alkalomból álló időskori terápiás rekreációs foglalkozást tartott
lakóinknak. Első alkalommal csatlakoztunk zenével és tánccal
az Alzheimer világhónap magyarországi programsorozatához,
hogy felhívjuk az emberek figyelmét a demenciára. Az idősek
világnapján szeretettel fogadtuk a nyolcadik osztályos diákokat,
akik műsorral és saját készítésű pogácsával lepték meg lakóinkat. A járványügyi korlátozások miatt sokáig nélkülöztük az
ifjúság jelenlétét az otthonunkban, ezért külön öröm volt számunkra, hogy egy ilyen szép napon köszönthettük újra nálunk
az iskolásokat. A Fehér Akác Népdalkörrel közösen ünnepeltük
a zene és az idősek világnapját. Önkormányzati és országgyűlési
képviselőink is köszöntötték e jeles nap alkalmából lakóinkat.
Ellátogattunk az óvodásokhoz, és megcsodáltuk a tökökből készült műalkotásokat.
Október 25-től az aktuális járványhelyzet miatt ismét bezáródtak intézményünk kapui. A „látogató ház”-nak köszönhetően – előzetes bejelentkezés után – azonban tudtunk látogatókat
fogadni.
Novemberben megemlékeztünk halottjainkról, Márton napjára ludakat készítettünk, felelevenítettük Szent Erzsébet legendáját, fonalból manókat varázsoltunk.
Az adventi készülődésünk elején otthonunkba látogatott a
Mikulás, és csak sikerült a Mikulás-vonatozás is, bár nem úgy,
ahogy szerettük volna. Készülődésünket segítette a Házunk
Tája Klub – házi sütiket küldtek az időseknek, az ovisok elküldték a karácsonyi műsoraikat, az 5. osztályos és a hittanos gyerekek – Kocsisné Horti Monika segítségével – üdvözlő lapokat

és képeket küldtek lakóinknak, a Jászberényi Egészségfejlesztési
Iroda a karácsonyi kézműves foglalkozásainkhoz ajánlott fel
alapanyagokat. A képviselő-testület tagjai otthonunk lakóinak
is eljuttatták az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját.
Az idősekkel karácsonyi képeslapokat készítettünk, és elkezdtük a készülődést a karácsonyi műsorunkhoz. A GAMESZ segítségével – hó hiányában – fából készítettünk hóembereket az
intézmény udvarában.
December 23-án Gábor atya is ellátogathatott hozzánk.
Biztatott mindenkit, hogy vegyük észre a jót az életünkben,
forduljunk egymás felé szeretettel, ne elégedetlenkedjünk, és
békéljünk meg sorsunkkal. A közös gyónás és szentáldozás után
az egyházközség nevében ajándékokkal kedveskedett az időseknek. Késő délelőtt megtartottuk a karácsonyi műsorunkat.
Lakóink kis csapata heteken át lelkesen készült erre az alkalomra. Előadásuk szuper volt, nagy sikert aratott, a meghatottság
könnyei csillogtak a szemekben!
Köszönöm a hölgyeknek a kitartást és a lelkesedést, hogy örömet szereztek lakótársaiknak! Az idősek előadása után a dolgozók egy közös dallal kívántak boldog karácsonyt!
A nap zárásaként Lovászné Török Magdolna, Tóth Norbert
és Szabó László önkormányzati képviselők hagyományosan
forralt borral és házi rétessel kívántak áldott, békés karácsonyt
időseinknek és dolgozóinknak.
Az év utolsó (munka)napján visszatekintettünk az elmúlt hónapokra, emlékeztünk a jó és a rossz dolgokra. Pezsgővel koccintottunk a 2022-es évre, de nagy kéréseket nem fogalmaztunk meg a jövővel kapcsolatban.
Köszönjük az egész évi segítségét a hozzátartozóknak, polgármester asszonyunknak, Jászfényszaru Város Önkormányzatának és a képviselő-testületnek, a GAMESZ-nak! Külön
köszönjük a segítségét Tóth Norbertnek, mert hívás nélkül is
számíthattunk rá! Köszönjük az ovisoknak és az iskolásoknak, a
helyi civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy ebben a
nehéz, kihívásokkal teli időszakban is mellettünk álltak és gonReichenbergerné Anita
doltak időseinkre!
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Egészség a lélek kapuján át

Advent élőzenével

Két évvel ezelőtt, amikor elkezdtük szervezni az egészségnapunkat,
és lázasan dolgoztunk a 2020-as programok előkészítésén, számunkra
még csak médiahírnek számított a koronavírus, és Vuhan a Föld nagyon-nagyon távoli pontjának tűnt. Aztán hamarosan kiderült, hogy
ez a kínai város nagyon is közel van hozzánk, és az egészségnap az év
egyetlen olyan rendezvénye lett, ahol az érdeklődők ott lehettek velünk a valós térben. Hirtelen megváltozott a világ. 2021-ben már meg
sem hirdethettük rendezvényünket.
A koronavírus azóta is itt van közöttünk, de a védőoltásoknak köszönhetően már lehetőség van a találkozásra és a rendezvények lebonyolítására. Még az elmúlt év decemberében összeült a rendezőgárda,
összeírtuk az ötleteket, és kitűztük az időpontot: március 5.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk 2022. március 5-én
az „Egészség a lélek kapuján át” egészségdélutánunkra, az alábbi
programokra:
14.00 Dr. Bagdi Emőke pszichológus professzor előadása.
Az előadás címe: Talpon maradni Covid válság idején.
A professzor asszony a járvány okozta lelki terhekről,
megbetegedésekről, azok kezeléséről tart előadást.
Részvételi díj jegyelővételben 1.500 Ft, helyszínen 2.000 Ft
16.00 Az előadás utáni ingyenes programok:
Workshopok:
· Egészséges táplálkozás vagy divatdiéták?
		Előadó: Sándorné Buda Ildikó dietetikus
· Stresszkezelés mindfullness módszerrel Előadó: Dr. Ördög János
· Gyógyító hangszerek, kiscsoportos hangzuhany három turnusban.
Tartja: Simon Júlia
		 A programra előzetes regisztráció szükséges: a művelődési házban
		 személyesen vagy az 57/422-137 telefonszámon
		 a művelődési ház honlapján és Facebook-oldalán közzétett
		regisztrációs űrlapon.
Szűrések:
· Szürkehályogszűrés, látásvizsgálat
· Anyajegyszűrés
· Vércukorszintmérés
· Vérkoleszterinszint-mérés
· Vérnyomásmérés
· Testsúly-testmagasság mérés
· Testtömegindex-számítás
· Testzsírszázalék-mérés
További egészségprogramok:
· Személyes konzultációs lehetőség Sándorné Buda Ildikó
		dietetikussal
· Talpreflexológia-masszázsterápia
		Vendégünk Kucsa Gábor reflexológus-masszőr
· Aromaterápiás, természetes megoldások a hétköznapi kihívásokra.
		Vendégünk: Barna Alexandra Doterra Wellness tanácsadò
· Bio-well energiafelmérés és kronogenetikai elemzés
		dr. Ördögné Vecsey Katalinnal
· Grafológiai gyors elemzés: Bánszki Ildikó grafológus
· Kártyavetés, önismereti tesztek Sipos Angélával
A rendezvény a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és a
jászfényszarui védőnők és önkéntesek együttműködésével valósul
meg. Bővebb információ az intézmény Facebook-oldalán és a www.
jaszfenyszarumuvhaz.hu honlapon olvasható. Mindenkit szeretettel
várunk!
Palásthy Pál programfelelős

Az adventi készülődést a Templomkertben az idén élőzenével
is gazdagítottuk. A 3. gyertya meggyújtását az N & J Band, vagyis
Szajkó Nándor és Bakondi Jázmin zenéje tette még hangulatosabbá.
A 4. gyertya lángja fellobbanásakor, december 18-án pedig Agatics
Krunoszláv harmonikajátéka varázsolt karácsonyi hangulatot a térre a
6. osztályosok műsora, az Egyháztestület önkénteseinek vendéglátása
és az örömtüzek mellett. A negyedik advent alkalmával kürtőskalácsot
is lehetett vásárolni. Mindkét alkalommal sokan látogattak ki a gyönyörű díszkivilágításban pompázó főtérre, hogy találkozhassak, beszélgethessenek, együtt készüljenek a keresztény világ nagy ünnepére.
Köszönet minden lelkes szervezőnek, közreműködőnek!
Katinka

Emlékfotó a Jászsági Önkéntes Fiatalok Csapat Egyesület
Jászfényszarui Csapata december 7-ei rendezvényéről

Fantasztikus János vitéz interpretációt láthattak az iskolások december 13-án a művelődési ház ajándék műsorán. Az eredeti Petőfi-szöveget feldolgozó színházi előadás nemcsak színészi játékban, hanem
látványban, zenében, táncban is maradandó élményt jelentett a nézőknek. A Nemzeti Színház Déryné társulata interaktív előadását a
Déryné program támogatásával valósíthattuk meg.
Kép és szöveg: Katinka
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Közös úton járni
Egyházközségünk életéből
Ternyák Csaba érsek úr újévi körlevelében arra a
megújulási folyamatra helyezi a hangsúlyt, amelyet
Ferenc pápa a 2023-ra összehívott püspöki szinódussal útjára indított.
Az Egyház, Isten népe nem statikus, mozgásban van. A szinódus szó
jelentése is ezt fedi: szünodosz = szün+hodosz, vagyis együtt úton lenni, közösen járni.
A szinodalitás során nem pusztán az Egyház közösségi jellegére,
de közös feladataira és küldetésére is irányítjuk a figyelmünket. A
szinodális folyamat olyan, mint egy közös zarándoklat, amelynek során párbeszédre lépünk egymással.
A hosszú bezártság, a bizonytalanság, a pandémia velünk élő valósága nehéz helyzetbe hozta az egyházközségeket is, és ez alól Jászfényszaru sem kivétel.
Az alábbi kérdésekkel kerestem fel a Mindenszentek-plébániát.
Hogyan látja az eltelt időszakot településünk plébánosa,
Kiss Gábor atya?
10 éve, hogy itt vagyok közöttetek, mintha tegnap lett volna, de
ilyen se volt soha, hogy becsukjuk a templomokat. Nehéz idők, de
sok hős vesz körül bennünket, akik helyt álltak, köszönet illeti őket.
Bizonytalan lett az életünk, nem is nagyon tervezek, csak éljük túl. A
közösségeinket padlóra tette ez az időszak.
Ugyanakkor én azt érzékeltem, hogy az online szentmisék elindításával Jászfényszaru is csatlakozott más plébániák ilyen irányú kezdeményezéseihez, s ezért sokan nyilvánítottak köszönetet. 2021-ben pont a
húsvét előtti időszakban ez a kapcsolat is sokat jelentett a hívőknek.
Átlagosan mintegy 80 fő követte a közvetítéseket.
Aztán Úrnapján már lehetett körmenetet is tartani, sátrakat díszíteni. A nyár folyamán pedig zarándoklatokat szervezni, hittantáborokat
tartani.
10 éves szolgálatodat is augusztus elején köszönte meg a fényszarui
képviselő-testület. Hogyan emlékszel vissza az ideérkezésedre?
Míg élek, nem felejtem el, hogy eljöttek értem Jászfényszaruból.
1992-93-ban voltam Jászberényben káplán, akkor a Vinculum közösség szervezésében volt itteni családokkal is kapcsolatom, és többször
jártam Jászfényszarun, családoknál.
Itthon érzem magam. Emlékszem, amikor lejöttem Hatvannál
Fényszaru felé, ugyanaz az illat fogadott, mint otthon, Kunszentmártonban (ami jászapáti telepítésű város, azaz jászok lakják). Ezek nem
hétköznapi indíttatások.
Ideérkezésem után szükséges volt átalakítani a plébániát, jó kapcsolatba kerültem az itt dolgozó szakemberekkel. A 2014-15-ben
megépült új rész közösségi térrel gazdagította a plébániát. Itt van arra
lehetőség, hogy egy időben foglalkozzunk a családokkal, s mégis elkülönülve térben. Családpasztorációs programok, családi hét, Mária-út
záró agapé, kiállítások, tábori programok, mind itt kerülnek megvalósításra.
Nagyon sokan sokfélét gondolnak az egyházról. Ha megnézzük,
hogy mi a funkciója, láthatjuk, hogy a legfontosabb, hogy az egy helyen élő emberek megtanuljanak együtt élni és együtt gondolkodni.
A jó Isten elgondolta, hogy milyen egy jól működő emberi közösség, s minél inkább engedelmeskedünk ennek az általános tervnek,
annál jobban megvalósul. Minél önzőbbek vagyunk, annál többször
megtörik az áramkör. Meg kell tanulnunk kijönni egymással. A településeink lelke az egyház. Arra való, hogy kisegítsen bennünket önzéseink bezártságából. Ehhez hasonló intézmény nincs másik az emberi
társadalmakban.
Az elmúlt évek hoztak egyfajta létbizonytalanságot. Azt gondolnánk,
hogy egy kicsit megszeppentünk, de valahogy kihaltak a természetes
reflexek. A médiabefolyásoltság ereje hatalmas, az egyház közösségteremtő hatékonysága elapadt.
Mit tehetünk, hogy mindezen tudjunk változtatni?
A szeretet tettekben nyilvánul meg és szolgálat útján gyarapszik. 2015
óta van katolikus iskola. Azt gondolom, hogy az iskola jó kezekben

13
van. A pedagógusoknak sok türelemre van szükségük. A keresztény
iskolának az a célja, hogy kinevelje az igaz embert. Ez abban nyilvánul
meg, hogy a fiatalok eljussanak az evangéliumi életre, az Isten és az
emberek szeretetére. A szeretetet azonban nem lehet kikényszeríteni,
ezért türelmesen viseljük a kisebb-nagyobb nehézségeket, ugyanakkor
bízunk abban, hogy egyre többen értik meg Krisztus szeretetre hívó
szavát. Az igazi szabadság úgy tud megnyilvánulni, ha megtanulunk
együtt gondolkodni és ebből fakadóan együtt cselekedni egymásért.
Köszönöm a beszélgetést. Isten áldjon!
Adott tehát a feladat, gondolkodjunk el valamennyien néhány kérdésen: Mit tehetnénk azokért, akik eltávolodtak az Egyháztól? Milyen
az az egyházi közösség, amelyhez szívesen tartoznánk?
Nagyné Kiss Mária

Mesél a múlt…
Édesapám citerája
Kicsit kalandozzunk el a múltban, és öt év híján száz évet visszaugorva idézzük fel, mit is mesél ez a csodás hangszer a megszületéséről.
Palla János nagyapám (1902–1948) és Czeglédi Veronika nagymamám (1903–1977) kettő után várták a harmadik gyereket. Még nem
tudták, hogy fiú vagy leány érkezik-e, de a Homoktanyákon a születéseket segítő Márcell néni, a bábaasszony nagymamám gömbölyödő
hasára nézve kisfiút jósolt. Így aztán nagyapám 1927 őszének végén elhatározta, hogy készít egy citerát fia születésére. Hozzá is fogott volna,
ugyan jó kezű, sok mindenhez értő ember volt, ám ő még citerát nem
faragott sosem. Tudott persze egészen jól játszani más citeráján, de ő
maga akarta a citerát elkészíteni. Ezért Gyurihoz, a közelben lakó cigány emberhez fordult. Jól ismerték és segítették is egymást, ha a szükség hozta. Gyuri szerette a fafaragást, a Homoktanyákon kidőlt, kivágott fák törzséből kenyérdagasztó teknőt, disznótorokhoz sózóteknőt
vájt, de készült keze nyomán fakanál, meg sok más is, ami egy háztartáshoz fából kellett. Saját citeráját is ő maga készítette és pengette jó
kedvében, amikor egy kicsit pihenni akart estefelé. Gyurinak tetszett
a kérés, meg is egyeztek, aztán nagyapámmal jó párszor összeültek
egy üveg homoki bor mellett, és szépen lépésről lépésre megmutatott
minden részletet a citera készítéséről
a faragástól egészen a húrok beállításáig, a hangolásig. Nagyapám szépen
haladt a hangszer készítésével, már
az utolsó simításokon is túljutott, és
készen is lett vele, amikor január 19én megszületett édesapám, Palla Gábor (1928–1990). Nagyapám akkor
elővette a pengetőt, és felcsendült az
általa készített citera szép hangja. Így üdvözölte harmadik gyerekét a
családban. Teltek-múltak az évek, nagyapám mindhárom gyermekét
megtanította citerázni, nótázni, édesapám is ebbe nőtt bele.
Szüleimmel 1960-ban Budapestre költöztünk, és a citera is jött velünk. Gyerekként sokszor megéltem, hogy hétvégeken édesapám mindig elővette a citerát, pengette a húrokat, énekelt is hozzá. A citerázás
feledtette el minden búját-bánatát. Csakúgy, mint nagyapám édesapámmal tette gyerekként, ehhez hasonlóan édesapám is megpróbált
engem citerára tanítani, az első lépéseket még csináltam. Pengettem is
rajta, de – most már nagyon sajnálom – igazából nem sajátítottam el
a zenélést rajta, csak maga a zene szeretete maradt meg máig. Általános iskolásként akkor jobban vonzott az olvasás vagy a csúzlizás, meg
a sárkányröptetés. Édesapám 1990-ben meghalt, így citerája hozzám
került. A hangszer ma is jó állapotban van, húrjai sem hiányoznak,
bebugyolálva, a szekrényem hátuljában várja, hogy húrjai ismét, sok
év után megpendüljenek. Időközben velem is sok minden történt, de
mindig ott volt gondolataim között a citera. Mígnem tavaly felkerestem Szigetmonostoron Téglási Imrét, a híres citerakészítőt. Kértem,
nézze meg, hangolja fel, ha szükséges, és pengesse meg húrjait, játsszon
rajta. Elmeséltem a citera történetét, ő hosszasan vizsgálgatta, nézegette, pengette húrjait. Végül megdicsérte a készítő ügyességét, elmondta,
hogy egészen jól csengő citera jött napvilágra alig kevesebb, mint száz
évvel ezelőtt. És most már tényleg nincs más hátra, mint hogy végre
rendesen megtanuljak rajta játszani. Kép és szöveg: Dr. Palla Gábor
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A VÍZ
ÉLETTÉR-KÉP 2022 Gyermekrajz- és fotópályázat felhívása
Az óvodás gyermekeknek, általános- és középiskolás fiataloknak
szóló pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban kell lennie a vízzel, saját környezetünkkel, természeti értékeinkkel, kulturális, épített és tárgyi örökségünkkel – különös tekintettel a
vízre, amely megléte (mennyisége, minősége) a fenntartható gazdálkodás alapeleme.
Bolygónk egészsége Európa jövőjének záloga.
VÍZ = ÉLET, EGÉSZSÉG, ÉLELEM, SZABADIDŐ, ENERGIA…
A víz a földi élet egyik alapja, de gazdasági szempontból is kiemelkedően fontos.
„A vízkészletekkel való gazdálkodás képessége a fenntartható fejlesztés-fejlődés alapja. Ezt tényként támasztja alá,
hogy a fenntartható fejlődés 17 célterülete közül a víz 15 célterület teljesítésének feltétele.” (Váradi József, a Vízügyi Tudományos Tanács elnöke)
A víz a népfőiskola névadója, id. Bedekovich Lőrinc mint a Jászkun
Kerület első geodétája, vízépítő mérnöke munkájában is meghatározó
volt. Nevéhez fűződik a hármas kerület vadvizeinek megszelídítése, az
árvizek elleni védekezés, folyók szabályozása, a mocsarak lecsapolása
és a települések védelmét biztosító gátak építése. Szakembere volt az
adott korban jelentős vízimalmok működéséhez szükséges malomzúgók, zsilipek, malomgátak tervezésének is.

A pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Jászfényszaru, Europe Direct Szolnok
A pályázat célja: Európai zöld megállapodás széleskörű megismertetése, felhívni a figyelmet a víz fontos szerepére, vízfelhasználásához kapcsolódó környezettudatos személetének kialakítása,
fejlesztése, a takarékos, felelős vízhasználat ösztönzése, hogy megelőzzük a VÍZVILÁGVÁLSÁGOT. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a
természetes vizek, vizes élőhelyek értékére, ezerarcú szépségére, annak
védelmére. A pályázók személyenként egy nevezési lap és nyilatkozat
benyújtásával, 1-3 db rajzzal vagy 4 darab saját maguk által készített
digitális felvétellel nevezhetnek.
A részletes felhívás és a nevezési lap a népfőiskola honlapjáról
elérhető: www.bedekovich.hu
A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj
nincs! Az alkotásokat, a digitális fotókat 2022. március 7-től 2022.
április 20-án éjfélig várjuk az info@bedekovich.hu e-mail-címre, illetve a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság postai címére: 5126
Jászfényszaru, Szabadság út 20., vagy személyesen is átadható telefonos egyeztetést követően tel.: +36 30 579 0164.
Eredményhirdetésre és kiállításra várhatóan 2022. május közepéig kerül sor – a pontos dátum megjelölésében igazodunk a járványügyi
előírásokhoz, a városi rendezvények időpontjához. Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola honlapját és közösségi oldalait. Kovács Béla

Közművelődés és a népfőiskola
A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósága 2021. november 26-án egy ünnepség keretében zárta
a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programot, amelyre a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság képviselete is meghívást
kapott.
A rendezvény helyszíne Szolnokon a SZÍN-MŰ-HELY-ben
(Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.) volt, melyre nemcsak
a közművelődési asszisztensek voltak hivatalosak, hanem az érintett
foglalkoztató intézmények (mint a népfőiskolánk) és a települések
polgármesterei is.
Rónyai László megyei igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket, résztvevőket. Beszédében megköszönte a programban résztvevők munkáját, az együttműködést, bemutatta a főbb eredményeket,
megemlítette a sikeres képzés zárását, amelyről az előző lapszámban
tudósítottunk. Visszaemlékezésében méltatta a sok közös munkát,
és kiemelte, mennyire fontos munkát végeznek helyben. Ígérete
szerint a későbbiek folyamán is számíthatnak az igazgatóság segítségére szakmai kérdések megválaszolásában, és reméli, hogy a jövőben
is találkoznak szakmai napokon, konferenciákon, együttműködések
formájában is.
A résztvevőket Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony is
köszöntötte. Beszédében méltatta a program sikeres megvalósulását,
és kiemelte, hogy mennyire fontos a feladatuk a lakóhelyükön, mert
bármerre is jár a megyében, szerencsére sok rendezvénnyel találkozik,
melyek nagyon fontosak egy település életében.
A rendezvény további részében közösen a Szigligeti Színház művészeinek előadásában megtekintették a Bakaruhában című színdarabot,
majd végül állófogadással zárták az ünnepséget.
A Bedekovich Népfőiskola és az NMI megyei igazgatósága ebben az
évben is tervezi az együttműködést, amelynek egyeztetése, ütemezése, pontosítása jelenleg zajlik.
Az előző éves tevékenységek során sor került kölcsönös látogatásokra – népfőiskolai programok rendszeres résztvevői az iroda munkatársai. 2019-2020-tól népfőiskolai látóutak, hálózatépítési programok részesei voltunk, amelynek eredményeként hálózat, szövetség
építése kezdődött, a találkozások 2021-ben is folytatódtak. A megyei
értéktári tevékenységben is kölcsönös a kapcsolat: előterjesztés, Megyei Értéktári Bizottság (MÉB) konferenciákon való felkérés. Részesei
lehettünk a 2021. évi Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési prog-

ramnak, egy éven át közművelődési asszisztensként Tóth Mercédesz
segítette, színesítette a népfőiskolai tevékenységet. Közreműködésével
elindult a Komatál Közösség programsorozat, amely során hét családot sikerült elérni a népfőiskola szervezésében (Komatál ajándékok
átadása, látogatások, jelképes karácsonyi ajándékok átadása). Remélhetőleg a járványhelyzet javulásával megvalósulhatnak majd a jelenléti
Kovács Béla
programok is.
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program leendő közművelődési szakemberei 23 fővel sikeresen teljesítették a komplex szakmai
záróvizsgát. Első sorban balról 3. személy Tóth Mercédesz (NMI)

Rónyai László Nemzeti Művelődési Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (NMI)
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Helytörténeti pályázók – Somlai Ferencné Ballagó Rózsa
Ahogy arról az egyik korábbi lapszámban már tudósítottunk, eredményesen zárult az idei évre a KJHK által kiírt pályázat. Lévén igen
értékes munkák érkeztek be, szeretnénk a díjazott pályázókat és munkájukat havi bontásban hírmondónk hasábjain röviden, ízelítőként
bemutatni. Ennek természetesen a legelőrevalóbb célja a hálánk kifejezése és a pályázók munkájának laudálása. Másrészt nem titkoljuk,
hogy ezzel is kedvet kívánunk ébreszteni azok számára is, akik idén
még nem bátorkodtak tollat ragadni.
Az első helyezések egyikét Somlai
Ferencné Ballagó Rózsa érdemelte ki a
Ballagó család felmenőiről összegyűjtött igen gazdag és igényes munkájával.
Ballagó Rózsa 1953-ban született Ballagó László ezredes (újságíró, hivatásos katona) és a tiszakürti származású
Tóth Margit gyermekeként. 1976-ban
szerzett kertészmérnöki, majd 1982ben tájrendezési szakmérnökdiplomát.
Egyetemi éveit követően a Felsőbabádi
Állami Gazdaságban helyezkedett el.
A rendszerváltást követően szőlő- és
bortermeléssel és mezőgazdasági szolgáltatással foglalkoztak. Rózsa a férjével A pályázó, Somlai Ferencné
Ballagó Rózsa
Budakeszin él, két gyermekük született:
Péter, aki azóta történelem és német
szakos tanárként, Tamás pedig szőlész-borász szakmérnökként végzett.
Rózsa édesapja, bár hamar elkerült Fényszaruról – először Nagykörűre,
majd Tiszakürtre, végül 1956-ban Pestre szólította az élet és a hivatása
– szíve mégis visszahúzta a gyökerekhez, a jászfényszarusi tanyavilág,
a falusi emberek élete továbbra is foglalkoztatta. Ha tehette, hazajött,
vadászott a régi iskolatársakkal, összejárt a barátokkal, szomszédokkal.
Nagy figyelemmel hallgatta örömeiket, bánatukat. Minden bizonnyal
ez ragadta meg lánya, Rózsa érdeklődését is, és ösztönözte arra, hogy
ekképpen is átmentse az utókornak a Ballagó ősök emlékezetét.
Rózsa személyesen adta át értékes pályázati anyagát, hosszú hónapok lelkes munkáját vehettem kezembe. A pályázati anyag lényegében
három részből áll. A munka gerincét egy 31 oldalas családtörténeti
leírás alkotja. A jó stílusban íródott, képi illusztrációkkal, szépirodalmi idézetekkel, korabeli dokumentumokkal gazdagított összeírás az
ükszülőtől kezdve generációról generációra mutatja be a Ballagó család történetét. A leírás már-már regénybe illő módon vonultatja fel
az idős családtagok visszaemlékezéseit, amelyek minden bizonnyal az
írás legértékesebb, legeredetibb részét képezik. A visszaemlékezéseket,
a történet időbeli folyását levéltári és anyakönyvi adatokkal, a családi
irattár dokumentumaival teszi még hitelesebbé a pályázó.
A sorok olvastán megismerhetjük, hogy hogyan költözött a család településről településre a XIX. század második fele és a XX. század eleje között. A legkorábbi említett ősök a pályázó ükszülei. Ők

A pályázó dédszülei,
Ballagó Mátyás és Csikós Viktória
1899

Ballagó Franciska és férje, Bordás
Béla. A háttérben Ballagó László,
a pályázó édesapja

Jászszentandrásól és Jászárokszállásról származtak. A dédszülőkről már
fotódokumentumok is fennmaradtak (az első 1899-ből!). Ők a papi
birtokok bérlése és saját szőlőterületek révén Besenyszögre kerültek.
Újabb kedves fordulatképpen a nagypapát, Ballagó Bélát már ismét
Szentandráson találjuk, ahol őt az édesapja révén hozza össze a sors
az ottani korcsmáros, Kerek Antal lányával. A pár az első világháború
után nem sokkal egybe is kelt. Ballagó Béla a szüleihez vitte a menyecskét Besenyszögre. Itt éltek és dolgoztak 7 évig. Saját tanyára,
gazdaságra vágytak, így előbb Pusztamonostorra mentek albérletbe,
napszámosnak, majd a Kerek rokonoknál laktak. 1931-ben Fényszarura jöttek, és itt telepedtek le. Itt először a Túróczi-tanyán, pár évvel
később a Winkler-birtokon lettek bérlők, tanyások, majd végül 1936
novemberében a hatvani határban a vasútnál lévő egyik tanyát sikerült megvásárolniuk, azt a tanyát, amelyet ma is Ballagó-tanyaként
ismerhetünk. A második világégés és az ’50-es években bekövetkezett
sokrétű változások folyományaként a család ifjai, testvérek és unokatestvérek vidékre kerültek, még később Pestre, néhányan pedig külhonba származtak. Természetesen a világégések, a vészterhes időszakok családi vetületei, tragédiái is elmaradhatatlanul megelevenednek
az írásban. Mindezen események kapcsán sok más jász család esetében
is nyilvánvaló párhuzamokat fedezhetünk fel, mégis minden család
története egyedi, és éppen ezt az egyediséget tudta Rózsa jó érzékkel
megragadni, bemutatni.
További érdekes adaléka, értékes helytörténeti momentuma a történetnek a Ballagó család által bérelt, illetve birtokba vett tanyák
fejlődésének bemutatása. Rózsa olyan tanyákról nyújt értékes információkat – kézzel rajzolt térképek, írott dokumentumok, történetek
(folytatás a 16. oldalon)

A Ballagó család 1942-ben

Balról jobbra: Ballagó Béla (a pályázó nagyapja), Ballagó László,
Ballagó Béláné sz. Kerek Margit (a pályázó nagymamája), Jónás Aranka
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(folytatás a 15. oldalról)
segítségével – amelyekről ma már talán senki más nem számolhat be
az élők közül. A szó szerint idézett anekdoták, szájhagyomány útján
fennmaradt történetek hű leírása pedig csak tovább gazdagítja az
amúgy is lendületes, fordulatos írást. A pályázati anyag másik pillére
a családtörténeti leírás mintegy vezérfonalát adó, rendkívül igényesen és precízen összeállított családfa, amely nem csupán az egyenesági
leszármazási vonalakat, hanem az oldalágak tagjait (testvérek, unokatestvérek) is felfejti. Mindezzel nem csak a ma élő leszármazottaknak
ad hiteles útmutatót saját őseik időbeli és térbeli elhelyezésére, de egy
jelentős jászsági családról nyújt a helytörténet iránt érdeklődő kutatók
számára is referenciaértékű adategyüttest. A pályázati anyag harmadik alkotóeleme egy 102 oldalas fotókönyv, amely jeles fényképdokumentumok gazdag tárházát vonultatja fel, időrendben vizuálisan is
ábrázolva a család történetét. E kötet, úgy gondolom, méltán kerülhet
bármely családtag karácsonyfája alá, hiszen a gyerekekkel, unokákkal,
dédunokákkal – különösképpen manapság – leginkább egy ilyen gazdag képi anyag révén tudjuk megszerettetni, megismertetni felmenőik
életét, mindennapjait, jeles napjait. Mindezzel pedig szilárd gyökeret
nyújthatunk számukra, amely megerősíti önismeretüket, önértékelésüket. Ezúton is köszönjük Rózsának, hogy ilyen értékes, sőt példaértékű gyűjteménnyel gazdagította városunk helytörténeti ismereteit. A
teljes pályázati anyag bárki számára hozzáférhető és megtekinthető a
Városi Értéktárban (5126 Jászfényszaru, Szentcsalád tér 12.; előzetes
egyeztetés: Tóth Tibor: +36-57-660-800, +36-30-337-3336)
Dr. Kiss Dávid Sándor

A Szűcs család
emléktáblájának felújítása
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete legfontosabb céljaként Jászfényszaru város szellemi és tárgyi kulturális értékeinek megőrzését, gyarapítását tűzte „zászlajára.” Az elmúlt 28 év alatt tagságunk, alapítványunk kuratóriuma sok-sok segítővel, támogatóval, a város vezetésével
sokat tett ezért.
Már korábban tájékoztattuk olvasóinkat, hogy biztosítottuk dr. Lédig Lajos
(1845–1921) községi orvos, Gusztin Mihály
(1876–1950) igazgató-tanító, felesége, született Zibrinczki Anna (1873–1953) postamester, Nóge Gyula (1902–1962) tanár
sírjainak az alsó és felső temetőben további
fennmaradását. A helyreállításhoz önkormányzati pályázati pénzt is felhasználtunk.
A decemberi ünnepek előtt Tóásó Tibor
kőszobrász elvégezte a Szűcs családnak a
Szent Kereszt temetőben lévő Kápolna északi
oldalának falán lévő emléktáblájának felújítását. Az idő vasfoga a táblán lévő több mint
300 betű és írásjel aranyozását eltüntette, így
25 év után a fehérmárvány táblán ismét aranyoztatni kellett a feliratot.
Szűcs Mihály (1823–1903), a település főbírája, világot látott közéleti személyiség volt. Feleségével, Berze Teréziával (1827–1913)
saját költségen építették 1880. évben a kápolnát és a 12 stációt. Jelenlegi ismereteink szerint a településről az első könyv, amely napvilágot látott 1892. évben az általa írt Életleírása és több utazásai és
kalandjainak gyűjteménye című kötet. A FÉBE a könyvet hasonmás
kiadásban a honfoglalás 1100. évfordulójára 1996. augusztus 20-ára
– kutatási adatokkal és fotókkal kiegészítve – díszkiadásban megjelentette. A könyvkiadás kapcsán a FÉBE a kápolna alatt lévő családi
kriptát rendbe tette, és a Szűcs család emléktábláját felújíttatta, a betűit újra aranyoztatta. A Városháza nagytermében 1996. március 17-én
huszárbandérium alakult, a 13 alapító tag úgy határozott, hogy felveszik Szűcs Mihály bandériumi főhadnagy nevét. A negyedszázados
fennállását ünneplő közösség a FÉBE által pályázott az önkormányzathoz az emléktábla felújítására, amely megvalósult. Másfél év múlva
emlékezhetünk szeptember 29-én Szűcs Mihály születésének 200.
évfordulójára. A családi tábla megszépülve várja a jubileumot.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

„Szóljunk hát ismét eleinkről”/*
„… azért csak Róvja fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse …”
(Fazekas Mihály: Lúdas Matyi)
A cikk szerzői arra vállalkoztak, hogy Jászfényszaru híres szülötteiről vagy az itt élőkről információkat gyűjtsenek, és egy cikksorozatban közreadjanak. Korábbi lapszámokban (2020. 05-től) már erről
több alkalommal is tudósítottunk. Az arcképcsarnokban azokról
emlékezünk meg, akik a tudomány, építészet, művészet tárgyi, szellemi javaival értékeket, örökséget hagytak ránk jászfényszarusiakra
is, akikre méltán lehetünk büszkék – akkor is, ha az élet másfelé
vezette útjukat. „Hogy dicső eleink nyomain járni taníthassunk…”
Akikről már olvashattunk szemelvényeket:
AKANTISZ VIKTOR (Jászfényszaru, 1864. december 6. – Budapest, 1943. október 21.) A jászfényszarui festő, író és bibliográfus
nevét a korvinák stílusában festett miniatűr akvarelljei tették képzőművészként ismertté.
ID. KOMORI BEDEKOVICH LŐRINC (Jászapáti, 1751. augusztus 8. – Jászfényszaru, 1823. november 15.) Jászkun Kerület első
földmérő és vízépítő mérnöke.
IFJ. KOMORI BEDEKOVICH LŐRINC (Jászfényszaru, 1788.
augusztus 8. – Jászfényszaru, 1857. október 2.) Jászkun kerületi
másodföldmérő, Jász kerületi földmérő.
FÁBRY DEZSŐ Béla János 1893. április 23-án született Jászfényszarun, szülei, Fábry Elek gyógyszerész és Szalay Ilona gyermekeként.
Díszítő festő, rajztanár, festő (munkássága, életrajza további kutatást kíván).
MARZSÓ IMRE (1795. február 14. Tarcal – 1863. január 5. Arad)
szabadságharcos, a Nagyváradon szerveződő második nemzetőrzászlóalj őrnagya, alezredese. A tarcali Marzsó család jászfényszarui
birtokán is éltek.
MIRKOVSZKY GÉZA (Jászfényszaru, 1855. júl. 25. – Bp., 1899.
nov. 14.): Mi újság Fényszarun? c. helyi lapban (2010/06) Farkas
Kristóf Vince értékes írásában már részletesen olvashattunk a művész életéről, munkásságáról. Ezt az írást közzé tette a jászfényszarui
városi könyvtár is (2020/04/01), amely elérhető az internetes helytörténeti felületén (jaszfenykonyvtar.hu).
A festőművész, grafikus, építész, belsőépítész Mirkovszky – újabb
adalékok a művészről és családjáról
A művész gyerekkoráról keveset tudunk. A lexikonok szerint Jászfényszarun született 1855. július 25-én. Mirkovszky a középiskola elvégzése után
három évet a Műegyetemen tanult, de anyagi gondok miatt kényszerűen
elhagyta az egyetemet, és körülbelül két évet vasúti díjnokként dolgozott. Az
Osztrák-Magyar Monarchia 1878-as boszniai megszállásában már mint
hadmérnök vett részt.
A katonai akció után Mirkovszky Géza a bécsi Műegyetemen a híres építész, Theopil Hansen iskolájában tanult 1879 és 1883 között, de a bécsi
Képzőművészeti Akadémiát is látogatta. Itt közeli barátságba került a szintén magyarországi Gerster Kálmán építésszel, akivel később több munkán
együtt dolgoztak. Hazatérve Thék Ede műhelyének készített enteriőrterveket. Azonban a nyugtalan Mirkovszky ismét útra kelt, és Berlinben telepedett le, ahol főként iparművészettel, így bútor-, könyvcímlap tervezéssel
foglalkozott, de már ekkor akvarelleket is festett. A berlini Festőakadémián
egy évig művészeti tanulmányokat folytatott. Külön érdekesség, hogy berlini
korszakában a Koch testvérekkel együtt festette meg a Nero római császárról
szóló körképet.
Hazatérve Budapesten a híres XIX. századi festő, Lotz Károly mellett
dolgozott rövidebb ideig. A művészettörténészek szerint Mirkovszky Lotz
mestertől több jellegzetességet átvett. (Farkas Kristóf Vince)
Az 1890-es évek elején Debrecenben élt hosszabb ideig. Több freskót
festett, így például Debrecenben az Aranybika Szálló nagytermében,
a Kereskedelmi Akadémia és a Zenede nagytermében is. Kodály Zol-
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tán Zeneművészeti Szakközépiskola épülete, a „Zenede Palota”, amely
hazánkban elsőként épült zeneoktatási célra 1894-ben. Az országosan
védett műemléképület díszterme, a Kodály Hangversenyterem mennyezetfreskója az egyetlen megmaradt Mirkovszky-alkotás. Faliképe készült
a budapesti Baross kávéházban is.
Első házassága, még a berlini évei előtt, nagyon rövid volt. Második
felesége, Greguss Gizella festő és iparművész, rajztanár, Budapesten a
Képzőművészeti Főiskola elvégzése után az Iparrajziskola megalapítója és vezetője volt 22 éven keresztül. Gyermekük, Mirkovszky Mária
mozdulat és táncművész, rajztanári és énektanári oklevelet is nyert.
Mind a kettőjükről bővebben írunk a következő lapszámokban.
130 éve, hogy megnyitotta a kapuját
Debreceni Kereskedelmi Akadémia (1892–2022). Szabó Anna Viola
„A magyar művészet eleven ereje” Egy építész, egy festő és egy fényképész találkozása a XIX. század végi Debrecenben c. tanulmányában az
alábbiakról olvasunk:
1892 őszén, Debrecen főterén megnyitotta kapuját a Gerster Kálmán
műépítész tervei alapján fölépült Kereskedelmi Tanintézet és a Debreceni Kereskedő Társulat új palotája. Ez utóbbinak termeibe Mirkovszky
Géza festőművész készített falfestményeket, amelyeket Chylinski
György fényképész örökített meg az utókor számára, amely másképp
nem is ismerhetné ezeket az immár elpusztult képeket. A három szereplő e ponton összekapcsolódó történetét meséli el az író. https://library.
hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_DERI_2017/?pg=48&layout
=s&query=mirkovszky
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ció miatt több átalakítást hajtottak végre, festményeit és egyéb díszítő
festéseit lemeszelték (döbbenetes – A szerző.). A Könyvtár új épületbe
történő költöztetése után az épület 2007-től nem töltött be funkciót a
város életében. Az épületben 1958-ban tűz is pusztított, amely tovább
rongálta a falfelületek állapotát.
A fennmaradt fényképek és a helyszín vizsgálata alapján az épületben
23 db különböző méretű falfestmény, több száz négyzetméternyi díszítmény, stukkók, márványozások találhatók. A festményeket Mirkovszky
Géza készítette 1893-ban.
A festő ebben az időszakban élt Debrecenben. https://denagy.hu/
kiemelt/felujitjak-az-egykori-kereskedelmi-akademiat-debrecenbenmagyar-haz-is-helyet-kaphat-benne/
Érdeklődéssel kísérjük figyelemmel a – sajnos, egyelőre csak várható –
felújítást, reméljük, hogy egy szervezett tanulmányúton, vezetett várostörténeti sétán személyesen is betekintést nyerünk majd a jászfényszarui
születésű művész alkotásaiba, életébe. Addig is kérjük az érdeklődő
olvasókat, kísérjék figyelemmel a helytörténeti kutatásainkat (Értékőr
Műhely Bedekovich Népfőiskola), írásainkat.
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály
Zoltán)
Képek forrása: Internet
Kovács Béláné Pető Magdolna
*Előzmény: Mi újság Fényszarun? 2020. május, 19. oldal

Összegző gondolatok
a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság 2021. évi munkájáról
A korabéli híradásban: „A debreczeni kereskedelmi akadémia új épülete. Első helyen említendő a kereskedelmi akadémia palotája, melyben
most a tanszerkiállítás fő csoportja van. A 170,000 frtba került szép
intézet a templomtér nyugati oldalát díszíti. Két külön épületből áll:
egyik a keskeny homlokzattér ügyes fölhasználásával szerkesztett főépület, melynél a tervező Gerster Kálmán budapesti műépítő a külső nehézségeket teljes szerencsével győzte le, másik a keskeny, hosszú telekre a
főépülettől bentebb állított két-emeletes iskola mintaszerű beosztásával,
tökéletes világításával, szellőztetésével és fűtésrendszerével.
A főépület ékes része a nagy díszterem, melyet Mirkovszky Géza freskóképei ékesítenek. Magyarország kereskedelmének korszakait ábrázolják
a kiválóan sikerült falfestmények." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. augusztus 26.) https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=89440
Felújítják
A 2018. 06. 20-án megjelenő Debrecen Nagyváradi Értesítő lapban
pedig arról olvashatunk, hogy felújítják az egykori kereskedelmi akadémiát Debrecenben, Magyar Ház is helyet kaphat benne.
Eredeti állapotába állítják helyre az egykori debreceni kereskedelmi
akadémia épületét, miután megtalálták az eredeti seccókat – művészi
falfestményeket – az épület dísztermében. A város szándéka, hogy az
épület a 2020-as évek elejére régi pompájában adjon helyet társadalmi
eseményeknek. Egyik helyisége Magyar Ház funkciót kaphat, ami új
platformokat kínál fel a döntően már szórványban élő magyar nemzetiségnek: a Partium értékeinek bemutatásában, továbbá nemzetpolitikai
kapcsolatok kialakításában és intézményekkel való kapcsolattartásban
vehet részt. Az 1800-as évek végén a virágzó kereskedelemmel rendelkező Debrecenben a Kereskedő Társulat először a kereskedelmi szakiskola
fenntartását, majd azzal együtt a Kereskedelmi Akadémia épületének
megépítését határozta el. A Debreceni Kereskedelmi Akadémia később
Megyei Könyvtár épülete is volt, jelenleg üresen áll, várja „új életét”.
A Kereskedelmi Akadémia reprezentatív belső tereinek belsőépítészeti,
képző- és iparművészeti kialakítását ma már csak képekről ismerjük. Az
emeletes épület földszinti részén üzlethelyiségek voltak, a felső szinten
az Akadémia terei kaptak helyet. Az itt található díszterem gazdagon díszített térrész volt. Az épület a 20. század közepéig tartotta meg eredeti
funkcióját, ekkor a Megyei Könyvtárat helyezték el benne. Az új funk-

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság helye
és szerepe közel harminc éve meghatározó a város,
Jászfényszaru életében, szakmailag a térségben, és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is elismert helyet vívott ki magának. Az igen nagy múltra vis�szatekintő „intézmény” 2023-ban lesz 30 éves.
A pandémia ellenére sokszínű, tevékenységben gazdag évet tudhatnak maguk mögött.
Az aktív állampolgár
„Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy Jászfényszaru polgárai számára –
aktív közreműködésükkel – a lüktető kulturális életben, közművelődésben
szerepet vállaljunk, közösségi életet szervezzünk. Ezt tükrözi a népfőiskola
szellemisége is.” A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) azzal az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés,
szemléletformálás, „aktív állampolgárrá nevelés”. Igénykeltés olyan
ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenységében, életminősége javítása tekintetében eredményesen tud hasznosítani. Stratégiai célunk a
fentieken túl olyan programok szervezése, mellyel a város elismertsége,
népszerűsége növelhető.
A demokrácia műhelye és a partner
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság kiemelt és elsődleges feladata a településen élők művelődési igényeihez igazodó kulturális értékek közvetítése, a közösségi művelődés színesítése, és a szervezet alaptevékenységének biztosítása. A mai Magyarországon a népfőiskola nem
csupán egy a felnőttneveléssel foglalkozó intézményforma, nem csak
egy célorientált közösség, hanem a demokrácia műhelye. A közel három
évtizedet munkálkodásuk eredményeivel jellemezhetjük: hagyományokat teremtettek, értéket közvetítettek – igyekeztek jól sáfárkodni
gazdag örökségükkel, közösségek létrejöttét segítették, miközben
folyamatosan tanultak. Tanultak kommunikációt, együttműködést, a
felnőttképzés módszereit, a jó gyakorlatok átadását.
A város kulturális sokszínűségét az önkormányzat az intézményei korszerűsítésével, működésének széleskörű biztosításával és támogatásával,
közösségi terek kialakításával, azok fenntartásával és az ezekben helyet
kapó – és partnerként szerepet vállaló – civil szervezetek támogatásával biztosítja.
(folytatás a 18. oldalon)
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(folytatás a 17. oldalról)
A népfőiskola törekszik a jó partnerségre, a korrekt együttműködésre.
2021 az új lehetőségek éve
Az elmúlt év, a pandémia nehézségei ellenére, sokszínű gazdag programot adott. 2021. évben összesen 103 alkalommal „találkoztunk”,
ez havonta 5-18 alkalmat és alkalmanként 5-42 főt jelent. Számtalan megbeszélést, szakmai konferenciát, képzést, pályázati értékelést,
műhelymunkát, kurzust, éves közgyűlést tartottunk a virtuális térben,
Zoom-platformon vagy a Youtube és online ajánlásokkal – ez a virtuális tér sokak/sokunk számára új lehetőség volt, amelynek alkalmazását
folyamatosan tanuljuk.
Jelenléti programok voltak azok a szakmai találkozások, tanácskozások, amelyekre havonta 5-14 alkalommal került sor, és alkalmanként 5-42 fő vett részt. Pl.: elnökségi, szakmai munkatársi megbeszélések, csoportlátogatások, kiállítások berendezése, kiállításmegnyitók,
Bedekovich tematikus napok gyermekeknek, szakmai tanulmányutak,
amelyek kötődtek a művészeti kurzusokhoz, helytörténeti kutatásokhoz, „értékes értéktárak” programsorozathoz, a kapcsolatépítéshez, Komatál Közösség létrehozásához (hét család bevonása), a népfőiskolai hálózatépítéshez, szövetség megalapításához. Művészeti programok során
kirándulásokra vittünk csoportokat, alkotóművészeti tábort tudtunk
megvalósítani.
Mindezekről rendszeres tájékoztatást adtunk a Mi újság Fényszarun
c. helyi lapban, a népfőiskola honlapján és közösségi oldalain, megjelentek híreink többek között az Új Néplap (megyei újság), Redemptio,
Jászsági Évkönyv, Színkör, MNT folyóiratok, kiadványok oldalain is. A
digitalizációnak köszönhetően a szolnoki, jászberényi könyvtárak oldaláról is jól kereshetőek az írásaink.
Köszönettel tartozunk a látogatóknak, népfőiskolai programokon
résztvevőknek, segítőinknek az önzetlen önkéntes munkáért, együttműködő partnereinknek, intézményeknek, magánszemélyeknek és civil
szervezeteknek egyaránt!
Kérjük, tartsanak velünk 2022-ben is!
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetősége nevében:
Kovács Béláné Pető Magdolna

Népfőiskolai tájékoztató
„Új esztendő, vígságszerző,
Most kezd újulni.” (népi köszöntő)
Hogyan is tervezzünk 2022-ben? Az életünket folytonosan változónak, alakulónak, mégis egységes egésznek éljük meg. Ebben az évben
is törekszünk a tőlünk megszokott színvonalon, a közösségünk igényeihez és lehetőségeinkhez mérten tervezni és megvalósítani a népfőiskolai
programokat.
Az előző évet is számtalan tervvel, dinamikusan indítottuk, több műhely programot valósítottunk meg. Majd újraterveztünk és másként
tevékenykedtünk, a szűkre szabott személyes találkozások és a virtuális
világ váltakozott mindannyiunk életében. A korlátozások között, mégis
számtalan népfőiskolai találkozónak, szakmai tanulmányútnak lehettünk részesei és adtunk mi is teret, helyet programoknak.
Fordulóponthoz érkeztünk
Egy évet lezárni, értékelni soha nem könnyű, de örömteli feladat.
Számtalan nehézség, újratervezés, újraindítás, ugyanakkor sok sikeres, eredményes program is állhat az értékelés mögött. Így történt ez
a népfőiskolánk életében is – hálásak vagyunk az együtt töltött közös
percekért. Visszapillantva, értékelve az évet jó érzéssel tölt el, hogy
értékőrző programjaink kiteljesednek, helytörténeti ismereteink gazdagodnak, kiállításaink vonzzák a látogatókat, szakmai útjaink sokak
számára boldogságot jelentenek és számtalan kapcsolat, együttműködés
részesei lehettünk. A 2022. évi tervezés, a tematikus tervek rendszerbe állítása ugyancsak próbára teszi az erőnket, hiszen számtalan kérdés
nyitott még, sokféle „eszközt” kell számba vennünk, hogy reális tervet
készítsünk. Átgondoljuk, mi a célja a népfőiskolának, mi az, amit érdemes már elengedni, mi az amit meg kell tartani, milyen szempontok
határozzák meg a tevékenységünket. Ilyenek pl. a teljesség igénye nélkül: bennünk lévő feltételek, tartalmak, módszerek, idő; hely, eszközök,
gazdasági háttér és feltételek, törvényesség; együttműködő partnerek és
együttműködési szándék, kapcsolati tőke, külső körülmények.

Terveink 2022. évben:
Ismét két – tavaszi és őszi – szemeszterre tervezünk. Kurzusaink az
alábbi témakörökben kerülnek meghirdetésre online és jelenléti programként egyaránt: 1. Bedekovich Kurzus az évfordulós események,
„Értékes értéktár” programok és helytörténeti kutatások, tájékoztatások, évkör ünnepei, Értékőr műhelymunkák, 2. Komplex művészeti
programok, alkotótábor, fotó és rajzpályázat meghirdetése, kiállítások,
Bedekovich Galéria műhelymunkák, 3. Bedekovich tematikus napok
szakmai kurzus a hétköznapi környezettudatosság, környezeti fenntarthatóság, közösségfejlesztés, hálózatépítés témakörökhöz kapcsolódó
programok keretében. Kurzus időtartama függ annak témájától, 3-7
alkalom/év; vagy 1 alkalom/hó. Az év során, ahogyan a járványhelyzet
megengedi, tavaszi és őszi szemeszterre 3-3 alkalommal szakmai tanulmányutakat is tervezünk, amelyek részben helytörténeti, részben
kulturális örökségvédelmi vonatkozásúak, és kötődnek a tavaszi és őszi
félévben meghirdetett népfőiskolai kurzusokhoz is.
Tavaszi szemeszterben (január-június) terveztünk személyes találkozókat, több alkalommal pedig a virtuális térben működünk. Januárban készültek a tematikus ütemtervek, ekkor számoltunk be az előző évi
programok megvalósításáról. Virtuális programokat indítunk, és pályázati felhívásokat (rajz, fotó) teszünk közzé. A megbeszéléseket telefonon,
e-mailben, messengeren és zoom alkalmazással tartjuk az elnökség és a
népfőiskolai szövetség tagjaival, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnökségével és az NMI munkatársaival. A kiállítások ütemezése zajlik 2022
és 2023. évekre egyaránt.
Februárban útjára indítjuk javaslatunkat ifj. Bedekovich Lőrinc életművének felvételére, mint nemzeti érték, a Megyei Értéktár Bizottság
felé. Az id. Bedekovich Lőrinc születésének 270. évfordulójára és az első
Jász Népfőiskola indításának 80. évfordulójára emléküléssel készülünk,
amelyre várhatóan tavasszal sor kerül. Értékfeltáró Bedekovich Kurzus
keretében folyamatosan tájékoztatást adunk a Bedekovich kutatásokról
– apa és fia geodéta munkásságáról és Jászfényszaru híres szülötteiről.
Programok, amelyek időpontja már rögzített:
01. 11. Évértékelő elnökségi megbeszélés. Bedekovich-emlékév meghirdetése
01. 12. Mirkovszky Géza – Értékőr műhelymunka
01. 14. ÉLETTÉR-KÉP 2022 rajz- és fotópályázat meghirdetése,
téma: A VÍZ
02. 24. Bedekovich Galéria műhelymunka: Ablaknyitogató – beszélgetés a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria gyűjteményéről,
tevékenységéről, Hamza kiállítás.
03. 24. Bedekovich Galéria műhelymunka „párizsi séta”: Art Paris –
Hamza D. Ákos párizsi éveihez kapcsolt nyári alkotótábort előkészítő, beharangozó kerekasztal beszélgetés
05. 05. Könyvbemutató, illusztrációk kiállítása, Farkas Edit – Utasi
Hajnalka
05. 10. Éves közgyűlés, BLNT
05. 20. ÉLETTÉR-KÉP 2022 rajz- és fotópályázat kiállítás, díjátadás
06. 27. - 07. 01.
ART PARIS – Art Paris 2022 megnyitja kapuit a párizsi művészeti tábor. Egyedi lehetőség a kortárs alkotások készítésére
Jászfényszarun a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársaival, szakmai vezetésével.
A további események időpontját csak az egyeztetések után tesszük
közzé. Az őszi szemeszterben (augusztus-december) is folytatjuk a
levéltári kutatásokat, az ügyviteli munkákat, a népfőiskolai dokumentumok archiválását, és megvalósítjuk a tervezett kiállításokat. Eddigi
ismeretünk szerint 10 alkalommal tartunk kiállítást. Reményeink szerint az előző évre tervezett, de halasztásra került népfőiskolai hálózati
műhelyprogramokat is beütemezhetjük. Az Erzsébet-napi és adventi
programokat tervezzük.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskolánk honlapját (www.
bedekovich.hu), közösségi oldalát és Facebook-csoportjait – Bedekovich
Galéria, Bedekovich Korhatártalan Akadémia, Heted hét határon át
Bedekovich tábor –, ahol tájékoztatást adunk az aktuális eseményekről,
felhívásokról.
Köszönjük, hogy velünk tartanak.
Kovács Béláné Pető Magdolna
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Pályázati felhívás

Kertünkből az asztalunkra

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az egyházak, a társadalmi és
civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

Tartalmas klubnappal indítottuk a 2022es esztendőt, bár a téli szünet sem telt
tétlenül házunk táján. Már októberben
elkezdtük gyűjteni az anyagot egy kis kiadványhoz, amelynek életre hívásában nagyszerű partnerre akadtunk a szolnoki Europa
Direct Irodában.
Megalakulásunk óta tartjuk velük a kapcsolatot, amely szakmai együttműködéssé
vált napjainkra. S amikor nem lehetett
jelenléti előadásokat tartani, akkor is elláttak bennünket kisfilmekkel, tájékoztató
A kiadvány borítója
anyagokkal, amiért ezúton is köszönetet
mondunk.
Most, amikor az Európai Zöld Megállapodás egyre nagyobb teret
kap a nyilvánosságban, fontos, hogy a mi saját szerény eszközeinkkel
hozzájáruljunk a közös gondolkodáshoz.
Ezért hívtuk életre a „Kertünkből az asztalunkra” kis projektet,
amelynek keretében összeállítottuk ezt a kiadványt.
A fő célkitűzés, hogy megörökítsük, kertjeinkben mennyi finomság
terem, ha nem vagyunk restek megművelni, és mennyi finom falatot
lehet belőlük az asztalunkra tenni.
Azt tervezzük, hogy amint elkészül a nyomdában, tartunk egy beNagyné Kiss Mária
mutatót.
klubvezető

I. Támogatási célok:
a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód
elősegítése;
b) nevelés, oktatás;
c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;
d) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása;
e) helyi programok támogatása;
f ) fogyatékosok támogatása;
g) zöldprogram, városépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem;
h) az önkormányzat feladatkörébe tartozó más közösségi tevékenység.
II. Pályázhatnak azok az egyházak és civil szervezetek,
egyéb közösségek amelyek:
a) bejegyzett székhelye Jászfényszaru közigazgatási területén van, vagy
b) bejegyzett országos, vagy regionális szervezete Jászfényszaru igazgatási területén önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
c) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Jászfényszaru lakossága
érdekében végzik és
d) nyilvántartásba vétel céljából bejelentkeztek az önkormányzathoz.
e) azok a pályázók, akik korábban önkormányzati támogatásban részesültek, csak a beszámolási kötelezettségük teljesítése után nyújthatnak be újabb pályázatot.
III. Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági tevékenység elősegítéséhez;
b) olyan szervezetnek, amely országgyűlési vagy önkormányzati választáson jelöltet állít, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít;
c) olyan szervezetnek, amely éves beszámolójával és – közhasznú szervezet esetében – közhasznúsági mellékletével kapcsolatos, a 2011.
évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének
nem tesz eleget;
d) a Jászfényszaru Város Önkormányzatától kapott 2020. évi támogatással nem számolt el.
IV. Új pályázathoz mellékelni kell:
a) a pályázati adatlapot;
b) egyház esetében a nyilvántartásba vételt igazoló, illetve az egyház
képviselőjét képviseletre jogosító okiratot;
c) intézmény esetén az alapító okiratot;
d) egyéb pályázó esetében a létezését és céljának megfelelő folyamatos
működését igazoló iratot;
e) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a törvénynek megfelelően az éves beszámolóját és közhasznúság esetében a közhasznúsági mellékletet is letétbe helyezte;
f ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy országgyűlési és önkormányzati választáson nem állított jelöltet.
A pályázat beadási határideje: 2022. február 20.
Beadási cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., „Civil pályázat”
megjelöléssel.
Pályázni pályázati adatlapon kell, mely a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal épületében térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a www.jaszfenyszaru.hu honlapról.
A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott pályázatokat a
kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A pályázat elbírálásának
határideje: 2022. március 31.
A pályázó a támogatásként kapott összeg vonatkozásában legkésőbb
a következő év január 31-ig, büntetőjogi felelősségének tudatában,
aláírásával igazolt beszámolóban tájékoztatni köteles a támogatást
nyújtót az elnyert összeg felhasználásáról.
Jászfényszaru, 2022. január 19.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

„Jó reggelt kívánok!
Ébredni kéne már!”
Mostanában eszembe jutnak azok a Republic koncertek, amikor
együtt énekeltük Cipővel ezeket a sorokat… És egyre gyakrabban jut
eszembe az a mesetábor is, aminek a témája a „Lét a tét” – környezettudatos témát boncolgató szakértői drámánk – 2004-ben Kemencén.
Az ott részvevő gyerekek közül azóta többen családos emberek. Vajon
néha eszükbe jutnak-e az ott „tanultak”? Emlékeznek-e a zseblaborkísérletekre, a vászontáska készítésre, a natúr kozmetikára uborkapakolással, a talpmasszázsra, mint alternatív gyógymódra, a „le nem
bomló” divatbemutatóra, az ötletelésekre, hogy mi, a kis emberek mit
tehetünk azért, hogy kevésbé zsigereljük ki természeti környezetünket?
2020. Új időszámítás. Egyre inkább az körvonalazódik, hogy világunk visszahozhatatlanul megváltozott. Kérdés: van fülünk, hogy
meghalljuk, szemünk, hogy meglássuk, értelmünk, hogy felfogjuk?
Tekintettel arra, hogy a fősodor médiát kevésbé kísérem figyelemmel
(a hírek így is eljutnak hozzám), információ nélkül persze nem maradok, találok a Youtube csatornán és a legtöbb ember számára ismeretlen nevű kis tévéken érdekességeket, és azokat szívesen hallgatom,
amíg teszek-veszek. Egy-két olyan témára szeretném felhívni a kedves
olvasók figyelmét, amikre érdemes időt szánni. Aki meghallgatja ezeket, és majd mást is, másképpen fogja látni a világot.
Néhány hete Strumpf-Bíró Balázs jövőkutató gondolatai hívták fel a
figyelmemet egy létező új „szakmára”, a jövőkutatásra.
(folytatás a 20. oldalon)

Saját vászontáska készítése. 2004. Lét a tét tábor, Kemence
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(folytatás a 19. oldalról)
Engem megrendített, egyben felhívta a figyelmemet arra, hogy milyen
tendenciák várhatóak akár már a nem túl távoli jövőben. Mindössze 18
perces riport, de ahhoz azóta társultak más nevek és hallgatni valók.
Több hónappal ezelőtt egy Alan Wats: Pszichológiai manipuláció
című 1 órás, 2015-ben készült riportja magyar nyelvű fordítására bukkantam. A címe magáért beszél, de álmomban sem gondoltam, hogy
milyen mértékű tudatossággal is lehet az embert befolyásolni.

Soha ennyiféle tudás nem volt karnyújtásnyira tőlünk:
„Rajtad áll, merre mész, gyerünk, válassz!
Benned és tetteidben a válasz.
Hogy a helyes úton érj célba,
Mondd, mennyi harcot vállalsz?”
– néhány fiatalabb rajongó ugye felismeri az idézetet? (Halász Ferenc)
És Kowalsky szövegei is értékhordozók. Bizony, a néha polgárpukkasztó mai zenekarok is képesek mértékadó üzenetekre.
Egy indián mondásról is beszélgettünk a 10. mesetáborunkban: „Ha
az utolsó folyót is elszennyezted, az utolsó fát is kivágtad, az utolsó
halat is kifogtad, rájössz, hogy a pénz nem ehető.”
Fentebb említett és más témákhoz kapcsolódóan az elkövetkező
időszakban leírom majd pár tapasztalatomat, kipróbált praktikámat,
gondolataimat. Biztosan lesz olyan, amiben többen nagyobb tudással
rendelkeznek, és talán érdemes lenne ezeket is közkinccsé tenni akár az
újság hasábjain, akár egy közös találkozáson… Amennyiben erre igény
mutatkozik, kérem, jelezzék. 
Basa Éva

Le nem bomló divatbemutató. 2004. Lét a tét tábor, Kemence

ANNO – 1869

2020-ban Telkibányán a rám bízott kamasz gyerekekkel meghallgattuk a Virgonc táborban Kőváry Anett: A Föld üzenete című 3 perces
monológját. Látszott, hogy hatott a kamaszodó gyerekekre.
Világunk visszahozhatatlanul változik, főleg az emberi tevékenység
révén, de vajon jó az irány?
Kiss Gábor atya a prédikációiban gyakran figyelmeztet. Wass Albert:
Te, és az Isten című kedvenc novellámra emlékeztetett az egyik vasárnapi mondanivalójának egy része. Az Isten a természet megalkotásáért
felel, amibe beleteremtette az embert, és szabad akaratot adott neki.
Tessék nézni! Mire használtuk? Földanya testét fúrjuk, faragjuk, mert
kitermelünk. Vasbeton utak szelik keresztül-kasul. Budapesten vannak
utcák, ahol csak dézsában van kint néhány fa. A többi: beton, vas,
tégla, aszfalt… A virtuális világ hatja át gyermekeink mindennapjait,
ahol az imának már nincs helye. Nincs már kapcsolat az Istennel, a
Teremtővel, van helyette ezer meg ezer más. Papp Lajos professzor,
szívsebész gyakran egy háromlábú székhez hasonlítja az ember testlélek-szellem hármasát. Ha eltörik valamelyik, akkor borul az egész.
Nézzünk körül, sok ilyen borulós példát látunk.
Érdemes elektronikus úton figyelemmel kísérni a Zöld Újságot, a
felelősséggel gondolkodók lapját. Filléres, mindennapokban használt
praktikák végeláthatatlan sorából lehet kipróbálni azt, ami számunkra
szimpatikus, elfogadható.
Egyik önismereti témájú táborunk idézete a következő volt: „Az
egyetlen út, amin érdemes elindulni, befelé vezet.” Belső út, belső szabadság, harmónia, az anyagiaktól való kicsi függetlenedés. Észreves�szük még a mindennapi kis csodákat? Hogy lélegzünk, hogy engedelmeskedik a testünk, járunk, főzünk, még van hozzá alapanyagunk…
kisüt a nap… eső áztatja a földjeinket… nyílnak virágok… illatozik
az avar…a fenyő… hogy lustálkodnak a macskák ráérősen a kerítéseken… a szabadon kóborló kutyák céltudatosan szaladnak az úton,
mint akiknek dolguk van… Megállunk néha? Csak úgy… hallgatni
a hangokat, észrevenni a színeket… a teleholdat, a decemberi hulló
csillagokat, az egyre érezhetőbben melegítő napsugarakat…

„…postahivatal fog életbelépni,…”
A Budapesti Közlöny, Hivatalos Lap. Buda-Pest,
1869. péntek, február 26. 46. számában jelent meg
a következő közlemény: „Hivatalos rész. F. év martius
hó 1-jén a Jászság Jászfényszarú helységében postahivatal
fog életbelépni, mely a levél- és kocsipostai szolgálattal
foglalkozand és összeköttetésben lesz a hatvani postahivatallal a Jászfényszarú és Hatvan közt naponkint közlekedő gyalog küldöncz-postajárat által.”
A Postai Rendeletek Tára – Hivatalos Kiadás Bp. 1874. március
20-ai 9. számában megjelent: „A jászfényszarui,… postahivatalok ideiglenesen megszüntettek.”
A Postai Rendeletek Tára – Hivatalos Kiadás Bp. 1874. augusztus
27-ei 30. számában megjelent: „Kineveztettek postamesterekké: a budapesti kerületben: …, Kató József Jászfényszaruba;”
Kató József nevezetű tanító 1849 és1890 között tanított a helyi r.
katolikus elemi iskolában, így lehetséges, hogy a tanítás mellett végezte ezt a munkát, vagy azonos nevű gyermekéről van szó. (Ez a feltételezés még bizonyításra vár.)
A Magy. Kir. Posta és Távirda Rendeletek Tára – Kibocsátja a kereskedelmi m. kir. miniszter Bp. 1905. január 26-i 4. számában megjelent: „Új távbeszélő-hivatalok, ….Jászfényszarú 34…”
A Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára – Kiadja a kereskedelmi m. k. miniszter Bp. 1905. október 19-i 36. számában
megjelent: „Kineveztettek postamesterekké: a budapesti kerületben:
Zibritzky Anna Jászfényszarura,…”
Márkus József anyakönyvvezető halotti anyakönyvezésénél Gusztin
Mihályné született Zibrinczki Anna (1873–1953) Bajcsy Zs. út 6.
szám alatti lakost ny. postamesterként szerepeltette.
A Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. Bp. 1910. november 1-jei 250. számában megjelent: „A budapesti m. kir. posta- és
távirdaigazgatóság közhirré teszi, hogy a Jásznagykunszolnok vármegyében fekvő Jászfényszaru törvényhatósági távbeszélő központ 1910.
évi november 5-től kezdve részt vesz az egész belföldi helyközi távbeszélő
forgalomban.”
Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató pályázati dolgozatából tudjuk, hogy a múlt század elején a posta a Bajcsy-Zs. út 6.
szám alatt volt. Ezt követően 1938-tól az Ady Endre út 12. szám alatt
működött, és 1971-ben került a jelenlegi helyére. Gusztin Mihályné
postamester személye is ismert volt.
A digitális felhasználás biztosította a további kutatásokat, így most
már ismert, hogy a településen a posta 1869-ben létesült, az első ismert postamester Kató József, pontosan tudjuk mikor került a hivatal
élére Gusztin Mihályné. 1905-től működik távbeszélő, és 1910-től az
egész belföldi helyközi távbeszélő forgalomba bekötötték a községet.
Tóth Tibor
Fotó: A Magyar Királyi Posta jelképe 1867 és 1945 között
(Wikipédia)

Madáretető készítése. 2004. Lét a tét tábor, Kemence
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Sporthírek – Visszatekintés az őszi szezonra
Sportegyesületünk Megyei I-es felnőtt csapata sokkal jobb és eredményesebb őszi félévet tudhat maga mögött, mint az előző bajnokság
ezen szakaszában. Fiatal és ambiciózus gárdánk nemcsak a tabellán
foglal el magabiztos helyezést, és várhatja nagy nyugalommal a tavaszi
folytatást, hanem a pályán mutatott teljesítményével és játékával is
nagyban kiérdemelte nemcsak a mi, hanem az ellenfelek elismerését
és dicséretét is. Ugyan akadtak nem várt elhullajtott pontok az őszi
évadban, és sokszor egy pici szerencsének is híján, de összességében
egy nagyon kiegyensúlyozott és egységes produkciót láthattunk városunk csapatától. Kezdenek beérni fiataljaink és Kemecsi László
vezetőedző munkájának gyümölcsei.
A jó őszi szereplés és a 2021-es esztendő búcsúztatása okán a Jászfényszaru Városi Sportegyesület Média csatornáinak szerkesztősége
(továbbiakban JVSE MEDIA) kérte vezetőedzőnket, hogy értékelje a
2021/2022-es versenykiírás őszi szezonját.
JVSE MEDIA: Hogyan emlékszel vissza a nyári kezdésre?
K. L.: A visszajelzések alapján egy elég jól sikerült, héthetes nyári felkészüléssel vágtunk neki a bajnokságnak. Voltak veszteségeink is, több
meghatározó játékosunk is távozott a nyáron. Szerencsére akadtak érkezők is, ennek ellenére már ekkor éreztük, hogy a támadó szekciónkkal gond lehet. A legnagyobb fegyvertény a tavalyi csapat magjának
megtartása volt, akikkel még tavasszal nagyon szép idényt futottunk.
Igaz, hogy még mindig elég fiatal a csapat, de egy évvel idősebbek és
rutinosabbak lettünk, így bátrabban fogalmaztunk meg magunkkal
szemben nagyobb elvárást a bajnoki helyezésünkkel kapcsolatban.
JVSE MEDIA: Milyen összképed van az őszi, lejátszott mérkőzésekkel kapcsolatban?
K. L.: Jól kezdtünk első mérkőzésünkön: magabiztos, fölényes játékkal hoztuk el a 3 pontot. Ekkor még nem tudtuk, hogy ez lesz az
egyetlen győztes meccsünk idegenben. Nagyon sok pontot hullajtottunk el olyan mérkőzéseken, melyeken volt, hogy felbillent a pálya
a javunkra [Jánoshida, Kunhegyes], vagy a jóval esélyesebb, dobogón tanyázó csapatokkal végig partiban voltunk, és egyáltalán nem
érdemeltünk vereséget [Karcag, Martfű, Tószeg]. Tetszetős játékunkat
sokszor megdicsérték, de sajnos ezekért pont nem járt. Ha az idegenbeli tabellát nézném, akkor nagyon a vége felé lennénk.
Az, hogy a végelszámolásnál az első harmadában van a csapat, nagyban a hazai mérkőzéseken mutatott magabiztos játék és a szerzett
pontok befolyásolták. Egyetlen egy társaság tudott csak pontot rabolni tőlünk [Jászárokszállás], mások vereséggel távoztak otthonunkból
[Tiszaföldvár, Tiszapüspöki, Újszász, Mezőtúr, Szajol, Kunszentmárton]. Izgulnunk nem nagyon kellett egyetlen egy mérkőzésen sem,
mindegyiken fölényben játszottunk, s csak a gólarány volt a kérdéses.
JVSE MEDIA: Hogyan értékeled a csapat munkáját az őszi szezon
során?
K. L.: Ha a posztokat nézem... kapusunk fiatal kora ellenére rutinosnak mondható. Talán egy fontos mérkőzés volt, amin nem úgy
teljesített, ahogyan azt megszoktuk tőle. De gondolom, sokan örülnének annak, ha ezek a hibák mindenkinél csak 3-4 havonta jelentkeznének.
Meg kell említenem azt is, hogy a bajnokság második legkevesebb
gólját [15-öt] mi kaptuk ebben az évadban. Nagy szerepe volt ebben
védőinknek is, akik olykor gólerősen játszva, de mindvégig magabiztos és fegyelmezett játékukkal megoldhatatlan feladat elé állították az
ellenfél támadóit. Én ennek ellenére mégis a csapat védekezését emelném ki a leginkább ezzel kapcsolatban. A középpályásaink a rengeteg
futómunkájuk és támadó feladatuk mellett nagy energiát fordítottak
védekező szerepükre is. Láttam olyan dolgokat, amelyek régebben
nem mindig voltak ránk jellemzőek. Képesek voltunk olykor "meghalni a pályán”, vagy ha valaki kiesett épp a csapatból, bárki tudta
helyettesíteni.
Az öltözőben pedig senki sem ült némán vagy idegenként, hanem
jókedvűen, barátként.
Hiányérzetem van a gólok számában – még úgy is, hogy egyetlen
csatárunk egymaga 11 gólt szerzett.
Úgy érzem, örök elégedetlen leszek ebben a témában, mert nagyon
keveslem találatainkat [36 gól] a kialakított helyzetek számához, to-

vábbá az edzéseken az erre fordított időhöz, az ott játszó játékosok
egyéni képességeihez mérten is. Ebben mindenképpen fejlődnünk
kell a jövőben.
JVSE MEDIA: Az interjú során kiemelted a számodra legfontosabb
számokat. Van-e még olyan különleges adat a statisztikában, amiben
előrelépés történt a korábbiakhoz képest?
K. L.: Még nem merültem el mélyebben a statisztikákba, de szerintem mi vagyunk az egyetlen csapat, akinél nem volt kiállítás és a sárga
lapok száma is kevesebb az elmúlt évekhez képest. Fényszarut nem
így ismerhették meg az ellenfelek és a játékvezetők sem. Örülök, hogy
ez megváltozott. Talán annak köszönhetően, hogy érettebbek lettünk,
játékunk letisztultabbá, szervezettebbé vált.
JVSE MEDIA: Végezetül mit üzennél a JVSE családnak az előttünk
álló időszakra?
K. L.: Kitűztünk egy célt magunknak, de még az elején vagyunk.
Ugyanakkor szurkolóink és vezetőink méltán várják el tőlünk a jó
szereplést, hiszen mi tettük fel azt a bizonyos lécet. Én eddig is a
rendszeres, kemény munkában hittem – csak így és együtt érhetjük
el álmainkat. Ehhez mindenkinek kitartást, sok erőt, önbizalmat kívánok!

Középen Kemecsi László vezetőedző

A csapat tagjai nem sokáig pihenhettek, hiszen január 7-én már
edzésre kellett jelentkezniük, és megkezdődött számukra a téli felkészülés a jó tavaszi folytatás reményében.
Az edzések mellett természetesen számos edzőmérkőzés is szerepel
felnőtt egyletünk programjában a február végi bajnoki rajtig.
Úgy gondolom, hogy az edzések mennyiségének elégnek kell lennie ahhoz, hogy egy reményteljes tavaszt produkáljunk. Az elveimből
nem engedek: most is egy sokat futó, kombinatív, agresszív, gólra törő
csapatot szeretnék látni a pályán.
Ehhez nagyon sokat fogunk dolgozni, de mint máskor, úgy most is
90%-ban labdával. Nem vagyok híve a monoton, hosszú távon labda
nélküli futásoknak. Mint másoknál, sajnos itt is átírhatnak sok mindent a betegségek, időjárási viszonyok.
Az elején a megfelelő terhelés lesz a fő szempont az edzőmeccseken
is. Nagyon sok múlik az utolsó hetek frissítésén, erre jobban oda fogunk figyelni. Bízom játékosaim maximális hozzáállásában.
Jó felkészülést kívánunk csapatunknak, és bízunk benne, hogy tavasszal is sok kellemes pillanatot fognak nekünk okozni a Megyei I-es
pontvadászatban.
JVSE MÉDIA
Fotó: Lakatos Áron

Új tisztség
Vitányi Szabolcs JVSE elnök az elmúlt év végén az önkormányzat
Sport- és Közbiztonsági Bizottságába megválasztásra került külsős
tagként.
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Sporthírek II. – Utánpótlás félév értékelés, női foci
Sportegyesületünk labdarúgó szakosztályának életében 2021 májusa
Köszönet illeti Jászfényszaru Város Önkormányzatát valamint a
óta nagy változások mentek végbe, és hosszú távú, nagy volumenű
TAO és egyéb pályázati támogatást biztosítókat az anyagi támogatáépítkezés vette kezdetét Tarr Gergely utánpótlás szakmai vezető érsért, amellyel folyamatosan gyarapítani tudjuk eszközállományunkat,
kezésével. Ezen pozitív változások az egyesület körül minden fronton
biztosíthatjuk a megfelelő munkakörnyezetet, amely munkákat Vitáészrevehetőek. Kis és nagy labdarúgóink egyre több helyen bukkannak
nyi Szabolcs egyesületi elnök koordinál.
fel országszerte, és képviselik méltóan városunA pozitív változásokban nagy szerepük van
kat, továbbá egyre szebb eredményeket elérve
kollégáimnak is, akik igyekeznek minél többet
prezentálják, hogy fejlődésük a lehető legjobb
beleadni sportolóink tanításába, valamint önúton jár. Hogyan lett az 50 fő körüli utánpótmaguk fejlődésébe is. Külön öröm számomra,
lásunk létszáma az év végére 150 fő? Minek köhogy a felnőtt csapatot is sikerült sokkal közeszönhető a női foci elindítása, vagy az U16-os
lebb hozni az utánpótláshoz: a legkisebbektől
korosztály újjáélesztése?
az ifistákig. Ennek is köszönhető, hogy tényleg
A JVSE MEDIA Tarr Gergellyel készített
egy nagy családként funkcionálunk itt, Jászfélévértékelő interjúját osztjuk meg.
fényszarun.
JVSE MEDIA: Sikerült kipihenned az előző
Ebben nagy szerepe van Kemecsi László vezeév fáradalmait?
tőedzőnek is, aki végig pártfogolta minden töT. G.: Először is szeretnék minden kedves
rekvésünket, illetve ma is aktív részese, amikor
JVSE-családtagunknak boldog, örömökben és
csak teheti. De természetesen a támogatói szülői
sok-sok JVS-sikerben gazdag új esztendőt kílégkörről sem feledkezhetem meg, akik nagyban
vánni! Nagyon rövid kis szusszanást követően
megkönnyítik munkánkat, és segítik töreka héten már minden utánpótlás korosztályunk
véseinket a gyerekek fejlődésének érdekében.
munkába áll, és folytatja az ősszel megkezdett
Nagyon jó légkör alakult ki itt az egyesületnél,
útját, valamint aktuális versenysorozatait.
minden szinten. A szekeret mindannyian egy
Sokáig nem pihentünk; a nyáron elindított
irányba igyekszünk húzni, mindenki a legjobb
folyamatok miatt mindenki nagyon lelkes, és
tudását és a tőle telhetőt beleadva.
nem is szerettük volna túlságosan kiengedni azt
JVSE MEDIA: Zárszóként mit osztanál meg
a bizonyos ’gyeplőt’, ha már a kezünkbe fogtuk.
JVSE-családunkkal?
Előtérben Tarr Gergely
JVSE MEDIA.: Milyen célokat tűztél ki a
T. G.: Nagyon bízom benne, hogy a megkezutánpótlás
szakmai vezető
2021-es évre? Jobban mondva a második felére?
dett utunkat 2022-ben is ilyen összefogással
T. G.: Igen, én csak a mögöttünk hagyott
tudjuk folytatni, és tovább lépkedhetünk a kitűfél évről tudok nyilatkozni, hiszen úgymond féltávnál, július elején
zött céljaink felé, közösen. Fokozatosan épülünk és fejlődünk tovább,
csatlakoztam be az itteni munkába. Nagy tervekkel, világos célokkal
nagy-nagy türelemmel, hiszen nem egy sprint futamon vagyunk, sokkezdtük meg a munkát nyáron, melyeket elnök úrral közösen egyezkal inkább egy maratoni verseny első pár kilométerét tettük meg edtetve tűztünk ki. Ezeknek köszönhetően egy nagyfokú építkezés vette
dig, a cél pedig még nagyon messze van.
kezdetét egyesületünknél. A fő csapásirány, ami mentén igyekeztünk
Köszönöm mindenki munkáját, támogatását és szerepvállalását,
haladni, az a gondolat volt, hogy hosszú távon szeretnénk a labdarúgás
amit projektünk sikeressége érdekében tett, végzett az elmúlt fél évutánpótlásképzésében a térségünk egyik kis ékszerdobozává válni: egy
ben. Folytatjuk tovább, együtt, 2022-ben is.
modern gondolkozású egyesületté, amely a XXI. századi kihívásoknak
Igazán büszkék lehetünk Sportegyesületünk fejlődésére, gyarapodáés trendeknek megfelelve igyekszik kiszolgálni a környezete igényeit,
sára és hasonlóan töretlen, sikeres időszakot kívánunk számukra az
megszólítani minél több fiatalt sportágunk számára. Ahogy elnök úr
elkövetkezendő időszakokra is.
többször hangoztatta, első időszakunk terveit a növekedéssel tudnánk
JVSE MEDIA
leírni.
Fotó: Lakatos Áron
Jelenleg közel 150 utánpótlás korú sportolónk van az egyesületnél,
fiúk és lányok egyaránt. Korosztályaink száma is megsokszorozódott.
Az elmúlt évekhez képest az alsó korosztályainkban olyan szép számSegélyhívó szám: ......................................................................... 112
ban vannak jelen a kis labdarúgók, hogy minden csapatot külön-külön is tudunk delegálni U6-tól U11-ig Az idősebbek között bővültünk
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
egy U14-es gárdával, valamint újjáélesztettük az U16-os korcsoportot
Mentők: ........................................................................................ 104
is. Mindemellett a női szakág beindítása és népszerűsítése felé is óriási
Tűzoltóság: .................................................................................. 105
lépéseket tudtunk megtenni azzal, hogy jelenleg U14-ben és U17-ben
Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
is versenyeztetünk női utánpótlás alakulatokat.
Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,
Rohamos bővülésünkhöz nagyban hozzájárult, hogy sikerült bein................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
dítanunk Intézményi Programunkat városunkban és környékünkön is
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor): ................ (+36)-30/513-3312
egyaránt: ősztől több környező óvodával és iskolával, valamint önkorTIGÁZ – hibabejelentés: ........................................ (+36)-80/300-300
mányzattal együttműködve kezdtük meg a labdarúgás népszerűsítését,
oktatását. Ennek eredményei láthatóak a fentebbi adatokban.
Falugazdász: ....................................................... (+36)-70/400-9377
JVSE MEDIA Mit terveztek a téli felkészülési időszakra?
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
T. G.: Szinte minden korosztályunk szerepel a téli futsal sorozatok
Szennyvíz-ügyelet: .............................................. (+36)-70/935-6412
valamelyikében, hogy minél több tapasztalattal és a futsal által rengeÉMÁSZ – hibabejelentés: ...................................... (+36)-80/424-344
teg hasznos tudással gazdagodhassanak a fejlődésük érdekében.
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ............. 950-191, vagy
JVSE MEDIA: A megkezdett munka során érezhető volt az egyre
............................................................................. (+36)-30/244-1456
erősödő támogatás és töretlen összefogása JVSE-családunk minden tagFény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon: ........................... 522-460
jától, ami önmagában is egy óriási elörelépés egyesületünk életében.
Plébánia (Jászfényszaru): ................................... (+36)-30/3460-366
Mit tapasztaltál ezen a téren?
T. G.: Ilyen rövid idő alatt is rengeteget léptünk előre – egyesületi,
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/2720-611
szakmai és közösségi szinten is. Nagyszerű látni, ahogy fiaink és lányaKözterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3472
ink szépen, alkalomról alkalomra haladnak előre: egyre jobb eredméHulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888
nyeket elérve, egyre szebb játékot mutatva.
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A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Bizonyítvány – özv. Darabont Józsefnénak
Bazsó Pál és Gömöri Erzsébet szülők gyermekeként Jászberényben
1870. március 18-án született Bazsó Viktória. Házasságot kötött Jászberényben 1890. május 20-án Darabont Józseffel. A szegedi magyar
királyi Bábaképző Intézetnek igazgatótanára és a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztertől kiküldött vizsgálók 1911. január 28.
napján részére oklevelet állítottak ki. (Az oklevél a Városi Értéktárba
adomány által került).
Az oklevél hátlapján Jászfényszaru 1901-es pecsétje látható, és Gyila
Ferenc főjegyző saját kezű írásával rögzítette, hogy (1928. február 4.) a
most használható neve özv. Darabont Józsefné Bazsó Viktória.
A záradékból következik, hogy ekkor már biztos Jászfényszarun élt,
és bábaként tevékenykedett.
A fennmaradt nyomdai (Darabont Nyomda Jászfényszaru) gyászjelentésből tudjuk, hogy özv. Darabont Józsefné szül. Bazsó Viktória
szülésznő életének 70. évében f. hó 22-én este 10 órakor elhunyt.
A jászfényszarui Kálvária sírkertben f. hó 24-én du. 5 órakor helyezték örök nyugalomra. Jászfényszaru, 1940. július hó 22-én kelt a
gyászjelentés.
Özvegyen a Kossuth Lajos úton élt fiánál, Darabont Lajosnál, aki
nyomdát üzemeltetett.
A főtéren Darabont Józsefnek volt hosszú időn át péksége.
A nagyméretű 1911-es oklevél helyett a Szolnokon 1928. október
havának 21. napján kiállított, az ismétlő bábatanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt tesszük közre.
Tevékenysége során sok-sok jászfényszarui gyermek megszületésénél
„bábáskodott”.
Régen a születési anyakönyvekben többségében a szülésnél közreműködő bába nevét is feljegyezték.
Tóth Tibor
Fotó: Bizonyítvány – 1928

Mit rejt a ládafia?
Hesz Ernő hetven éve került tanítani Jászfényszaruba
A csoportképen látható Hesz
főleg a tanár úr jeleskedett. A közErnő tanár Kiskunhalason, 1928.
művelődés, az emberek szeretete,
január 5-én, Kazi Viktória és
átlagon felüli szervezőkészsége csáHesz Péter szülők gyermekeként
bította el az iskolától.
született. A jászfényszarui Állami
Huszonnégy iskolai év után
Általános Iskolához 1952. július
1973. január 1-től Hesz Ernő lett
1-jével vették fel, szakosodó taaz 1966. május 1-jén átadott műnárként magyart és történelmet
velődési ház negyedik igazgatója.
tanítani. A Szegedi Pedagógiai
A ház vezetőjeként eltöltött közel
Főiskolán ekkor II. éves magán2 év alatt a településen minden
tanuló volt, és 1954. december
korosztály részére pezsgő kulturá15-én kapta meg magyar–történelis életet biztosított. Helybe jöttek
lem szakos általános iskolai tanári
a színházak, a fiataloknak rendszediplomáját. Tizenöt évvel később
res zenés szórakozást szervezett.
Balról jobbra haladva:
ugyanitt, 1969. szeptember 6-án
A kultúra igazi terjesztője volt,
Az ülő első sor: Czeglédi Mária, Borbély Ilona, Mészáros Klára,
rajzszakos másoddiplomát szeraz emberek között mozgósított a
Rácz Katalin, Pál Sarolta, Hesz Ernő osztályfőnök, Urbán Ilona,
zett.
programokra. Aztán visszatért a
Pádár Katalin, Rózsa Mária, Sándor Mária, Papp Emília;
Közben családot alapított, felesétanári pályára, a szomszédos teA második sor: Németh Lajos, Laczkó Edit, Rubint Imre,
gül vette a helyi születésű Rimóczi
lepülésen, Zsámbokon folytatta
Tamus Magdolna, Dobák Sándor, Langó Mária, Gergely András,
Rozáliát. Házasságukból két leány
tanári hivatását. Fájdalmasan fiaTakács Magdolna, Takács Sándor, Kővágó Klára, Barabás Ferenc;
és egy fiúgyermek született. Mindtalon, 57 évesen, 1985. november
A harmadik sor: Jáger Sándor, Tábori Dezső, Langó Fábián,
hárman értelmiségi pályát válasz12-én hunyt el. Neve olvasható a
Réz Sándor, Jánosi László, Jónás György, Dobák János, Kiss Pál,
tottak. A nyolc unokája közül csak
2002-ben felavatott Tanítók emBerényi László, Rimóczi László
Mátyás születésének örülhetett
lékművén lévő halhatatlanok olva(1983), már nem ismerhette a
sókönyvében.
nagypapát Márk (1987), Máté (1989), Bence (1990), Flóra (1994),
Az 1962-ben elballagott tanítványainak csoportképét tesszük közzé,
György (1995), Zsombor (1997) és Maya (1998). Négy dédunokája is
akik többségében 1947-ben születtek. A fényképen szereplő diákok
született: Levente (2016), Laura (2019), Áron (2019) és Bori (2021).
azonosításában Kővágó Klára és Rácz Katalin volt segítségemre, meFeleségével együtt a település közéletében aktívan részt vettek. Iskolyet ezúton köszönök meg.
lai táborokba, az amatőr színjátszásba is bekapcsolódtak, az utóbbiban
Tóth Tibor
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ÓÉVBÚCSÚZTATÓ ZENÉS EST
Új helyszínen, családi hangulatban
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete – egy év kihagyással – új helyszínen, változatlan színvonalon, családias hangulatban 2021. december
28-án este 17 órakor, száz fő részvételével, VII.
alkalommal rendezte meg a hagyományos Óévbúcsúztatót.
A rendezvény – a járványhelyzet miatt – a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében
került megtartásra, így kellőképpen biztosított volt
a távolságtartás.
A FÉBE elnöke nyitotta meg a programot. Bekonferálta a műsor első szereplőjét, László Attila
erdélyi magyar énekest, a Csillag születik harmadik
szériájának győztesét. Az énekes 2011. július 30-án,
a IV. Tarlófesztiválon énekelt először városunkba.
Az akkor 14 és fél éves fiút sokan szívükbe zárták.
A közönség nemcsak szép bariton hangjában, hanem az intézmény koncertzongoráján bemutatott
játékában is gyönyörködhetett. Az első részben egy
saját szerzeményt is énekelt. Ismert slágereket adott
elő, többet saját maga kísért zongorán, a közönség
vele együtt énekelt. Az Ott, ahol zúg az a négy folyó
című dallal a szülőföldre is emlékezett.
A zene után vidám versek tarkították a műsort.
Polatschek Réka 5. osztályos általános iskolai tanuló Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom című költeményét mondta el. Benke Rita:
Piros kalap című versét Nagy Tímea Zsóka 9. osztályos bajzás diáktól hallottuk. László Attila második blokkjában Máté Péter – S. Nagy István szerzeményét: Azért vannak a jó barátok, valamint Seress
Rezső: Szeressük egymást gyerekek dalát is elénekelte, melyek akár a FÉBE himnuszai is lehetnének.
Szűni nem akaró taps után ráadásként Máté Péter:
Egyszer véget ér szerzeményével búcsúzott. Örömünkre a program további részén is velünk maradt.
Legújabb CD-lemezét is többen megvásárolták. Az
énekes fellépési díját a FÉBE önkormányzati pályázati támogatásból biztosította.
Bordásné Kovács Katalin, az intézmény igazgatója Nagy László: Adjon az Isten című örökbecsű
versével vezette fel az új esztendőt.

A résztvevők egy csoportja

László Attila
zongorázik és énekel

Győri János Bertalan alpolgármester, a FÉBE
Tiszteletbeli Tag kitüntetésének birtokosa búcsúzott az óévtől, és jókívánságokat mondott pohárköszöntőjében az új esztendőre.
A 75 perces műsort követően a Kató Kft. által
készített, szépen megterített asztaloknál vacsorára került sor. A választék hidegtálas előételből,
háromféle meleg főételből, köretekből és süteményekből állt, tetszés szerinti választással, korlátlan
fogyasztással.
Az ízletes és bőséges vacsorát követően még sokáig folyt a beszélgetés az asztaltársaságoknál, jó
volt ismét találkozni és együtt egy kellemes estét
eltölteni.
A színpad dekorációját Harmathné Boros Mária
készítette, a jó hangosítást és fénytechnikát Hornyák Péternek és Fekete Károlynak köszönjük.
A hátérmunkában közreműködött Dávid Ildikó.
Köszönjük!
Tóth Tibor
Fotó: Bordásné Kovács Katalin

Utcaneveink nyomában (32. rész)
Vajda János utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E2)
Az utca az 1974-es osztással jött létre részben
az egykori Ószőlő területéből. Az utcát ekkor
nevezték el Vajda János újságíró, költőről. Vajda János (1827‒1897) Pesten született Vajda
Endre és Veleczky Lídia gyermekeként. Tanulmányait Székesfehérváron és Pesten végezte.
Példaképének Petőfi Sándort tartotta, ezért
versírással is próbálkozott, valamint a vándorszínészetet is kipróbálta. 1846-tól gazdatiszti gyakornok volt. Mint
a Pilvax kávéház törzsvendége részt vett az 1848. március 15-i pesti
forradalomban, majd ez év augusztusában honvédnek jelentkezett, és
a délvidéki harcokban vett részt. A szabadságharc leverése után büntetésül 1850-ig az osztrák hadseregbe sorozták be, mint közlegényt.
Egész élete során jelentős anyagi gondokkal küzdött, bár újságírással
és irodai munkákkal is foglalkozott. Költői stílusára jellemző, hogy bár
a romantika eszközeit még használta, de már a szimbolizmus előfutárának is tekinthető, ezért Ady Endre az elődjeként is tekintett Vajdára.
Egyik kiemelkedő műve a Húsz év múlva. 1880-ban feleségül vette

Bartos Rozáliát, de jórészt Vajda szeszélyessége miatt két év után elküldte. Ezért élete végén magányosan és szegényen élt.
Vásárhelyi Pál út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: F3)
Az út az 1967-es osztással jött létre, amikor
a páros oldalt parcellázták ki, a páratlan oldalt pedig 1972 és 1975 között osztották ki.
Az út a nevét is az osztáskor kapta. Vásárhelyi
Pál (1795‒1846) Szepesolaszin született, ahol
édesapja, Vásárhelyi Mátyás evangélikus kántortanító volt, édesanyja pedig Téglásy-Bekk
Mária. Tanulmányait szülőfalujában kezdte,
majd Miskolcon és Eperjesen tanult tovább. A
pesti Mérnökképző Intézetben 1816-ban végzett. 1821-ben házasságot kötött szentmiklósi
Sebők Máriával. Házasságukból hat gyermek született. 1829-ben Vásárhelyire bízták a Duna felmérését. A hajózás szempontjából a legkritikusabb az al-dunai szakasz volt, aminek tervezésében és kivitelezésében is részt vett, mely 1837-ben fejeződött be. Érdemei elismeréséül
1835-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1838-ban pedig
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rendes tagjává választották. 1846-ban a Tisza szabályozásának a terveit
is elkészítette két változatban, de a Tiszavölgy Társulat ülésén szívroham következtében életét vesztette. (Terveit csak részben valósították
meg.) Nevét több oktatási intézmény is felvette.
Vasvári Pál út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: D3–E3–E4 között)
Az út már az 1791-es térképen is látható,
1854-ben pedig már szinte teljesen be is épült.
Ekkor a Huszár utcától nyugatra Tél utca, keletre pedig Mező utca volt a neve. Népi elnevezése
a Huszár utcáig Tök sor volt, feltehetően azért,
mert a terület egykor a kertség határán feküdt.
A Huszár utcától keletre pedig Birge sor volt a
neve, feltehetően azért, mert a kertség ezen részén számos birge, azaz juh volt. Az utat feltehetően 1920 körül Petőfi Sándorról nevezték el. Mai nevét 1947-ben
kapta.
Vasvári Pál (1826‒1849) Bűdön (ma: Tiszavasvári) született Fejér
Pál görögkatolikus parókus és Méhay Erzsébet gyermekeként. A család
1836-ban Nyírvasváriba települt, ezért vette fel 1847-ben az ifjabb Pál
a Vasvári nevet. Az elemi iskolát Hajdúböszörményben, a középiskolát
pedig Nagykárolyban a Piarista Gimnáziumban végezte. A Pesti Egyetemen történelmet hallgatott, és az egyetemi ifjúság szószólója lett.
1847-ben a Teleki Blanka által alapított nevelőintézetben tanárként
dolgozott. Az 1848. március 15-i pesti forradalomban is jelentős szerepe volt, hiszen többek között részt vett a 12 pont megalkotásában.
A sikeres forradalom után Kossuth Lajos pénzügyminiszter mellett
titkárként dolgozott. 1849 elején viszont szabadcsapatot toborzott,
és Erdélyben az Avram Iancu féle móc (román nemzetiség) felkelés
leverésére indult, de feltehetően Havasnagyfalu határában a mócok
meggyilkolták.
Képek címei és forrásai:
Vajda János: http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=050438
Barabás Miklós: Vásárhelyi Pál portréja (1846) https://hu.wikipedia.org/
wiki/V%C3%A1s%C3%A1rhelyi_P%C3%A1l_(v%C3%ADz%C
3%A9p%C3%ADt%C5%91_m%C3%A9rn%C3%B6k)
Barabás Miklós: Vasvári Pál portréja (1848) https://hu.m.wikipedia.org/
wiki/F%C3%A1jl:Vasv%C3%A1ri_P%C3%A1l_m%C3%A1rciu
Dr. Farkas Kristóf Vince
si_ifj%C3%BA.jpg 

A Jászfényszarui Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
Önkormányzatunk 2021. évben a következő feladatokat végezte el.
Év elején testületi ülésen egyhangúlag elfogadtuk a 2021. évi munkatervet és a 2021. évi költségvetést. Március 15-én a Petőfi Sándor
szobornál az ünnepség keretén belül koszorút helyeztünk el. Április
8-án szűk körben megemlékeztünk a nemzetközi roma napról.
Június hónapban három gyermeket jó tanulmányi eredményei miatt
könyvjutalomban részesítettünk. Jászfényszaru Város Önkormányzata
támogatásával augusztus hónapban megtartottuk a családi és kulturális napot, 39 gyermeket táboroztattunk, és szeptember hónap
elején részt vettünk egy tanulmányi úton. Köszönjük a képviselőtestület támogatását. Júliusban és
augusztusban több jászsági RNÖ
meghívásának tettünk eleget. Augusztus hónapban 36 iskolás gyermek részesült iskolakezdési támogatásban. Október és november
hónapban több alkalommal ruhát
és élelmiszer-adományt osztottunk a Szent József Szabadidőpark közösségi házában.
Köszönjük az adományozóknak a segítséget. Karácsony előtt 30 család kapott tartós élelmiszercsomagot.
A 2022-es évben is szeretnénk a 2021-es évhez hasonlóan tartalmas
Glonczi Rudolf
programokat megvalósítani. 
R. N. Ö elnöke
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IN MEMORIAM
Dr. habil. Szabó Béla
professor emeritus
1939–2021
Jászárokszálláson született, életének első közel egyharmadát ott töltötte, itt kezdte el tanítói pályáját. Tudományos munkásága Egerben,
a tanárképző főiskolán teljesedett be. Sokat tett az iskolai testnevelés
fejlesztéséért, a testnevelés érettségi követelményeinek kidolgozásában
is részt vett. 2000-ben elérte azt, ami egy oktató számára a csúcsot jelenti, egyetemi tanárrá nevezték ki.
Sok elismerésben részesült, legbüszkébb
mégis a szülőföldjétől 2010-ben kapott Jászárokszállás díszpolgára címre volt.
Jászfényszaruval kapcsolata az ötvenes évekhez nyúlik vissza. Girtler Kálmánnak felesége,
Antal Ilona révén keresztfia lett. A nyári szünidőkben egy-két hetet itt töltött. Felnőttként
is, halálukig tartotta velük a kapcsolatot.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a 2011.
február 19-én megtartott XVIII. Jótékonysági műsoros est és bál fővédnökének kérte fel,
melynek örömmel tett eleget.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
honlapján értesültünk róla, hogy életének
83. évében, 2021. december 23-án elhunyt.
Kívánságának megfelelően szülővárosában
2022. január 14-én helyezték örök nyugalomra. Jászárokszállás önTóth Tibor
kormányzata saját halottjának tekintette.
Fotó: A XVIII. FÉBE-bál megnyitóján

In memoriam Farkas Gyula
Cigányzenész családban 1945.
március 28-án született harmadik fiúgyermekként, öten voltak
testvérek.
Kisgyermek korában elsajátította autodidakta módon a
hegedűn való játékot. Könnyen
tanult, hisz édesapja elismert cigányprímás volt. 13 évesen már
édesapja bandájában játszott, mint segédprímás. Tizenöt évesen saját
zenekart alakított, így eljártak lakodalmakba, bálokba, szórakoztatták
a Jászság mulatni vágyó embereit. 1962-ben megházasodott és három
gyermeke született: egy fiú és két lány.
Budapestre járt fel dolgozni az építőiparba. Később balesete miatt
nem tudott nehéz fizikai munkát végezni, így a jászfényszarui költségvetési üzemnél helyezkedett el. Ez idő tájban barátságot kötött
az akkori jászfényszarui költségvetési üzemben, Sugár Istvánnal, aki
Zeneakadémiát végzett. Tőle tanult komolyzenét, és kottából zenélni.
1969-ben szerződtették a jászfényszarui vendéglőbe (Kaszinó), és
1996-ig muzsikált itt a bandájával.
Fontos szerepet játszott zenekarával a népzenei, a magyar nóta és a
cigányzenei hagyományok fennmaradásában. Szoros kapcsolatot ápolt
a Jászság Népi Együttessel, sokat zenéltek, anekdotáztak együtt Kocsán László művészeti asszisztenssel.
A zenélés és munka mellett sportolt, a helyi focicsapatban játszott,
mint középpályás, majd később a sportegyesület felkérte legyen edző
és irányítsa a focicsapatot. Idősebb korában is szívesen zenélt, amen�nyiben lehetősége volt rá. Ez idő tájban több fiatalt kezdett el tanítani,
szerette volna, ha a fiatalok tovább viszik az általuk felépített örökséget.
Az utolsó jászfényszarui cigányprímás szép hegedűjátékát sajnos már
nem csodálhatjuk, most már ő is az égi zenekar vezető tagjává vált, ott
zenél az eltávozott rokonaival, barátaival, ismerőseivel.
Glonczi Rudolf
Emlékét őrizzük!
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

CSUKA SÁNDOR

FARKAS GYULA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek el, és
a család fájdalmában osztoztak.
„Meggyötört lelkünk csupa könny és bánat,
A virágos rét nélküled sivár és száraz.
Megszakad a szívünk, mert Te is örök búcsút vettél,
Csillagok közt a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé,
De szerető szívünkben élsz Te is mindörökké.”
A gyászoló család

halálának 3. évfordulójára.
„Búcsúztál volna, de erőd nem engedte,
Így szívünkben élsz mindörökre.”
Szerető családod
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik

KUI ALBERTNÉ
született

LOVÁSZ ERZSÉBET

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Emlékezés

Emlékezés

BARANYI JÓZSEF

halálának 21. évfordulójára.
„Szívünkben emléked nem pótolja semmi,
Míg élünk, nem fogunk feledni.”
Szerető családod
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TÓTH SÁNDORNÉ
NÉMET MÁRTA MÁRIA

NAGY ISTVÁN

halálának 61. évfordulójára és felesége,

TÓTH ILONA

halálának 7. évfordulójára.
„Múlnak a percek, rohannak az évek,
akiket szerettünk a szívünkben örökké élnek.”
Szerető lányaitok, unokák és dédik
Emlékezés

temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

FARAGÓ JÁNOS

halálának 10. évfordulójára.
„Számunkra Te soha sem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szerető feleséged, lányod és családja

Emlékezés

SEBIK LÁSZLÓ
20 éve és fia,

Ifj. SEBIK LÁSZLÓ

1 éve elhunyt szeretteinkre.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott,
Nélküled üres és szomorú házunk,
És nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”
Szerető családjuk
Emlékezés

JÁGER ISTVÁN

halálának 8. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet”
Feleséged, családod és unokáid
Emlékezés

HOLLÓ SZABÓ JÓZSEF

halálának 5. évfordulójára.
„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál a jónak és a rossznak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Oly szomorú Nélküled élni,
Téged mindenütt hiába keresni.
Téged várni, ki nem jön többé,
Szeretni fogunk mindörökké.”
Szerető családja

Emlékezés

FARKAS BÉLA

halálának 1. évfordulójára.

„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
Egy áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet,
A Jó Isten őrködjön örök álmod felett.”
Szerető családod

Anyakönyvi hírek – DECEMBER
SZÜLETTEK: Czibolya Emma (Lisányi Angelika), Tóth Márk (Mihályi Petra).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pető Zsuzsanna és Csizmadia Tamás.
ELHUNYTAK: Bagi János (83), Csámpai János (73), Farkas Gyula
(76), Kocsis Zoltán Zsolt (49), Langó László Béla (59), Mezei Aladárné Székely Rozália (77), Nagy Jánosné Nagy Terézia (77), Rafael
József (88), Tóth Sándorné Német Márta Mária (62), Tősér László
(63).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.
Hirdetések feladása, egyeztetés csak telefonon lehetséges,
de e-mailen is tarthatjuk a kapcsolatot olvasóinkkal.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618. Hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite

FEBRUÁRI AKCIÓ!

Keretek: -30%
Minden szemüveglencse: -20%
FEBRUÁR 16-ÁN SZERDÁN
VALENTIN-NAPI KEDVEZMÉNY:
Komplett keret + lencse: -40%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

FELHÍVÁS
Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.)
önkormányzati rendelet alapján a Jászfényszaru, Szent István út 2/A
számú lakás bérletére ajánlatot tett közzé.
A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hirdetőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.

Hirdetési díjaink
Egész oldalas ............
Féloldalas .................
Negyedoldalas ..........
Lakossági
Apróhirdetés .............
Keretes .....................
		
Családi esemény .......
		
Vállalkozói

40.000 Ft
20.000 Ft
15.000 Ft
30 Ft/szó
szöveg ............. 30 Ft/szó
illusztráció ...... 500 Ft/db
szöveg ............. 30 Ft/szó
fotó ................. 1.000 Ft/db

GAZDIT KERESŐ KUTYUSOK
KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356
ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu
ALYDA

1 éves körüli
vizsla keverék
szuka

TIFFANY
1 éves
keverék
szuka

WILSON

2-3 év körüli
keverék kan
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Programajánló
2022. február
1.
13:00 Operakommandó – ifjúsági hangverseny
		 a művelődési házban
3.
17:00 Mi újság Fényszarun? c. helyi lap szerkesztőségi ülése
		 a művelődési házban
5.
18:00 VI. Liliom bál a művelődési házban
7.
13:00 Véradás a művelődési házban
13.
13:00 Örkény bérletes előadás Szolnokon
		 – Vesztegzár a Grand Hotelben
16.
14:00 Bedekovich-térképek – kiállítás Egerben az EKE
		könyvtárában (Eszterházy tér 1.)
18.
17:00 Wass Albert felolvasóest a művelődési házban
19.
18:00 Maszkabál a művelődési házban
21.
15:00 Kertünkből az asztalunkra c. helyi kiadvány bemutatása
		 a művelődési házban
24.
16:00 Bedekovich Galéria Hamza kiállítás
		 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
25.
16:00 Csetresz kézműves foglakozás a művelődési házban
25.
17:00 Olvasóklub első foglalkozás
25.
18:00 Karinthy: Gellérthegyi álmok – színházi előadás
		 a művelődési házban
Online programok
· SzínházOn – archív színjátszós műsorok és
új versfelvételek megosztása
· Kulturális tartalmak megosztása
· Könyvtári könyvajánlók, irodalmi tartalmak
Időszaki kiállítások
· A világ csak hangulat – Kollár-Tóth Zsuzsanna
irodalmi illusztrációinak kiállítása a művelődési házban
· Ézsiás Gyöngyike kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Oroszországban jártunk – fotó- és helyi tárgygyűjtemény kiállítás
a művelődési házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak
szabadtéri tárlata a Kisiskola falán
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
a Városházán
Állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása
		
a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián
A programok az aktuális járványügyi szabályok betartásával és
függvényében kerülnek megrendezésre!
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon, a Facebookon, illetve az 57/422-137-es telefonon kérhető. Katinka

Újra MASZKABÁL
Egy év kihagyás után a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2022. február 19-én, szombaton este 7 órától!
Belépődíj nincs, csak a „maszka” kötelező
Önálló ellátás „batyus” jelleggel
RETRO VIDEO DISCO – DJ. KÓKAI SÁNDOR
Az érvényes járványügyi szabályok betartásával
Előjegyzés, asztalfoglalás: Szabó Lászlónál

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

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra
2022. február 7-én 13-17 óráig
a Petőfi Sándor Művelődési Házba. (Szent I. u. 1.)
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Csapatmunka és pályázati felhívás
December 7-én az iskolában kezdtük a napot. Meglátogattuk az első
osztályos tanulókat, ahol bemutattuk csapatunk tevékenységét, beszélgettünk a kupakgyűjtés céljáról, és arról, hogy mit szabad bedobni a
gyűjtő edénybe, és mit nem. Napunkat a Karitatív Kuckóban folytattuk. Jászfényszaru Város Önkormányzatának hálásan köszönjük, hogy
megfelelő helyszínt biztosítottak számunkra, ahol tárolni tudjuk az
adományokat és megtarthatjuk adománybörzéinket.
Csodálatos, sikeres év áll mögöttünk, nektek köszönhetően.
A Jászsági Önkéntes Fiatalok Csapat Egyesület Jászfényszarui Csapata által működtetett Karitatív Kuckó rajzpályázatot hirdet. Keressük a
legkifejezőbb rajzot, amely bemutatja tevékenységünket.
A legjobb pályaművet kuckónk logójaként szeretnénk felhasználni.
A nyertes rajz megalkotóját ajándékcsomaggal díjazzuk, és alkotása
névtáblánk hátterét fogja ékesíteni.
2022. 02. 01-től várjuk a beérkező rajzokat 03. 01-ig, melyeket a
pályázók osztályfőnökeinek kell leadni.
Háfra Sóti Bernadett
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