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2022. február 16-án, 90. szüle-
tésnapján köszöntötték dr. Sziráki 
Andrást, a JNSZ Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnökét.

A kamara országos és helyi vezetői 
mellett közéleti szereplők köszön-
tötték a jeles évfordulón megyénk 
gazdaságának kiemelkedő személyi-
ségét.

További munkájához az eddigi lel-
kesedés megtartása mellett további 
sikereket, jó egészséget kívánunk!

Gratuláció

A kormány az elmúlt évben komoly gazdaságfejlesztő programot ha-
tározott meg, Jászfényszaru ennek a tükörképe – mondta Pócs János. 
A térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott a vállalkozók-
nak. Hangsúlyozta: a megye gazdasági erejének 65%-át a Jászság teszi 
ki, amelynek a legerősebb gazdasági pillére Jászfényszaru.

Fotó: Illés Anita

Jászfényszarun járt
dr. Palkovics László

innovációs és technológiai miniszter

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (balra),
Pócs János országgyűlési képviselő,

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

A dicsőséges tavaszi hadjárat tiszteletére április 1-jén 13 órakor ke-
rül sor a hagyományos díszszemlére a főtéren, a Pagodánál.

A hatvani csata újrajátszása a hagyományokhoz híven április 2-án 12 
órakor lesz Boldog határában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk
Önt és Kedves Családtagjait

2022. március 15-én (kedd) 16:00 órára,
nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó
koszorúzásra a Petőfi Sándor Művelődési Ház és

Könyvtár előtti parkba, majd azt követően
az ünnepi megemlékezésre

a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermébe.

Ünnepi köszöntőt mond:
Kotán Csenge egyetemi hallgató

Az ünnepi műsorban közreműködik:
Klippán Kata diákpolgármester,

az Iglice Táncegyüttes minden csoportja,
a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola diákjai

 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Kérjük koszorúzási szándékát
az (57) 422-137-es telefonszámon szíveskedjen jelezni.

Meghívó

A Szűcs Mihály Huszárbandérium vonul Jászfényszaru főterén
(Archív fotó)
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IN MEMORIAM
Molnár József tánctanár (1954–2022)

Molnár József munkás szülők gyermekeként 
Jászberényben 1954. július 27-én született és 
élt. A jászfelsőszentgyörgyi Molnár Mariannát 
vette feleségül, itt telepedett le és alapított csa-
ládot. Leánya, Dóra tőle örökölte a tánc szerete-
tét, édesapját követve sikeres versenytáncos volt. 
Dóra két unokával ajándékozta meg.

Testvérével, Annával korán, tizenévesen a tár-
sastánc szerelmeseivé váltak. Tagjai lettek az 
1969-ben megalapított Lehel Társastánc Klub-
nak. A klub vezetését 1976-ben Anna vette át. 
József sorkatonai szolgálatának letöltését köve-
tően ketten vezeték a csoportot. A Molnár test-
vérpár egészen az „A” osztályig jutott. Az útjaik 
1994-ben végleg szétváltak. 

József elindult meghódítani a Jászság nagyobb 
településeit, a szomszédos városokat. Anna há-
zasság kapcsán Szolnokra költözött, az ott meg-
alakított klub mellett a jászberényi csoportot 
vitte tovább.

József először a fiatal korosztálynak alapfokú 
tánciskolákat szervezett (mint az elődök) sok 
jászsági településen. A városokban, ahol nagyobb 
számban voltak fiatalok a tánciskolában felfigyelt a tehetségekre, és 
csoportokat alakított a helyi civilek segítségével. Így történt ez Jász-
árokszálláson, Jászfényszarun, lakóhelyén, Jászfelsőszentgyörgyön, de 
még a szomszédos megyéhez tartozó Hatvanban is. 

A FÉBE II. Jótékonysági bálján 1995. február 24-én a Molnár test-
vérpár bemutatója és a Lehel Társastánc Klub nyitótánca nagy sikert 
aratott. Itt született meg az gondolat, hogy egy év múlva jó lenne, 
ha a helyi diákok táncolnának a bálon. Molnár József ebben partner 
volt. A szülők, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) és alapítvá-
nyának támogatásával 1996. február 16-án már a jászfényszarui tár-
sastánc szakkör tagjai adták a nyitótáncot. A szakkör a FÉBE kereté-
ben önálló csoportként Borostyán Táncklub néven működött tovább. 
A csoport az egyesülethez tizenegy éven át tartozott, azt követően a 
helyi művészeti alapiskola tánctanszak keretében folytatta tovább a 
tevékenységét. Csoportvezetőként majd tanárként nagy türelemmel 
és odaadással tanította a fiatalokat nemcsak táncok megismerésére, 
elsajátítására, hanem az illemszabályok, az általános tánckultúra meg-
ismertetésére, bemutatására is odafigyelt. A több mint másfél évtized 
alatt jászfényszarui táncosok vezetésével közel 300 alkalommal léptek 
fel helyben, városi, iskolai, civil rendezvényeken és számtalan vidéki, 
köztük budapesti fellépésükkel öregbítették a FÉBE, a város hírnevét. 

A művelődési ház sokszor térségi, regionális táncversenynek, gálának 
adott otthont ezáltal sok gyermeknek, felnőttnek örömet szerezve.

Molnár József tánctanár koreográfijával táncosai 19 bált nyitottak 
meg és 15 alkalommal volt a bál szépe bizottság elnöke. A FÉBE el-
nöksége 2003. évben Egyesületi Munkáért Kitüntető Plakettet ado-
mányozott számára. 

Egyesületünk dokumentumokkal és tapasztalat átadással segítette a 
2016. márciusában létrehozott Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesü-
lete (JÁFEBE) megalakulását, melynek alapító elnöke, haláláig Mol-
nár József volt. A JÁFEBE volt a házigazdája a 2019. évi Jász Baráti 
Társaságok Fórumának. Lakóhelyén meghatározó, köztiszteletben álló 
közösségi emberként, a XXVI. alkalommal megrendezett Szüreti fel-
vonulás és bál egyik főszervezőjeként is dolgozott.  

Munkáját számos elismeréssel jutalmazták, többek között 1994. 
évben Déryné-emlékplakettel, testvérével együtt 1998. évben Jász-
Nagykun-Szolnok Megyéért díjban részesült. 

Fájdalmasan fiatalon hagyta itt családját és tisztelőit, sok-sok tanít-
ványát. Emlékét a FÉBE-bálok videó szalagjai, fotói és az emlékezet 
szívünkben megőrzi. 

A jászfelsőszentgyörgyi temetőben február 16-án résztvevők sokasá-
ga kísérte utolsó útjára, sírját koszorúk és virágok borították.

Nyugodjon békében. Tóth Tibor

Választási tudnivalók
Tisztelt Választópolgárok!
Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2022. évi 

általános választását 2022. április 3. napjára tűzte ki, ahol egyéni 
képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, illetve nemzetiségi) 
szavazhatunk.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. Az országgyűlési 
képviselők választása során a választópolgárok 106 egyéni országgyű-
lési képviselőt választhatnak, országos listán pedig 93 országgyűlési 
mandátum sorsa dől el. A választópolgárok egyrészt voksolhatnak arra, 
kit szeretnének a választókerületükben egyéni országgyűlési képviselő-
nek, másrészt dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik 
pártot támogatják.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 2022. feb-
ruár 12. napján indult. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez 
legalább ötszáz ajánlás szükséges, a jelöltek 2022. február 25. napján 
16 óráig gyűjthetik ezeket az ajánlóíveken.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyében 
és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet 
tudott állítani. Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható.

Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegy-

zékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok leg-
alább egy százalékának ajánlása szükséges.

Az országos listákat legkésőbb 2022. február 26. napján 16 óráig kell 
bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

2022. április 3. napján kerül lebonyolításra a Magyarország Kor-
mánya által kezdeményezett országos népszavazás is.

A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: választás) kitűzé-
séről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja vá-
lasztójogát, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoz-
tatta a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat a 2022. 
január 26-i állapotnak megfelelően legkésőbb 2022. február 11-ig.

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:
1. Segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült válasz-

tópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont március 
25-én 16 óráig.

2. A személyes adatok kiadását megtiltani.
3. A nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, hogy az 

országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni képviselőjelölt 
mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, ekkor azonban orszá-
gos pártlistára nem adhatja le voksát. Az erre vonatkozó kérelem be-

Jászfényszaru, 2022. február 16.
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester
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Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről

A képviselő-testület által 2022. január 19-én megtartott ülésén 
hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdek-
lődő olvasóknak.

2022. január 19.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előter-

jesztés alapján döntöttek a „Jászfényszaru belterületén illegálisan 
lerakott hulladék felszámolása” program keretében a Vörösmar-
ty-Bajza út csatlakozásában lévő hulladék lerakóhelyre szállítása, 
befogadása” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről. A kép-
viselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, 
hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a nyertes aján-
lattevőt jelölje ki, a szükséges forrás biztosításáról gondoskodjék. 

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyta a 2022. évben a 
civil szervezetek támogatása iránt kiírt pályázati felhívást. 

A testület hozzájárult az elektromos alállomáson majdan rendel-
kezésre álló 14.000 kVA teljesítményből 4.000 kVA teljesítményt 
értékesítsen az SRF Europe Kft. részére, egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az SRF Europe Kft.-val az erre vonatkozó megál-
lapodást kösse meg.

Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatta a TERC SILVER 
költségvetéskészítő szoftver megvásárlását, melyhez a város 2022. 
évi költségvetéséből 228.600 Ft forrást biztosított.

Döntöttek az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott 
munkavállalók szerződésének meghosszabbításáról 2022. február 
1-jétől 2023. március 31-ig. A foglalkoztatással összefüggő bér és já-
rulék előirányzatot a 2022. és 2023. évi költségvetésekben biztosítja.

Meghosszabbították az otthonteremtési támogatásról szóló 
6/2020 (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján szerződésben 
vállalt határidőket.

Ajánlattételi felhívást fogadtak el az önkormányzat tulajdonában 
lévő Jászfényszaru, Bethlen Gábor út 5. szám (614. hrsz.) alatti in-
gatlan értékesítésére.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő Jászfényszaru, Szent István út 
2/A szám alatti bérlakásra vonatkozóan pályázatot írt ki, valamint 
megbízta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóra tegyen javaslatot.

Döntöttek a polgármester illetményének és költségtérítésének meg-
állapításáról. Elbírálták a Jászfényszaru, Arany János út 23. szám alat-
ti bérlakásra beérkezett pályázatokat, és kijelölték a bérlőt. Jászfény-
szaru Város Képviselő-testülete döntött a 083/98. hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonásáról, és azt követően a terület művelési ág válto-
zásáról beépítetlen területté. Egyben felhatalmazta a polgármestert 
az ehhez szükséges munkarészekre a szerződések megkötésére – a ta-
lajvédelmi terv készítőjével és a földmérővel. Jászfényszaru Város Kép-
viselő-testülete a belterületbe vonás és művelési ág változás költségét a 
2022. évi költségvetésből biztosítja.

Az ülésen az alábbi rendeleteket alkották:
1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel ösz-

szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi köz-
szolgáltatásról szóló 10/2014 (VIII. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelete az otthonteremtési tá-
mogatásról szóló 6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról. Dr. Voller Erika jegyző

nyújtásának határideje 2022. március 18. 16.00 óra, míg törlésére 
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. 
március 30-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosí-
tással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állandó la-

kóhelye alapján kerül meghatározásra, városunk területén – megegye-
zően a korábbi választásokkal – 5 szavazókör fog működni:

1. Szavazókör Szabadság út 32. (Új iskola)
2. Szavazókör Szabadság út 2. (Régi iskola)
3. Szavazókör Szent István út 1. (Művelődési ház)
4. Szavazókör Szabadság út 77. (Papkastély)
5. Szavazókör Deák Ferenc utca 1. (Egészségház)
Jászfényszarun minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon 

megközelíthető.
Átjelentkezés
Az átjelentkezéssel szavazó és a települési szintű lakcímmel rendel-

kező választópolgárok szavazatának fogadására a 2. számú szavazókör 
(Régi iskola) van kijelölve. Az átjelentkezéssel szavazók a 2. számú sza-
vazókör névjegyzékében fognak szerepelni. A szavazókör címe: 5126 
Jászfényszaru, Szabadság út 2.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. január 27-
től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi 
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

A benyújtás módja:
· elektronikusan,
· személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tar-

tózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél).
· levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. 

napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni vá-

lasztókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, valamint termé-
szetesen a népszavazás kérdéseire.

Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-án 16.00 órá-
ig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 
1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

Külképviseleten történő szavazás iránti kérelem
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzék-

be való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.
A benyújtás módja:
· elektronikusan,
· személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tar-

tózkodási helye szerinti HVI-nél,
· levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. 

napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben meg-

adott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lak-
címe szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra, 
illetve a népszavazás kérdéseire.

A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak már-
cius 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

Mozgóurna iránti igény benyújtása
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fog-

va tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna 
iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.

A benyújtás módja:
· elektronikusan,
· írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál a 

HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár sze-
repel (így ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a választópol-
gár, oda szükséges a kérelmet benyújtani).

A benyújtás határideje: a kérelmet levélben vagy elektronikus azono-
sítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg szemé-
lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 
16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus 
azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel 
a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan 
a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, 

valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), továbbá levélben 
vagy személyesen.

Valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a sze-
mélyi okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való 
eltérés a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Választással kapcsolatos további kérdések esetén a Helyi Választási 

Iroda munkatársaival készséggel állunk rendelkezésre, vagy kérdé-
seire a www.valasztas.hu oldalon találhat választ, illetve ha kérelem 
formanyomtatványra van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu 
honlapon. Dr. Voller Erika

Helyi Választási Iroda vezető
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Az új évet ,,malackodással” kezdtük a bölcsődében. Minden csoport-
ban elkészültek a szerencsemalackák, festéssel, ragasztással; hogy kitúr-
ják számunkra az egész évi szerencsét. A járvány sajnos bennünket sem 
került el, de a lehetőségekhez képest mindent megtettünk annak ér-
dekében, hogy mindennapjainkat színesebbé tegyük. Zenéltünk, me-
séltünk, gyurmáztunk, jól éreztük magunkat a gyermekekkel együtt.

Az év első hónapját elkerülte a hóesés. Nem tudtunk szánkózni, 
hógolyózni, de kreatív kisgyermeknevelőink 
által, a gyermekek átélték a téli élményeket 
csoportszobán belül. Kézlenyomattal hó-
emberek készültek, vattapamaccsal hógo-
lyóztunk, havas téli fát díszítettünk, de még 
jégvárfestésre is sor került.

Február 2-án a medvebújás néphagyomá-
nyáról emlékeztünk meg. Különböző tech-
nikákkal készültek el medvéink: ragasztással, 
illetve villás lenyomattal. A farsangi idősza-
kot álarcok, bohócok készítésével varázsol-
tuk vidámmá. Február 10-én megtartottuk 
hagyományos farsangi bulinkat, ahol a gyer-
mekek és a bölcsőde dolgozói vidám jelmez-
ben táncolták át a délelőttöt. A bölcsődei konyha fánkkal kedveske-
dett számunkra ezen a napon. Kompolti Erika kisgyermeknevelő

Bölcsődei évkezdés ÓVODAI HÍREK

„Jön a tavasz, megy a tél, Barna medve üldögél:
– Kibújás vagy bebújás? Ez a gondom, óriás!” Weöres Sándor

Macinap a legkisebbeknél, a Pillangó csoportban.
Szöveg: Földvári Edit

Fotó: Petrezselyemné Rimóczi Anett

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Jászfényszarui 
Városi Bölcsőde nyílt napjaira. (Jászfényszaru, Kossuth L. út 2.)

2022. március 26. (szombat): 
Ezen a napon lehetőség nyílik az intézmény és a kisgyermekneve-

lők megismerésére. A szülők tájékozódhatnak a bölcsődei felvétel-
ről, az egyéb szolgáltatásokról, valamint az ellátással kapcsolatban 
felmerülő kérdéseket is alkalmuk lesz megbeszélni. A gyermekek 
kipróbálhatják a bölcsődei játékokat, mozgásfejlesztő eszközöket.

A hozzánk látogatók betekintést nyerhetnek a három bölcső-
dei csoport életébe, és a bölcsőde saját konyhájában elkészített 
„bölcsis” ételekből is kóstolhatnak.

A nyílt napon 9-11 óra között várjuk vendégeinket. 
Előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszám valame-

lyikén: 57/950-971, 57/950-935
Szívesen látunk mindenkit, aki még bizonytalan, aki már eldön-

tötte, vagy aki még nem is gondolt rá, hogy gyermekét akár bölcső-
débe is járathatja. Mester Ágota bölcsődevezető

NYÍLT NAPOK A BÖLCSŐDÉBEN

Farsang alkalmából az óvónők látványos, humoros mesejátékkal 
örvendeztették meg a gyerekeket. A mese címe: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Szöveg: Földvári Edit · Fotó: Földvári Dorottya

„Tekereg a szél, kanyarog a szél”
Szélforgók, szélcsengők, széljátékok a témája a Napfény Óvoda 

aulájában 2022. február 8-tól megnyílt kiállításnak.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Mese, mese mátka
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Ebben a nevelési évben szintén zárt körben rendeztük meg farsangot. Különféle programok színesítették a kicsik napjait. Táncoltak, mesejelenetet 
néztek az óvó nénik előadásában. Vidám játékokat játszottak a csoportokban. Nagy izgalommal bontogatták a zsákbamacskákat. Csillám „tetoválást” 
(testfestést) készítettek és lufit hajtogattak nekünk a Baptista Szeretetszolgálat tagjai. Nem maradt el a jelmezes felvonulás sem. Földvári Edit

Óvodásaink a Rimóczi-kastélyban jártak interaktív kiállításon. A kiállítás témája: Fenntarthatóságról gyerekeknek. A gyerekek által működtet-
hető játékok segítségével ismerhették meg, mélyíthették el tudásukat a természet megóvásának lehetőségeiről. Kép és szöveg: Földvári Edit

ÓVODAI HÍREK
Farsang az oviban

Interaktív kiállítás
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2021-ben tizenötödik alkalommal a Földművelésügyi 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyílt 
pályázatot hirdetett óvodák számára „Zöld Óvoda” és 
„Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére. A pályázat cél-
ja az óvodás gyermekek környezettudatos nevelésének 
megalapozása, formálása, a helyi közösségek környezettudatosságának 
alakítása. A pályázó óvodáknak önértékelést kellett készíteni nevelő-
munkájukról, továbbá egy 20 pontos kritériumrendszer segítségével az 
óvodában folyó nevelőmunkáról, a környezeti nevelés szintjéről kellett 

számot adnia. A Jászfényszarui Napfény Óvoda erre a 
címre először pályázott, melyet sikerült elnyernie. Mára 
1077 db intézmény képviseli hazánkban a „Zöld Óvo-
dát”. 2021-ben összesen 190 óvoda nyerte el a minősí-
tést, 42 óvoda először, 43 másodszor, 69 harmadszor pá-
lyázott sikeresen, 5 pályázó a Címmegtartó Zöld Óvoda 

és 31 az Örökös Zöld Óvoda címet kapta meg.
Február 15-én Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtárban került sor a címadományozó ünnepségre, melyen óvo-
dánk is képviselte magát. Forrás: zoldovoda.hu

ÓVODAI HÍREK – „Zöld Óvoda” lettünk

ISKOLAI HÍREK

A bajnokok jegyében telt idén a magyar kultúra napja iskolánkban 
2022. január 22-én. Az iskola rádiójában Nagy Józsefné készített fel-
emelő megemlékezést magyarságunk eme fontos összetartó erejéről, 
melynek részeként felcsendültek a Himnusz emlékművének csodála-
tos harangjai.

Sugár Judit könyvtáros jóvoltából több napon keresztül várta a gye-
rekeket egy mini, háromfordulós szabadulószoba izgalmas nyomozás-
sal az első magyar olimpiai bajnok neve után, számszínezővel, keresés-
sel. A feladatot teljesítők között öt labdát sorsoltunk ki, és mindenkit 
megajándékoztunk egy kis édességgel.

A tornatermi folyosón a Humán munkaközösség szervezésében be-
rendeztük a magyar olimpikonok csarnokát, amihez egy játék is kap-
csolódott. A 10 olimpiai bajnok nevét és sportágát kellett megjegyez-
ni, majd történelemórákon lehetett ötöst szerezni a tudásukkal.

A sulirádiósok is hozzájárultak a nap hangulatához a szünetekben 
sugárzott olimpiai dalokkal. Kép és szöveg:

Kotánné Kovács Tímea humán munkaközösség-vezető

Mint minden január végén, idén 
is találkoztak a kihívást teljesítők. 
Megosztottuk tavalyi jó és rossz ol-
vasmányélményeinket, az olvasás 
érzelmi és technikai hátterével is fog-
lalkoztunk. A legalább 40 könyvet 
elolvasók idén is könyvjutalomban 
részesültek. Ezúttal úgy gondoltuk, 
változtatunk a hagyományon, és ol-
vasónaplót kapott minden teljesítő. 

Az új kihívás letölthető a könyvtári 
honlapról, vagy átvehető kinyomtat-
va a könyvtárban. Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Közösségek – 2022. január
Házunk tája klub:  .............................................................. hétfő 14:30 óra 
Gyógytorna:  ........................................................................... hétfő 17 óra 
Aerobik:  .............................................................  hétfő és csütörtök 18 óra
Fortuna Együttes:  ..................................................  hétfő 18 óra és hétvége
Lumina Cornu klub:  ..............................................  hétfő és péntek 17 óra
Városi Énekkar:  ...................................................................... hétfő 19 óra 
„Újra öltünk, örökítünk!” hímző kör:  .....................................  kedd 14 óra 
Iglice Gyermeknéptánc Együttes:  .................................... kedd és csütörtök
 17 óra és 18:30 (2 csoport)
Fotósuli:  .................................................................................  kedd 17 óra
Német nyelvklub:  .....................................................  kedd 18 óra – online
Dúdoló:  ................................................................................  szerda 10 óra 
Asztaliteniszezési lehetőség:  ...................................................  szerda 15 óra
Showtánc:  ................................................  szerda 17 óra és 18:30 2 csoport
Bibliakör:  .............................................................................  szerda 18 óra
Iglice Néptáncegyüttes hagyományőrzők:  ..............................  szerda 18:30 
Jóga:  .................................................................................  csütörtök 15:45 
Fehér Akác Népdalkör:  ....................................................  csütörtök 19 óra 
Iglice Néptáncegyüttes ifjúsági csoport:  ...............................  péntek 18 óra
Íjász szakkör:  ............................................. szombat 15 és 16 óra 2 csoport
Versmondó kör:  .................................................... egyedi egyeztetés szerint
Őszikék nyugdíjas klub:  ......................................  havonta csütörtök 16 óra 
Önismereti klub:  .............................................  kéthavonta szombat 14 óra
Szilágyi Erzsébet nőegyleti összejövetel:  .........................................  havonta 
Csetresz Betti kézműves foglalkozás:  ..................  kéthavonta péntek 16 óra
Gondolatolvasó kör:  ....................................... negyedévente péntek 17 óra
Igény szerint egyéb kislétszámú programok, gyűlések, megbeszélések. A 

programok a járványügyi helyzet függvényében és az óvintézkedések mellett 
kerülnek megtartásra. A változtatás jogát fenntartjuk!

Szeretettel várunk mindenkit közösségeinkbe! Segítjük az új igényeket, 
kezdeményezéseket! Bordásné Kovács Katalin igazgató

A magyar kultúra napja 2022

Lezárult a 2021-es 
Nagy Könyves Kihívás

Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár Jászfényszaru

Játékos feladattal emlékeztünk iskolánk védőszentjére, Szent Margit-
ra 2022. január 18-án. A gyerekeknek egy megrongálódott kódexlap 
megsérült adatait kellett helyreállítaniuk meglévő ismereteik, az elő-
térben kiállított tabló és a Botkáné Sárközi Ildikó által reggel az iskola 
rádiójában felolvasott szöveg alapján. 
A feladatot hittanórán és történelem-
órán a hét folyamán közösen oldot-
ták meg az osztályok, eredményük 
a pontversenyben gazdagította őket.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Szent Margit ünnepén
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Az alsó tagozatosak február első két hetében farsangi lázban égtek! 
Készültek az álarcok, színezték a gyerekek a bohócokat, hajtogatták a krepppapír füzéreket, fújták a lufikat. A pedagógusok folyamatosan 

díszítették a tantermeket, folyosókat, faliújságokat. Elérkezett február 11. péntek délután és hercegnők, katonák, cicák, szuperhősök, kutyusok, 
unikornisok, rendőrök, boszorkányok, Harry Potterek népesítették be a Kisiskola és a Nagyiskola folyosóit. Zene, tánc, játék, édességek, rágcsál-
nivalók várták a jelmezbe öltözött gyerekeket az osztályszinten megrendezett farsangi bulin, ahol mindenki nagyon jól érezte magát! Köszönjük 
a szülők által beküldött finomságokat és az Innoven Kft.-nek a finom fánkokat, mellyel meglepték a gyerekeket! Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

ISKOLAI HÍREK – Farsang az alsó tagozaton

A magyar kultúra 
napjának egy különle-
ges eseménye volt a Pe-
tőfi Sándor Művelődé-
si Ház és Könyvtárban 
Kollár-Tóth Zsuzsanna 
illusztrációiból váloga-
tott kiállításának meg-
nyitója „A világ csak 
egy hangulat” címmel. 

Kép és szöveg: 
Róbel Gábor

A magyar kultúra napja alkalmából nyílt meg Zilahy Zoltán szob-
rászművész szabadtéri kiállítása Jászfényszarun, amely megtekinthető 
a Kisiskola falán. A tárlat Auquste Rodin világhírű, korszakalkotó 
francia szobrásznak állít emléket, akitől Zilahy is sokat tanult. 

Kép és szöveg: Róbel Gábor

A világ csak egy hangulat
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Újra Ki mit tud 2021 – 2. rész

A felső tagozatos tanulók produkcióiból. Fotó: Lovászné Török Magdolna
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VI. Liliom bál
Egy év kényszerű szünet után hatodik alkalommal rendezhettük 

meg 2022. február 5-én iskolánk védőszentjének, Szent Margitnak 
tiszteletére a Liliom bált. Több hónapos készülés előzi meg rendez-
vényünket, mely idén is rengeteg embert vonzott a jótékonykodás, a 
közösség erősítése és a szórakozás céljából.

Lovászné Török Magdolna intézményvezető nyitó beszéde a szeretet 
jegyében hangzott el, és a következő szavakkal zárult: „Ne feledjük: 
Minden elmúlik, minden elenyész, csak a másoknak adott szeretet 
marad. Szeretni soha nem késő – és soha nem elég!” Beszéde után 
Csirmazné Kovács Tímea, a Napsugár Gyermekszínpad és a Fortuna 
Együttes vezetője köszöntötte a vendégeket Garai Gábor Jó kedvet 
adj című versével, majd iskolánk pedagógusaiból és egyházközségünk 
kórusának tagjaiból álló báli énekkarunk Turi Melinda tanárnő veze-
tésével hittel és bizonyossággal énekelte, hogy a szeretet sosem fogy 
el, hiszen az Úr karjai mindig tartanak minket. A nyolcadik évfolyam 
egy csodálatos, hópelyhes, varázslatos keringővel mutatkozott be, 
melynek felkészítője Botkáné Sárközi Ildikó, Vargáné Dobák Tünde 
és Harangozó Dóra volt. A Családi Ki mit tud? résztvevője, Szilveszter 
Julianna és Himpelmann Jázmin egy energikus anya-lánya zumba be-
mutatóval győzött meg minket tehetségéről, majd Jázmin egy önálló 
produkcióban is megmutatta aerobiktehetségét, melyet már hét éve 
fejleszt a hatvani sportegyesületben, sok dobogós eredményt tudhat-
va magának. További két produkció is színesítette báli műsorunkat a 
Családi Ki mit tud?-ról. A Berze család számára nem idegen a színpad, 
hiszen mindannyian színjátszók, a Fortuna, illetve a Napsugár Gyer-
mekszínpad tagjaiként sokszor álltak már a világot jelentő deszkákon. 
Most a gyermekkor keserédes, hamvas bájjal, kritikus hanggal és szülői 
aggodalmakkal teli világára nyitották ki nekünk az ajtót Janikovszky 
Éva: Ha én felnőtt volnék című írásából készült jelenettel. A műsor 
zárószámaként lépett fel az Iglice tagjaiból összekovácsolódott csalá-
di csapat Sinkovics-Gebura Katalin szervezésében és ötletével a Bató 
család, a Bója család, a Klippán család, a Matányi család, a Mészáros 
család, a Mezei család, a Péter család, a Pethő család és a Sinkovics 
család részvételével. Művésztanáraink közül Turi Melinda énekmű-
vésznő a My Fair Lady című musicalből a Ma éjjel táncolnék című 
betétdallal kápráztatta el a közönséget, majd Unger Balázst köszönt-
hettük a színpadon, aki épphogy hazatért Dubayból, a világkiállítás-
ról, ahol Magyarországot képviselte zenekarával, nekünk pedig ha-
misítatlan Soproni cimbalommuzsikát hozott Tindl Pál dallamaiból, 
majd tanítványával, Major Kingával, aki művészeti iskolánk tanulója 
zenéltek Kalotaszegi legényes, csárdás és szapora dallamokat. Czibolya 
Évi vendégművészként és édesanyaként fogadta el meghívásunkat, a 
Táncdalfesztiválok koronázatlan királynőjének, Cserháti Zsuzsának 
két örökzöld slágerét hozta el nekünk Az Én leszek és I love you baby 
című slágereket hallhattuk tőle. A műsor és az est konferansza Klippán 
Kata diákpolgármester volt.

A vacsora előtt Kiss Gábor, az est fővédnöke, esperesplébános atya 
mondott asztali áldást, és osztotta meg velünk gondolatait. A vacso-
rát az Innoven Kft. készítette és szolgálta fel, ők működtették a büfét 
is, melynek hasznát a rendezvény javára ajánlották fel. A fergeteges 
nyitótáncot hagyományosan az Iglice táncosainak, és vezetőiknek, 

Péter Szilárdnak és Polgár Nikolettnek köszönhettük. Vacsora után 
az Átrium zenekar gondoskodott a jó hangulatról változatos ze-
nei számokkal kedveskedve a táncos lábú közönségnek. A rengeteg 
tombolafelajánlásnak köszönhetően sokan örülhettek a szerencséjük-
nek az éjféli tombolahúzás során, értékes nyeremények találtak gazdá-
ra. A Diákönkormányzat és az iskola 50.000 Ft-os vásárlási utalványát 
Donnert Richárd nyerte, míg a fődíjat, az Egri Korona Borház, Bor-
falu és Hotel wellness hétvégéjét Rojkó László. A tombolahúzás előtt 
sorsoltuk a Liliom jegyet vásárlók közül a nyertest, aki az idén Borbély 
Balázs 4. b osztályos tanuló lett, a Támogatói jegyet vásárlók közül 
pedig Tóth Norbertnek kedvezett a szerencse.

Köszönjük mindenkinek, aki segítette rendezvényünk megvalósítá-
sát, a Fényszarui Polgárőr Egyesület segítségét, a Trió Tv felvételét, 
Glonczi Rudof fotóit, Németh András videófelvételét, Hornyák Péter 
és Fekete Károly hangosítását, a GAMESZ közreműködését, a mű-
velődési ház dolgozóinak segítségét, valamint a Támogatói jegyet vá-
sárlók:

Háfra Tamás, Szilveszter Julianna, Berze Zoltán, Berzéné Rózsa 
Ibolya, Berze Anett Lili, Balog Laura, ifj.Balog Bertalan, Pető Petra, 
Dobák Sándor, Dobák Atina, Polatschekné Rimóczi Melinda, Ördög 
János Zoltán, Nagy Józsefné, Pál Károly, Dr. Zsólyomi Krisztina, ifj. 
Zsámboki Sándor, Németh András, Pethő Olivér, Dobák Lúcia, Ko-
mári Dániel, Seresné Velkei Bernadett, Barócsi József, Barócsi József-
né, Kreisel-Boros János, Vitányi Szabolcs, Győri Anna, Petrezselyem 
Krisztián, Berényiné Bódis Erika, Tóth Tibor, Réz Sándor, Réz Erika, 
Dr. Voller Erika, Tóth Norbert és családja, Zsámboki Zsuzsanna

és a tombolát felajánlók adakozását:
Ördög Családi Gazdaság, Kollár Zsolt és családja, Fias Zsolt és 

családja, Kurunczi Gábor és családja, Koncz Gábor AMORPHA 
Clothing Póló/Grafika, Szücs Levente Csaba, 1. c osztály, 2. a osztály, 
7. b osztály, Szilveszter Julianna, Tip-Top Fodrászat, Donnert Vidám-
park, Csizmarik Zoé, Csizmarik Gyula és családja, Homokóra Alak-
formáló Stúdió, Vitányi Szabolcs, COOP ABC dolgozói, Kleopátra 
Patika, 8.b osztály, Klippán Kata és családja, Napfény Óvoda, Budai 
Zsuzsanna, Háfra Gergő és családja, 7.a osztály, Rimóczi Dávid és 
családja, Sándor Sándor és családja, Dobák Liliána és családja, Fózer 
Anita és Vigh Dávid, Józsa Csilla és Ritczl Nórika, id. Zsámboki Sán-
dor, 4. c osztály, JLC Logistic Solution Szolgáltató Kft., Botka Károly, 
Botkáné Sárközi Ildikó, Berze Anett Lili és családja, ifj. Balog Berta-
lan és családja , Kisbalázs Jázmin és családja, Bakó Gergő , 6.b osz-
tály, 7.c osztály, Sinkovics Rajmund és családja, Réz Anna és családja, 
Győri család, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Dr. Voller Erika, 
a felső tagozat tanárai, Tóth Sándorné, Dr.Dajkó és Társai EÜ BT, 1. 
a, 3. a , 3. b, Tóth Tibor díszpolgár, Fényszaruiak Baráti egyesülete, 
Bedekovich Lőinc Népfőiskolai Társaság, Művészeti Iskola Dolgozói, 
Cserháti család, az iskola vezetősége, Mezei Mirella, Horváth Zsolt és 
családja, 5. b osztály, Péter Ferencné, Kotán család, Szobácsi Gergő, 
Művelődési Ház Dobák Atina és családja, PEKU Zöldséges, Péter Fe-
renc és családja, Donnert Richárd és családja.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Képek: Glonczi Rudolf
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Operakommandó
2022. február 1-jén 

megtelt a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház 
és Könyvtár nagyterme 
iskolás gyermekekkel, 
akik ifjúsági hang-
versenyen, az Ope ra-
kommandó színvonalas 
műsorán vehettek részt.

Kép és szöveg: 
Csépány Izabella

zenés színmű két részben

Időpont: 2022. március 31. 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

5126 Jászfényszaru,
 Szent István út 1.

Jegyár: 200 Ft
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A klímasemleges kontinensért
„A talaj és a növények tapintása, a velük való foglalatoskodás, a 

föld szaga, a növények illata és a megnyugtató színeik enyhítik a 
feszültséget, lelket öntenek az emberbe. Már fél óra kertészkedés 
is javíthatja a hangulatot, és segíthet szembenézni gondjainkkal, 
életünk nehézségeivel. S bár egy igazi kert a legjobb, néhány cserép 
virág gondozása is fölöttébb jótékony hatást gyakorolhat ránk.” /
Jane Goodall/

Mi, akik Jászfényszarun a Házunk tája klub tagjai vagyunk, mind-
annyian elkötelezetten valljuk, hogy a helyi ízeknek nincsen párja. 
Kertjeinkre a változatosság jellemző. Arra törekszünk, hogy sokféle 
zöldség, gyümölcs legyen a kertjeinkben. Ezek ápolása és gondozása 
sok időnkbe telik, de sok örömöt is ad.

Figyelünk arra, hogy minél többféle zöldség növekedjék a kertje-
inkben, s így tavasztól késő őszig mindig kerülhet friss alapanyag a 
konyhaasztalokra. Szeretjük a hagyományos ételeket, amelyeket még 
édesanyánktól, nagymamáinktól tanultunk, de nem áll messze tőlünk 
a kísérletező kedv sem.

A vegyszermentes, ökológiai gazdálkodás hívei vagyunk, ha lehet, 
természetesen óvjuk, védjük növényeinket a kártevőktől. Alkalmazzuk 
azokat a biomódszereket, amelyek ezt elősegítik. Szívesen társítjuk a 
növényeket aszerint, hogyan tudják támogatni egymás növekedését.

Közel áll hozzánk „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia, amely az 
európai zöld megállapodás középpontjában áll.

Átfogó módon foglalkozik a fenntartható élelmiszerrendszerek kihí-
vásaival, felismerve az egészséges emberek, az egészséges társadalmak 

és az egészséges bolygó közötti elválaszthatatlan kapcsolatokat. Friss, 
kevésbé feldolgozott és fenntartható forrásból származó élelmiszert 
szeretnénk mi is családunk és barátaink asztalára tenni.

Büszkén mondhatjuk, hogy a Házunk tája klub évek óta jó példát 
mutat ebben, és reméljük, mindezzel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy 2050-re Európa legyen az első klímasemleges kontinens, támo-
gatva a talaj egészségét, a beporzók védelmét, a biológiai erőforrások 
integrált védekezés céljából történő felhasználását, valamint a vizeket 
és az ökoszisztémákat; és ezzel egy időben biztosítani kell a biztonsá-
gos és egészséges élelmiszer-ellátást is.

A koronavírus világjárvány rendkívül erősen tudatosította bennünk 
az egészségünk, az ökoszisztémák, az ellátási láncok, a fogyasztási szo-
kások és a bolygó határai közötti összefüggéseket. A jelenlegi világjár-
vány csak egy a példák közül: az aszályok, áradások, erdőtüzek és az új 
kártevők növekvő gyakorisága folyamatosan arra emlékeztet minket, 
hogy az élelmiszerrendszerünk veszélyben van, fenntarthatóbbá, vala-
mint ellenállóbbá kell válnia.

Mindehhez próbálunk mi is szerény eszközeinkkel hozzájárulni. 
Arra biztatjuk kedves olvasóinkat, kertészkedjenek, legyen sok örö-
mük a friss zöldségből, gyümölcsből készített ételekben.

„Tudod, miért fontos a finom étel? Összehozza az embereket, bár-
honnan származnak is. Mindenkit barátságossá tesz, és mosolyt 
csal az arcára.” – A hercegnő és a béka című filmből

Nagyné Kiss Mária klubvezető
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Színjátszó vagyok Jászfényszarun – 2. rész
Visszatérve az emlékeimhez: Hogyan is teltek a fortunás évek?
Középiskolás kortól már nem napsugarasnak, hanem fortunásnak 

számít az ember, vagyis úgy lettem fortunás, hogy nem hagytam abba 
a színjátszást. Ezek voltak érzelmileg a legintenzívebb évek. Egyfolytá-
ban ünnepi műsorokat gyártottunk, de nem csak unalmas, szokványos 
stílusban, hanem sokszor rendhagyó, megrázó drámai jeleneteket ját-
szottunk el, vagy éppen megnevettettük a nézőket. Régen rendszeres 
szereplői voltunk az esküvői, névadói szertartásoknak is. Mára ebből 
annyi maradt, hogyha egy színjátszónk köt házasságot, és kéri, né-
hány verssel és szertartással színesítjük a ceremóniát. Középiskolásként 
néhány fortunás társammal folyamatosan versmondó versenyekre jár-
tunk, ahol mindig nívós helyezést értünk el. Alkalomadtán vetélytár-
saink voltak velünk egykorú, ma már híres színészek is, akiket bizony 
le is győztünk néhányszor. Felejthetetlen élmény volt megnyerni az 
Arany János Balladamondó Versenyt, Kazinczy-érmet kapni, találkoz-
ni híres szakemberekkel, s mindezt a színjátszásnak köszönhetem. A 
tehetség sokunkban ott van, a kérdés, hogy milyen utat választunk, s 
később mit kezdünk vele. Tanáraim nem értették, miért nem megyek 
színésznek. Én az amatőrök útját választottam, s nem bántam meg. 

Annyi mindent tanultam az amatőr mozgalomban! Nemcsak kiváló 
színdarabokban szerepelhettem, hanem itt tanultam meg rendezvényt 
szervezni is, hiszen pódiumesteket, színjátszómajálisokat, országos 
konferenciákat szerveztünk. 1990 óta 10 alkalommal rendeztük meg 
Jászfényszarun a „Bakancsosok” nemzetközi drámapedagógus tovább-
képző táborát. Mostanában nyaranta saját szakmai alkotótáborban 
erősítjük csapatunkat. Sokat tettünk a határontúli magyar kapcso-
latokért, mivel produkcióinkkal eljutottunk Kárpátaljára, Erdélybe, 
ahol ezzel testvérvárosi kapcsolatok kialakulását indukáltuk. Adácson 
a színjátszó fesztiválok rendszeres szereplőiként minden előadásunkat 
zsűri által minősíttetjük, s igyekszünk minél többet tájolni. Az utób-
bi öt évben 5 arany minősítést kaptunk, igyekszünk magasra tenni 
a mércét. Az olyan témákkal szeretünk leginkább foglalkozni, amin 
elgondolkozik a néző, van üzenete, és értéket képvisel. Sokféle mű-
fajjal próbálkoztunk már, csak zenés darabbal nem, mivel tudatában 
vagyunk a korlátainknak: nem értünk hozzá, és nincs, aki megtanítson 
énekelni bennünket, ráadásul jelenleg saját hangtechnikusunk sincs. 
(Ha valaki segítene, azért megpróbálnánk, de egyelőre nem akarunk 
halláskárosodást okozni.) Inkább úgymond prózai színházat műve-
lünk, ebből viszont igen változatos a palettánk. Klasszikus és kortárs 
színdarabok, népi színművek, bohózatok, kabarék, mesejátékok, tra-
gikomédiák, jelenetek és többfelvonásos művek egyaránt szerepeltek 
már repertoárunkon. Növekszik „testvércsoportjaink” száma, akikkel 
szakmai kapcsolatot tartunk. Ez segít egymás megerősítésében, és a 
szereplési lehetőségek növelésében. Egy amatőr társulatnak nem egy-
szerű az élete. A profi pénzt kap a fellépéséért, az amatőr pedig szinte 
kész fizetni azért, hogy felléphessen. Ilyen elszántsággal rendelkeznek 
ezek az emberek. Egy amatőr színjátszó nemcsak színész, de író, ren-
dező, dramaturg, technikus, súgó, díszletmunkás, kellékes, jelmez-
tervező, varró, jegyszedő és takarító egyben. Ilyen sokoldalúak ezek 
az emberek. Sokszor egy éven keresztül gyakorolják, finomítgatják az 
előadásukat. Ilyen kitartóak ezek az emberek. Ha egy társuk elveszíti 
járóképességét, tolókocsiban húzzák-vonják magukkal a színpadon. 
Ilyen nagylelkűek ezek az emberek. Ha egy kritikát kapnak, megpró-
bálják kijavítani a hibát. Ilyen alázatosak ezek az emberek. Ha vége az 
előadásnak, alig tudnak elválni egymástól. Ilyen összetartóak ezek az 
emberek. Csoda hát, hogy imádok fortunás lenni?

Általában én keresek színdarabokat, de a választást, a döntést min-
dig közösen hozzuk meg, és innentől indul a közös alkotói folyamat. 
Mindeniknek az ötletét átgondoljuk, és ha jónak találjuk, beépítjük. 
A szöveget is közösen bíráljuk felül vagy húzzuk meg, olvasás köz-
ben kialakul a szereposztás elképzelésünk, s néhány olvasópróba után 
elkezdjük a térbe felállítani a jeleneteket. A mozgással könnyebben 
megjegyezzük a szöveget, és ilyenkor derül ki, mit kéne még rajta ala-
kítani. Minden mozdulatot kidolgozunk, semmit nem hagyunk elna-
gyolva, kipróbálunk több variációt egy-egy szituációban, és a legjob-
bat hagyjuk meg. Egy két felvonásos 10-20 szereplős darabon egy évig 
dolgozunk heti egy próbával. Persze a rövidebb jelenetek hamarabb el-
készülnek. Rendkívüli kreativitást és rugalmasságot igényel bármine-

mű probléma megoldása, probléma pedig adódik bőven. Főleg a mai 
világban. A legnehezebb a próbák összehangolása, mert a munkahe-
lyek különböző műszakbeosztásai állandó sakkozásra kényszerítenek, 
egyszerűen nem lehet megtervezni egy rövid időszakot sem, mert a 
dolgozókat ide-oda rángatják a munkáltatók. Minden amatőr társulat 
erről panaszkodik mostanában, milyen nehéz úgy haladni, hogy nem 
tud mindenki résztvenni a próbán, és hol az egyik, hol a másik szerep-
lő hiányzik. Ilyenkor természetesen helyettesítgetjük egymást, s bár 
érdekes a másik szerepét kipróbálni, de mindez lassítja a folyamatot 
a bemutatóig. Az egyszerű díszleteinket magunk készítjük, s néhány 
elengedhetetlen kelléket használunk csak, mivel minden próba után 
el kell pakolnunk a színpadról, mert a művelődési ház színháztermét 
minden percben használja valamelyik közösség. Ha elkészült az elő-
adásunk, izgulhatunk, eljönnek-e megnézni miket, mert színházba 
járni nem nagy divat manapság. Pedig semmi sincs, ami jobban esik 
egy színésznek, mint a nézőtéri reagálások, nevetések és a taps. A tá-
jolások alkalmával egyre érettebbé válik az előadás, és mindenhol új 
kihívás vár minket a helyszín másságából adódóan, ekkor születnek a 
legendás sztorik, bakik, amiket évekig emlegetünk. 

Fotók: archív képek
Kovács Tímea drámapedagógus,

a jászfényszarui színjátszók művészeti vezetője
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IN MEMORIAM
Kovács Andrásné (1937–2022)

Kovács Andrásné Rozika nénitől búcsúztunk 2022. február 22-
én. Lovászné Török Magdolna iskolaigazgatónak a temetési szer-
tartáson elhangzott beszédéből idézzük az alábbiakat.

„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.”

Kosztolányi szavait folytatva: volt a világon egyszer a nagy generáció 
tagja, egy jelenség. Tanító néni, magyartanár, az alapfokú művészeti 
iskola színjáték tanszak tanára, életmű-díjas drámapedagógus, a Ma-
gyar Kultúra Lovagja, Németh László-díjas pedagógus és Csokonai-
díjas rendező, a Jászfényszaruért kitüntető emlékérem birtokosa, vagy 
ahogyan a szakmában és a magánéletben a legtöbben ismerik: Rozika 
néni. 

1937-ben született Tiszaalpáron. Édesanyja háborús özvegyként ma-
radt egyedül két lánygyermekével. A család szikvízüzemet működte-
tett, és a háborút követően a nagybátyjuk segítségével tudtak talpon 
maradni.

Tanítói diplomáját 1955-ben a Kiskunfélegyházi Tanítóképzőben 
szerezte, ahol apácák tanították. Meghatározó és mértékadó időszak 
volt az életében. Itt ismerkedett meg a bábjátékkal és a tánccal is. Az 
apácáknál olyan indíttatást kapott, ami elsősorban a tanítói hivatását 
határozta meg. Amit onnan hozott, az elsősorban a gyermekek szere-
tete és az elvégzett munka becsülete.

Ezt követően került Borsod megyébe Arlóra, Szuhafőre, majd a Pest 
megyei Domonyba tanítónak. Kezdő tanítóként csak annyit érzékelt, 
hogy a legrendetlenebb gyerek is megszólítható a közös játékkal, hogy 
mindenkihez vezet valamilyen út. Próbálgatta azokat a módszereket, 
amelyeket a művészetoktatás terén elsajátított korábban. Sokszor ez 
adott eszközt számára megoldhatatlannak tűnő pedagógiai helyzetek 
kezelésére. Táncolt, színjátékot szervezett, bábozott a szülőkkel együtt. 
Arlón ismerkedett meg férjével, Kovács András magyar–orosz szakos 
tanárral, aki 1986-ban bekövetkezett korai haláláig minden téren társ-
ként kísérte életét, biztos érzelmi és szakmai hátteret nyújtott számára.

1972-ben férjével, két lányával, Katinkával és Timikével Jászfény-
szarura költöztek, ahol végleg letelepedtek. Rendezői szakot végzett, 
ahol olyan emberekkel került kapcsolatba, mint Keleti István, Ruszt 
József és a fiatal Montágh Imre. A tanítási órák élményszerűbbé tétele, 
a magyar nyelv és irodalom szeretete vezérelte abban is, hogy elvégezte 
a magyartanári szakot. Oktató-nevelő munkájában már ekkor egyre 
többször kezdte alkalmazni a Mezei Évától és Gabnai Katalintól tanult 
drámapedagógiai módszereket. Tanárként hamar maga köré szervezte 
a színjáték iránt érdeklődő gyerekeket. Óráin, napközis tevékenységé-

ben állandó elemként jelentek meg a drámapedagógiai módszerek, dél-
utánonként, esténként pedig darabokat rendezett. Hamar felismerte, 
hogy a színjátszó kör közösséget teremt, alkalmas a szabadidő hasznos 
eltöltésére, itt lehet a gyerek által megélt konfliktusokat szituációba 
helyezni. A településen megszámlálhatatlanul sok rendezvényt szer-
vezett, generációkat juttatott élményhez, példakép lett. Kialakult egy 
színházat kedvelő, kultúra iránt érdeklődő széles közeg. Ma is évente 
több előadással lép fel az általa alapított Napsugár Gyermekszínpad és 
a felnőtt színjátszó csoport, az idén 50 éves Fortuna Együttes. 

1981-től a Jászberényi Tanítóképző Főiskola hivatalos képzésként is 
befogadta a drámapedagógia oktatását. Az itt végzett hallgatók ma is 
mesterként tekintenek Rozika nénire. Tanítványai legendákat mesél-
nek precízen előkészített foglalkozásairól, pontosságáról. 

Számos mesterképzésen vett részt, ahol megismerkedett többek kö-
zött az angol drámapedagógiai irányzatokkal, az újabb trendekkel, 
melyeket szívesen beemelt saját gyakorlatába.

Rozika néni önálló képzéseken adta tovább a szakmai tapasztalatát. 
Az egyik sokaknak tovább adott mottója: „a módszer én vagyok”, 
azaz vallotta, hogy a pedagógus a személyiségével nevel. 

Áldozatos munkájával elsők között vállalta fel a határon túli magyar 
pedagógusok képzését Erdélyben, Kárpátalján. Komoly szakmai mű-
helyek alakultak körülötte. Évek óta dédelgetett álmát valósította meg, 
amikor 1990-ben először megszervezte Jászfényszarun a Bakancsosok 
Nemzetközi Drámapedagógus-képző táborát. Tíz alkalmat élt meg 
Jászfényszarun a tábor, amely sorra képezte, nevelte, továbbképezte 
a leendő szakembereket nemcsak a magyarországi, hanem a határon 
túli magyarság köréből is. Tanítványai közül hárman a színművészetet 
választották hivatásuknak. A keze alól kikerült tanítványok mindig 
tisztelettel, szeretettel beszéltek róla, keresték vele a kapcsolatot, várták 
tanácsait, és emlegették az együtt szerzett közös élményeket.

Nyugdíjba vonulásáig magyart és drámát tanított az általános isko-
lában, ezután a művészeti iskolában még évekig jártak hozzá a diákok. 
Öröm volt látni, ahogy fáradhatatlanul dolgozik az apróságokkal. 

Missziós küldetését, a drámapedagógia népszerűsítését, a pedagó-
gusok képzését 2015-ig folytatta. Ezt követően átadta a stafétát lá-
nyainak, akik mindketten tanárok, drámapedagógiával, kultúrával, 
közművelődéssel foglalkoznak, és unokái is folytatják örökségét a 
színjátszásban, drámapedagógiában, előadóművészetben. 

Egyik kedvenc idézete: „Műveld a csodát, ne magyarázd!” Ő va-
lóban művelte, de nem csak művelte, hanem maga volt a CSODA!

A tanító, a rendező, a közösségszervező, a szakmai tapasztalatot to-
vábbadó, a missziót teljesítő, a mester és mítosz. 

Harmonikus személyiségéből sugárzott a szakma ismerete, a pálya 
szeretete, a pedagógus, az ember bölcsessége. A vágy arra, hogy tanít-
son élete végéig megmaradt.

Szép magyar nyelvünk egy csodás kifejezése,
ami eszmbe jutott a temetésen: sokadalom.

Sok… ad – sok szál fehér rózsa.
Sok… a dalom, elhangzott a dal is.
Sokadalom volt, csak Ő már nem volt jelen.

Jászfényszaru, 2022. 02. 23.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester
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Jászfényszaru a város napja rendezvényeihez kapcsolódóan az idén 12. 
alkalommal hirdeti meg a Jász Fény vers- és prózamondó találkozót. A 
találkozó célja a nemzeti összetartozás, a jász öntudat erősítésén túl az or-
szágos versmondó versenyekhez történő csatlakozás, egymás megismerése, 
szakmai segítségnyújtás.

A találkozó lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a jelentkezők tovább jussa-
nak országos felmenő rendszerű versenyek döntőjébe, amennyiben az ott 
meghirdetett feltételeknek megfelelnek. Kérjük, tekintsék meg az eredeti 
kiírásokat a www.vers.hu honlapon.

Általános iskolás kategóriában elődöntője vagyunk a „REGÖSÖK 
HÚRJÁN…” országos vers- és prózamondó versenynek.

Minden korosztály tekintetében továbbjutási lehetőséget biztosítunk 
az országos „Táltos Világ” Népmese- és Népballada Előadói Találkozóra.

Középiskolás és felnőtt kategóriában továbbjutási lehetőséget biztosítunk 
az országos Radnóti verseny gálájára. 

Akinek nem célja az országos döntőkre való továbbjutás, az a találkozó 
keretében egy 5 percet meg nem haladó kedvenc mű előadásával mu-
tatkozhat be. A találkozóra költők megzenésített műveinek előadásával is 
lehet nevezni!

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru 
(Szent István út 1.)

Időpont: 2022. április 28., csütörtök 15 óra
A zsűri tagjai: Wiegmann Alfréd a Magyar Versmondók Egyesülete kép-

viseletében
Csomor Csilla színművész
Erdei Gábor színész, televíziós szerkesztő, műsorvezető
Bordásné Kovács Katalin versmondó, művelődési ház igazgató
A bemutatók után a zsűri korcsoportonként értékeli a hallottakat, és 

lehetőséget ad a személyes beszélgetésre. A díjakat a rendezőszervek szpon-
zori felajánlásokból biztosítják. 

Jelentkezés a név, életkor, elérhetőségek, előadni kívánt mű/művek, fel-
készítő neve, országos versenybe történő nevezés megírásával április 22-ig.

Cím: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5126 Jászfényszaru, 
Szent István út 1.

Telefon: 57/422-137, 70/431-6113, e-mail: jaszfenyszarumuvhaz@
gmail.com

Jelentkezési lap, regisztráció kitölthető a www.jaszfenykonyvtar.hu vagy a 
www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és az intézmény Facebook-oldalán is.

A rendezvény szakmai támogatója és társrendezője a Magyar Versmon-
dók Egyesülete. Az eseményt Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesü-
lete elnöke emlékére ajánljuk.

A találkozóval ünnepeljük az idén 50 éve Jászfényszarun folyamatosan 
működő Napsugár Gyermekszínpadot és a felnőtt Fortuna Együttest. 

Tisztelgünk a színjátszó csoportok alapítója, Kovács Andrásné Rozika 
néni emléke előtt, aki elhivatottságával nagyban hozzájárult a versmondás 
szeretetéhez településünkön. 

Fővédnök: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Rendezők, együttműködő partnereink: 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár, Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Bedekovich Lőrinc Népfőisko-
lai Társaság Drámapedagógiai Műhelye, Színjátszók Baráti Köre Egyesü-
let, Jászfényszaruért Alapítvány.

A találkozóra nézőnek is szeretettel várunk minden költészet iránt ér-
deklődőt! A város napja rendezvénysorozatról bővebb információt a fenti 
honlapokon találhatnak majd. 

Jászfényszaru, 2022. február 8.
A rendezőszervek nevében:

 Győriné dr. Czeglédi Márta Bordásné Kovács Katalin
 polgármester, fővédnök igazgató, főszervező

FELHÍVÁS
a XII. JÁSZ FÉNY vers- és próza-

mondó találkozón való részvételre A Szolnok Tv szervezésében immár harmadik alkalommal került sor 
a „Táncdalfesztivál” megrendezésére 2021-ben. A jászapáti első elő-
döntőt követően 2021. november 20-án Jászfényszaru adott otthont a 
második válogatónak. A rendezvény népszerűségét mutatta az, hogy a 
versenyzők Budapestről, Ceglédről, Szigetszentmiklósról, Szolnokról, 
Gödről, Túrkevéről, Besenyszögről, Cibakházáról, Törökszentmik-
lósról érkeztek, és természetesen volt hazai indulónk is Czibolya Évi 
személyében. A háromtagú zsűrinek (Terjéki Kata zenetanár, előadó-
művész, valamint Harna Péter és Dósa Mátyás a szolnoki Sziglige-
ti Színház művészei) a színvonalas előadásoknak köszönhetően nem 
volt könnyű dolga a döntősök kiválasztásában. Ahogyan Terjéki Kata 
humorosan fogalmazott: a döntést megelőző „tárgyaláson” a kék-zöld 
foltok leszámítását tekintve megegyeztek a továbbjutókat illetően: 
Turba Gabi (Törökszentmiklós), Bakóczi Szűcs Imre (Szigetszent-
miklós), Murvai Júlia (Cegléd), Szabó Kinga (Szolnok), Czibolya Éva 
(Jászfényszaru) és Kis Attila Andor (Cegléd) személyében. Dicséret 
illeti a járvány ellenére szép számmal összegyűlt lelkes közönségünket. 
Sajnos a továbbjutott hazai versenyzőnk a karanténszabályok betartása 
miatt nem tudott részt venni a szolnoki döntőn. Szabó László 

2022. február 7-én a Pető-
fi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárba várták a véradókat 
a városi Vöröskereszt munka-
társai.

Kép és szöveg: Róbel Gábor

Táncdalverseny elődöntő
Jászfényszarun – 2021

Véradás Jászfényszarun

Jászfényszaru Város
Önkormányzata

Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár Jászfényszaru

Fotók: G
lonczi Rudolf



14 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2022/2

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 szü-

lötteiről vagy az itt élőkről információkat gyűjtsenek, és egy cikk-
sorozatban közreadjanak. Az előző lapszámban Mirkovszky Géza 
(Jászfényszaru, 1855. júl. 25. – Budapest, 1899. nov. 14.) festő-
művész, grafikus, építész munkásságáról írtunk, e cikkben a csa-
ládjáról: második feleségéről, Greguss Gizelláról és gyermekükről, 
Mirkovszky Máriáról olvashatunk.

Mirkovszky Gézáné leánynevén Greguss Gizella (1862–1955) 
Zajugrócon Trencsén megyében született, Greguss Lajos 1848-
as honvéd hadnagy leánya. A család, melyből származott, magában 
hordta a művészi törekvések csiráit. Hárman voltak testvérek, Greguss 
Imre, a kiváló festő, grafikus, rajztanár a szabadságharc és a kurucvilág 
eseményeit megörökítő életképeket festett. Greguss György haditen-
gerészeti tiszt, aki utazásairól különleges útleírásokat hagyott maga 
után, és óriási tömegét készítette ezen idő alatt a különféle festmé-
nyeknek és rajzoknak. Az egyetlen leány: Gizella, özvegy Mirkovszky 
Gézáné, a finom munkájú iparművésznő, Mirkovszky életében még 
csak műkedvelőként festegetett – Mirkovszky halála (1899) után végzi 
majd el a mintarajziskolát, s rajztanári fizetéséből neveli fel kislányát. 
(Forrás: Szabó Anna Viola „A magyar művészet eleven ereje” Egy építész, 
egy festő és egy fényképész találkozása a XIX. század végi Debrecenben, A 
Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2017)

Gizella a Képzőművészeti Főiskola el-
végzése után, ahol rajztanári diplomát 
nyert, a fővárosban kapott kinevezést, 
az Iparrajziskola női munkatermé-
nek alapítója és vezetője volt 22 éven 
keresztül nyugdíjba meneteléig. Ő a 
feltalálója a bársonyégetésnek, az úgy-
nevezett „velour-nacrée”-nek, melyet 
az egész világon szabadalmaztatott. Dí-
jakat nyert; Torinóban ezüstérmet, St. 
Lousban aranyérmet, Szentpétervárott, 
Párizsban, Bécsben, Szegeden és Pé-
csen érmet és oklevelet. Foglalkozott 
festészettel is, egy időben állandó kiállítója volt a Nemzeti Szalonnak. 
Majd ötvös és gyöngy iparművészeti munkákat tervezett, kiállításo-
kat rendezett. Első férje ifj. Horváth Árpád (orvos, műfordító) volt, 
Szendrey Júlia és Horváth Árpád fia. Annak korai halála után ment 
férjhez Mirkovszkyhoz. Magyarországon egyike volt a legelsőknek, aki 
szakszerűen foglalkozott az iparművészettel.

>>Hazánkban is a XIX. század végétől merült fel az igény a női vise-
let művészi szintű tervezésére és kivitelére. Rendszeresen jelentkezett al-
kotásaival a kiállításokon, pályázatokon Mirkovszkyné Greguss Gizella. 
1901-ben a Szegedi Iparművészeti Kiállításon többek között egy estélyi 
köpennyel: „a rendkívül leleményes és ötletes művésznő finom ízlésre valló, 
modern színvonalon álló, változatos alkotásainak egy egész gyűjteményé-

vel külön is szerepel. Ez utóbbi-
ban szintén égetett bársonyból 
készült gyönyörű bársonybelépője 
a legszebb, amelynek fényes sár-
gásbarna alapján pompásan ér-
vényesül a beégetett tompított tó-
nusú rajz pávaszemekkel átszőtt 
lendületes vonalainak ritmikus 
játéka” dicsérte Divald Kornél 
műtörténész. A későbbiekben 
nem olvashatunk az ismert 
iparművésznő ruhaalkotásai-
ról, de a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Textilgyűjteménye őriz 
egy selyemhímzéses fekete tüll 
estélyi kabátot, amelyet erede-
tileg a Szikra néven publikáló 
gróf Teleki Sándorné számára 
készített, majd Kaffka Margit 

tulajdonába került.<< (Tanulmányok Budapest múltjából, Budapest 
1997. http://www.btm.hu/files/TBM/ORSZ_BPTM_TBM_26.pdf )

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében található ma is 
Mirkovszkyné Greguss Gizella 29 db alkotása: tervek, mintalapok, 
hímzések, selyemfestések. 

https://gyujtemeny.imm.hu/kereses/alkoto/greguss-gizella/346?order=def
ault&start=0 

Mirkovszky Mária (Buda-
pest, 1896. ápr. 12. – Pécs, 
1987. máj. 19.), Mirkovszky 
Géza és Greguss Gizella gyer-
meke (majd férjezett Detre 
Szilárdné), táncművész, peda-
gógus. Párhuzamosan végzett 
torna- és énektanári tanul-
mányokat, s közben a 10-es 
évek második felétől részt 
vett Dienes Valéria Raymond 
Duncan által inspirált „görög 
torna” tanfolyamain. 1917-től 
előadóként közreműködött 
a Dienes vezette Orkesztikai 
(gimnasztikát, a táncot és a 
mimikát egyesítő mozdulat-művészet) Iskola nyilvános bemutatóin. 
Mirkovszky Mária Dienes asszisztense és vezető táncosa volt Mar-
kos György (Duci) mellett. Dienes Valéria a Tanácsköztársaság bu-
kása után sok más kortársához hasonlóan elhagyta az országot. 1920 
szeptemberében gyerekeivel együtt útnak indult, hogy kövesse a már 
korábban Bécsbe menekült férjét, Dienes Pált. Hogy az Orkesztika 
Iskola további működését biztosítsa, Mirkovszky mellett annak 
férjét, Detre Szilárdot is felkérte az iskola vezetésére és ügyeinek 
intézésére. Rendszeresen leveleztek. Detre Szilárd festőművész és báb-
művész, Mirkovszky férje, akiről Dienes egyik levelében állítja, hogy 
a növendékek közül az egyetlen, aki vele együtt nemcsak a gyakorlat, 
hanem az elmélet szintjén is gondolkodni képes. (A tanulmány néhány 
dokumentumra és Dienes Mirkovszky Máriának és Detre Szilárdnak írt 
leveleire, illetve Detre Dienesnek írt beszámolóira támaszkodik. A do-
kumentumok Mozdulatművészeti Gyűjteményben, a levelek Mozdulat-
művészeti Gyűjteményben, valamint az OSZK Kézirattárának Dienes 
hagyatékában és Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – Tánc-
archívumában találhatók.)

Saját iskoláját is megnyitotta, ahol amatőröket – gyermekeket és fel-
nőtteket – oktatott, majd hároméves tanfolyamokon pedagógusokat 
is képzett. Diplomája megszerzése után 1919-től 1925-ig vezette a 
budapesti Opera orkesztikai iskoláját. Tanított ezen kívül a bécsi, 
berlini operáknál is. Állandó pedagógiai munkája mellett több mint 
200 önálló estét és előadást rendezett. 
Alkotó-előadóművészként az elsők között táncolt Bartók Béla ze-

neműveire, s tervezett mozgáskompozíciókat Ady Endre, Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső és Rabindranath Tagore verseire. Férj-
hezmenetele után egy rövid ideig Párizsban élt, majd hazajövetelét 
követően ismét megnyitotta iskoláját, ahol töretlenül – és 1948 
után egyedüliként – folytatta az orkesztika oktatását egészen a 80-as 
évek végéig, haláláig. Itthon ő honosította meg a versre táncolást. 
Növendékei közül került ki Turnay Alice (mozdulatművész) is. A 
mozdulatművészet kreativitásra és improvizációra építő pedagógiai 
jelei és módszerei az ő munkássága – és számos tanítványa – révén 
őrződtek meg, s váltak folytathatóvá.

(Forrás: https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/bozzay-margit-magyar-asszo
nyok-lexikona-dajkovich-bp-1931-4068; https://www.arcanum.com/hu/
online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/m-
76AF9/mirkovszky-maria-76E5C/ )
Képek forrása: NŐ-KÉP-KERT, A Magyar Társadalomtudományok 

Digitális Archívuma, dr. Reisz László http://mtda.hu/ADATBANK/
nokepkert.html#m; Negyvennyolcas becsület, Buza Péter, Budapest 
2020/3 https://www.budapestfolyoirat.hu/2020/03/negyvennyolcas

 becsulet  Kovács Béláné Pető Magdolna

Mintalap

Greguss Lajos felnőtt gyermekeivel
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Átadták a megyei civil díjakat
A megye legkiválóbb civil szervezeteit és szakembereit díjazták 

Szolnokon. A „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Díj” elismerést 
még 2019-ben, a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 
alapította, hogy ezzel ismerje el a civil szervezetek és civilek egész 
éves munkáját. Idén öten vehették át az elismerést.

Az idei díjazottak közt Pogány Gábor Benő szobrászművész, vala-
mint Herceg Antal, a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubjá-
nak elnöke magánszemélyként vehették át az oklevelet.

Szervezetek kategóriában a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társa-
ság, a szintén nagy múlttal rendelkező – magyar hagyományok megis-
merését, őrzését, az íjászat népszerűsítését zászlajára tűző Besenyszögi 
Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Jászsági Pálinka Lovagrend 
Egyesület képviselője vehette át az oklevelet.

A Bedekovich Lő-
rinc Népfőiskolai Tár-
saság 1993. december 
20-án, 21 alapító és 8 
pártoló taggal jött létre 
a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei kisváros-
ban, Jászfényszarun.

A megye jelenleg is, 
a megalakulása óta fo-
lyamatosan működő, 
egyetlen népfőiskolá-
ja, betölti a táji köz-
pont szerepét. 1998 óta 
végzi közhasznú szerve-
zetként közművelődési 
és kulturális tevékeny-
ségét. 2012 júniusától 
akkreditált felnőttkép-
zési intézmény. 

Programjaik területi 
lefedettsége települési, 
térségi, több projekt 
esetében regionális. 

A társaság id. Bedekovich Lőrinc (1751–1823) nevét vette fel, aki a 
Jászkun Kerületek geodétája, első földmérője, elismert térképésze volt. 
Kiemelkedő munkásságát a Megyei Értéktárba felvetették – a megyei 
közgyűlés továbbvitelre javasolta. Szakmai elismerésként kell megem-
líteni, hogy 22 támogató ajánlást kaptak a Magyar Értéktárba történő 
felterjesztéshez, amely jelenleg folyamatban van. A népfőiskola elköte-
lezett a Bedekovich szakmai hagyaték feltárása, bemutatása mellett. A 
társaság névadója tiszteletére kiadványokat készítettek, emlékülést, is-
meretterjesztő konferenciát, kiállításokat szerveznek a Magyar Nemzeti 
Levéltár JMSZM és Heves Megyei Levéltára munkatársainak bevonásá-
val. A geodéta jeles évfordulói kapcsán – születésének 270 éves, hivata-
lát első földmérőként 40 éven át vitte a Jászkun Kerületben, 2022-ben 
halálának 200. éves évfordulója lesz – Bedekovich-emlékévet hirdetett 
a népfőiskola.

A népfőiskolai tevékenység élő hagyományokra támaszkodik: hitet, 
erőt merítettek az első jász népfőiskola munkájából, amely 1942-ben, 
illetve 1946-ban működött Jászberényben. A Bedekovich népfőiskola 
azzal az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerve-
ződését, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. 
Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, szemlélet-
formálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenysé-
gében eredményesen tud hasznosítani. A szervezők a közösségfejlesztés-
ben, a közművelődési tevékenységükben mindig „megelőzték a kort”, 
a tetteiket a hagyomány és kreativitás jellemezte. Erősségük a projekt-
generáló tevékenységük, a társadalmi szerepvállalás, az együttműködési 
szándék és a korrekt szakmai megvalósítás mellett a forráslehívás, éltek 
a hazai és európai uniós pályázati lehetőségekkel.

A népfőiskola műhelyei a helyi értékek feltárására, átadására, a ha-
gyományok megőrzésére, kreatív alkotó programokra jöttek létre. 
A Drámaműhely ma már komplex Művészeti Műhely 24 éve, 1998 
óta szervezi meg kezdetekben tematikus drámajátékos, mára komplex 
művészeti alkotótáborát. Kortárs festőművész kurátoraként is tevé-
kenykedik a népfőiskola. A Kézműves Műhely keretében 28 éve népi 

kézműves programok valósulnak meg, amelyek kezdetekben főként az 
ünnepkörökhöz kötődtek. Majd szegmentáltan tervezték a programo-
kat pl. Kosárfonó tanfolyam (felnőtteknek, gyerekeknek), varrókuckó 
(hímzés, varrás) – a jászsági hímzések elterjesztése céllal. Az Erzsébet-na-
pi kézműves kiállítás és helyi termékek vására mellett éveken át szervez-
ték gyermekeknek a hagyományőrző kézműves foglalkozásokat. A Fo-
tóműhelyben 18 éve fotóművészeti, dokumentáló és feltáró alkotások 
születnek, amelyekből évente több alkalommal fotókiállítást rendeznek, 
kiadványokat készítenek. Hirdettek és hirdetnek „Bedekovich térképek 
nyomában” fotó- és rajzpályázatot gyermekeknek, ahol díjazásra és kiál-
lításra kerültek/kerülnek a pályamunkák.

Megjelentettek 17 kiadványt, rendszeres adnak hírt a helyi Mi új-
ság Fényszarun? c. lapban – 2021-ben pl. 54 publikáció jelent meg a 
helyi sajtóban. Beszámolnak tevékenységeikről a térség, a megye írott 
és online kommunikációs felületein. 2021-ben – a pandémia ellenére 
is – gazdag programsorozatot valósítottak meg: 103 alkalommal talál-
koztak, 22 online és 81 jelenléti programon, ebből 77 saját rendezvény, 
26 népfőiskolai képviselet volt, összesen 1820 fő résztvevő az egész év-
ben. A nyilvánosság elérésére, a tevékenységek dokumentálására hon-
lapot (bedekovich.hu), közösségi oldalt és csoportokat működtetnek: 
BEDEKOVICH KORHATÁRTALAN AKADÉMIA Jászfényszaru, 
Heted hét határon át nyári Bedekovich tábor és BEDEKOVICH GA-
LÉRIA címekkel. Munkájukat önkéntesként végzik a szervezet vezetői, 
a programok segítői. A szervezet közel három évtizedes tevékenységét 
elismerésre méltónak ítélte a megyei civil központ.

Fotó és szöveg: Kovács Béla, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A 2021. évi terveinket is ellehetetlenítette a koronavírus. Tervezett 
programjainknak csak elenyésző részét sikerült megvalósítani a jár-
ványhelyzet miatt. Emiatt a 2021-es évben – szellemiségünkhöz hűen 
– továbbra is a tagjaink által vállalt önkéntesség és adományozás kapott 
fontos szerepet.

2021. március
Nőegyletünk fiatal pártfogoltjának elromlott a mobiltelefonja. Az on-

line oktatáshoz való könnyebb hozzáférés miatt egyesületünk új eszközt 
vásárolt Renátának. A szükséges 39 ezer Ft-ot a nőegylet tagjai ajánlot-
ták fel.

2021. június
Június 6-án nőegyletünk sátrat állított egyházközségünk Úrnapi ün-

nepségén. A jövőben szeretnénk ebben a szép hagyományban rendszere-
sen részt venni. A hónap folyamán Nagyné Kiss Mária egyesületi tagunk 
négyalkalmas mentálhigiénés foglalkozást tartott az Idősek Otthona la-
kóinak.

Június 23-án a járványügyi szabályok betartásával a Petőfi Művelődési 
Ház és Könyvtárban megtartottuk évi rendes közgyűlésünket.

2021. augusztus
Augusztus 14-én rész vettünk a hagyományos 1Úton zarándoklaton. 

Hat egyesületi tagunk a záró szentmisét követő agapé előkészítésén és 
lebonyolításán tevékenykedett, hárman pedig a Jászfényszaru–Boldog 
zarándoklaton képviselte a nőegyletet.

2021. szeptember
Szeptember 11-12-én nőegyletünk tagjai részt vettek az 52. Nemzetkö-

zi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényein.
2021. november
Egyesületünk tagjai anyagi ráfordítással és önkéntes munkával újraal-

kották az egyházközség betlehemes bábjait. 
2021. december
A helyi család és gyermekjóléti szolgálat segítségével felvettük a kap-

csolatot hét rászoruló, nehéz helyzetben lévő családdal. Egyesületünk ja-
vaiból és tagjaink önkéntes adományaiból juttattunk számunkra tartós 
élelmiszert, gyümölcsöt, zöldséget, édességet, a gyermekes családoknak 
pedig játékokat is. 

Egyesületünk működéséhez és tevékenységei megvalósításához jelen-
tősen hozzájárult az önkormányzattól kapott anyagi és erkölcsi támoga-
tás, melyet ezúton is köszönünk.

Reichenbergerné Földvári Anita elnök
www.noegylet.hu

Szilágyi Erzsébet
Független Segítő Nőegylet

Kovács Béláné Pető Magdolna,
a Bedekovich Lőrinc

Népfőiskolai Társaság elnöke
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Lantos Péter helytörténeti kutatása nyomán ismeretes, hogy az 
1848/49-es szabadságharc idején településünknek 90 önkéntes hon-
védet kellett kiállítania és besoroznia a központilag verbuvált nemzeti 
sereget erősítendő. A szóban forgó sorozás a 19-22 éves, életerős ifjak 
célkorosztályát érintette. Ebbe a szűk korcsoportba Jászfényszarun ak-
koriban mindössze 152 fiatalember tartozott, de közülük se nagyon 
akartak részt venni a harcokban, így hát a községünk elöljárói az ön-
kéntes jelentkezést elvetették, és a módszeres behívás mellett döntöttek, 
hogy fel tudják mutatni a központilag megkövetelt 90 (később 118) főt.

Az egyébként igen népes Kiss A. családból csupán egyetlen hadköteles 
ifjú került ki, mégpedig Kiss A. Sándor (1829–1885), aki akkor (1848) 
éppen fiatalon vette nőül első felségét, Pataki Erzsébetet. Neve – aho-
gyan azt dr. Farkas Kristóf Vince közreadott munkája alapján ismerjük 
– bekerült az 1867-ben létrejött Jászkerületi Honvédegylet tagjai közé, 
ahol a Lehel huszárezredbeli őrvezetői beosztása is feltüntetésre került. 
Ma már hozzávetőlegesen körvonalazható, hogy az 1848/49-es esemé-
nyek kapcsán hol és mikor vett részt a hadi eseményekben. Vélhetően 
ott volt a verseci, a mácsai, a hatvani csatában, a turai lovasütközetben 
és talán Temesvárott is. A szájhagyomány minden bizonnyal az 1930-
40-es évekig őrizte is ebbéli emlékét, unokái még fel-fel idézték öregap-

juk harci tetteit, mára 
azonban e szájhagyo-
mány csaknem teljesen 
elhalványult, legfeljebb 
passzívan él a leszár-
mazottak tudatában. 
Hanem valami egészen 
más esemény kapcsán 
sokkal inkább fenn-
maradt emlékezete, és 
máig emlegetik a még 
élő déd- és ükunokák.

A szájhagyomány sze-
rint akképpen történt, 
hogy ezt a Kiss A. Sán-
dort egyszer főbíróvá 
választották az 1870-es 
évek derekán (a rendel-

kezésre álló források szerint 1877–80). Akkoriban volt, hogy osztották 
a házhelyeket az Alsó temetőnél, ott, ahol most az utcák a Válykos-tóra 
futnak, a mai Szent József Szabadidőpark környékén. Sok szegény em-
ber szándékozott ott építeni, de nem bírtak. A bankhoz folyamodtak 
hitelért. Kiss A. Sándor főbíró pedig nem csak módos volt, de nagyon 
jószívű is. A szegény emberek pedig tudták ezt, és kértek tőle kezes-
séget. És ő elment mindegyiknek kezesnek úgy, hogyha amazok nem 
tudnak fizetni, akkor majd ő fizet a banknak. És történt, hogy a szegény 
emberek nem tudtak fizetni, de a házakat már fölhúzták, a kezesnek 
kellett tehát állnia a költségeket. Kiss A. Sándor főbíró földje nagyja a 
Fölsőréten volt a Szerencsések, és a Dányiak szomszédságában (feltehe-
tően ott, ahol később az ún. Gyöngyösi-tanya létesült), mindösszesen 
vagy 36 hold területen. Azt ott mindet el kellett adnia, hogy fizethesse a 
váltókat. Éppen csak annyi maradt meg a földekből, amennyit az utolsó 
pillanatban a (második) feleségére (Rimóczi Anna) íratott. Még a hin-
tót is elvitte a kezesség, merthogy az is volt, és a tanya is odalett, mert 
elárverezte azt a bank. A Fehértó környéki terület (a Virágoshalomban), 
az a kis darab föld maradt meg, 5-6 hold. Azon vegetált azután a család, 
a kilenc életben maradt gyerekkel (sorban Tercsa, Rózsi, Sándor, János, 
Imre, Veronka, Panka, Antal és Marika).

Az eset nemcsak az apát, de a fiát is megbélyegezte. Midőn a főbíróval 
megestek e fentiek, éppen akkortájt (1882) udvarolt a legidősebb fia, az 
ifjú Sándor (1862–1955) Kóródi Franciskának (1866–1926). Franciska 
apja töltötte be akkoriban a második bíró posztját. Eleinte örült ám ő 
a frigynek, mert jómódú volt annak előtte az öreg Kiss A. Sándor, jó is 
volt a kapcsolatuk, meg még szomszédok is voltak a faluban. De mikor 
megtudta, hogy a vőjelölt apja aláírta a váltókat (kezes lett a hitelhez), 
akkor már sejtette, hogy odalesz a vő vagyona, el lesz az már adósodva. 
Így már nem szívesen engedte a lányát az ifj. Sándorhoz, tiltotta őket 
egymástól. Tudta ezt az öreg Kiss A. Sándor is, meg azt is, hogy az ő 

fia mennyire szeretné azt a Franciskát. Hívatta hát a fiát. Az bement, 
levette a kalapját, és így köszöntötte az apját: „Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus, édesapám! Hívatott?”, erre az öreg dörgedelmesen: „Igen fiam, hívat-
talak! 20 éves vagy. Megnősülhetsz! Ha cigánylyányt veszel el, azzal élsz, 
ha királykisasszonyt veszel, azzal élsz! Elmehetsz, kimehetsz.” Értett ám a 
szóból az ifjú Sándor, tudta, hogy apja az áldását adta őreá, akárhogy is 
dönt. Megszöktette hát Franciskát, ha nem adták, akkor is! Hamarosan 
egybe is keltek (1884), és éltek aztán boldogan, szerelemben több mint 
negyven év házasságban, és lett nekik mindösszesen 11 gyermekük, akik 
közül heten unokákkal is megajándékozták őket.

Mindezeket még az ifjabbik Sándor (a főbíró fia) mesélte el élete al-
konyán, 1955-ben (93 éves korában!) a még ma is élő dédunokájának. 
Később, 1960-körül ugyanígy mesélte a történetet az öreg (a főbíró) 
Kiss A. Sándornak a másik menye, Kiss Imréné Cserháti Anna az ő 
unokájának. ’Kezes’ Kiss A. Sándor főbíró és elsőszülött fiának törté-
nete, mint láttuk, több mint 140 évvel visz minket vissza az időben, 
amellyel ez a leszármazott családok egyik legrégebb óta fennmaradt, a 
szájhagyomány útján máig átörökített visszaemlékezése.

Kiss Dávid Sándor
Források:
· Farkas Kristóf Vince: Jászfényszaru 1848-49-es szabadságharcos hősei, 

Mi Újság Fényszarun, 2017/3, p11.
· Lantos Péter: Jászfényszaru történte, Életírás a redemptiótól a jász kivált-

ság megszűnéséig Jászfényszaru, 2003, felelső kiadó: Tóth Tibor; ISBN 
9632067193.

· A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár településünkre vonatkozó 
gyűjteménye, Horváth Gergő igazgatóhelyettes segítő közreműködése.

· Visszaemlékező leszármazottak, déd-, ük- és szépunokák, köztük Kiss 
Jánosné Márkus Erzsébet, Kiss Kornélia és Szabó Krisztina, Győri János 
Bertalan, Rimóczi György, Nagyné Kiss Mária, id. dr. Kiss A. Ferenc, 
Kiss Zoltán, Virág István.

’Kezes’ Kiss Sándor,
az eladósodott főbíró

’Kezes’ Kiss Sándor főbíró fennmaradt levele 
Sipos Orbán alispán úrnak, 1879 októberéből

BÉRLETJEGY – 1955
A háromszíntű közigazgatási 

rendszer felállításáról a tanácstör-
vény (1950: I. tv.) rendelkezett. 
A tanácsok megalakulása után a 
régi közigazgatási fogalmak (tör-
vényhatóság, közgyűlés, főispán, 
alispán, polgármester stb.) is el-
vesztették értelmüket. A tanács-
törvény szerint a tanácsok hierar-
chiájának élén a fővárosi, megyei 
és megyei jogú városi tanácsok 
álltak. A következő szintjén a já-
rási és a járási jogú városi tanácsok 
működtek, a legalsóbb szinten 
pedig a községi, városi és a (fő)
városi kerületi tanácsok voltak. A 
tanácsok tagjait az állampolgárok 
négyévente közvetlenül „választot-
ták”. A Rákosi-korszakban nem-
csak a helyi (községi, kerületi, vá-
rosi), de a területi (járási, megyei, 
fővárosi) tanácsok tagjait is a nép választotta meg.

Id. Nagy András jászfényszarui lakost járási tanácstagnak 1955. ja-
nuár 1-től választották meg. A tanácstagok utazásához a Jászberényi 
Járás területére érvényes bérletjegyet biztosítottak. A bérlettel való uta-
záshoz tanácsi arcképes igazolvány is kellett. A bérlettel a belső oldal 
szerint Hatvan–Szolnok vasútvonalon Jászfényszaru és Jánoshida között 
(MÁVAUT), a Jászság autóbuszjáratain lehetett ingyenesen utazni. A 
bérletjegyet évente érvényesíteni kellett, amely a bélyegző és aláírás ta-
núsága szerint 1956., 1957., és 1958. években megtörtént. A negyedik 
oldalon a határozmányok 5 pontja olvasható, majd a bérlet tulajdono-
sának saját kezű aláírása szerepel.

A mai választott helyi, megyei és országos képviselők is jogosultak 
megbízatásuk ellátásával összefüggő feladataik ellátása kapcsán költség-
térítésre (személygépkocsi-használat esetén, kiküldetési díj, szállás).

Tóth Tibor

A hónap értéktári érdekessége

Városi Értéktár dokumentuma
– A négyoldalas 004070 sz. Bérlet-

jegy első oldala
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Nagypapaként, látva unokáim mai életét, élményeiket, gyakran visz-
szatekintek én is a gyerekkoromra. És bár ma már sok minden egészen 
másként van, mint 5-7 éves koromban, azok az élmények oly annyira 
kedvesek nekem, hogy szívesen emlékezek meg róluk. A Turai út bal 
oldalán épített tanyán születtem 1954-ben, a ház ma is áll, pár éve új 
tulajdonosa lett. A szobában az egyik mennyezeti gerendán bevésve lát-
szik az építés éve, 1902, jó állapotú, bőven 100 éves, pedig látott há-
borúkat és főleg szép éveket is. Anyai nagyszüleim 1935-ben vásárolták 
és költöztek oda, édesapám oda nősült, és gyermekkorom egy részét ott 
töltöttem, amíg szüleimmel Budapestre nem költöztünk.

Nagyszüleim szép gazdaságot 
vezettek a tanyán, szántó is tarto-
zott hozzá, és a ház előtt a Turai 
útig szőlőt, gyümölcsöst ültetett 
és gondozott nagyapám, valamint 
ugyanilyen házikert volt a tanya 
túlfelén is. Háziállatok is voltak, 
ló, kocsi meg a földművelés eszkö-
zei segítették a gazdálkodást. Szin-
te önellátó volt a tanya, az öt ki-
lométerre lévő városba leginkább 
vasárnap, a szentmisére mentek, 
meg akkor, ha mégis ruhafélére volt szükség vagy cserélni kellett a Berci 
nevű szürke lovon a patkókat.

Nagyapám mestere volt a szőlőnek és a gyümölcsfáknak, sokféle, mára 
már sajnos elfeledett és kiveszett fajtát szaporított és nevelgetett. Né-
hány ezek közül: Cukoralma, Borízű alma, Lánycsöcsű alma (tényleg 
ez volt a neve!), Rétesalma, Húsvéti rozmaring, Fontos alma, Kálmán 
körte, Árpával érő körte, Ringló szilva, Vörös szilva, Jakab szilva. Az 
Árpával érő körte ízére még ma is emlékszem, kicsi körte volt, szinte egy 
harapás, és vékony héja miatt az édes gyümölcshús szinte szétomlott 
az ember szájában. Gyerekkorom óta nem ettem ilyet, pedig már több 
piacon is kerestem ezt a körtefajtát. Télvíz idején meg sokszor majszol-
tam az aszalt szilvát és almát, nagymamám készítette a forró nyarakon. 
Emlékszem, a szárítás során takargatta szitaszerű szellős, vékony, fehér 
anyaggal a méhek elől, míg meg nem aszalódtak a felvágott gyümöl-
csök. Nagyapám kísérletező ember is volt, azóta sem láttam olyan oltást 
és párosítást, mint az övé: az eperfa mellé szőlőt ültetett, amikor meg-
erősödött és hosszú vesszője lett, derék magasságban átfúrta az eperfa 
törzsét, átbújtatta rajta a szőlővesszőt. Várt két évet, az oltás teljesen 
összeforrott, és a felfelé törekvő szőlővessző is megerősödött. Az eperfá-
ba beoltott eredeti szőlővesszőt le is választotta a fáról. És láss csodát: az 
eperfa szőlőt is termett.

Mivel sok volt a szőlő és gyümölcs is, nagyapám leginkább a közeli 
Boldog faluba vitte eladni a felesleget. Egy alkalommal engem is el-
vitt, 5 éves voltam akkor. Befogta Bercit a kocsiba, felpakolta a ládá-
kat, benne a szőlők, igen jó fajták, Kékoportó (akkoriban így hívták, 
ma már Portugiesernek kell mondani az eredetvédelmi szabályok miatt), 
Mézesfehér, Szlanka, Saszla, Kövidinka és néhány almás láda is melléjük 
került.

Amikor beértünk Boldog főutcájába, Berci lassabbra vette az iramot, 
megszokásból tudta, kezdődik az árusítás. Nagyapám meg rákezdte jó 
hangosan, hogy a ház lakói hallják: „Szőlőt vegyenek, almát vegyenek!” 
Nekem nagyapám kiabálása gyerekként teljesen szokatlanul hangzott, 
mert ő egy csendes ember volt, így meg is kérdeztem rögtön: „Nagy-
apa, meg vagy te bolondulva, miért kiabálsz?” De azonnal megnyugtatott: 
hogy hallják az árusítást, vegyék meg az összes szőlőt és az almákat is. 
Csak pár szem Borízű alma maradt meg, ebből hazaérve nagymamám 
almás lepényt sütött.

A Homok-tanya és a Turai út mellett a közeli Galga-folyó is jó em-
lékekkel él bennem. Főleg azért, mert akkoriban még a sokszor kicsiny 
vízben is jócskán éltek a halcsíkok, vagy másnéven a réti csíkok. Ma 
már védett ez a halfajta, állománya a folyószabályozás és a mocsarak 
lecsapolása miatt igen lecsökkent. Ám a hatvanas években még lehetett 
fogni, halászni, nem is kellett hozzá más, mint egy kosár és türelem. A 
belógatás után nemsokára bele is úsztak az arasznyi méretű halcsíkok. 
Ugyan főleg böjti táplálék volt, de máskor is láttam, hogy fogják, mert 
olajban aranysárgára sütve igazi csemege volt.

Sokat tudna még mesélni a gyerekkorom, de jöjjön egy emlékezetes és 
talán már teljesen szokatlan nyári játék is. Hétévesen még nem is gon-
doltam, hogy majd sokkal később az iskolai fizikaórán már a közlekedő 
edények törvényeként fogom átismételni a játékomat. Tudjuk, milyen 
a főzőtök szára, amikor szépen, dúsan hozza a hajtásait, ekkor a levelei 
is nagyok, a levélnyelek pedig tulajdonképpen mintegy 20 centiméterre 
növő csövecskék. Levagdostam a tőről jó pár levelet, a levélcsöveket ösz-
szedugtam, az illesztés helyét sárral tömítettem be, és előállt egy másfél 
méternyi tökslag. Most már csak egy vödör víz kellett, és lehetett kísér-
letezni, hogyan folyassam ki a vizet, vagy folyás közben hogyan emeljem 
meg a slag végét, hogy ne folyjon több víz ki rajta. Előállt tehát a köz-
lekedőedény, amivel egészen jól lehetett játszani gyerekként. Mert ugye 
a ’60-as évek elején még nem volt se Lego, se mobiltelefonos játék… 
 Kép és szöveg: dr. Palla Gábor

Mesél a múlt:
Turai út, Homok-tanya 424…

A 120 éves ház

FARSANGI TÁNC A VASÚT-TANYAI ISKOLÁBAN
A Vasút-tanyai iskolát 95 éve, 1927-ben építették. Az épületben 

1927–1939 között 1-6. osztályos elemi, majd a 8 elemi, illetve általános 
bevezetésével 1940-től 1963-ig 1-7. osztály, ezt követően 1970 júniu-
sáig 1-4. osztályos oktatás folyt. A 43 tanév alatt 19 tanító tanított az 
iskolában, és 1000-nél is több tanuló végezte itt tanulmányait. Az iskola 
fennállása alatt egy, két, három tanítóval, végül eggyel működött.

Bodnár Klára (1940–) Tiszaszentimrén született, a jászberényi Lehel 
Vezér Gimnáziumban érettségizett, majd 1960-ban tanítóképzőt vég-
zett. Gyakorló évre 1959. augusztus 1-gyel Jászfényszarura helyezték. 
Sztojkov Erzsébet Nagy Lászlóné (1936–) házasságkötése kapcsán el-
került a tanyai iskolából. Helyére 1962 januárjától Bodnár Klárát he-
lyezték ki. Egy évvel később ifj. Borbélyi Zoltán (1940–1993) feleségül 
vette, aki orvos gyakorlati évét a jászberényi kórházban és Jászfénysza-
run töltötte. Orvosi diplomáját 1964. szeptember 24-én kapta meg. Ezt 
követően helyettesítő orvosnak Jászfényszarura került, mivel dr. Beöthy 
Géza katonai szolgálatot teljesített. A tanítónő később a férjével is albér-
letben, Smazsinka Zoltán Bertalan Kilián György (ma Szent László) 
út 14. szám alatti házában lakott. A tanító Simson motorkerékpárral 
járt ki a tanyai iskolába. Az 1963/64-es tanévtől már csak egy összevont 
alsó tagozatos osztály maradt, a felső tagozat 5-7. osztálya megszűnt.

A képen 1964 farsangjára dr. Borbélyi Zoltánné Bognár Klára által 
betanított tizenegy táncos leányszereplő látható. Közülük egy elsőbe, 
kettő másodikba, három harmadikba és öt negyedikbe járt.

A tanítónő férjét Jászárokszállásra helyezték, ott kaptak szolgála-
ti lakást, így felesége 1965. január 1-gyel elkerült a tanyai iskolából. 
Árokszálláson a Simson motort már a férj használta, a feleség belterületi 
iskolába tanított.

Dr. Borbélyi Zoltánné Jászberényben él, részt vett 2017-ben a Vasút-
tanyai iskola öregdiákjainak találkozóján. További jó egészséget, unokái, 
dédunokái körében sok boldogságot kívánnak volt diákja, köztük e cikk 
írója is, negyedikesként a második félévben már a hétfős osztályunkat 
tanította. Tóth Tibor · Fotó: Városi Értéktár

Mit rejt a ládafia?

Balról jobbra haladva:
Az első sorban Kiss Mária, Szlávik Erika, André Mária,

Szabó Etelka, Czeglédi Mária;
A második sorban Ballagó Katalin, Horváth Gizella, Csuka Gizella,

Langó Éva, Bordás Zsuzsanna, Kollár Éva látható
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A Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport (KJHK) által meghirde-
tett pályázatunk díjazottjainak sorában jelen számunkban a holtver-
senyben második helyezést elért pályázók közül a kiskundorozsmai 
születésű Tóth-Gulyás Zoltán János urat és pályázati munkáját ismer-
tetjük.

Talán emlékszik a kedves 
olvasó, hogy 2019 február-
jában hírt adtunk bajtársi 
településünk, Kiskundo-
rozsma újratelepülésének 
300. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségsorozat-
ról (Mi Újság Fényszarun? 
2019 márciusi szám). A szél-
malmáról nevezetes község 
ma hozzávetőleg 15 000 főt 
számlál, de a török időkben 
teljesen néptelenné vált. Az 

újranépesedésre sokáig, egészen 1719 februárjáig kellett várni, amikor 
báró Orczy István bábáskodása révén nemes és vitéz Kálmán István 
vezetésével 23 jászsági (elsősorban Fényszaruról és Apátiról való) és pa-
lócföldi család (mindösszesen csupán 120 fő) vert tábort a dorozsmai 
domb körül, ott, ahol már évszázadokkal azelőtt is ősrégi templom 
állott. A megérkezettek között volt Kálmán Ádám is, Kálmán István 
kiskorú gyermeke, aki pályázónk, Tóth-Gulyás Zoltán János egyik ős-
apja volt.

Tóth-Gulyás Zoltán János 1965-ben született Szegeden. 1983-ban 
a Déri Miksa Szakközépiskolában végzett gépész, lakatos, forgácso-
ló szakot, később pedig hegesztő tanfolyamot. A végzést követően a 
kiskundorozsmai József Attila Mgtsz-ben helyezkedett el. Határőri 
szolgálatából való leszerelését követően nem sokkal, 1988-ban vette 
feleségül Balogh Tündét. 1991-ben született meg Zoltán nevű fiuk, 
aki fotográfus, ugyanakkor a mórahalmi papírüzemben üzemvezető.

1992-ben a tsz felbomlását követően biztonsági őri tanfolyamot vég-
zett, és fegyvervizsgát tett. Új foglalkozásában több cégnél, majd a sze-
gedi bíróságon is szolgált. 1994-óta végrehajtói tevekénységet folytat 
megyei szinten, a ranglétra minden fokát bejárta, jelenleg Hódmező-
vásárhelyre nevezték ki, mint végrehajtó jelölt. Hobbija a horgászat, 
amelyben országos szinten is elismert fogásokkal is büszkélkedhet. 
Ehhez kapcsolódóan horgászattal kapcsolatos használati tárgyakat 
gyűjt. Megszállott lokálpatrióta, igyekszik magát régi tárgyakkal, szer-
számokkal, köztük családi ereklyékkel körülvenni. A családfakutatásba 
hosszú vágyódás után három éve vágott bele.

A pályázati anyag digitális úton érkezett be hozzánk. Tartalmaz egy 
hatalmas méretű (kinyomtatva 25 m-t is meghaladó), kézzel írott 
családfát és egy fotókkal illusztrált leírást a pályázó jeles őseivel kap-
csolatos anekdoták, visszaemlékezések gyűjteményével. Az anyagból 

világosan kiderül, hogy a lelkes adatgyűjtés, a kutatás még javában 
folyik, így annak felderítése is, hogy a pályázó pontosan mely ősei 
származ(hat)tak Fényszaruról. Ám a fényszarusi leszármazás tényéhez 
nem sok kétség férhet a felmenők családnevei (Ocskó, Fekete, Pintér 
stb.) láttán.

A családfa a maga nemében rendkívüli. Kézírással, szép, egységes be-
tűkkel vetett gigantikus leporelló, amelyen fentről lefelé haladunk a 
fiataloktól az egyre régebbi ősök felé. Külön érdekessége a családfának, 
egyrészt, hogy sok szálon tíz generációra is visszavezeti a felmenőket, 
másrészt, hogy a szépszülők felmenőit szokatlan, de nagyon eredeti 
módon „bronz-szülők”, „ezüst-szülők”, „arany-szülők”, „platina-szü-
lők” stb. elnevezéssel, a házastársakat pedig „tata” és „mama” névvel 
illeti. Mindenhol gondosan szerepelnek a születési, halálozási és há-
zassági dátumok.

A családtörténeti leírás szellősen, fotókkal és családtörténeti doku-
mentumok szkennelt példányaival gazdagított formában, könnyed 
stílusban emeli ki az egyes nagy-, déd-, és ükszülők életeseményeit, jól 
megvilágítva jellemüket, életmódjukat, elhelyezve az olvasót a vonat-
kozó történelmi korban. A teljesség igénye nélkül kiemelnénk néhány 
színes szösszenetet a gyűjteményből:

A pályázó anyai dédnagyapja, Kónya Sándor megjárta az I. világ-
háborút. Miután átélte a legborzalmasabb isonzói ütközeteket, orosz 
fogságba került. Az ott szerzett orosztudása a második világégés idején 
is kisegítette. Fennmaradt róla, hogy „mindennap elsétált a templomba, 
de előtte a kocsmába be kellett menni, hogy a 20 fillérest felváltsa két 10 
filléresre, mert csak 10 fillért dobott be a pörsölybe. Persze a kisfröccs volt 
a lényeg, a pénzváltás az alibi.”

Az apai nagyapa, Tóth-Gulyás Mihály, a második világháborúban 
szolgált. Első fiúgyermeke születéséig úgy tudta, Gulyás a vezetékneve, 
ám fia bejegyzésekor a „plébános akkor mondta neki, hogy «Te Miska, 
te nem Gulyás Mihály vagy, hanem Tóth-Gulyás Mihály»”. Az ’50-es 
években egyetlen apró, de vigyázatlan elszólása miatt „elvitte a nagy 
fekete autó, rendszerellenes izgatás vádjával”. Börtönbüntetésre ítél-
ték, házának felét elkobozták, és évtizedeken keresztül minden nap 
mennie kellett jelentkezni a helyi rendőrőrsre. A több ív terjedelmű 
jelentkezési igazolások máig fennmaradtak a család birtokában.

Dudás János, a pályázó apai dédnagyapja meglehetősen kis termetű, 
de annál inkább nagy törvényű ember lehetett. „Fogatos, fuvaros ember 
volt. Amikor jött haza és befordult az utcába azt kiabálta a bakról, hogy 
«Nyisd a kaput Pintér Ágnes (a felesége), mert jön az Isten!». Mindenben 
ki kellett szolgálni. Valószínűleg örökölte ezt a modort, mert a felmenői is 
így éltek. Idős korára aztán megszelídült. Szinte az összes idejét a konyhá-
ban lévő ágy szélén ülve, pipázva töltötte el.”

Tóth-Gulyás Zoltán János atyafink pályázati anyaga jól példázza azt, 
hogy a családtörténeti kutatás sosem magányos tevékenység. Pályá-
zónk külön köszönetét fejezi ki Pócsai György kántor úrnak a hathatós 
segítségéért, valamint a püspök úr és helyi plébános úr, Gordos Fer-
dinánd hozzájárulásáért. Továbbá említeni kívánja Hajdú Géza műve-
lődési ház igazgató és Vass József, szélmalomgondnok készségességét. 
Tóth-Gulyás urat őseinek szálai Fényszarura vezették. Községünkben 
elsőként Tóth Tibor sietett önzetlenül a segítségére, amely révén fel-
fedődött, hogy atyafinknak a Kálmán családbeli ősei egykor valóban 
településünkről származtak Dorozsmára. Ezúton is további sikeres és 

érdekfeszítő kutatást kívánunk Tóth-
Gulyás úrnak, és reméljük, hogy 
további, immár fényszarusi ősökkel 
gazdagíthatja családfáját, családi le-
gendáriumát! Kiss Dávid Sándor

Helytörténeti pályázónk
Dorozsmáról

A pályázó, Tóth-Gulyás Zoltán János,
amint pályázatán dolgozik

A pályázó anyai dédnagyapja,
Kónya Sándor

Orczy István levele Kálmán 
István főbíróhoz 1721-ből

A pályázó apai nagyapja,
Tóth-Gulyás Mihály

Kálmán Ádám házassági bejegyzése
a dorozsmai anyakönyvben 1734-ből
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Egyházközségünk világi elnökével, Kollár Csabával folytatom a Kö-
zös úton járni sorozatunkat.

Ha jól emlékszem kedves Csaba, Te már a harmadik ciklusban vagy 
képviselő, akit ezúttal a többiek elnöknek is megválasztottak.

Igen, ez így van, mielőtt azonban belemerülnénk a beszélgetésbe, 
néhány szó az egyházközségi testületről: Magyarországon – a világon 
elsőként – már a múlt században létezett egyházközségi képviselő-tes-
tület, majd 1929-ben szervezett, elismert formát is nyert. Képviselő-
testületünk vezetője a plébános. Tagjai a plébánia választott képviselői. 
A képviselő-testület ideálisan a plébánián élő híveket, közösségeket, 
csoportokat „képviseli”, s fogja össze, biztosítja a csoportok tevékeny-
ségének összehangolását, a tevékenységek, feladatok szétosztását. Mű-
ködése nem a parlamentáris demokrácia felépítését követi, mivel csak 
tanácskozási és nem döntéshozatali joga van. Az egyházközségi képvi-
selő-testület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgálta-
tásra nem tarthatnak igényt, munkájukat önkéntesen és ingyenesen 
végzik.

Az a képviselő, aki részt kap a feladatok megoldásában, a döntések-
ben, az egyre felelősebbnek fogja érezni magát az egész közösségért.

A 2019-ben megújított testületnek jelenleg Jászfényszarun 16 fő vá-
lasztott tagja van.

Az egyházközségi képviselő-testület világi elnöke az egyházi elnök 
mindenkori helyettese a testület ügyeiben. Annak akadályoztatása 
esetén összehívhatja a gyűlést, azon elnökölhet. Az egyházi elnök aka-
dályoztatása esetén a világi elnök vezeti a képviselő-testületi gyűlést. 
Neki kell a különböző csoportokat koordinálni és munkájukban se-
gítenie.

Neked személy szerint mi segített abban, hogy aktívan részt vállalj 
az egyházi tevékenységben?

Ferenc pápa szerint a megtérés folyamata a következő: „Az erkölcsi 
és lelki életben a megtérés azt jelenti, hogy a rossztól a jóhoz, a bűntől 
Isten szeretetéhez fordulunk.”

„A megtérés kegyelem.”
Személyesen két komoly gátat kellett átlépnem, egyrészt, legyen ön-

magamnak is igénye arra, hogy részt vegyek a szentmiséken, templom-
ba járjak, másrészt hogy mindezt fel is tudjam vállalni, és aktívan részt 
vegyek a közösség életében. A mai világunkban nem trendi hívőnek 
lenni, sokszor támadás éri a keresztény embereket, de tudjuk, hogy 
„boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a meny-
nyek országa.” (Máté 5.1.).

A legutóbbi népszámlálás szerint 3694-en vallották magukat katoli-
kusnak Jászfényszarun.

A pápa most minden megkeresztelt embert arra hív, hogy vegyen 
részt a szinodális folyamatban. Az egyház tagjaként jelek vagyunk az 
út mentén. Fájó azt látnunk, hogy sokan eltávolodtak az egyháztól.

Amit esetleg még gyermek-
ként tudtak a vallásról, mára 
erősen megkopott, elveszett, el-
bizonytalanodtak. Az ő számuk-
ra szívből ajánlom a csütörtöki 
alkalmakat a plébánián, a heti 
Bibliaórák látogatását. Ide bát-
ran jöhet bárki, még akár egy 
alkalomra is. Ilyen felkészült „ta-
nárral”, mint Gábor atya ritkán 
találkozhatunk!

Miben látod a legfőbb feladataidat?
Szerintem az én feladatom azon túl, hogy a működő közösségeket 

összefogjam, leginkább az, hogy közvetítő legyek a pap és a hívek kö-
zött. Az elmúlt években azonban ez csak töredékesen sikerült, részben 
a pandémia miatt. Azt gondolom, ha van egy elfogadó testület, akkor 
sugárzik a szeretetet és jó közéjük tartozni.

Jászfényszarun sok minden adott ahhoz, hogy pezsgő közösségi élet 
legyen. Mennyire sikerül bevonni az embereket a kis csoportok tevé-
kenységébe?

A legaktívabban és folyamatosan az Oltárszolgálat működik, a szent-
misék szervezésében való aktív közreműködés: ministránsok, felolva-
sók, nagy ünnepi alkalmakkor a körmenet előkészítése, lebonyolítása, 
sátrak elkészítése. Betlehem építése, fenyők behordása, díszítése, ad-
venti gyertyagyújtások lebonyolítása. A templom őrzéséhez kapcso-
lódó kamerarendszer ellenőrzése, a műszaki állapot áttekintése is a 
fontos feladatok közé tartoznak. A Rózsafüzér Társulat megújítása is 
előttünk áll. Ez talán a legrégebbi társulat Jászfényszarun, jó lenne 
a folyamatosságát megőriznünk. A Karitász alkalmanként gyűjtéseket 
szervez, de folyamatosan nem működik. A Szent Antal-szobor mellett 
elhelyezett persely adományait is erre a célra használjuk fel.

A településünkön átfutó Mária-út kialakításában úgy emlékszem Te 
is aktívan részt vettél.

Igen, ez az útszakasz – a Máriabesnyőtől Jászapátiig futó – egy része a 
Mária-útnak, amely Boldog felől a Zagyva-hídon áthaladva a Bethlen 
Gábor utcában éri el Jászfényszarut, és a Városháza és a templom előtt 
végig haladva az Ady Endre utcában, majd az Alsó temető mellett az 
újszőlői keresztnél hagyja el a települést. Három éve voltak javítva a 
feliratok.

Mi minden évben az Egy úton zarándoklat előtt a település hatá-
rában lévő helyeket rendben tartjuk, és fogadjuk a más településről 
érkező zarándokokat záró szentmisével és agapéval.

Nagyon felemelő, amikor megérkeznek a gyalogos és kerékpáros za-
rándokok, a templom előtt gyülekeznek, majd énekszóval lépnek a 
templomba, ahol elfoglalják helyüket. Mindig buzdítjuk a híveket az 
aktív részvételre!

A nyár másik fontos eseménye a Szent Erzsébet Közösségi Házban 
megrendezésre kerülő napközis hittan tábor, melynek záró napján, a 
családi napon veszünk aktívan részt a képviselő-testület tagjaival.

Most, amikor beszélgetünk, beszűrődnek a hatodik Liliom bál elő-
készületének hangjai. Adódik a kérdés, milyen az egyházközség és a 
katolikus iskola kapcsolata?

Régen, még 1948 előtt is katolikus iskola volt Jászfényszarun, ame-
lyet a helyi egyházközség tartott fenn, a tanítókat ő alkalmazta. Mára 
megváltozott ez a helyzet, az egri érsekség a fenntartó. Ettől függetle-
nül szeretnénk az együttműködést szorosabbra fűzni.

Milyen tervek vannak erre az évre?
Terveink között szerepel a tradicionális Szent Antal-napi jászok za-

rándoklatán való részvétel Mátraverebély-Szentkúton. S amennyiben 
a lehetőségeink és a pandémia is lehetővé teszi, szeretnénk egyházköz-
ségi családi napot szervezni, bekapcsolódunk az idei országos Mária-út 
zarándoklatba, illetve a régebben sikerrel megszervezett Nyitott temp-
lomok napját is újra megrendeznénk.

A legégetőbb feladat idén a templom tornyának mihamarabbi fel-
újítása lesz.

Köszönöm a beszélgetést! Isten áldjon!
Nagyné Kiss Mária

Közös úton járni – Egyházközségünk életéből

Ministránstalálkozó Egerben
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A FÉBE Elnöksége 2021. december 18-i ülésén tárgyalta és megvi-
tatta az egyesület 2022. évi programját, melyet a május havi közgyűlé-
sén véglegesítenek és fogadnak el. 

Március 27. A volt tsz-tagok találkozója kapcsán a Rimóczi-kastély 
hátsó parkjában ültetendő emlékfa (páfrányfenyő) költségét egyesüle-
tünk biztosítja, és a szervezésben is közreműködik. A tagjaink között 
sok volt téesz-tag található. Május 6-án emlékezünk a redemptio 278. 

évfordulójára a Városháza homlokzatán lévő emléktáblánál. Az elnök-
ségi ülést is ezen a napon tartjuk. Május 27-én (pénteken) 17 órakor 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében 
tartjuk éves közgyűlésünket. Itt adjuk át négy főnek a Tízéves tagsá-
gért érmet, hat főnek a 20 éves tagságért bronz kitűzőt, 21 főnek a 
negyedszázados tagságért díszoklevelet. Dr. Palla Gábor felhívására a 
„Legkirándulósabb család” díjának átadása a tanévzárón. Augusztus 
5-7. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 52. Vándorgyűlése Jászfénysza-
run, országos rendezvény, segítője a FÉBE is. Az egyesület érembörzén 
bemutatja és kiállítja eddig kiadott érmeit. Augusztus 20-án 15 órától 
a XI. Kemence ünnepét a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél 
rendezzük meg. Szeptember 3-án (szombaton) 13 órakor tervezzük 
a 20 éves Tanítók emlékművére a „halhatatlanok olvasókönyvébe” az 
elmúlt 10 évben elhunyt pedagógusok neve kerül bevésésre, és rájuk 
emlékezünk. A Jászfényszaruért Alapítvánnyal közös rendezvény.

Gyűjtést szervezünk a település első óvónőjének, Márkus Mári-
ának emléktáblájára, melyet az óvoda falán helyeznénk el. Az em-
léktábla elhelyezése szeptember 3-án történne. A település egyházi 
anyakönyvezésének 330 éves évfordulója kapcsán a 2022/23. tanévre 
szeptemberben a helyi 7-8. osztályos tanulóknak családfa elkészítését 
hirdetjük meg. A leadási határidő 2023. április 30. a Városi Értéktár-
ban. A Kulturális Örökség Napja keretében csatlakozzunk a Fortuna 
Együttes fél évszázados jubileumi ünnepségéhez. Gyűjteményünk-
ből fotót és dokumentumokat biztosítunk, az évforduló kapcsán 
FÉBE-kitüntetéseket adunk át. Az elmaradt külföldi utat is pótolni 
szeretnénk, ha a járványhelyzet lehetővé teszi. Az év folyamán 25 fő 
egyesületi tagot köszöntünk 60-70-75-80-90-95. kerek évfordulós 
születésnapjuk alkalmából. Tagjaink, a helyi lakosok a járványhelyzet 
elmúlásával szeretnének Jászfényszaru határából kilépni, így legalább 
két belföldi kirándulást szervezünk. 

November, december hónapokban egy-egy alkalommal ismeret-
terjesztő előadást tartunk. December 28-án vagy 29-én 17 órakor a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermébe műsorral 
egybekötve rendezzük meg az Óévbúcsúztatót. Múltidéző téli esték 
keretében idősekkel beszélgetünk a településsel kapcsolatos esemé-
nyekről, személyekről. Seress Erzsébet és Seress Ilona tanítónők és 
szüleik Szent Kereszt temetőben lévő sírjának rendbetételét szeretnénk 
megvalósítani pályázati pénzből, mivel nincs élő leszármazott.

2022. évben is folytatjuk színházszervező misszióinkat. A Budapesti 
Operettszínházba, a József Attila Színházba, a Magyar Állami Ope-
raházba bérletet vásárlunk a 2022/23-as színházi évadra. Más szín-
házakba szóló előadásokra is szervezünk látogatást. Digitálisan kiad-
juk ATHANÁSZ SZILÁRD községi orvos Jászfényszaru mezőváros 

statisztikai leírása című, 1867-ben írt tanulmányát. Dr. Kiss Dávid 
Sándor részéről folytatódik a tanyakutatás ez évben is. ANNO címen 
a kutatásaink kapcsán szerzett információkat a helyi lapban megje-
lentetjük.

Folytatjuk a FÉBE Facebook-oldalán Zsámboki Lászlótól minden 
héten egy vers közzétételét, amíg erre igény mutatkozik, jelenleg több 
mint 130 rendszeres olvasója van a bejegyzésnek. Továbbra is a helyi 
lapban közöljük az Értéktári érdekességeket. A FÉBE a helyi lapban és 
honlapján a 2022. évi főbb jászfényszarui évfordulókról megemléke-
zik. Előkészítjük az Elöljárók – Élenjárók II. kötetét. Dolgozunk Kiss 
József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató Jászfényszaru bel- és 
külterületi földrajzi nevei 1981-1982 című dolgozatának a szerző szü-
letésének 100. évfordulójára történő kiegészített kiadásán. Együttmű-
ködünk Jászfényszaru Város Önkormányzatával, a Jász Múzeummal, a 
helyi intézményekkel, civil szervezetekkel megismerve, népszerűsítve 
az ő programjaikat. Szervezéssel segítjük azok megvalósulását, pld. pá-
lyázati bonyolítással. Felidézzük 1972. szeptember 1-jét, 50 éve adták 
át a József Attila úti 18 tantermes modern iskolát. 1992. július 17-ét, 
30 éve volt az ünnepélyes gázlánggyújtás a főtéren. 1992. október 10-
ét, 30 éve volt a tanuszoda és az új tornaterem ünnepélyes átadása a 
Kisiskolánál. A helyi lapban visszapillantunk ezekre az eseményekre.
 Tóth Tibor · Fotó: FÉBE fotóarchívuma 

A FÉBE programtervezete
2022. évben

A Tízéves a Tanítók emlékműve ünnepség résztvevőinek egy csoportja.
2012. 09. 01.

Márciusban lesz két éve, hogy a reggeleimet turmixszal indítom (ezt 
megelőzően 1-2 pohár vízzel is lehet kezdeni, mint nulladik lépés, akár 
meleggel is, jól beindít, hidratál, „alapoz”, mehet bele néha almaecet: 
heti 2-3 alkalommal 1-2 evőkanállal). A vércsoport diéta szerint ne-
kem a füge nagyon hasznos, aszaltam is télre. Már este beáztatom, 
hogy reggelre megpuhuljon gyógyteában vagy vízben, másnap – le-
hetőség és ízlés szerint – amilyen gyümölcsöm van otthon: alma min-
denképpen, vagy saját natúr befőtt vagy narancs, mandarin, banán, 
egy teáskanálnyi olívaolaj, és a mostanában divatos és nagyon hasznos 
gyömbér (a gyömbér a gyomor karbantartója, az immunrendszer erő-
sítője). 

Ezután jöhetnek felváltva a zöldek kora tavasztól késő őszig a kertből 
(egyszerre csak 3-5 féle): tyúkhúr, csalánhajtás, papsajt, ragadós galaj, 
a legcsodálatosabb hatású gyermekláncfű, akár a virága is, sóska, spe-
nótlevelek, valamint az eperfa, a málna, a ribizli levele. Minden zöld 
jó, ami nem mérgező. Télen ezt úgy oldom meg, hogy cserepekbe ve-
tek zabot, búzát, de van szárított petrezselyemzöldem is, és egy cserép 
aloém, azokból vágok a turmixba. A lényeg, hogy bátran kezdjük el, 
és amink van, ami szimpatikus, amit szeretünk, azokat rakjuk össze, és 
botmixerrel vagy turmixszal zúzzuk össze simára. Dúsíthatjuk tovább 
akár frissen facsart citromlével, fahéjjal, mézzel, én kurkumaport is 
szoktam használni. Kinek milyen gyümölcse van otthon, mit szeret. 
Fogyasztható reggeli helyett is, vagy azt megelőzően. 

Estére a lúgosítóbb, elsősorban zöldségfélékből összeállított turmix 
ajánlható. Én úgy tanultam, hogy nem tanácsos a gyümölcsöket és a 
zöldségféléket keverni, kivétel az alma. Az alma keverhető a gyümöl-
csök és zöldségfélék közé is.  Basa Éva

Napindító reggeli turmix

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

Wilson 2-3 év körüli 
keverék kan

Tiffany 1 éves
keverék szuka
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Utcaneveink nyomában (33. rész)
Viola utca (Jászfényszaru 2013-ban ki-

adott térképén megtalálható: D4)
Az utca már 1791-ben is létezett. 1854-

ben Nyár utca volt a neve. Ma használt 
nevét a 20. században kapta. A nyári viola 
(latinul: Matthiola incana) őshazája a Föld-
közi-tenger vidéke, de szép megjelenése és 
illata miatt Európa egyik népszerű virága 
már a 16. század óta. Magyarországon a 
fagyveszély miatt célszerűbb az egynyári változatát ültetni, ami átlagos 
vízigényű és szereti a sok napfényt.

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

Az utca az egykori Epreskerthez tartozott, ezért a Bajza úttal együtt 
a népi elnevezése is Epres. Az utca a 20. század közepén kezdett ki-
alakulni.

Az utca a szép nevét a virágról kapta. Általá-
nos, de pontatlan használatban az egész növényt 
virágnak nevezzük, pedig biológiai értelemben a 
virág csak a növény szaporítószervére vonatkozik. 
Megkülönböztethető nyitvatermő és zárvatermő 
virágzat. A nyitvatermőket a szél porozza be (pél-
dául: páfrányok és fenyők), a zárvatermőket pedig 
jórészt a rovarok, ezért számos növény az evolúció 
során látványos színű és vonzó illatú virágzatot 

alakított ki, hogy minél több rovart csalogasson a megporzáshoz.
Vörösmarty út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalál-

ható: E4–F4 között)
Az út a 19. század közepe táján kezdett ki-

alakulni. Népi elnevezése Malom sor a Kiss 
malomról. Mai nevét 1920 után kaphatta. Vö-
rösmarty Mihály (1800‒1855) Pusztanyéken 
(ma: Kápolnásnyék) született elszegényedett 
nemesi családban, édesapja idősebb Vörösmar-
ty Mihály, édesanyja Csáthy Anna gyermeke-
ként. Tanulmányait helyben kezdte el, majd 
Székesfehérváron a Ciszterci Gimnáziumban 
és Pesten a Piarista Gimnáziumban végezte. A 
Pesti Egyetemen jogot végzett. Szerény anyagi helyzete miatt egyetemi 
tanulmányai alatt a Perczel család nevelőjeként dolgozott. 1825-ben 

jelent meg a Zalán futása című eposza, amiért a korban „a nemzet 
ébresztője” megtisztelő címet kapta, hiszen a honfoglalás korának hősi 
eszményét vette elő. 1830-ban írta meg a Csongor és Tünde című 
színművet, ami ma is játszott mű, és a klasszikus magyar drámairo-
dalom egyik kiemelkedő alkotása. 1830-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjává választották meg. 1836-ban írta meg a Szózat című 
költeményét, ami hazánk második legfontosabb nemzeti himnusza. 
Vörösmarty műve a korban elterjedt nemzethalál gondolatából indult 
ki. Bár Kölcsey Hymnusához hasonló a gondolata, a Szózat mégis po-
zitívabb üzenettel bír. 1843-ban Egressy Béni zenésítette meg. 1837-
ben többekkel közösen megalakította a később kiemelkedővé vált 
Kisfaludy Társaságot. Vörösmarty műveltségét jelzi, hogy több angol 
szépirodalmi fordítása is ismert. (Például: Shakespeare: Lear király) 
1843-ban Csajághy Laurával házasodott össze és öt gyermekük szü-
letett. Az 1848-as forradalmat lelkesedéssel fogadta, és képviselőként 
az országgyűlés munkájában is részt vett. A szabadságharc után visz-
szavonultan élt, és 1853-ban Kápolnásnyéken telepedett le, ahol fele-
sége mellett, betegségekkel és szegénységgel küzdve élte utolsó éveit. 
Utolsó műve A vén cigány az önkényuralom idején 1854-ben íródott. 
Vörösmarty Mihályt Pesten a Kerepesi temetőben temették el. Vö-
rösmarty emlékét számos közintézmény, szobor és 
Kápolnásnyéken emlékmúzeuma is őrzi.

Vörösrózsa utca (Jászfényszaru 2013-ban ki-
adott térképén megtalálható: E4)

Az utca a 20. század elején alakulhatott ki, de 
sokáig csak Alvég Újtelep volt a neve. Az utca ne-
vet csak a rendszerváltozás után kapott, amikor a 
vörös színű rózsáról (latinul: Rosa) nevezték el. A 
rózsa szép megjelenése és kellemes illata miatt az 
egyik legkedveltebb virág. A rózsához számos szimbólum is fűződik, 
így a vörös rózsa jelképezi az igaz szerelmet.
Képek címei és forrásai:
Viola: https://ankert.hu/a-nyari-viola-matthiola-incana-jellemzese-ultete
 se-es-gondozasa/
Virágok Jászfényszarun (fotó: FKV)
Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály portréja (1836)
 https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6smartyMih%C

3%A1ly#/media/F%C3%A1jl:Barabas-vorosmarty.jpg
Vörös rózsa (fotó: FKV)

Dr. Farkas Kristóf Vince

Találkozónk mottója is lehet Dan Millman (1946–) amerikai író 
gondolata: „Az emlékek fakó festmények: néhányukat szeretettel dédel-
getjük, mások fájdalmat idéznek fel bennünk. De nincs rá okunk, hogy 
eldobjuk őket. Csak tedd el bizonyos helyekre azokat, amelyeket meg kí-
vánsz őrizni, hogy akkor nézegethesd őket, amikor csak akarod…”

Több volt téesz-dolgozó javaslatát, egy 
találkozó megszervezését felkarolta Pál 
Károly mezőgazdasági gépszerelő, aki 
1975. szeptember 1-től 1993. augusztus 
31-ig a helyi Béke Mgtsz-ben dolgozott.

A találkozó a volt téesz-tagok közös egy-
más iránti tiszteletét, együtt emlékezését 
szolgálja.

A rendezvény időpontja 2022. március 
27. (vasárnap) 14 óra, helye a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár nagyter-
me (Szent István út 1.).

A találkozó előtt 13 óra 30 perckor a 
Rimóczi-kastély (volt téesz-iroda) mögötti 
kertben a téesz-tagok emlékére egy páf-
rányfenyőt (tudományos nevén Ginkgo 
biloba) ültetünk el. A művelődési házban 
kerül sor az emlékek felidézésére képekben, 
tárgyakban és szóban. Az asztalon ásványvíz 

és üdítő lesz, más italról mindenki maga gondoskodik. Az intéz-
ményben büfé nem lesz.

A beszélgetést követően 17 órakor közös vacsora, háromféle meleg 
étel és köretválasztási lehetőséggel, egy szelet sütemény. A vacsora, 
ásványvíz, üdítő költsége 3.000 Ft/fő. A találkozóra mindenkit vá-

runk, aki a jászfényszarui mezőgazdasági 
téesz-ben valaha rövidebb hosszabb ideig 
gyakorlaton tanult, dolgozott. A családta-
gok részvételére is van lehetőség. A vacsora 
után baráti beszélgetésre kerül sor.

A találkozóra jelentkezni lehet legkésőbb 
március 19-ig Pál Károlynál a 30/865-
3941-es mobiltelefonszámon, aki kérésre 
lakáson felkeresi a jelentkezőt, vagy Tóth 
Tibornál a 06-57/660-800 vonalas telefo-
non, vagy a 30/337-3336 mobilszámon, és 
személyesen a Városi Értéktárban, a részvé-
teli díj egyidejű befizetésével. Jelentkezési 
határidőn túl a részvételi díjat lemondás 
esetén nem tudjuk visszafizetni.

A rendezvény ideje alatt a jelenlegi sza-
bályok szerint (kivéve étkezés és aki be-
szél) maszk használata kötelező.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Felhívás volt mezőgazdasági termelőszövetkezeti dolgozók találkozójára

A fénykép a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél 
2014. július 25-én a szakvezetők és irodai

téesz-dolgozók találkozóján készült.
Balról jobbra haladva: a háttérben Tanczikó Attila,

elöl Ézsiás Pálné, Balázs Géza,
Sárközi Jánosné látható
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

KISS JÓZSEFNÉ
CZECZULICS MARGIT

halálának 3. 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

NAGY ISTVÁN
halálának 10. évfordulójára.

„Megpihen a dolgos, jó apai szív, 
áldás és hála övezi a sírt.

Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa
Bánatos családodnak, most az őrangyala.”

Szerető családja

Emlékezés

TÓTH SÁNDOR
halálának 8. évfordulójára.

„Soha nem feledünk,
mindig velünk maradsz,

Halálod míg élünk, fájó emlék marad.”
Szerető családod

Emlékezés

BORBÉLY JÁNOS
halálának 9. évfordulójára.

„Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
Nekünk nem haltál meg,

csak álmodni mentél.”
Szerető családod

Emlékezés

ÉZSIÁS SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára.

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

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

Szerető családja

Emlékezés

ZSÁMBOKI IMRE
halálának 15. évfordulójára.

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet. Őrizzük, óvjuk emlékedet.”

Szerető családod

Emlékezés

KOMPOLTI JÁNOS
halálának 5. 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.”
Szerető családod

Emlékezés

KOLLÁR SÁNDOR
halálának 22. évfordulójára.
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,

S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Szerető családod

Emlékezés

BORBÉLY SÁNDOR
Halálának 6. évfordulójára.
„A múltba visszaemlékezve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már,
Nélküled szomorú, üres a házunk,

Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Szerető családod

Emlékezés

MEZEI PÁL
halálának 1. évfordulójára.
„Úgy mentél el, mint a madár,
elköszönni már nem tudtál.

Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”
A gyászoló család

Emlékezés

FARKAS JUTKA
halálának 10. évfordulójára.

„Az ember lelke a csillagokban született,
s a kozmikus körpálya befutása után oda tér vissza.”

Szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZLÁVIK JÓZSEF
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Emlékezés

TUSOR JÁNOS
halálának 13. évfordulójára.

„Míg élünk, örökké szeretni fogunk.”
Szerető családod
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

NŐNAPI KEDVEZMÉNY:
március 9-én, szerdán

komplett szemüvegből: -40% kedvezmény 
minden kedves hölgyvásárlónknak!

MÁRCIUSI KEDVEZMÉNY:
Keretek: -20% ·  Multifokális lencsék: -30%

Fényre sötétedő lencsék: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.

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

Starlite

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra a járványhelyzetre tekintettel nincs a művelődési házban.

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

Anyakönyvi hírek – JANUÁR
SZÜLETTEK: Farkas Izabella (Hudák Nikolett), Radics Zalán 

(Berki Alexandra).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Johancsik Jánosné Ferencz Anna (93), Kővágó Jó-

zsef (72), Kui Albertné Lovász Erzsébet (90), Meleg Imréné Csákány 
Veronika (87), Pető Nándorné Bagi Erzsébet (82), Szlávik József (85).
 Az adatok tájékoztató jellegűek.

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

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

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

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

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

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

Programajánló
Március
FÉBE – Családfakészítő verseny meghirdetése
2.  Hamvazószerda, Nagyböjt kezdete
4. 17:00 Keresztúti ájtatosság a templomban
4. 17:00 Ellenzéki fórum a művelődési házban
  – vendég: Dr. Magyar György
4. 19:00 Fortuna Együttes vendégjátéka Pusztamonostoron
  a Rátóti legényanya előadással
5. 9:00 Házunk tája klub szakmai útja
  a II. Zsámboki magbörzére
5. 14:00 Dr. Bagdy Emőke professzor elődása
  a művelődési házban
5. 16:00 Egészségnap – workshopok és szűrések,
  alternatív gyógymódok a művelődési házban
7-11.  Pénz7 – pénzügyi és vállalkozói témahét az iskolában
8. 17:00 Mi újság Fényszarun? c. helyi lap szerkesztőségi ülése
  a művelődési házban
10. 18:00 Pócs János országgyűlési képviselő (FIDESZ)
  választási fóruma a művelődési házban
11. 17:00 Keresztúti ájtatosság a templomban
12.  Irodalmi kerekasztal a kortárs fantasy irodalom
  ünnepelt alkotóival a művelődési házban
12-13.  I. Lumina Cornu Országos Terepasztalos
  Stratégiai Verseny a művelődési házban
15. 16:00 Városi ünnepség a művelődési házban, koszorúzás
  a Petőfi-szobornál
17.   Házunk tája klub tanulmányútja Budapestre
  az ELTE Füvészkertjébe
18. 17:00 Keresztúti ájtatosság a templomban
19. 16:00 Fortuna Együttes vendégjátéka Jászkarajenőn
  a Rátóti legényanya előadással
20. 18:00 Fortuna Együttes vendégjátéka Boldogon
  a Rátóti legényanya előadással
21. 13:00 Mesék a Tiszapartról – ifjúsági hangverseny
  a Szolnoki Szimfonikusokkal, Danyi Zsuzsival és
  Nagy Katalin Matilddal a művelődési házban
21. 14:30 Házunk tája klub – Francia nap – vetített képes előadás
  a művelődési házban
22.  A víz világnapja iskola
24.  Bedekovich Galéria műhelymunka-kerekasztal beszélgetés
25. 16:00 Húsvétváró Csetresz kézműves foglalkozás
  a művelődési házban
25. 17:00 Keresztúti ájtatosság,
  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a templomban
26. 16:00 Magyar retró – tematikus nap a könyvtárban
27. 9:00 Horgász közgyűlés a művelődési házban
27. 13:30 Faültetés a Rimóczi-kastélynál
  a téesz-találkozó keretében
27. 14:00 BÉKE TSZ találkozó a művelődési házban
27. 17:00 Fortuna Együttes vendégjátéka Jászfelsőszentgyörgyön
  a Rátóti legényanya előadással
31. 18:00 A falu rossza – színház a Déryné program keretében
  a művelődési házban
  Teremtésvédelmi nap az iskolában

Április
1. 13:00 Díszszemle a főtéren a Pagodánál
1. 17:00 Keresztúti ájtatosság diákokkal a templomban
2. 12:00 Dicsőséges tavaszi hadjárat hatvani emlékcsata
  Boldogon
2. 16:00 Dicsőséges tavaszi hadjárat hatvani csata bemutató
  Hatvanban
3.  Országgyűlési választás és népszavazás
3.  Béke Horgászegyesület környezetvédelmi napja

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022. évi tüdőszűrő 
vizsgálatot 2022. március 4-től (péntek)

2022. március 28-ig (hétfő) végzik Jászfényszarun.

Szűrés helye: Szent-Györgyi Albert Egészségközpont
Jászfényszaru, Deák F. u. 1.

Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő: 11.30-16.30 óráig
Kedd: 8.30-13.00 óráig

Szerda: 11.30-16.30 óráig
Csütörtök: 8.30-13.00 óráig

Péntek: 8.30-13.00 óráig
Március 14-én és 15-én NINCS SZŰRÉS.

FIGYELEM!
Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazolványukat, 

lakcímigazolványukat és tb-kártyájukat. 
A szűrés nem kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük érde-

kében a vizsgálaton szíveskedjenek megjelenni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettieknek 

térítésmentes. A 40 év alatti lakosok részére térítésköteles és be-
utaló szükséges. A vizsgálat díját, várhatóan 1.700 Ft-ot postai 
csekken kell befizetni, melyet a szűrés helyszínén kérhetnek, be-
utaló bemutatásával együtt.

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

Kérésre a Tüdőgondozó Intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett 
boríték ellenében lakcímre postázza. (A bélyeg költsége: 145 Ft 
belföldre.)

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS


