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Az ifjúság ünnepén
Meghívó
a város napja rendezvényeire
Szeretettel várjuk városunk apraját és nagyját 2022. május 1-jén
városnapi rendezvényeinkre Jászfényszaru főterére, a Pagodához!
Programelőzetes:
· Zenés ébresztő a város területén
· 12:30-tól
Nevezés, rajtszámok átvétele.
· 14:00-14:30-ig II. Fényszarui családi és egyéni
kerékpáros teljesítménytúra folyamatos rajtja.
Minden nevező ajándék pólót kap! Célba érkezés 17 óráig!
Részletes kiírás a www.jaszfenyszaru.sportey.hu és
a www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon!
· 14:00-20:00-ig Gyereksziget (ugrálóvár, trambulin, csillámtetkó,
arcfestés, lufihajtogató bohóc, gokartpálya, új meglepetés elemek).
· 16:00
Gyermekszínházi előadás.
· 17:00
Szkanderverseny Kelemen László
		
többszörös magyar bajnok vezetésével.
		
Nevezés 12:30-tól a helyszínen.
· 19:00
Kerékpáros verseny eredményhirdetése
		
a nagyszínpadon.
		
A befutók között az önkormányzat
		
ajándékaként egy kerékpárt sorsolunk!
· 19:15
Bagossy Brothers zenekar koncertje a Pagodánál
		
a nagy színpadon.
· Kirakodóvásár, büfék
Töltsünk el együtt egy családias, vidám napot! Mindenkit szeretettel
vár Jászfényszaru Város Önkormányzata!
Győriné dr. Czeglédi Márta
Dr. Voller Erika
polgármester

jegyző

Meghívó
Jászfényszaru Város Önkormányzata tisztelettel meghív mindenkit a II. világháború doni csatájából visszaérkezett jászfényszarui hősök emlékére állítandó
emléktábla avatására.
Időpont: 2022. április 30. szombat, 17 óra
Helyszín: Szabadság tér – II. világháborús emlékmű
Emlékezzünk közösen!

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

Március 15-én két év után újra szabadon gyűlhettünk össze az ifjúság,
a forradalom, a lelkesedés és kitartás
nemzeti ünnepén. A Kossuth-indulóra
ifjaink bevonultak zászlainkkal, köztük
az 1845-ös jász történelmi lobogóval.
Klippán Kata regnáló diákpolgármester köszöntötte a résztvevőket, majd a
himnusz után Kotán Csenge egyetemi
hallgató mondott napjaink ifjúsága
felelősségét hangsúlyozó előremutató,
lokálpatrióta ünnepi beszédet:
„Engem ez a nap ide, Jászfényszaruhoz köt. Számomra, március 15-e
a gyönyörű népviseleteket, néptáncot, népzenét, a nemzeti színeket, gyönyörű gondolatokat és a szabadságot jelenti. Be kell vallanom, hogy az
elmúlt években, nem volt olyan ünnepség, amin ne hatódtam volna meg,
hiszen ezek az ünnepek lehetőséget teremtenek arra, hogy érezzük, egy
kisebb közösséghez, a szülővárosunkhoz – és az egész országban egyszerre
zajló megemlékezések révén – a nemzethez való tartozásunkat.”... „Hálásak lehetünk a márciusi ifjaknak és minden előttünk járónak, akiknek
köszönhetően ma itt élhetünk. De tisztában kell lennünk azzal, hogy ezért
nekünk is tennünk kell. Tudatában kell lennünk a kivívott értékek fontosságának, és ésszel, értelemmel kell élnünk a szabadság adta lehetőségekkel,
amik nem szabadosságot, hanem józan, felelősségteljes cselekedeteket és
döntéseket jelentenek” – mondta az ifjú szónok.
A hagyományos koszorúzáson – melyben közreműködtek a IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai – óvodásaink is elhelyezték saját nemzeti színű alkotásaikat. A művelődési
ház nagy termében az Iglice táncegyüttes nagy családja minden generációt felvonultatva mutatta be fantasztikus, látványos, lélekemelő és szívmelengető profi táncos megemlékezését. Most is megtapasztalhattuk,
hogy Péter Szilárd néptáncpedagógus, csoportvezető több évtizedes
munkája beérett. Polgár Nikolett és Horváth Boglárka segítségével ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül áll városunk néptánckultúrája
az ország élvonalában. Köszönjük minden közreműködőnek, szervezőnek, segítőnek a színvonalas ünnepséget! Napjainkban különösen
szükségünk van ilyen élményekre! Katinka · Fotók: Horváth Viktor
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által 2022. február 23-án és március 2-án
megtartott ülésein hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2022. február 23.
A közmeghallgatással egybekötött testületi ülés első részében a
megjelenteket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester tájékoztatta az önkormányzat 2022. évi költségvetési terveiről, fejlesztési
célkitűzéseiről, a főbb beruházási előirányzatairól.
Ezt követően a testület napirendjeit tárgyalták meg.
Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.)
önkormányzati rendeletet.
Jóváhagyták az önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó előterjesztést.
Elfogadták az önkormányzati fenntartásban működő intézmények
2022. évi többletigényeiről szóló tájékoztatót.
Az ülés kiemelt napirendjét képezte Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása, melyet a képviselők
egyhangú szavazattal rendelettel elfogadtak.
Végül a képviselő-testület elfogadta a „Jászfényszaru Ipari Park teljes közművesítése” intézkedési tervéről szóló tájékoztatót a kiküldött anyagnak megfelelően.
2022. március 2.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előterjesztés alapján döntöttek a Jászfényszaru
KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projekthez catering szolgáltatásra
tett nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. A képviselő-testület felkérte
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a
szerződés megkötéséről.
Jóváhagyták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervét.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait
és póttagjait.
Elfogadták a Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati-és államigazgatási feladatainak végrehajtásáról, működéséről,
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően.
Elfogadták a polgármester beszámolóját a „Jászfényszaru Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” projekt keretében tájékoztató tábla készítése tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelöléséről,
mely alapján nyertes ajánlattevőként a Boommédia Kft.-t jelölte ki az
ajánlatban megjelölt bruttó 148.590 Ft figyelembe vételével, mely ös�szeget Jászfényszaru város 2022. évi költségvetése biztosít.
Jóváhagyták a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II.
ütem” című projekt ”5,66 hektár terület infrastruktúrával való ellátása” projektelem megvalósításához a közbeszerzés alapján kiválasztott ÉKISZ Kft. által a pótmunkára adott nettó 4.455.580 Ft összegű ajánlatát, melyet a projektben kíván elszámolni a támogatás terhére.
Felhatalmazták a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére.
Megtárgyalták és elfogadták a civil szervezetek 2021. évi és korábbi évekről áthúzódó támogatásának felhasználásáról készített
szakmai és pénzügyi beszámolókat, elszámolásokat.
A képviselő-testület hozzájárult, hogy a 2021. évben és a 2021. évet
megelőző években fel nem használt támogatásokat 2022. év során felhasználhassa, elszámolhassa.
Elfogadták a Jászfényszarui Sportegyesület 2021. évi beszámolóját.
A Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem működtetéssel összefüggő 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti
kiadásai fedezetére 3.773.627 Ft támogatást biztosítottak a 2022. évi
költségvetésben.
A képviselő-testület megtárgyalta a Kossuth utca elejére telepített
fekvőrendőr áthelyezésére vagy eltávolítására vonatkozó lakossági kérelmet, és a Sport- és Közbiztonsági Bizottság javaslatát figyelembe véve
a fekvőrendőrt nem helyezi át, nem bontja el, azt a helyén hagyja, mivel
a kívánt hatást elérte, és folyamatosan fenntartja.

Döntöttek a hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről, melyet a
GAMESZ közreműködésével bonyolítanak le.
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulással kapcsolatosan több határozatot is hoztak:
· a Társulás és a Szelektív Nonprofit Kft. közötti
vagyonkezelési szerződés módosításáról,
· a Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról,
· a Társulás 2022. évi költségvetéséről,
· a Társulás 2022. évi közbeszerzési tervéről,
· a Társulás 2022. évi közbeszerzési tervében jóváhagyott
közbeszerzésekre közbeszerzési szakértő megbízásról.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta
Jászfényszaru város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként
Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen fenti határozatoknak
megfelelően gyakorolja szavazati jogát.
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásvonatkozásában szintén több határozatot szavaztak
meg:
· a Társulás és a Szelektív Nonprofit Kft. közötti
vagyonkezelési szerződés módosításáról,
· a Társulási Megállapodás módosításáról,
· a Társulás 2022. évi költségvetéséről,
· a Társulás 2022. évi közbeszerzési tervéről,
· a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervéről és
belső ellenőri feladatok elvégzésére megbízásról.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta
Jászfényszaru Város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként
Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen fenti határozatnak
megfelelően gyakorolja szavazati jogát.
Megtárgyalták a Régi Kaszinó étterem jelenlegi üzemeltetője által
tervezett és kérelmezett felújítási munkákról szóló tájékoztatást.
Jóváhagyták a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány kérelmét, mely értelmében a megbízási díj összege 2022. május 1. napjától
350.000 Ft/hó, továbbá felhatalmazták a jegyzőt a megbízási szerződés
megkötésére.
A képviselő-testület megerősítette a „Jászfényszaru a Jászság kapuja” megnevezés hivatalos célú használatát.
A XXXIII. tavaszi emlékhadjárat megrendezéséhez és azt kísérő települési program lebonyolításához bruttó 250 ezer forint támogatást
biztosítottak a 2022. évi költségvetés terhére. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Elfogadták Jászfényszaru 2535/8. hrsz.-ú TRIANON terület ismételt tulajdonba kéréséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően.
Jóváhagyták a Szabadság út 27. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást és a hozzátartozó értékelési szempontokat.
Jóváhagyták a polgármester szabadságolási ütemtervét.
Külterületi ingatlan értékesítése érdekében több pályázati felhívást hagytak jóvá. Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru belterületén illegálisan lerakott hulladék felszámolása”
program keretében a Vörösmarty-Bajza útcsatlakozásban lévő hulladék
lerakóhelyre szállítása, befogadása” projekt végrehajtásához összesen
5.379.821 Ft-ot különítettek el.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete keret jelleggel 5 millió forintot biztosított a háborúval sújtott ukrán települések megsegítésére, adományok eljuttatásához, melyet 2022. évi
költségvetésében biztosít.
Zárt ülésen elbírálták az otthonteremtési kérelmeket. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy eladja a kizárólagos tulajdonában álló Bethlen Gábor út 5. alatti ingatlant bruttó 8.010.000 forint vételár ellenében Pető Noémi lakosnak. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja értékesíteni a
Bacsó Béla út 1. szám alatti ingatlant.
Dr. Voller Erika jegyző
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ÓVODAI HÍREK
Nőnap az oviban
A nőnap az óvodában is fontos esemény. Izgalmas, titkos készülődés
előzi meg. A kisfiúk apró ajándékkal, virággal kedveskednek a lányoknak. A kép a Méhecske csoportban készült.
Szöveg: Földvári Edit · Kép: Peredi Tiborné

Március 15.
Az ünnepre készülve sok mesével,
dallal, tánccal. Játékkal emlékeztünk
meg hőseinkről. A gyerekek színeztek,
festettek, ragasztottak, elkészítették az
ünnep jelképeit.
Meglepetésként óvodánk elé látogatott Ördög János huszárruhában, Dolli nevű lovával. Sok-sok érdekes dolgot
tudtunk meg tőle a lovakról, a huszárok öltözetéről, életéről.
Szöveg: Mezeiné Folyó Angéla és
Földvári Edit
Kép: Dobák Jánosné (1),
Petrezselyemné Rimóczi Anett (2)

Télűző busójárás az oviban
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”– kántálták a jászfényszarui Napfény
Óvoda gyermekei ma délelőtt az óvoda udvarán. Farsangi programok
zárásaként második alkalommal került sor a nagycsoportos gyermekek
– Süni és Méhecske – télűző busójárására. A gyermekek műsoruk alatt
álarcok mögé bújva, zenével, tánccal és zajkeltéssel próbálták elűzni a
telet és hívogatni a tavaszt. A délelőtti télűző program felvonulással
zárult, melyen az óvoda minden gyermeke részt vett.
Szöveg: Klippánné Jáger Melinda · Kép: Földvári Edit

Gyerekekkel az állatorvosnál
Óvodánkból néhány gyermeknek lehetősége volt ellátogatni az állatorvosi rendelőbe, ahol dr. Menyhárt Péter fogadta őket. Megnézhették, mi történik kedvencükkel a rendelőben. Láthatták, hogyan
ébred az altatásból egy nemrég műtött cica, hogyan vizsgálja az orvos
a kiskutyát. Sok-sok érdekes műszert, eszközt vehettek szemügyre,
amelyek segítik az orvos munkáját.
A csoportokba vis�szatérve elmesélték a
többieknek, mit láttak,
tapasztaltak. Köszönjük
a doktor úrnak a lehetőséget, hogy ilyen izgalmas élményben lehetett
részük a gyerekeinknek.
Szöveg: Földvári Edit
Kép: Sinkovics-Gebura
Katalin

Állatbarát gyermek vagyok
Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:
2022. április 11-től április 13-ig
9.00 órától 15.00 óráig
Minden gyermeket a Jászfényszarui Napfény Óvodában veszünk
előjegyzésbe.
Cím: 5126 Jászfényszaru, Kossuth L. út 4.
Kérjük, a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát, valamint a gyermek taj-kártyáját.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik
2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között töltik harmadik
életévüket.
Klippánné Jáger Melinda
igazgató

Állatbarát gyermek vagyok címmel fotópályázatot hirdettünk a
Napfény Óvodában. A képeken, amelyekből kiállítást rendeztünk az
aulában a gyerekek kedvencükkel
láthatók. A kiállítással egyidőben
állateledel-gyűjtést rendeztünk. A
begyűlt eldeleket a Kutyaszív Alapítvány részére juttatjuk el. Köszönjük a szülők együttműködő
segítségét.
Kép és szöveg: Földvári Edit
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ISKOLAI HÍREK
Petőfi-projekt
Március 15. – Petőfi Sándor
Az idén a Humán munkaközösség szervezésében Petőfi Sándor szüprojektnap

Fotók: Polatchekné Rimóczi Melinda, Kotánné Kovács Tímea, Halmainé Hegedűs Mária, Erdősné Dudás Krisztina, Tóth Sándorné

letésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév kapcsán
projektnap keretében emlékeztünk meg az 1848-as forradalom eseményeiről, és a költő jelentőségéről. Kilenc állomáson keresztül élményszerűen ismerhették meg nemzeti ünnepünk eseményeit, ikonikus
jelképeit, szimbólumait. Helytörténeti kapcsolódásként felkeresték
a Felső temetőben Hebrony Alajos 1848-49-es honvéd sírját, ahol
tiszteletük jeléül elmondtak egy imát, és mécsest gyújtottak. Maldrik
Gábor tanár úr által korabeli ábrázolások alapján készített díszletek
között a nap kiemelkedő szereplőinek képeivel dramatizálták a fontos eseményeket. Kirakók segítségével forradalmi tablót készítettek
osztálytermük díszítésére. Piros, fehér, zöld kelmék segítségével saját
készítésű koreográfiával adták elő Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger
című versét. Piros, fehér, zöld szalagokra Petőfi-idézeteket írtak, amiből osztálybokrétát készítettek. Elszavalták közösen a Nemzeti dalt a
Petőfi-szobornál. Ismert Petőfi-versek sorait rendezték, majd kreatív
ötlettel a négy vers soraiból újat alkottak. Huszártoborzón vettek részt
Kossuth-nótát énekelve, és huszárcsákót készítettek, amit aztán büszkén hordhattak. Sok élménnyel, nevetéssel, tevékenyen telt a nap.
Kotánné kovács Tímea Humán munkaközösség-vezető

Iskolánk alsó tagozatos tanulói méltó módon emlékeztek meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Március 11-én
kézműves foglalkozáson elkészítették azon zászlókat, kokárdákat, huszárokat, nemzeti köveket, melyekkel a Petőfi-szobor előtti virágoskertet díszítették fel. A délelőtt további részében rejtvények, szókeresők,
színezők, kirakók segítségével dolgozták fel az 1848. március 15-ei
eseményeket, majd egy kis kincskeresés vette kezdetét az osztálytermekben, iskolaudvaron, templomkertben vagy a vásártéren. A gyerekek sok hasznos ismerettel gazdagodtak, és mindezt játékos formában,
jókedvűen sajátították el!

Szívmelengető összefogás
Iskolánk felhívására összefogtak a diákok, a szülők és városunk lakossága, hogy segítséget nyújtsanak a háború sújtotta Ukrajnában lévő
embertársainknak. A nagylelkű adományoknak köszönhetően 1450
kg súlyú, közel másfél milliónyi forint értékű élelmiszer és tisztálkodási
szer gyűlt össze három nap alatt, melyeket sikerült Gátra, Jászfényszaru testvértelepülésére eljuttatni. Köszönet és hála minden jószándékú
embernek! Továbbra sem feledkezzünk meg imáinkban a háború elKép és szöveg: Lovászné Török Magdolna
szenvedőiről.
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ISKOLAI HÍREK
Farsang a Nagyiskolában
Február 25-én furcsa világba csöppent a Nagyiskolába járó diák.
Zombik, Túró Rudik, két lábon járó táblafilcek, angyalok, ördögök,
betörők és egyéb fura lények nyüzsögtek a büfénél, folyosókon, még a
termekben is, miközben a Legfelsőbb Bíróság tiszteletet kivívó parókás tagjai hangosan harsogták döntésüket, hogy örökös tanulásmentességre ítélik az iskolát. Még az a kósza gondolat is eszébe juthatott
volna fent említett diáknak, hogy talán eltévedt vagy még álmodik, ha
nem tűnt volna fel neki, hogy minden fura lény fánkot szorongat a
kezében, és vidáman majszolgatja. Így azonban már világossá válhatott
számára, hogy farsang van iskolánkban. Fánkevős, délelőtti beöltözős,

felvonulós, vidámkodós, lazulós farsang, amin a diákönkormányzat
jóvoltából a három első helyezett osztály a mindenkinek járó fánk
mellett dupla fánkkal tömhette meg bendőjét. Várjuk, jövőre milyen
ötleteket láthatunk.
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Fotó: Lovászné Török Magdolna, Kotánné Kovács Tímea
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ISKOLAI HÍREK
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
iskolai forduló
2022. 02. 7-én rendezték meg országos szinten a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 1. fordulóját. Ez iskolai forduló, melyen az iskolánk
felsős tanulói közül ötödikesek, hatodikosak, hetedikesek és nyolcadikosak is részt vettek. A verseny ezen a napon az ország területén 14
órakor kezdődött egységesen. Minden tanuló a saját iskolájában írta
meg a feladatokat. Jászfényszarun a verseny lebonyolításában Gulyás
Imre és Balogh Zsuzsanna matematikát tanító tanárok vettek részt.
A verseny 2. fordulója, a megyei forduló március 7-én lesz.
Szöveg: Tóth Sándorné · Kép: Balogh Zsuzsanna és Gulyás Imre

Herman Ottó Kárpát-medencei
Biológiaverseny iskolai forduló
A Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny iskolai fordulóját
országos szinten 2022. február 11-én rendezték meg. A verseny ezen
a napon az ország területén 14 órakor kezdődött egységesen. Minden
tanuló a saját iskolájában írta meg a feladatokat. A mi iskolánkat a 7.
osztályos biológiaverseny előkészítős tanulók képviselték. A legjobb
eredményt elérők vehetnek részt áprilisban a megyei versenyen.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Diákolimpia: Úszás
Az Úszó Diákolimpia megyei döntőjét 2022. február 4-én rendezték
meg Karcagon. Iskolánkat három tanuló képviselte: Hurubán Zalán
8. a, Tóth Péter 7. b és Tóth Ádám 5. a osztályos tanulók. IV. korcsoportban a 100 m mellúszásban Hurubán Zalán a 2. helyen, 100 m
gyorsúszásban pedig a 9. helyen végzett. Tóth Péter a 100 m gyorsúszásban a 10. helyet tudta megszerezni. A III. korcsoportosak közül a
100 m gyorsúszásban Tóth Ádám a 13. helyen végzett.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Garamvölgyi Mihály testnevelés szakos tanár úrnak köszönjük, hogy
a gyermekeket elvitte a versenyre.
Szöveg: Tóth Sándorné

Ünnepi megemlékezés Iglice módra
Hosszú felkészülési időszakon van túl az Iglice Gyermeknéptánc
Együttes és az Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes. Január óta készülnek az Iglice táncegyüttes csoportjai Jászfényszaru város március 15-i
nemzeti ünnepének megemlékező műsorára. A hat csoport több mint
110 táncossal állt színpadra a nemzeti ünnepen a Petőfi Művelődési
Házban tartott megemlékezésen. A csoportok egy több mint 40 perces
műsorral emlékeztek a 1848-49-es forradalom és szabadság hőseire,
melyet a megemlékező közönség vastapssal köszönt meg. A szereplők
között megtalálható volt a 6 éves, még csak fél éve táncoló gyermeken
át a középiskolás és egyetemista fiatalokon keresztül egészen a családos
felnőttekig minden korosztály, mely hűen ábrázolja, hogy a tánc kortalan, és ezáltal az Iglice nagy családja is az. Kép és szöveg: Péter Szilárd
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Gyermekszáj a Covid-19-ről
Hittanórákon nem csak a tananyaggal foglalkozunk, igyekszünk
megbeszélni a gyermekek lelkében lejátszódó jót és rosszat is. A
Covid–19-ről szóló gondolataikat gyűjtöttem össze név nélkül, és
osztom meg az újság kedves olvasóival.
Hogyan élem meg a Covidot?
– Nagyon sírtam, mikor kiderült, hogy apa covidos. Az egész családom
belekerült, kivéve én. Apukám nagyon-nagyon beteg volt, elment az ízlelése és a szaglása is. Anyukámmal is ez történt, mikor főzött, mindig engem kért meg, hogy kóstoljam meg az ételeket, hogy eléggé sós-e vagy nem.
Sajnos rá egy évre én is belekerültem, nagyon érdekes volt, hogy akkor a
családom nem kapta el. Az osztályban már vannak osztálytársaim, akik
szintén átestek rajta. Nagyon sok ember beteg lett tőle, de bízom, hogy
hamarosan vége lesz.
– Az én anyukám és apukám is átesett rajta, éreztem, hogy nagyon
rossz nekik, és én pedig nagyon sajnáltam őket. Féltem, mert anyukámat be is kellett vinni a kórházba. Hála Istennek meggyógyult, nem
kellett lélegeztetőgépre tenni. Sajnos a legrosszabb benne, hogy rengeteg ember hal bele. Olyan az emberiség, mintha tehetetlen lenne
ellene. Most már az emberek azért is harcba szállnak egymással, hogy
kérjenek-e oltást vagy sem. Én nagyon remélem, hogy hamarosan vége
lesz.
– Nem szeretem, sőt utálom a Covidot, mert maszkot kell viselni. Félek, hogy elveszítem valamelyik családtagomat a Covidban, de ezt nem
akarom nekik kimutatni, hanem magamba folytom félelmemet. Én már
kétszer be vagyok oltva, ezért magamat nem annyira féltem.
– A Covid 2019-ben jelent meg, akkor még nem sejtettem, milyen
vírus ez. Csak akkor döbbentem rá, amikor megjelent az első fertőzött
hazánkban. Emlékszem, akkoriban röhögtem, hogy mindig a Covid
szól a hírekben. Hála Istennek, csak egyszer voltunk karanténban. Én
azt gondolom, hogy a Covid azért a legrosszabb, mert szétszakít családokat, félelmet kelt az emberekben, megfoszt bennünket a felhőlen
kacagástól, játéktól, mivel mindenhol maszkot kell hordanunk.
– Nagyon unom már ezt az egész borzalmas helyzetet. Most van a harmadik éve, hogy tart a járvány, második osztályba jött az első lezárás.
Szerencsére a családból nem halt meg senki, és remélem így is marad.
Sajnos ez nem mindenkinél van így, és én sajnálom azokat, akik elveszítették a szeretteiket. Sokkal jobb lenne maszk nélkül járni, hiszen így több
levegőhöz jutnánk.
– Én úgy élem meg a Covidot, hogy állandóan maszkot kell hordani,
ami természetesen nagyon zavar. Az állandó kézfertőtlenítő kiszárítja
a kezemet, ha valaki covidos lesz, irány a karantén. Kezdetben jó bulinak tűnt a karantén, de ott is tanulnunk kell, és az online oktatás
sokkal rosszabb az iskolai oktatásnál. Otthon nincs, aki elmagyarázza,
ha valamit nem értünk. Az iskolában viszont mindig megmagyarázzák. Szeretném már, ha vége lenne, és nem kellene örökös félelemben
Sándorné Tóth Éva
élnünk.
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Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti
verseny iskolai forduló

A Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny iskolai fordulóját országos szinten 2022. március 3-án, csütörtökön, rendezték meg. A verseny ezen a napon az ország területén 14 órakor kezdődött
egységesen. Minden tanuló a saját iskolájában írta meg a feladatokat. A
mi iskolánkat az 5. és a 6. osztályos biológiaverseny előkészítős tanulók
képviselték. A legjobb eredményt elérők vehetnek részt az április 22-én
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
megrendezett megyei versenyen.

Visszapillantó

FÉNY TÁBOR
2022. augusztus 8–12.
Programok:
VR-játékok, íjászat, airsoft lövészet, horgászat, kenuzás, vetélkedők,
angol foglalkozás, lézerharc, kézműves foglalkozások
Részvételi díj 3000 Ft/fő/nap
Fenti összeg az étkezések, a foglalkozások és
a helyi utazás költségeit tartalmazza.
A belépődíjak és a vidéki útiköltség külön fizetendő!
Jelentkezni lehet:
7 éves kortól
a jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com e-mail címen és
az 57/422-137-es telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

A február 5-én megtartott Liliom bál képeiből válogattunk
Fotók: Glonczi Rudolf
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Május 1-i Családi Kerékpáros
Teljesítménytúra
Kedves Jászfényszaruiak!
Két év óta nem tudtuk együtt ünnepelni május 1-jét! Nagyon bízunk benne, hogy az idén ez sikerülni fog!
A városi május 1-jei fesztivál egyik kiemelt programja lesz - a legutóbbi, 2019. évihez hasonlóan – a Családi Kerékpáros Teljesítménytúra, amelyre szeretettel várjuk Önöket családjukkal együtt!
A túra ez évben a Pagodától indul, és oda is érkezik. A célban a
kerékpározókat virslivel és üdítővel, sok-sok játéklehetőséggel, amatőr
szkanderversennyel, érdekes színpadi programmal, koncerttel és tombolasorsolással várjuk, melynek díja egy kerékpár! Minden résztvevőnek ajándék pólót adunk!
Kérjük, vegyenek részt a rendezvényünkön, és varázsoljuk együtt a
május 1-jei városnapot egy igazi sportos CSALÁDI MAJÁLISSÁ!
A túra távja: 29 km
Útvonal: Rajt, Rimóczi-kastély melletti park (Pagoda) - Szabadság
út - József Attila út - Zagyva-gáti kerékpárút - Hatvan - 32-es út menti kerékpárút – Jászfényszaru, Szabadság út – Cél: a Rimóczi-kastély
melletti park.
Eredményhirdetés és a kerékpár sorsolása 19 órakor
a nagy színpadon!
Résztvevők/kategóriák:
1. Családi kategória: családok vehetnek részt. A családtagok létszáma minimum 2 fő. (Minimum egy felnőtt és minimum egy gyermek.)
2. Egyéni kategória: mindenki részt vehet, aki 2022. május 1. előtt
betölti a 18. életévet.
Kivétel: az a 18 év alatti versenyző, aki leadta a nevezésével együtt a
szülői hozzájárulást!
3. Csoportos kategória: azok a 18. év alatti túrázók tartoznak ide,
akik nem neveznek sem a családi sem az egyéni kategóriába. Maximum 10 fős csoportokban, felnőtt kísérettel vesznek részt a túrán.
Részletes információ, online nevezés:
jaszfenyszaru.sportey.hu weboldalon.
Előnevezni a művelődési házban is lehet személyesen és telefonon
(70/630-5583). Helyszíni nevezés, rajtszám átvétel: a Rimóczi-kastély
melletti parkban, május 1. 12.30-tól 13.50 ig.
Rajt: a Rimóczi-kastély melletti parkból 14.00 – 14.30 között, folyamatos rajtoltatás. Rangsorolni azokat tudjuk, akik 17.00 óráig célba érnek! Az esemény Jászfényszaru város támogatásával valósul meg.
Főszervező a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.
Palásthy Pál programfelelős

Kultúra napja

Színház a javából
Katartikus élményben volt része annak,
aki február 25-én
megtekintette a Déryné Társulat előadását a művelődési
házban.
Szemerédi Bernadett és Havasi Péter
nagyszerű színészi
alakításával Karinthy Ferenc
Budapest ostroma alatt játszódó Gellérthegyi álmok című
darabjában megidézte nekünk
két bujkáló fiatal kapcsolatát,
az ágyúdörgésről, szirénákról
megfeledkezni akaró játékos
álmait. A darab vészjóslóan aktuálissá vált, s ettől méginkább
megérintette a nézők lelkét.

Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Országos elődöntők Jászfényszarun!
MEGHÍVÓ
A JÁSZ FÉNY VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓRA
Április 28-án, csütörtökön 15 órakor a művelődési házban tartjuk a
XII. seregszemlét, ahonnan három országos döntőbe is továbbjuthatnak a legjobbak. Idén a Táltos Világ mesemondó versenyre is várjuk a
jelentkezőket minden korosztályból!
Szeretettel hívunk, várunk minden irodalombarátot egy lélekemelő
délutánra! Várjuk a versmondók jelentkezését az intézmény honlapjain www.jaszfenykonyvtar.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu és Facebookoldalán közzétett Google űrlap kitöltésével. Minden verseny kiírása
megtalálható a www.vers.hu honlapon.
Bővebb információ: Bordásné Kovács Katalin 70/4316113

Meghívó
Parádés nótaszó
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2022.
április 23-án, szombaton 18 órakor a jászfényszarui
cigányzenészek emlékére rendezendő parádés nótaszóra.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár, Jászfényszaru
Fellépnek: Farkas Zsolt magyarnóta és cigánydal
énekes, Magyar Köztársasági Érdemkereszttel kitüntetett művész.
Kalina Enikő magyarnóta és operett énekes
Nyári László és kiváló cigányzenekara.
A műsorban magyar nóták, operettek, cigánydalok, régi slágerek, sanzonok hangzanak fel.
Belépődíj elővételben a művelődési házban és Farkas Zsoltnál (tel: 06-70/558-0095): 1.900 Ft
Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

Meghívó
Január 21-én ünnepeltük a magyar kultúra napját Jászfényszarun,
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. Az ünnepi műsort
a Szolnoki Szimfonikusok adták, amelyben válogatást hallhattak Lőrincz Judit énekművésszel, amelyben válogatás hangzott el Erkel, Bartók, Brahms, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Strauss népszerű műveiből.

Szöveg és kép: Róbel Gábor

Kedves Barátaink és Ismerőseink!
Szeretettel meghívjuk Jászfényszaru lakosságát a Szent József Szabadidőparkba, a Cigányzenész emlékműhöz, 2022. 04. 08-án 17.00
órai kezdettel a nemzetközi romanap alkalmából tartandó megemlékezésre. Ünnepi beszédet mond Glonczi Rudolf a jászfényszarui Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vers: Reményi Alexander.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Házunk tája klub hírei
Sok érdekes esemény volt az elmúlt hetekben a
klubban.
Már nagyon vártuk kiadványunk megjelenését, és
nem is csalódtunk, amikor végre kézbe vehettük.
Meghívott vendégeink is elismerően szóltak. Illés
Anita pedig még újságcikket is írt klubunk tevékenységéről. Köszönjük az elismerő szavakat!

Zsámbokon idén másodszor szervezték meg a magbörzét, amelyre a
klub képviseletében néhányan elmentünk, vittünk is magokat, hoztunk is.
Két színvonalas előadást is meghallgattunk, az első címe és témája
volt a házikerti magfogás kezdő lépései és magfogási praktikákat bemutató könyvek ajánlója, előadója Papp Orsolya volt.

Második előadó Kaponyás Ilona növényorvos volt,
aki egy rendkívül aktuális és érdekes előadást tartott Biológiai növényvédelem a kiskertekben címmel, melynek során sokszor gyerekkorunkban éreztük magunkat,
hiszen sok hagyományos, még nagyszüleink által is
használt eljárást ismertetett. Nincs új a nap alatt!

Hagyománnyá vált klubunkban az európai kitekintés sorozatunk
keretében, hogy az éppen soros EU-elnökséget betöltő országgal kicsit
közelebbről is megismerkedünk. Idén, az első félévben Franciaország
igyekszik a nehéz körülmények ellenére ellátni ezt a feladatot. Most
meghívtuk klubunkba Bali Istvánt, akinél nagyobb barátja a franciáknak biztosan nincs megyénkben, s akinek egy kiváló könyve is megjeNagyné Kiss Mária klubvezető
lent ezekről a kapcsolatokról.

A könyvbemutató fotóit Nagy Ildikó készítette. A magbörzéről Nagyné Kiss Mária készített fotókat

Egészség a lélek kapuján át
Annak idején, amikor elkezdtük szervezni a harmadik egészségnapunkat, és lázasan dolgoztunk a 2020-as programok előkészítésén,
számunkra még csak médiahírnek számított a koronavírus, és Vuhan
a Föld nagyon-nagyon távoli pontjának tűnt. Aztán hamarosan kiderült, hogy ez a kínai város nagyon is közel van hozzánk és az egészségnap az év egyetlen olyan
rendezvénye lett, ahol az érdeklődők ott lehettek velünk
a valós térben, hiszen a járvány pár nappal később Magyarországon is berobbant, és
hirtelen megváltozott a világ.
2021-ben már meg sem hirdethettük rendezvényünket.
Két évvel később – ez évben – is csak reméltük, hogy
az előkészületekbe befektetett
sok tervező és szervező munka végül megtérül, és 2022.
március 5-én lebonyolíthatjuk
az Egészség a lélek kapuján át
rendezvényünket.

Istennek legyen hála, sikeresen le tudtuk bonyolítani!
Azonban a történettel kapcsolatban nem tudtuk felvázolni azt a szép
ívet, hogy 2020. évi egészségnapunkat követően – paradox módon –
fellángolt a Covid járvány a 2022. évi egészségnapunkra viszont megszűnt és az élet visszatért a régi nyugodt medrébe. Mert fenyegetően
még mindig itt lebeg
felettünk, és ráadásul itt
tombol mellettünk egy
szörnyű háború is. Így
az élet nagyon ráerősített azon döntésünkre,
miszerint dr. Bagdy
Emőkét, a pszichológiatudomány kandidátusát
hívtuk meg rendezvényünk fő előadójának,
aki a következő címen
tartotta meg előadását:
Talpon maradni Covidválság idején. Az előadást több mint százan
(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
nézték és hallgatták meg. Érezni, és szinte tapintani lehetett, ahogyan
oldódott a jelenlévők szorongása és feszültsége az elhangzott mondatai
következtében. A közönség vastapssal fejezte ki köszönetét az előadás
végén.
A hallgatóság jelentős része az egészségdélután további programjaiba is bekapcsolódott. Sokan mentek el a vércukor-, vérkoleszterin-,
vérnyomás-, testsúly-, testmagasság-, testzsírszázalék-mérés, valamint
szürkehályog-szűrés, látásvizsgálat állomáshelyeire.
További sikeres egészségprogramjaink voltak még: Személyes konzultációs lehetőség Sándorné Buda Ildikó dietetikussal; Anyajegyszűrés dr. Dóka Andreával; Talpreflexológia-masszázsterápia.

Vendégünk volt Kucsa Gábor reflexológus – masszőr. Aromaterápiás természetes megoldások a hétköznapi kihívásokra Barna Alexandra Doterra Wellness tanácsadóval; Bio-well energiafelmérés és Krono
genetikai elemzés dr. Ördögné Vecsei Katalinnal; Grafológiai gyors
elemzés Bánszki Ildikó grafológussal. Sokan várták és sokan mentek
be Simon Júlia „gyógyító hangszerek” kiscsoportos foglalkozására is.
Sipos Angéla önismereti tesztekkel és kártyavetéssel várta az érdeklődőket.
A művelődési ház munkatársai ezúton köszönik meg Fózer Tiborné
Marika, Kollárné Dobák Marianna, Csizmadiáné Rubint Mária, Csizmadia Csilla, Bugyik Zsófia, Bakos Zita és Kovács Adél védőnőknek
a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában végzett nélkülözhetetlen munkáját.
Palásthy Pál programfelelős
Képek: Glonczi Rudolf

Márkus Máriának emléktábla
közadakozásból
Márkus Mária (1897–1979) a település első óvónője Márkus János
(1863–1929) és Simon Szidónia (1861–1938) gyermekeként 1987.
szeptember 16-án látta meg a napvilágot. Édesapja Pásztón kezdte a
tanítói pályáját, 1890-től Jászfényszarun tanított. Itt alapított családot. 1914-től 1926-ig, nyugdíjazásáig volt igazgató-tanító. A családi
sír a Szent Kereszt temetőben volt. A lakóházuk a Hunyadi János út
jobb sarkán, a Szabadság úttal párhuzamosan állt.
Márkus Mária óvónői oklevelét
(69/1919) 1919. október 16-án a
budapesti VII. kerületi Magyar Királyi Állami Óvónőképző Intézettében
szerezte. Kisdedóvónőképző-Intézetet
1837-ben alapították Tolnán, és
1843-ban került Pestre. Az eredetileg
egyesületi fenntartású intézet 1917ben került állami fenntartás alá.
Szolnok vármegye tanfelügyelője
engedélyezte Márkus Mária óvónőnek magánóvoda létesítését Jászfényszaruban. „… ezennel engedélyt adok
arra, hogy Jászfényszaru községben
magán jellegű kisdedóvodát állíthasson
Márkus Mária 77 évesen
és tarthasson fent… Szolnok, 1934.
1974. augusztus 13-án
február 26-án.” A magán óvoda tény-

legesen 1934. április 23-án nyílt meg.
Márkus Máriát 1939. január 1-től kinevezik helyettes állami óvónőnek, majd 1939. május 16-án állami segédóvónőnek. Rendes állami
óvónő 1941. január 4-től. Az óvoda állami kezelésbe való vétele 1948
évben történt, az óvónő számára ez kedvező volt, mert a fenntartási
költségek ezen túl nem őt terhelték. 1956-ban nyugállományba vonult.
A magán óvoda több helyen működött. Legelőször az édesapa Márkus János igazgató tanító családi házában alakították ki az óvoda helyét. 1942-ben Kispál István, a mai posta melletti sarkon lévő házának
(kínai üzlet helyén állt) egy részében volt. Az állami óvoda a volt jegyzői házból a Kossuth Lajos út 2. az iskola mellett került kialakításra,
amely többszöri bővítéssel az új óvoda átadásáig működött.
Márkus Mária hivatalosan 22 évig foglalkozott a kis gyermekek
iskolai előkészítésével.
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége kezdeményezi, hogy
a település első óvónőjének emlékét az óvoda falán elhelyezett táblával is örökítsük meg az utókor számára. Szülei, testvére Ödön
községházi tisztviselő és saját sírja rátemetés folytán a Szent Kereszt
temetőben már nem található meg.
Szüleink, nagyszüleink egyrészét magán, majd az állami óvodájában
nevelte, aki teheti iránta történő tisztelet, illetve a nemes cél érdekében anyagi lehetőségéhez mérten támogassa a kezdeményezést.
Az adományt az emléktáblára Takarékbank Zrt. Jászfényszarui (Szabadság út 1.) kirendeltségen vezetett a FÉBE Számlájára: 6950014910382075 utalhatja vagy befizetheti illetve nyugta ellenében a Város
Értéktárban Tóth Tibornál is megteheti.
Az egyesület az emléktábla avatását 2022. szeptember 3-án tervezi. Az adományozók nevét közzétesszük.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Amatőr szkanderverseny
HAGYOMÁNYTEREMTŐ CÉLLAL HIRDETJÜK MEG A MÁJUS 1-JEI AMATŐR SZKANDERVERSENYT.
Helyszíne a Rimóczi-kastély melletti park, lebonyolítását a Pagodában tervezzük.
A versenyre a helyszínen 12:30-tól lehet nevezni férfi, női, gyermek és ifjúsági kategóriában.
A verseny kezdete: 17:30
Eredményhirdetés 19 órakor a nagy színpadon.
A versenyt levezeti: Kelemen László többszörös szkander magyar bajnok és korcsoportos világbajnoki ezüstérmes versenyző.
Palásthy Pál programfelelős
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Színjátszó vagyok Jászfényszarun – 3.
A hétköznapi életben nem járunk össze egy baráti társaságba, más a
világnézetünk, a politikai hovatartozásunk, más a korosztályunk, de
ott a próbákon együtt EGYEK VAGYUNK. Egy a célunk: közösen
létrehozni valami jót, ami másoknak is örömére szolgálhat. Ebben a
folyamatban gyógyul a lelkünk, feltöltődünk pozitív energiával, ezért
nem bírjuk abbahagyni, mert nekünk ez már drog. A jelenlegi tagjaink, mondhatni ezzel a hasonlattal, sokan visszaeső drogfüggők, mert
a fészekrakás és a kisgyerekes szülői korszak után újra visszatértek a
színjátszáshoz. Ma már nagyszülők, de fiatalos lendülettel játszanak
a fiatal színjátszókkal. Van, aki egész családjával színjátszik, hozza a
gyerekét, unokáját a próbára, így száll apáról fiúra a hagyomány. Idén
húsz aktív játszónk, de még több pártoló tagunk van, akik rendezvényeinken, kirándulásainkon velünk tartanak.

Móricz Zsigmond: A Zördög (Más címen Dinnyék, újra és újra előbukkanó alapmű.)
Tamási Áron: Énekes madár (Talán az első legértékesebb színdarabválasztás, ARANY minősítés.)
Az alkohol öl (Parádés kabaré, édesanyám is szerepelt benne.
BRONZ)
Háry János kalandjai (Gyönyörű jelmezek, vidám történet. Édesanyám utolsó rendezése. ARANY)
Mrozek: Szerenád (Első groteszk darabunk, első saját rendezésem.
ARANY)
Mit remélsz? (Először játszottak együtt gyerekek felnőttekkel párban. ARANY)

Sásdi Sándor 8 hold föld című darabjának főszereplője Csomor Csilla volt
Az elmúlt nyáron különleges alkotótáborunk volt. Többféle pályázati forrásból tudtuk megvalósítani, s ahogy a pénz is összeadódott,
úgy a szervezők csapatmunkája által egy igazán hasznos, emlékezetes
program jött össze. Az alapkoncepció az volt, hogy legyenek együtt
a különböző színjátszó generációk (Napsugarak és fortunások), mert
e találkozásból mindenki táplálkozhat. Közös játék, szakmai tréning,
kirándulás tette ki az idő nagy részét, de emellett a korosztályok külön-külön is részesültek koruknak megfelelő programokban. Staféta
színjátszó tábornak neveztük el, mert az utánpótlás sikerén múlik a
színjátszás jövője. Intenzív élményekkel teli tréningjeink voltak, rengeteget nevettünk és sírtunk a meghatódottságtól. Én ezt a közös tábort
tartom a 2021. év legnagyobb sikerének. Egy csoport bemutatásánál
fel szokták sorolni a kitüntetéseket is, melyek gesztusai a társadalmi
elismertségnek.
Eddigi kitüntetéseink: Ifjúságért díj (Állami Ifjúsági Bizottság)
1980, Községeinkért díj 1987, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács
Művészeti díja 1990, Jászfényszaruért emlékérem 2008, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének kitüntető plakettje a városért, a közösségért
végzett kiemelkedő munka elismeréseként 2021.
A többi sikerünk, a produkcióink, amik mások által hol így, hol úgy
minősíttettek, de számunkra mindegyik sikertörténet volt. A szakmai
értékeléseken többször megemlíti a zsűri azt, hogy előadás közben
érezni a csapat összetartását, egymásra hangoltságát. Ezt az egyik nézőnk a minap úgy fogalmazta meg, hogy olyanok voltunk a színpadon, mint egy szerv, amely pulzálva működik tökéletes összhangban.
Ettől szebb értékelést nem kívánhat az ember. Az évek során többen
írtak a csoporttal kapcsolatos szakdolgozatot (köztük én is), feldolgozták pontos történetünket, több mint száz előadásunk címét listázták.
Most én a teljesség igénye nélkül szeretnék kiemelni az emlékeimből
néhány címet, és azt is, miért jutott eszembe:
Óz, a mi varázslónk (Mi írtuk a szövegét, én voltam a boszi, bejártuk
vele a fél világot.)
Dobozy Imre: Szélvihar (Édesapám volt az egyik főszereplő, csak
férfiak játszottak benne.)
Illyés Gyula: Tűvétevők (Többször is feldolgozott örök klasszikus,
amatőrök kedvence.)

Tasnádi István: Finito (Első rímben megírt kortárs tragikomédiánk.
Imádtuk. ARANY)
Schwajda György: A rátóti legényanya (Legfrissebb abszurdunk.
Még most érik, de már ARANY)
Ezzel az új darabbal tájolunk jelenleg. A Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatásának köszönhetően kis településekre tudjuk elvinni kedvezményesen az előadást. Ha csökkennek a felkérések, akkor
tudunk elkezdeni egy új produkciót. Fellépéseinket, eseményeinket
saját Facebook-oldalunkon (Fortuna Együttes), (Napsugár Gyermekszínpad) is híreljük, ahol régi archív előadások, rendezvények digitalizált felvételeit is időnként közkinccsé tesszük. Gyűjtjük az emlékeket,
s készülünk az 50 éves jubileum megünneplésére.
Személyes emlékeimen keresztül ide-oda cikázó gondolataimmal
szerettem volna bepillantást nyújtani a fényszarui színjátszás életébe,
mely bizonyosan sokban hasonlít más településeken működő csoportokéhoz. Lehet, hogy eszetekbe jutott néhány hasonló szituáció, felvillant ugyanaz az érzés, amiről én írtam. Petőfi Színészdalával búcsúzom:
„Mi szép, mi szép, mi szép a mi föladatunk,
Legyünk büszkék reá, hogy színészek vagyunk!”
Kovács Tímea drámapedagógus,
a jászfényszarui színjátszók művészeti vezetője

Kovács Andrásné utolsó rendezése 2014-ben a Háry János kalandjai volt
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A fényszarui művésztelepen jártam
VIII.
Mátyássy Gábor festőművész, a hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola pedagógusa immár 33 éve. A
Debreceni Tanítóképző Főiskolán végzett rajz szakon, azonban részt
vett több képzésen is. Tanult médiaismeretet, hon- és népismeretet,
művészettörténetet és erkölcstant is.
A Jászfényszarui Művésztelep alapító
atyái közé tartozol, állandó tagja vagy a
művésztelepnek. Mi vonz mindig vissza?
Milyen alkotó közösségben érzed jól magad?
A szívélyes szeretet, amit itt kaptunk.
Minden alkalommal úgy fogadtak minket,
mint a kedves távoli rokonokat. Emlékszem, mikor polgármester asszony reggelente munkába menet beszaladt hozzánk,
megnézte, ki hogy halad, és mindenkihez
volt egy-egy kedves szava. A művésztelep
a nyílt napokon kívül is nyitott volt. Bárki
bejöhetett, és be is jöttek, érdekelte a fényszarui lakosságot az, hogyan és mit alkotunk. Bugyi István odaadó
szervező képessége és széleskörű kapcsolatrendszere indította el az alkotói gárdát. A Régi Kaszinó által a csoda közel tudott menni a helyiekhez, hiszen itt állítottuk ki minden évben munkáinkat. Ez a vonal
jól élt, akár önálló kiállításokkal is meg lehetett jelenni az itt alkotóknak. Nem bontották le a kiállításokat az események elmúltával, az ott
ebédelők, vagy éppen egy lakodalmon résztvevők is megnézhették a
műveket. Szívesen emlékszem vissza Szilágyi Dezső barátunk tócsni
vacsoráira, az isteni boldogi lecsókra, a fényszarui csapat halászlé és
babgulyás bográcsokra, segítőink gondoskodására, Lajkó Sándor és
családja vendégszeretetére. Szintén visszatérő program lett, a nyílt
napok mellett, Lisányi Endre esztéta előadássorozata. Minden évben
ennek a közösségnek írja előadásait. Ez fontos építőkocka, mindenki
nagy érdeklődéssel hallgatja, tanul belőle.
Nemcsak részt veszel több művésztelepen, hanem szervezőként is jelen vagy a Hatvani Art Camp-en és a Jáki Művésztelepen. Miért jó
egy művésztelep, mit jelent számodra? Milyen pozitívumai vannak?
A hétköznapokban kevés szabadidő jut a kísérletezésre és az elmélyült alkotómunkára, ezért jó lehetőség egy-egy művésztelep. Ilyenkor
tíz napra kikapcsol az ember, és akár
az éves munkáinak a jó részét meg is
tudja valósítani.
Elsődleges a jó „mag”, több generáció, több műfaj. Továbbá fontos
a szerkezeti egység. Szükség van az
önkormányzat támogatására, a helyi
vállalkozókra és a kiváló művészekre, akik mindig hagynak egy a helyhez köthető színvonalas munkákat
az adott település számára. Egy művésztelepen aki akar, egyedül dolgozhat, és vannak, akik közösségben szeretnek alkotni. Ezek az emberek
összehangolódnak, szeretik, tisztelik egymást és alkotó tevékenységüket. Távoli pontokról érkeznek, vannak, akik többször találkoznak a
köztes időszakban, de néhány alkotóval csak évente adatik meg az
örömteli találkozás. Ez áthatja az egész művésztelep szellemiségét.
Mindenki nyitott az érkező fiatalokra, mindenki beszélget a másikkal.
Fontosak a menet közbeni szakmai „értekezések”, a mesteri tanítások.
Egy művésztelepen részben korlátlan tér és idő áll a rendelkezésünkre. Mindig meg kell határozni a művésztelep tematikáját. A Hatvani
Art Camp a testvérvárosok találkozója, célja, hogy nemzetközi szinten
emberi kapcsolatok alakuljanak ki, megismerjük egymás értékeit, és
a „messziről jött” alkotók megörökítsék a település nevezetességeit. A
Jáki Művésztelep koncepciója az egyházi nemzeti értéket, a megújuló
apátsági templomot a kortárs képzőművészet eszközeivel megörökíteni, hírnevét visszahozni a méltó helyére a köztudatba. A Jászfényszarui
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művésztelep résztvevői közül idén már nyolcan csatlakoztak hozzánk.
Sok az apró kapcsolódás, vannak csere meghívások.
A művésztelepeken mások a célok, de a koncepciók nagyon hasonlóak. Ez értékteremtés és reklám a településeknek, kiváló alkotói kihívás
a művészeknek. Fontos cél, hogy megőrizzük a helyi értékeket és áttükröztessük saját alkotói folyamatainkon.
A festészeten kívül milyen műfajban alkotsz még? Milyen témák foglalkoztatnak?
Az ősi jelkultúránk 21. századi adaptálását, a mai technikákkal történő bemutatását tartom fontosnak. 81 százalékban fejben dolgozom,
de a megvalósítás a sok fázisú egyéni technikám miatt sok időt vesz
igénybe. Arra törekszem, hogy minden kép direkt vagy rejtett mondanivalója leolvasható legyen szimbólumrendszerekből.
Az országos és nemzetközi szakmai pezsgésbe hogyan kapcsolódsz be,
hol mutatkozol be munkáiddal?
Önálló kiállításokat nem vállalok, csoportos kiállításokon szoktam
részt venni munkáimmal. Bár az eltelt évtizedekben több száz munkám
készült, szerencsémre nincs annyi anyagom, hogy egy önálló kiállítást
tudjak létrehozni. Azért érdekes lenne együtt látni az anyagot… Elegendő számomra, hogy a művésztelepi kiállításokon megjelenek az ott
készült munkáimmal, és az a tudat, hogy sok családi és közösségi teret
gazdagítanak alkotásaim. Földvári Dorottya · Fotó: Jenes Fruzsina (1)

Édesapám a példaképem
Több alkalommal hallottam egy kisfiúról, aki a Jászfényszarui Iglice
Gyermeknéptánc Együttesében táncol, s akinek egy komoly hobbija
van: a motorozás. Versenyekre jár, és sok szép eredményt ért már el. A
kedves újságolvasóknak szeretném bemutatni őt.
Zámbó Benjamin 2013. március
15-én született Kistarcsán. Jászfényszarun lakik a testvéreivel és szüleivel.
Z. B.: Már óvodás koromtól motorozok, édesapám, aki az edzőm is,
12 évig versenyszerűen motorozott,
de sajnos komoly balesetet szenvedett, így nem tudta tovább folytatni
a versenyzést. Az ő intelmeire odafigyelek, és betartom, amit mond.
G. R.: Úgy látom, te örökölted
motorozás szeretetét neked kell tovább vinned a Zámbó hírnevet.
Z. B.: Így van, én elhatároztam, mindent megteszek a motorsport érdekében. Az első versenyemen egy kicsit izgultam, mert sokan álltunk
rajthoz, de amikor ránéztem a szüleimre, láttam, milyen büszkék rám.
Megfogadtam, mindent elkövetek, és betartom apám tanácsait. Meg
is lett az eredménye, mert sok versenytársamat magam mögé utasítottam, és felállhattam a dobogó harmadik fokára.
G. R.: Azóta sok versenyen indultál, és egyre hozod az eredményeket.
Z. B.: Igen, Dómban, Kisújszálláson, Ácson, Bugyin, és még sorolhatnám, majdnem mindenhol felálhattam a dobogóra. Apám mindig
megemlítette Pető Ádámot, akinek az emlékhelye itt van Jászfényszarun, ahol én is edzeni szoktam. Amikor versenyem van, előtte kimegyünk edzeni, és én kérem az Istent, vigyázzon rám, mert nem akarok
megsérülni. Ez a sport veszélyes olyannak, aki fél a motortól.
G. R.: Benjamin, köszönöm, hogy e titkot megosztottad velem.
Volt-e úgy, hogy érezted azt, hogy az Isten ott van veled?
Z. B.: Igen, mert volt egy nagy bukásom Jászfényszarun, és kórházba
kerültem, de hamar felépültem, és újra motorra ültem.
G. R.: Édesapád említette, most jelenleg egy KTM 50 köbcentis
motorral versenyzel.
Z. B.: Igen, de hamarosan kinövöm, és egy nagyobb KTM motorral
fogok versenyezni, Langer Motorsport Zomba egyesületében. Most
készülünk egy nagyon fontos versenyre, ami Piliscséven lesz, és várhatóan nagyon sok versenyző fog rajta részt venni.
G. R.: Megköszönöm az őszinte beszélgetést. Azon legyél, hogy a
Zámbó Benjamin név legyen ismert a motorsport világában. Nagyon
sok sikert kívánok, hogy Jászfényszaru lakossága büszke legyen rád!
Riportot készítette: Glonczi Rudolf
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Bedekovich a Líceumban
Id. Bedekovich Lőrinc kéziratos térképeiből nyílt válogatás az
egri Líceumban 2022. február 16-án, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtárában. A különleges tárlat a földmérő, vízépítő mérnök születésének 270. évfordulója tiszteletére
készült. A kiállítás a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára együttműködésének köszönhetően érkezett
Egerbe.
Az eseményen dr. Pajtókné dr.
Tari Ilona, az egri felsőoktatási
intézmény rektora bevezetőjében elmondta, hogy az egyetem
célkitűzései között nagyon fontos szempont a közösségépítés,
a szemléletformálás, valamint az
értékfelmutatás csakúgy, mint a
népfőiskola tevékenységében. Érzései szerint ugyanezek jellemezték id. Bedekovich Lőrincet is, akinek a térképeit a könyvtárba látogatók most megismerhetik – hangsúlyozta. Azt is hozzátette, hogy az id.
Bedekovich Lőrinc által rajzolt térképek rendkívül nagy igényességet,
mérnöki pontosságot mutatnak, mindemellett a művészi megvalósítás
az elhivatottságát és az egyedülálló szépérzékét sejtetik.
Ezt követően Kovács Béláné Pető Magdolna, a jászfényszarui
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke kiemelte, megtiszteltetés, a mérnök életművéhez méltó a hely, az intézmény, hiszen
a mérnök több szállal is kötődik Egerhez. Rózsa Sándor történész a
Történelemtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa előadóként elmondta, hogy kutatási területe volt az árvízmentesítés, kun
települések, mégis új, eddig kevéssé ismert területre kapott rálátást.
Áttekintett iratokban annak lelte nyomát, hogy a Bedekovich fiúk
líceumi tanulmányokat is folytathattak itt Egerben. A tárlatot, a geodéta gazdag életútját Horváth Gergő, a Magyar Nemzeti Levéltár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese
ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A rendezvényt követő beszélgetések pedig rávilágítottak arra, hogy a helytörténeti és a Bedekovichkutatások során számtalan új ismeret kerülhet a felszínre, az egyetem,
a könyvtárak, a levéltárak polcain gazdag eddig részletesen fel nem tárt
iratanyagok vannak.
Köszönettel tartozunk a tárlat befogadásáért, a közreműködő segítségért az intézmény munkatársai felé: Oszlánczi Krisztina főigazgató Tittel Pál Könyvtár, Gál Tibor főigazgató-helyettes, Laskay Anna,
szaktájékoztató, Magi Magdolna könyvtári koordinátor és a további
munkatársaknak, akik az előkészítés, lebonyolítás során és a médianyilvánosságban közreműködtek.
Az esemény a levéltárak, az intézmény, a város, a megye hírportáljain, az Eger TV és az M5 csatornán, a népfőiskola honlapján, közösségi
oldalain kapott nyilvánosságot. A kiállítás március 16-ig tekinthető
meg Egerben, az egyetem Tittel Pál Könyvtárában.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Fotók: Kovács Béla, Szántó György
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Gödöllőre érkeztek
a Jászság madarai
A tavasz hírnökeként 2022. február 27-én Madárlesen a Jászságban címmel Gödöllőn a Civil Házban csoportos kiállítással mutatkozott be a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Idén 18
éve, hogy összefogva másokkal – dokumentáló jelleggel vagy csak
a fotóművészet varázserejével – tematikus fotókat mutatnak be az
érdeklődőknek.
A megjelenteket Tóth Péter házigazda, a Duflex Fotográfiai Stúdió
elnöke fogadta. Köszöntőt Bajkó Norbert alpolgármester mondott,
aki kitért a természet szeretetére, s hogy megtisztelő és fontos számára
a civil eseményeken való részvétel. A megnyitó gondolatokat Danis János (Duflex) és Szűcs László (Foto Natura) mondta el. A Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság részéről Kovács Béláné Pető Magdolna
köszöntötte a megjelenteket. Gitáron közreműködött Simon Viktória.
A Madárlesen a Jászságban c. kiállítás tervezője, szervezője Pető
István (Jászfényszaru) AFIAP fotóművész, aki a saját alkotásai bemutatása mellett felkérte a természetfotózásban kedvét lelő ismerőseit,
hogy közösen mutassák be a lencsevégre kapott jászsági madárvilágot.

Így láthattuk Varga József (Jászapáti) alkotásait. Az általa működtetett Mr. Bene Madártani Szabadidő Központ keretében több lest is kialakított, amelyek remek lehetőséget nyújtanak a madarak fotózására.
Szűcs László (Budapest) a Foto Natura Természetfotósok Egyesületének elnökhelyettese. A szervezet a természetszerető és óvó, azt művészi szinten megörökítő „művészlelkek” baráti közössége. Ács Dávid
(Jászfényszaru) amatőr természetfotós életét egy ajándékként kapott
egyszerű kompakt fényképezőgép indította el, ő is a jászsági lesen Varga József Mr. Bene Madártani Szabadidő Központjában „nevelkedett”.
Danis János (Gödöllő) – Duflex Fotográfiai Stúdió művészeti vezetője, EFIAP/p fotóművész. A fotósok mindegyike a madárfotózás élményét a jászsági lesen tudta igazán elmélyíteni, a cserkelés (természetben
járás) mellett – megfordultak már a madáritatós lesnél, ahol a kiállítás
remekművei is készültek.
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület ernyőszervezetként működik a Szabadság úti székházban, tömöríti a gödöllői érdekeltségű civil
szervezeteket abból a célból, hogy egységesen léphessen fel a különböző döntési és érdekérvényesítési helyzetekben. Ezen túl működteti
az egyre keresettebb Civil Házat, koordinálja annak használatát, és
nagyszabású közös programokat szervez a kapcsolatok kiépítése, szorosabbá fűzése céljából. Arra törekednek, hogy a szereplők között partneri kapcsolat és kommunikáció legyen, és értékké váljon a társadalmi
felelősségvállalás, valamint az aktív állampolgári részvétel. Az egyesület
28 tagszervezettel, egyéni taggal működik, a Civil Házban a sokszínű
foglalkozások mellett egész éven át kiállítási lehetőséget is biztosítanak, amelyet Duflex Fotográfiai Stúdió koordinál.
A Gödöllői Civil Kerekasztal és a Civil Ház képviseletében együttműködést, kölcsönös tapasztalatcserét terveznek a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társasággal, így hamarosan Jászfényszarura látogatnak a
„gödöllői Civilek”.
Az eseményről tudósított a Gödöllő NETTV https://www.facebook.
com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1077538166435225
Kép, szöveg: Kovács Béla
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A civilekért
25 éves a civilek napja. A közelmúlt több olyan programjáról adunk
tudósítást, amely a sokszínű civil szektor érdemi létét, elismertségét
is erősíti. „Hatalmas erő rejlik a polgárok önálló kezdeményezéseiben”
hangoztatta a miniszterelnökséget vezető miniszter az „Új kihívások
a civil szervezeti tevékenységben, perspektívák és lehetőségek” témakörben rendezett országos Civil Konferencián Budapesten, amelyre
2022. február 4-én, a Civilek Napja programsorozat keretében került
sor. Bemutatkoztak a civil központ hálózat megyei irodái – közöttük
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
is, az ország társadalmi munkát végző civil szervezetei, valamint átadták az Értékteremtő Közösségekért díjakat.
Az eseményen Jász-Nagykun-Szolnok megye közel 900 civil szervezetét, csoportját tíz meghívott szervezet, közöttük a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság képviselte. Az elhangzott előadások, bemutatók
révén az élet számtalan területéről ismerhettünk meg olyan kezdeményezéseket, amelyek egytől egyig elismerésre, követésre méltóak, és jó
gyakorlatként minták lehetnek. Ma
sem tudnánk ennél aktuálisabbat:
„Mi, magyarok, jólelkű nép vagyunk;
a bajban, a veszélyben hatalmas erővel tudunk összefogni” – jelentette
ki a köztársasági elnök felesége, aki
beszédében számos példával mutatta be és méltatta a civil szervezetek
és önkénteseik által végzett karitatív munkát és helytállást. „Azok a
civilek, akik felismerik az emberek, a
közösségek életét nehezítő tényezőket,
azért dolgoznak, hogy ezekre konkrét
A civil irodák tablói előtt Kovács
megoldások szülessenek.”
Fontos a közösség építése, erősí- Béla felnőttképzési munkatárs,
Bedekovich népfőiskola
tése. „Csak erős közösségek tudnak
megmaradni a változó világban. Ha
nem közösségekben növünk fel, a gyökereinket veszítjük el” – gondolatok
a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárától, aki ismertette: a Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) forrásait 2022-re a négyszeresére emelték, az érintettek támogatási lehetőségeit növelő városi és falusi civil alapot hoztak létre. Az
SZJA 1% fel nem ajánlott részét automatikusan a NEA-hoz juttatják
el. Azt is sikerként könyvelte el, hogy a civil ügyekkel kapcsolatos ismereteket immár két felsőoktatási intézményben tantárgyként is oktatják. A hallgatókat szeretnék megismertetni a civil szervezetekkel, a
civilséggel, felhívják figyelmüket a tevékenységük fontosságára, amely
hiánypótló, sokszor terhet vesznek le az állam vagy az önkormányzatok
válláról, és helyben nagy segítséget tudnak nyújtani a munkájukkal.
Három éve alapították az Értékteremtő Közösségekért díjat, amelyet ebben az évben a Majosházai Hospice Ház alapítója, valamint a
Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület kapta. Több szervezet
bemutatására és kerekasztal-beszélgetésre is sor került az egész napos
rendezvény keretében. Mindezekről a népfőiskola közösségi oldalain
is olvashatnak az érdeklődők. A nap mindenkit megérintő felejthetetlen élménye volt, amikor
délelőtt Reviczky Gábor
mondta el Radnóti Miklós: Nem tudhatom versét.
Délutáni programként a
Debreceni Hajdú Táncegyüttes fergeteges táncai
és Schwartz Zoltán vezetésével a Kis Virtuózok
Alapítvány kamara hangversenye színesítette a renMészáros Ágota,
dezvényt.
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kovács Béláné
Civil Közösségi Szolgáltató Központ
Pető Magdolna
szakmai vezetője
Bedekovich Lőrinc
elismerő oklevelet vehetett át
Népfőiskolai Társaság

Önkéntességről,
nem csak a civilek napján
Február elseje a civilek napja Magyarországon, ennek kapcsán országszerte munkájukra, tevékenységükre szeretnénk felhívni a figyelmet. Szerveztek kiállításokat, konferenciákat, fórumokat a civilek
aktív résztvevőivel és a Civil Kerekasztal soros ügyvivőivel, vagy műhelymunkákat egy-egy kiemelt témában szintén a civilek bevonásával.
A Jászberényi járásban az önkéntességről tanácskoztak.
Életünk része
Az önkéntesség szinte kivétel nélkül mindenkit megérint – napjainkban különösen aktuálissá váltak a felajánlások, adományok. Nincs
olyan személy, aki ne találkozott volna már életében segítőként, önkéntesként, felajánlóként vagy fogadóként e témával. Jó azért tudni,
hogy nem tartozik ide pl. a „kötelező” önkéntesség, mint a fiatalságunk idején több formában ismerhettük pl. az őszi betakarításra „vezényelt” diákmunka (szüret, almaszedés, gyümölcs-csomagolás). A kaláka – az oda-vissza segítés (baráti vagy családi körben), hobbi éneklés
(de az ott kapott felajánlás igen), az önkéntes tűzoltó mozgalom, az
iskolai közösségi szolgálat vagy a közérdekű munka (bíróság rendeli el)
szintén más körbe tartozik. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa 2021. április 1-től valósítja meg a Jász-NagykunSzolnok megyei civil szervezetek kapacitásainak fejlesztése az önkéntesség területén című, NEAO-KP-1-2021/8-000316 azonosító számú
programot, melynek célja az önkéntesség, mint civil szervezeti kapacitásainak fejlesztése, erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A
Jászságban 2022. február 3-án került sor az információs workshopra,
amely online, ZOOM alkalmazáson keresztül zajlott, és a Bedekovich
népfőiskola is résztvevője volt. Az önkéntesség téma örök, visszatérő,
aktuális helyi, országos és nemzeti téren egyaránt, tanácskoztunk és
tudósítottunk már erről korábban is. A 2021-ben indult Önkéntes
Szemle 1-4. lapszámai bőséges és sok új, érdekes információt is adnak:
https://www.onkentesszemle.hu/korabbi-szamok/ Érdemes figyelni –
ahogyan tesszük ezt most is - a szervezetek tájékoztatását és az önkéntességre, a segítségnyújtásra történő felhívásokat szűkebb, tágabb környezetünkben egyaránt. Legyünk azért kellően körültekintőek, óvjuk
egymást (és magunkat is) a visszaélésektől.
Kinek adományozzunk? Kinek ne? Mire figyeljünk az adományozás során?
Magyarországon nem fordul elő tömeges mértékben visszaélés, de
figyeljünk oda, legyünk felelős adományozók, kellően körültekintőek,
óvjuk egymást (és magunkat is) a visszaélésektől.
Hogyan tudjuk mindezeket elérni?
Olyan dolgokat adományozzunk, amire tényleg szükség van: az adományozás nem lomtalanítás! Ellenőrizzük az (utcai) adománygyűjtő
személyt: az adományt gyűjtő civil szervezet nevében eljáró személy
(legyen az a szervezet munkatársa vagy az adománygyűjtésre felkért
közvetítő) köteles igazolni magát és a szervezetet. Főként, ha nem ismerjük személyesen is az illetőt. (Rendelkeznie kell egy felhatalmazással, melyet a szervezettől kapott, és egy törvényszéki nyilvántartásból
származó hiteles kivonattal. Az adományt gyűjtő szervezetnek, illetve
a nevében eljáró személynek tájékoztatnia kell az adományozót arról,
hogy mi az adománygyűjtés célja, és hol tud az adomány felhasználásáról tájékozódni.) Ismerje meg a szervezetet! Nézzen utána, keresse
meg például interneten! Ha van, nézze meg a weboldalát, céljait! A
nonprofit.hu szervezetkeresője jó kiindulási pont lehet. Válasszon etikus adománygyűjtőt: az atlathatosag.eu weboldalon szereplő szervezetek aláírták az Etikai Kódexet, és vállalták, hogy minél átláthatóbbá teszik a működésüket, többek között a saját weboldalukon is ismertetik,
mire gyűjtenek, valamint gazdálkodási és egyéb dokumentumokat is
megjelenítenek. Kérjen visszajelzést adományáról: mind a civil szervezeteknek, mind pedig az adományozóknak hasznos, ha információt
adhat és kaphat egy-egy cél eléréséről.
Különféle módokon is adományozhat: bankkártyás fizetéssel, telefonon, csekken, átutalással. A lényeg, hogy legyen tudatos adományozó.
A hosszú távú kapcsolat az adományozó és a szervezet között biztosíték, hogy Ön is részese lehessen egy jó ügynek.
Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Utcaneveink nyomában (34. rész)
Wesselényi Miklós út (Jászfényszaru 2013-ban
kiadott térképén megtalálható: F2)
Az út az 1963-as osztás során jött létre, és Kállai
Éva (1917‒1957) kommunista aktivistáról nevezték el, aki 1956-ban a forradalom alatt Budapesten a pártház ostromakor kiugrott az ablakon, és
féléves szenvedés után meghalt. 1991-ben felmerült, hogy Szív utcának nevezzék át. Mai nevét
1992-ben kapta. Wesselényi Miklós (1796‒1850)
Erdélyben Zsibón született idősebb báró hadadi Wesselényi Miklós és
nagyajtai Cserey Heléna gyermekeként. Tanulmányait, a kor előkelő
nemesi ifjaihoz hasonlóan, otthon végezte. Wesselényi már gyermekkorában sokat lovagolt és sportolt. Legendás fizikai erejét pedig édesapjától örökölte. Gróf Széchenyi Istvánnal 1821-ben Franciaországban és Angliában járt tanulmányúton. Részt vett a Nemzeti Kaszinó
megalapításában, és az első vívókör létrehozásában. Mivel családjának
Erdélyben voltak a birtokai, ezért a magyar országgyűlésben nem vehetett részt, de Szatmár megyében birtokot vett, és így az 1830-as pozsonyi országgyűlésben már jelentős szerepet játszhatott. Wesselényi
vezérszerepét maga Széchenyi István próbálta egyengetni. Wesselényi
Miklós 1833-ban kiadott Balítéletekről című művével viszont kivívta Metternich kancellár haragját. Birtokain felszabadította a jobbágy
lakosságot, és tanfolyamokon taníttatta a korszerű földművelésre és
állattenyésztésre. A selyemhernyó tenyésztésben is nagy érdemeket
szerzett. Nevéhez fűződik Erdély első óvodájának a megalapítása. Az
1838-as pesti nagy árvíz során tanúsított hősies embermentő tevékenysége miatt Vörösmarty Mihály verset írt róla, és ő nevezte elsőként „árvízi hajós” néven. Az osztrák kormányzatot ért bírálata miatt viszont
ebben az évben perbe fogták (védője Kölcsey Ferenc volt), 1839-ben
börtönbüntetésre ítélték, és szembetegsége súlyosbodott. 1840-ben
amnesztiával szabadult, és zsibói birtokára tért vissza, de hamarosan
megvakult. 1845-ben házasságot kötött ápolónőjével, Lux Annával,
akitől három gyermeke született, de számos törvénytelen gyermekét
is támogatta. Wesselényinek 1848-ban jelentős szerepe volt Erdély és
Magyarország uniója megvalósításában. Emlékét többek között Jókai
Mór: Egy magyar nábob című művében Szentirmay Rudolf alakjában
őrizte meg. Árvízi hősiességére pedig a pesti ferences templom falán
látható emlékmű emlékeztet.
Zöldfa utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: E4)
Az utca az Alvég Újtelep részeként a 20. század elején kezdett kialakulni. 1912-ben már lakott hely volt.
Az utca nevet 1951-ben kapott. Az elnevezés általában fogadók és kocsmák esetében ma is elterjedt.
Zrínyi Miklós út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: F2)
Az út az 1963-as osztással jött létre és Zrínyi Miklósról nevezték el. Viszont nem egyértelmű, hogy melyik Zrínyi Miklósról: (IV.)
Zrínyi Miklós (1508 k‒1566) várkapitányról
a szigetvári hősről, vagy dédunokájáról (VII.)
Zrínyi Miklós (1620‒1664) hadvezér, költőről. A Zrínyi család horvát eredetű főnemesi
família (horvátul: Zrinski), és már a korai magyar történelemben is
számos jeles személyt adott a horvát és a magyar történelemnek.
(IV.) Zrínyi Miklós (1508 k‒1566) édesapja (III.) Zrínyi Miklós,
édesanyja pedig Korbáviai Ilona. Apja 1534-es halála után felmondta
a török részére az adófizetést. 1542-ben horvát bánná nevezte ki a
király. Frangepán Katalinnal kötött házasságából hét gyermeke született. 1560-ban pedig a cseh származású Rosenberg Évával házasodott
össze. 1561-ben elvállalta a szigetvári vár kapitányságát. 1566. augusztus 5-én Szulejmán szultán mintegy 50000 fős sereg élén Szigetvárra
érkezett. Zrínyinek 2500 fős katonasága volt. Az ostrom során hősiesen védekezett, de 1566. szeptember 7-én az égő várból kitörve lelte
katonatársaival a hősi halált.
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(VII.) Zrínyi Miklós édesapja Zrínyi György
horvát bán, édesanyja Széchy Magdolna volt.
Szülei korai halála után az árva gyermekeket II.
Ferdinánd magyar király gyámság alá helyezte,
majd a neveléssel Pázmány Péter esztergomi
érseket bízta meg. Tanult Grazban a Jezsuita
Kollégiumban, illetve Bécsben és Nagyszombaton is. Tanulmányai után családi birtokára tért,
és szerepet vállalt a török elleni hadakozásban.
Részt vett a 30 éves háborúban. 1646-ban házasodott össze Draskovich Mária Euzébiával. Első felesége halála után az
ausztriai előkelő családból származó Löbl Mária Zsófiával házasodott
össze, és négy gyermekük született, de közülük csak Ádám nevű fiuk
érte meg a felnőtt kort. 1648-ban horvát bánná nevezték ki. Zrínyi
Miklós nevéhez fűződik az 1663/64-es téli hadjárat, ami megmentette
Magyarországot az újabb török hódítástól. Zrínyi nemcsak hadvezérként, hanem költőként és íróként is kiemelkedő jelentőségű, bár magát elsősorban politikusnak tartotta. Műveit már tudatosan magyar
nyelven írta. Legismertebb műve a dédapja hősiességének emléket
állító Szigeti veszedelem című hősi eposz, amit 1645-ben kezdett el
írni. Több hadtudománnyal foglalkozó munkát is írt. Például: Vitéz
hadnagy, Az török áfium ellen való orvosság. Ez utóbbi művéből származik a ma is emlegetett mondata: „Ne bántsd a magyart!” Tragikus halála
vadászat során történt, amikor is egy megsebesített vadkan halálosan
megsebesítette. (Megdöbbentő halálát már a korban sokan merénylettel magyarázták.)
Képek címei és forrásai:
Barabás Miklós: Wesselényi Miklós portréja (1836) https://hu.wikipedia.
org/wiki/Wessel%C3%A9nyi_Mikl%C3%B3s(politikus,_1796%E2
%80%931850)
Zöldfa Jászfényszarun (fotó: FKV)
Matthias Zündt: Zrínyi Miklós a szigetvári hős https://helikonkastely.hu/
zrinyi-miklos-vagy-zrinyi-miklos/ Jan Thomas: Zrínyi Miklós költő
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Mikl%C3%B3s_
(k%C3%B6lt%C5%91)#/media/F%C3%A1jl:Jan_Thomas_
Portrait_of_Mikl%C3%B3s_Zr%C3%ADnyi.jpg
Dr. Farkas Kristóf Vince

ANNO – 1857
„… ezennel köz hirré tétetik…”
Ifj. Bedekovich Lőrinc (1788–1857) Jászkun kerületi
másodföldmérő, Jász kerületi földmérő id. Bedekovich Lőrinc
(1751–1823), polihisztor, Jászkun kerületi geometra, vízépítő mérnök
és Pruzsinszky Erzsébet fiaként Jászfényszarun született és élt. Halálát
követően a Budapesti Hírlapban 1857. december 10-én a következő
közlemény jelent meg, melyből betű szerint idézünk:
„A jászberényi városilag kiküldött cs. k. járási biróság részéről ezennel köz hirré tétetik, miszerint Jászfényszarun 1857. évi october 1-én
(anyakönyvben 2-án) végrendelet nélkül elhalálozott mérnök Bedekovics
(ch) Lőrincznek bár hol található ingó és azon koronaországban, hol az
1853-ik évi jul. 18-án kelt s ugyan az évi sept. 1-ső napján életbe lépett
csödrendtartás hatályos, létező ingatlan hagyatéki vagyonára nézve, fennevezettnek özvegye és a hagyatéki gondnok kérelme folytán, valamennyi
hitelezőinek csődülete mai napon 2990. sz. a kelt határozat által elrendeltetvén; perügyelőnek Szöllősy István jászberényi ügyvéd úr, helyettessének
Kovács Mihály szinte jászberényi ügyvéd úr, ideig. tömeggondnoknak pedig Sárossy Gábor úr jászfényszarui lakos rendeltetett.
Felszólittatnak tehát a csödrendtartás 30-ik §-a értelmében mindazon
személyek, kiket a csőd alá került vagyonhoz bárminemű igények illetnek, hogy követeléseiket a szükséges okmányokkal ellátva legfeljebb jövő
1858-ik évi január hó 28-ik napján ezen cs. k. bíróság előtt annál bizonyosabban jelentsék be: mert ellenkező esetben a netalán őket illető
tulajdon, elsőbbségi vagy zálogjogra nem tekintve, a csődtárgyalásból ki
fognak rekeszteni, s a csődtömeghezi minden igényeiket el fogják veszteni.
Egyszersmind az ideglenes tömeggondnok megerősitése vagy más gondnok,
(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)
nem különben a hitelező választmány megválasztására jövő 1858-ik évi
január 14-ik napjának reggeli 10 órája a csödrendtartás 30-ik és 43-ik
§§-a rendeleténél fogva oly hozzáadással tüzetik ki, miszerint az ezen
törvénynapon meg nem jelent hitelezők tekintetbe nem fognak vétetni.
Jászberény, nov. 26-án 1857. Cs. k. vár. kik. j.-biróság.”
A közel 170 éve alkotott jogszabály jól példázza, hogy rang és vagyonra tekintet nélkül mindenkivel egyformán jártak el, aki végrendelet és örökös nélkül hunyt el, védve ezzel az özvegy vagy esetleges
hitelezők érdekeit.
Tóth Tibor

A Líceum könyvtára
Eszterházy korából eredő Bedekovich kéziratos térképek kerültek bemutatásra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – a matematikus csillagász professzor nevét viselő - Tittel Pál Könyvtárában. Az intézmény 2011 decemberében vette fel a tudós professzor
nevét.

anyagilag támogatni őt. Tittel ennek ellenére 1824-ig Egerben maradt, matematikát és csillagászatot tanított a Líceumban, megfigyeléseket végzett.
1824 szeptemberében kerül Budára, ahol a Gellért-hegyi csillagvizsgáló igazgatója és a pesti egyetem csillagászattanára lesz. A
nehézségek ellenére elismert tudós, cikkeit külföldi szakfolyóiratok
közlik. Az obszervatóriumot a reformkor írói, tudósai, politikusai látogatják, a Gellért-hegy a magyar szellemi élet kiválóságainak rendszeres találkozóhelye lett. 1830-ban a matematikusok közt elsőként
őt sorolták be az újonnan létesült Tudós Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. Az 1831-ben kitört kolerajárványban
elkapta a kórt, amelybe augusztus 26-án (47 évesen) belehalt.
Tittel Pál könyvtárának jelentős hányada ma is hozzáférhető. Könyveinek egy része halála után visszakerült Egerbe. Két 1843-ból származó könyvjegyzék közül az egyik csillagászati és matematikai műveket
sorol fel (90 tétel) a másik jegyzék lexikonokat, szótárakat, történeti,
teológiai és nyelvészeti tárgyú könyveket vesz lajstromba (79 tétel).
Sárneczky Krisztián és Sipőcz Brigitta magyar csillagászok 2003-ban
fedeztek fel egy 4-5 kilométer átmérőjű égitestet, amely a Mars és a
Jupiter között kering, és 5.57 év alatt kerüli meg a Napot. A Nemzetközi Csillagászati Unió a kisbolygót 2010-ben Tittel Pálról nevezte el.
Az Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa 2011. decemberében hozott határozatot arról, hogy a főiskola Központi Könyvtárának új neve
2011. december 15-től Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum legyen.
Forrás: https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/tittel-pal-elete_
56bddb0fc81a5.pdf
Képek: Tittel Pál; Csillagászati ábrázolás a Líceum Dísztermének
menyezeti freskóján (Fotó: Szántó György) https://uni-eszterhazy.hu/
konyvtar/m/konyvtarunk/tittel-pal/tittel-pal-eletrajza
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc népfőiskolai Társaság

Mesél a múlt: bádogos inas lettem
Tittel Pál (1784–1831), akinek nevét egy kisbolygó is őrzi
Tittel János kádármester és Kron Margit gyermeke, Tittel Péter Pál
1784. június 28-án született Pásztón. Alapfokú tanulmányait Pásztón kezdte, a gyöngyösi ferenceseknél folytatta, végül Kecskeméten
fejezte be. 1800 őszén került az egri papneveldébe, ahol tanulmányi
felügyelőként a szemináriumi könyvtárat is gondozta. Egerben a
Bródy Sándor utca 8. számú házban gróf Sztáray Mihályné, Eszterházy püspök unokahúga gyakran látta vendégül a város szellemi életének
legjobbjait, közöttük Tittelt is. Eszterházy Eleonóra házában Tittel
írókkal, költőkkel találkozott, nyelveket tanulhatott.
Fischer István érsek nagylelkű mecénásként támogatta Tittel tanulmányait, külföldi útjait, aki 1806 őszén az egri Líceumban működő
Schola Archiepiscopalis, az Érseki Főtanoda matematikaprofesszora
lett, elméleti és alkalmazott matematikát oktatott. Az érsek 1809-ben
nevezte ki a csillagvizsgáló igazgatójává. A Líceum csillagvizsgálója, a Specula 1776-ban kezdte meg működését. Az Eszterházy Károly
püspöksége idején, Hell Miksa tervei alapján épült torony a korszak
egyik legjobban felszerelt obszervatóriuma volt.
Tittel Pál Buda, Bécs, Prága, Drezda és Lipcse érintésével 1815.
október 23-án érkezett Göttingenbe. Hat szemesztert töltött a városban, eljárt Gauss előadásaira, részt vett a kisbolygók kutatásában.
Tudományos élete révén Bajorországban, a seebergi csillagvizsgálóban is tevékenykedett, Párizsban részt vett a Francia Akadémia
ülésein, megfigyeléseket végzett a királyi csillagvizsgálóban. 1817
októberében Londonba utazott. Greenwich-ben megtekintette a
Királyi Csillagdát, fogadta őt William Herschel, az Uránusz bolygó
felfedezője, a korszak egyik legjelentősebb csillagásza. Angliai utazásáról így írt önéletrajzában: „Egyébként T. P. Britanniában annyi és oly
jelentős kedvezésben részesült, hogy az emberek iránt a legmélyebb hálát és
a tapasztalatok felejthetetlen emlékét hozta magával.” Tittel Pál európai
körútjának állomásairól útlevele tanúskodik, amelyet az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban őriznek.
1817 végén érkezett haza Egerbe. Nem volt könnyű helyzetben: a
Specula műszerei ekkorra már elavultak, és Fischer érsek sem tudta

Szakmát tanulni nemcsak iskolában lehet, sőt még a nyolc általánost sem kell ehhez elvégezni, ám kellenek a szakma elsajátításához az
ügyes kezű, hozzáértő mesteremberek, akik mellett gyakran ott vagy,
figyeled, mit és hogyan csinálnak. És ha tanulni akarsz valami érdekeset, kellő érdeklődésed is van, meg tetszik az a munka, akkor az
okos szakember meglátja benned az akaratot, és szép lassan, lépésről
lépésre bevezet abba a tudásba és gyakorlatba, amit ő már évtizedek
óta művel. Így lettem gyerekként, általános iskolásként bádogos inas.
De hogyan is kezdődött ez?
Anyai nagymamám, Dobák mama
1963-ban eladta a tanyát, és vett egy
házat a Kiss Ernő utcában, én akkor
9 éves voltam. Ma is áll az aranyos
kis ház, az iskolai szünetekben gyakran nála voltam, sőt a nyári vakációk idején is sok időt töltöttem ott.
A házától talán 50 méterre, az utca
Y-elágazásában állt Riesz Pali bácsi
háza és bádogosműhelye. Ketten vitték az ipart Veres Imre bácsival. Pali
bácsi volt az, aki az elkészített és az
épületekre kerülő bádogtermékeket,
Riesz Pál (családi fotó)
csatornákat, kémény- és ablakszegélyeket, párkányokat fel is szerelte.
De gyártottak, javítottak ők minden mást is, amit a ’60-as években a
háztartásokban használtak, és vaslemezből vagy horganyzott lemezből
előállítható volt. Csak néhány ezekből: tökgyalu, tölcsér, tepsi, szeneslapát, locsolókanna, liba/kacsa tömő, nokedli és pogácsaszaggató.
A környékről sokan oda jártak, ha valami elromlott és meg kellett
javítani: „Palikám, cinezd meg már a rocskámat, lett rajta egy lyuk”
– mondta Bözsi néni. Vagy: „-Imikén, letört a kedvenc pogácsaszaggatóm füle, meg kellene forrasztani” – panaszkodott Panni ángyi.
Gyerekként nekem nagyon tetszett a műhely élete, gyakran ott üldögéltem a lócán, és néztem a két mester munkáját. Középütt égett
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a faszenes kis kályha, benne a két hatalmas vörösréz fejű forrasztópákával, maga ez a látvány is különleges élmény volt a szemnek. De a
lemezvágás, a hajlítás, a falcolás, a korcolás, a peremezés, szegecselés
szerszámai és gépei is rendkívül érdekesek voltak egy tíz év körüli gyereknek. Meg persze az a szag is egyedi volt, amikor Pali és Imre bácsi
hozzáfogott a forrasztáshoz, sistergett a tisztító folyadék, az oldott sósav, és párolgott a szalmiáksó. Nagyon szép volt az a látvány, amikor
a forrasztóón végigfolyt két horganyzott lemez fedésénél. Tetszett az
a művelet, ahogyan a fazékon a lyukat először egy szegeccsel zárták
le, majd forrasztással fedték be, hogy többé ne folyjék ki belőle a víz.
Gyakran naphosszat voltam a műhelyben, csak ebédelni szaladtam
haza nagymamához. Így aztán Pali bácsi és Imre bácsi szép lassan
mindent megmutatott nekem a szakma fogásaiból, és be is vontak
az egyszerűbb munkákba. Először a fakalapáccsal, a lemezhajlítással
és a kisebb szerszámokkal ismerkedtem meg, aztán jött a szegecselés,
még később a kézi lemezolló, ha szabni kellett a horganyzott lemezt.
A nagy lemezvágóhoz nem engedtek, csak ők dolgoztak azon, ha táblákat kellett szabni. De a peremezőgépet rám bízták a kisebb munkáknál, főleg amikor a csatornasarokhoz a díszítést kellett megcsinálni.
Már sok mindent tudtam, és nagyon vártam, hogy a tüzes forrasztásba
is bevonjanak. 12 éves voltam, amikor eljött ennek is az ideje, először
persze kisebb dolgokról, javításokról volt szó. Megtanultam ezt is, sőt
később már a nagyobb forrasztásokat, csatornatoldásokat, fedéseket is
engedték cinezni. Persze szemük mindig rajtam volt, hogy jól menjenek a dolgok, különösen akkor, ha a nagy és tüzes pákákkal kellett
dolgozni. Nagyon megszerettem ezt a bádogosmunkát gyerekként,
leginkább magáért az alkotásért és az eredményért: hogyan lesz például a táblalemezből ablakpárkány, csatornacső vagy pogácsaszaggató.
Túlzás nélkül, most már nagypapaként is mondhatom, hogy megtanultam a két mestertől a bádogos szakmát. Nem is tudnék mondani
olyan munkafolyamatot, fogást, amit ne mutattak volna meg nekem.
És nem tankönyvből tanított a két mester, hanem szakmaszeretetből,
hozzáértésből, kifinomult gyakorlatból. Ezért később, felnőttként
nem okoz gondot, ha csatornát kell csinálnom, felszerelnem, esetleg
pótolnom, javítanom, vagy ha valamit forrasztással kell megoldani.
Beszereztem kicsi műhelyembe a legfontosabb bádogos szerszámokat
is, a lemezolló és a forrasztópáka lett a kedvencem ezekből.
De ennek a Kiss Ernő utcai Y útelágazásnak, Pali és Imre bácsi mindig nyitott ajtajú bádogos műhelyének volt egy máig emlékezetes különlegessége, ami nekem gyerekként nagyon tetszett. Ugyanis beleláttam és hallgattam a ’60-as évek életébe: egyfajta találkozó és közösségi
hely is volt a környékbeli lakóknak. Itt állt meg a postás, amikor hozta
a leveleket és a különféle újságokat, Klári néni, Vendel bácsi itt mesélte el, hogyan hízik a malacka, mikor lesz a kacsator, kapott-e esőt
a kukorica a határban, mennyi lesz a tsz-től a fejadag. Tanácsokért is
be lehetett lépni a műhelybe, és a mindennapok örömét és bánatát is
elmondhatták itt egymásnak az ismerősök.
Így lettem gyerekként a szakma minden fortélyát megtanuló
bádogosinas, köszönöm Pali bácsi, Imre bácsi!
Kép és szöveg: dr. Palla Gábor
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Olvasóklub indult
a városi könyvtárban
Fiatal felnőttek (18-45 év közötti) részvételével olvasóklub indult
könyvtárunkban. Célja, hogy jókat beszélgessünk, véleményeket cseréljünk, vitassunk meg mindazokkal a témákkal kapcsolatban, amelyek mindannyiunkat érintenek. (szerelem, házasság, gyermeknevelés,
életválságok stb.)
A beszélgetésekhez segítségül
hívjuk a kortárs magyar szépirodalmat, melyek szövegei
mind a mai élet problémáival, szépségeivel, avagy éppen
rútságával foglalkoznak. Így
egyrészt mindenki ismerkedik
a gondosan válogatott kortárs
irodalmi művek íróival, stílusával, tartalmával, másrészt rálátást kap korunk – az irodalmi
kánon által – leginkább elismert szerzőinek munkásságára.
Eddig ismerkedtünk Parti Nagy Lajos, Darvasi László, Tóth Krisztina írásaival, de terveink között szerepel Grecsó Krisztián, Háy János,
Dragomán György, Szabó T. Anna és még sok más író, költő munkája is.
A klub kéthetente pénteken ül össze 17 órától a könyvtárban, ahová
szeretettel várjuk az újonnan érdeklődőket is.
Bujdosó Katalin könyvtáros

Március 4-én közel 100 fős közönség előtt Pusztamonostoron mutatta be a Fortuna Együttes A rátóti legényanya című előadását, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatott. A darabban új szereplőt
köszönthettünk.
A kovács szerepében Márton Mihály debütált.
A jelenet fotója a próbán készült.
Bádogos szerszámok

Kép és szöveg: Katinka
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Jászfényszaru mezőváros
statisztikai leírása – 1867
Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények – A hazai állapotok
ismeretének előmozdítására címmel, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Statisztikai Bizottsága által kiadott, Hunfalvy János szerkesztette III. kötetében, mely megjelent Pesten 1867-ben (155 évvel
ezelőtt) Jászfényszaruról egy tanulmány található. A szerző Athanász
Szilárd községi orvos. A 18 oldalas írást érdemesnek tartották arra,
hogy egy országos MTA-kiadványban közzé tegyék.
Dr. Fodor Ferenc (1887–1962)
geográfus,
kartográfus–történész.: „A Jászság életrajza” című
könyvet 1942-ben adták ki, majd
a Jászok Egyesülete és „A Jászságért” Alapítvány által „A jászok
bibliájának” is nevezett mű hasonmás kiadásban 1991-ben újra
megjelenhetett. A könyv, melyet
az MTA Serbán-díjával és az Akadémiai Emlékéremmel jutalmaztak, a 478. oldalon a Jászság saját
irodalmaként a 26. pontban említi meg Athanász Szilárd írását. A
szerző a következő megállapítást
teszi: „Mint helybéli községi orvos
kiválóan figyelte meg a falu gazdasági életének minden statisztikailag
megfogható mozzanatát. Megfigyeléseit még ma is (1942) mintaszerű statisztikai dolgozatban tette közzé.
Annál becsesebb anyag ez, mivel más jász községek gazdasági életére is
lehet következtetni belőle.”
A Fodor féle könyvben szereplő irodalomról tudtunk, de kutatásaim során az írással nem találkoztam. A szerzőről, további ismertek
megszerzése érdekében, kutatásokat kell végezni. Egy biztos, 1871-től
már dr. Lédig Lajos volt a település orvosa, őt 1922-től dr. Hortáver
József követte.
Nagy siker volt számomra, mikor december hónapban a 18 oldalas
írást megtaláltam. A tanulmányt elolvasva úgy éreztem, igazi kincsre leltem. Másfél századdal korábbról hiteles és pontos ismeretekhez
jutunk. A szájhagyomány, az apáról fiúra szóló elbeszélések, tapasztalatok, a családi írásos emlékek további 150 évet jelenthetett akkor
a szerzőnek. Így már visszajuthatunk az 1700-as évek elejére. Ez a
történeti részre igaz, mert a statisztika, rengeteg konkrét számadattal
1865-re vonatkozik.
Az érdeklődés felkeltésére néhány ismert, kevésbé ismert, vagy már
ma pontosabban meghatározó történeti részből, később konkrét számadatokat is idézek a dolgozatból.
A történeti leírás a következőkkel kezdődik: „Régiségek. Az emberek
legősibb maradványa e tájon az úgynevezett Csonthalom. Ez egy régi óriási sírhalom, melyet valószínűleg az ódonkorban véres és nagyszerű csata
után halmoztak össze… A legrégibb okmány Jászfényszarun az egyházi
anyakönyv 1692-ből. Az ott följegyzett 45 szülött 900-at alig meghaladó
lakosságra mutat. A nevekből pedig kiderül, hogy magyarok és szlávok
voltak. A lakosság száma uj telepedőkkel szaporodva 10 év alatt 2000re nőtt… Utczái egyenesek, szélesek, lombos akácz sorokkal szegélyezve,
melyek mögött az egyszerű, de csinos lakházak egymástól 6-12 öl (1 öl
1,83 méter) távolságban fekszenek. A főtéren áll a templom, az emeletes
városház, iskolák, a paplak, vendéglő s kitűnőbb lakházak, több kereskedő
boltok sat.”
A szöveges bevezetés után 15 statisztikai táblázat mutatja a lakosság
összetételét, mesteremberek szakmánkénti kimutatását, a műveltség
jellemzőit, a születések számát, egyházi és világi hivatal, egészség- és
tanügy személyzetének létszámát, a birtokok összetételét, az ingatlan,
ingó (állat és pénz) állományát, a város költségeit, bevételek, kiadások
összetételét. A statisztikai adatok 1865. évre vonatkoznak.
A tanulmány végén a szerző a város költségvetését szövegesen taglalja, és útmutatást ad a következő évekre, a továbbfejlődés lehetőségeire.
Valamennyi táblázatban szerelő adat információval szolgál, hogy ele-

ink 157 évvel ezelőtt hogyan és milyen környezetben éltek.
A számomra legérdekesebb táblázatból idézek: „1865-ben Jászfényszarun 4370 lélek 1068 családban élt. 4264 lélek róm. kat., 106 lélek
héber vallású, származásra nézve magyar 4075 lélek 1016 családban,
új magyar 190 lélek 31 családban, 106 lélek héber 21 családban élt.
Foglalkozásra nézve lelkész 2 fő, hivatalnok 12 fő, tanító 5 fő, kereskedő 2 fő, szatócs 20
fő, mesterember 75 fő,
nagyobb 36 fő, kisebb 273
fő önálló földbortokos található, napszámos 500 fő,
cseléd 500 fő, czigány zenész 12 fő, koldus 12 fő. Oklevelezett egyén:
egyetemi 3 fő, óvári gazdas. intézet 1 fő. Tanuló ifjúság: egyetemen 3
fő, gymnas. 3 fő, elemi iskolás 288 fő.
A mesteremberek ekkor 3 czéhben tömörültek; 1 fő molnár, 2 fő
mészáros, 1 fő mézes bábos, 1 fő festő, 10 fő szabó, 1 fő szűrszabó, 6
fő szűcs, 12 fő csizmadia, 1 fő kalapos, 18 fő takács, 3 fő kőműves, 10
fő kovács, 2 fő lakatos, 3 fő asztalos, 2 fő kerékgyártó, 1 fő szíjgyártó,
1 fő köteles, 12 fő legények, 13 fő tanulók. Nem czéhbeli munkás; 4
fő hentes, 6 fő faragó, 5 fő halász."
Aki szeretné elolvasni az egész tanulmányt az március végétől a www.
febe.hu honlapon középen az „Értékek tárháza” szóra kattintva az
egyéb fülön találja meg Athanász Szilárd: Jászfényszaru mezőváros
statisztikai leírását. A címre kattintva jelenik meg a 18 oldalas írás.
A Városi Értéktárban önköltségi áron 300 Ft befizetése mellett az
érdeklődőknek kinyomtatva is át tudjuk adni, kérésre vidékre postázzuk a tanulmányt.
Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-honlap fejlécének a képe

Redemptio,
a jász és kun települések
honismereti lapja
A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja a XXIX.
évfolyamát kezdte el ebben az évben.
A lap kéthavonkénti megjelentetését az elmúlt
28 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta
fel, dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója, a
FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője áldozatos tevékenységének köszönhetően.
A 2022. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók
500 Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését.
Havi 30 példány értékesítését végzi.
A XXIX. évfolyam 1. szám 2022. februári 32 oldalas számából egy
kis ízelítő: Dr. Selmeczi László régész, történész: A jászok és a keresztség III. rész; Metykó Béla helytörti kutató: Jászkunsági családfák – A
jászberényi Eigen család története I. rész; Vig Márta helytörténeti kutató: Török Imre református lelkész helytörténészi munkássága Kunhegyesen (1901–1904): Csörgő Terézia ny. biológia-kémia szakos
tanár: Emlékezés régi jászberényi tanárokra XXIX. rész Az igazgatók
IV.; Dr. Bathó Edit múzeumigazgató: A Jászsági Cigányzenekar koncertje Jászberényben; A Városi Mozgótól a Lehel Filmszínházig – Száz
éves a mozifilmvetítés Jászberényben és Emléktábla a mozialapítónak,
Rigó Ferencnek; Uferné Sárközi Ágnes helytörténeti kutató: Jászberény cári, orosz emigránsai; Vass József helytörténeti kutató: Kirajzottak hírei – Tóth Gulyás Zoltán családfa.
Kérjük a jász-kun múltunkat és jelenünket figyelemmel kísérő tagjainkat, érdeklődőket, hogy 3000 Ft/év összegért fizessenek elő a kéthavonként megjelenő újságra. Egy-egy lapszám 500 forintért megvásárolható, de elő is fizethetik a Városi Értéktárban a Szentcsalád tér 12.
szám alatt Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén postán
Kép és szöveg: Tóth Tibor
juttatjuk el a lapot. 
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Sikeresen kezdte 2022-es játékos programjait a Lumina Cornu Klub
Közel két évig volt kénytelen szun�nyadni az a kreatív energia, mely a
Lumina Cornu Klub csapatát hajtja
előre. A főként szerepjátékokkal, társasjátékokkal, gyermekprogramokkal,
foglalkoztatókkal és táborszervezéssel
foglalkozó jászfényszarui csoport februárban véglegesítette 2022-es tervezett programjait, melynek már nem
állhat útjába a pandémia sem.
Az idei tervek nyitánya máris egy bátor ugrás volt az ismeretlenbe. A szervezők új versenysorozatot indítottak
el PERGŐTŰZ címmel, ami messze
állt az eddigi komfortzónától. Az I.
Lumina Cornu Országos Terepasztalos Stratégiai Verseny 10 asztalon
hívta páros versenyre hazánk WARHAMMER 40 000 rajongóit. A
páros versenyre 40 fő jelentkezett, akik két napot töltöttek a Jászság
kapujának számító településen kíséretükkel, barátaikkal.
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár támogatásának köszönhetően a versenyre, keresztül-kasul, az egész országból érkeztek versenyzők. Miskolctól Szegedig, Nyíregyházától Pécsig, sőt határon túlról, Felvidékről is érkeztek résztvevők, akik belekóstolhattak a Lumina Cornu
vendégszeretetébe. Ennek visszhangja hamar elterjedt az internet segítségével, mert a két nap kiemelt összecsapásait folyamatosan közvetítette
a „Plus one to hit” youtube csatorna. A két versenynapról több mint 13

Nehéz időket élünk…
És úgy tűnik, egyhamar nem biztos, hogy könnyebb lesz. Testi, lelki,
szellemi harmóniánk megőrzéséért naponta tenni kell.
Nagyböjtben hangsúlyosabban forduljunk a változtatás, a jó, a jobb,
az egyetemes értékek felé, a befelé fordulás felé. Ilyenkor könnyebb
edzeni magunkat lemondásokkal, ami bármelyik szinten lehetséges.
Akár valamelyik kevésbé fontos élelmiszerről (édesség, nasi, a túlzott
fehérjebevitel stb.), vagy legalább egy rossz szokásunkról (helytelen
beszéd, kötekedés, dohányzás, alkoholfogyasztás, túlzott kütyühasználat), vagy egyéb értéktelenebb dolgok mellőzésével (ki-ki a saját életét
vizsgálva fogja tudni, mi lehet az). Ezek helyett új szokások beiktatása
(ima, meditáció, böjt, szeretteinkkel való fokozott törődés, rendszeres
testmozgás – séta, kerékpározás, jóga stb., a jótékony masszázs, olvasás, önismereti témájú előadások meghallgatása, könyvek elolvasása…
stb). Mind a környezetünkben, mind a kialakult háborús helyzet miatt megosztani, felajánlani abból, amink van. Amikor indultak a nehéz
idők, úgy 2020 őszén „jött velem szembe” egy előadás. Törékeny, de
elhivatott, számomra hiteles fiatal nő a következő tanácsokat adta, amit
összefoglaltam és kitettem jól látható helyre:
Ne félj! Légy hálás! Iktasd ki a médiát! Légy tudatos! Szeress (mindenkit)! Mosolyogj! Aludj eleget! Tájékozódj… (de nem mindegy, hogy
honnan)! Naponta meditálj! Imádkozz!
Oly mértékben féltem, tartottam dolgoktól, hogy megtettem a tőlem
telhetőt, és konstatáltam, hogy kb. 4-6 hét múlva hatott. Hónapokon
át a nehézségek ellenére madarat lehetett volna velem fogatni. Belülről
megjött a nyugalom, a bizalom az élet iránt, és egy mélyebb hit. A félelem eltűnt. És amit jó ideje szem előtt tartok, hogy becsüljük meg azt,
ami van, mert mindig van lejjebb. Szerintem ezt már valamilyen szinten
mindegyikünk megtapasztalhatta az életében.
A nagyböjtben, és utána sem késő leülni, átgondolni, keresni, elköteleződni a helyesnek vélt út mellett, és nekifogni a megvalósításnak,
lehetőleg találva hozzá társat, társakat. Nem szégyen, ha belátjuk, hogy
helytelen az út egy része, amin jártunk, de merjünk változtatni, és azzal
mi is változunk. Mind a szavainknak, mind a gondolatainknak teremtő
ereje van. Ez sem elhanyagolható terület, és érdemes figyelni rá.
Reményik Sándor Béke című verse tán mindennél szemléletesebben
írja le, amikre gondolok:
Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –

óra hosszúságban nézhetjük a megnyitót, a verseny legfontosabb mozzanatait, interjúkat és díjkiosztót.
A summázott résztvevői visszajelzések alapján az elmúlt 15 évben kevés
olyan kedvező együttállás volt, mint a
március 12-13 között zajló találkozón.
A helyszín, a technikai felkészültség, a
háttérszervező Lumina Cornu kiszolgálása, a nagyszámban összesereglett
játékos közösség együtt eredményezte
az élménydús két napot, mely megerősítette, hogy ősszel mindenképpen
helye van a folytatásnak.
Az év addig lepergő hónapjaiban pedig még egy országos M.A.G.U.S. szerepjáték verseny, egy igazán látványos, sárkányos, lovagos gyermeknapi kalandpróba, egy augusztusi
élő szerepjáték tábor és még néhány, a helyi családokat célzó játékos
esemény lebonyolítása vár az ismét lelkes, eltökélt és motivált szervezőcsapatra. A csapatra, mely nem engedett a covid-járvány közösségeket
felmorzsoló elszigetelődésének, inkább gyűjtötte ötleteit, várva a legjobb időt, alkalmat a felgyülemlő kreatív energiák felhasználásra. Az idő
elérkezett. Újra értelmet nyernek jelszavaik: közösség, találkozás, játék,
élmény! 2022-ben a Lumina Cornu nagy tervekkel folytatja élményadó
programjait, melyekről Facebook-oldalukon megtalálható plakát QRErdei Gábor
kódjain keresztül kaphatunk részletesebb információt.
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Basa Éva

Mit rejt a ládafia
Pilvax Kávéház. Március 15-ei ünnepi megemlékezés 1981-ben a
községi könyvtárban Jászfényszarun. A képen balról jobbra haladva
Molnár Anna művelődési házi igazgató, Pető Ferenc, Cseszkó Imre és
az előtérben Bali Szabolcs láthatók.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Labdarúgó palántáink sikerei
Városunk sportegyesületének labdarúgó palántái folyamatosan keményen és szorgalmasan dolgoznak a háttérben. Az edzések mellett
rendre mérkőzéseken, tornákon és kupákon szerepelnek, főként a kisebb korosztályok, nem is akárhogyan. Ebből szemezgettünk kicsit.
Jászfényszaru VSE kis labdarúgóinak legutóbbi időszakban elért eredményei:
Január utolsó hétvégéjén U7-es kis focistáink a gödöllői Sátor Kupán szerepeltek igen díszes társaság közé kerülve, hiszen ezen a nívós
tornán az ország olyan nagy utánpótlás műhelyei, akadémiái és tehetségközpontjai vesznek részt, mint az Újpest FC, a Budapest Honvéd
FC, a Mészöly Focisuli, az Ikarus vagy a BVSC.
Lurkóink egy pillanatra sem szeppentek meg, és egyenesen a döntőbe masíroztak be, végül a 22 indulóból a tornagyőzelmet is megszerezték!
A csapat tagjai voltak: Hurubán Áhim, Vitányi Dávid, Hurubán
Áron, Barna János, Hornyák Nimród, Dudás Dominik.
Ugyanezen a napon és tornán U8-as együttesünk 16 csapatból végzett a középmezőny 9. helyén.
Február 5-én U6-os és U7-es utánpótlás csapataink a Kartalon rendezett XI. Galga Kupán szerepeltek, és ha már ott jártak, megnyerték
saját korosztályuknak a küzdelmeit.
Az U6-os csapat tagjai voltak: Nagy Bálint, Barna János, Csikós Dominik, Rezes Máté, Bagi Levente, Mok Benjámin.
Az U7-es csapat tagjai voltak: Vitányi Dávid, Hurubán Áron, Hornyák Nimród, Dudás Dominik, Káposztás Zsombor.
Ugyanezen a napon és helyszínen U9-es csapatunk 12 indulóból a
4. helyen végzett.
Február 26-án szombaton U7-es kis lurkóink a vecsési Gold Talent
Kupán szerepeltek, ahol a végső győzelmet is bezsebelték!
A csapat tagjai voltak: Barna János, Hornyák Nimród, Vitányi Dávid, Nagy Bálint, Hurubán Áhim, Dudás Dominik.
Február 27-én vasárnap U7-es kis csapatunk nem pihent, és a jászberényi Tehetségek Kupáján újabb tornagyőzelmet zsebelt be.
A csapat tagjai voltak: Vitányi Dávid, Hurubán Áron, Hornyák
Nimród.
Előre tekintés: Március 20-án folytatódik az országos Kölyökliga sorozata U8-as és U9-es korosztályaink számára, mely megmérettetésen
U9-es csapatunk az Alsóház küzdelmeit igyekszik minél jobban megvívni, míg U8-as gárdánk a nagyszerű őszi teljesítményt igyekszik folytatni, és a lehető legmagasabbra jutni a felsőházi küzdelmek végére.
Fotó: JVSE Média

Az MTK BUDAPEST
partneregyesülete lettünk!
2022. 02. 22. A nap, amikor sportegyesületünk életében újabb fontos mérföldkövet sikerült letenni.
A 2021 júliusában megkezdett szisztematikus és kemény munkánk,
valamint az elmúlt időszakokban elért eredményeinknek köszönhetően amerre járunk, rendszeresen elismerő és pozitív visszacsatolásokat
kapunk.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ezen sikereinkkel a magyar labdarúgásban kiemelkedő, tradicionális klubok figyelmét is felkeltettük
– köztük a gazdag múlttal rendelkező MTK Budapestét is, melynek
kötelékébe tartozik a jelenlegi hazai utánpótlásképzés legproduktívabb
és legkiemelkedőbb szakmai munkáját végző Sándor Károly Labdarúgó Akadémia is.
Magyarország legelső akadémiája 2001-ben kezdte meg működését
és munkásságát. Ez idő alatt pedig olyan top játékosok kerültek ki
innen a nemzetközi futball vérkeringésébe, mint Gulácsi Péter, Németh Krisztián, Bese Barnabás vagy a közelmúlt nagy igazolásai, mint
Schäfer András, Kovács Patrik és Vancsa Zalán. Ezek a sikertörténetek,
vagy az a szemléletmód, ahogy a klub épít a saját nevelésű fiatal játékosokra is, bármely fiatal sportoló számára vonzó és motiváló jövőképet
tud nyújtani. Az elmúlt évek munkája, a végrehajtott igazolások és az
NB 1-ben vagy az NB 2-ben nyújtott játékpercek a fiatal labdarúgók
számára azt a tényt erősítik, hogy jelenleg Magyarországon a Sándor
Károly Labdarúgó Akadémia végzi a legjobb munkát a labdarúgók
képzésének területén.
Hosszú távú célunk, miszerint az utánpótlásképzés egyik “ékszerdobozává” szeretnénk válni a régióban, egybevág azokkal a célokkal
és értékekkel, melyeket az MTK Budapest Sándor Károly Labdarúgó
Akadémia képvisel.
„Szeretnénk a legjobbakká válni. Ezért a legjobbakkal kell együtt
dolgoznunk, és a legjobbaktól kell tanulnunk, hogy egymást erősítve
minél több tehetséges fiatal kinevelésével segíthessük labdarúgásunk
jövőjének sikerességét” – fogalmazta meg a sportegyesület utánpótlás
szakmai vezetője, Tarr Gergely.
„Ennek a szoros együttműködésnek a megkötésével egy újabb lépcsőfokot tudtunk megtenni a kitűzött építkezésünkben: kivételes lehetőséget, nagyszerű alternatívát tudunk biztosítani a jelenlegi és a
jövőben hozzánk csatlakozó tehetséges játékosaink, valamint jelenlegi
és jövőbeni szakembereink, munkatársaink számára a fejlődésre, illetve a továbblépésre saját álmaik megvalósítása érdekében” – nyilatkozta
az egyesület elnöke, Vitányi Szabolcs a megkötött megállapodásról.
Március első szerda délutánján első ízben vendégül is láttuk újdonsült partneregyesületünk gyerkőceit, munkatársait és a hozzátartozó
szülőket a sporttelepünkön.
Ezen a délutánon átadásra került összetartozásunk szimbólumaként
egy partneregyesületi molinó is, mely eseménynél jelen volt az MTK
Budapest részéről Polyák Balázs sportigazgató, akadémiai menedzser is.
A rövid esemény után aztán a két egyesület alsó korosztályai 4×20
perces találkozók keretein belül mérkőztek meg, és játszottak egy jót a
szabadban. Nagyon jó meccseket, gyönyörű akciókat és szép dolgokat
láthattak a kilátogató szülők és hozzátartozók, melyen mindkét részről
a valódi önfeledt játéké volt a főszerep.
Gyerkőceink is hasznos impulzusokkal és tapasztalatokkal gazdagodhattak az összecsapásokból, amelyek után elismerő szavakat gyűjthettek be partneregyesületünk munkatársaitól, valamint hárman meghívást is kaptak a budapesti edzésekre, hogy ott is megmutathassák
magukat.
„A nemrégiben aláírt együttműködésünk következő lépcsőfokára lépett: partneregyesületünk korosztályos edzésén jártunk, és az MTK
Budapest korosztályos tréningjén vett részt három tehetséges fiatalunk: Vitányi Dávid, Dudás Dénes és Czakó Erik, akik az egymás
elleni edzőmeccsen nyújtott teljesítményük jutalmaként kapták a
meghívást a közös edzésre.
A jövőben a legügyesebb és legszorgalmasabb játékosaink folyamatosan lehetőséget kapnak majd arra, hogy megmutassák magukat partneregyesületünk szakembereinek, és jó teljesítmény esetén akár közös
mérkőzéseken és tornákon vegyenek részt kék-fehér színekben.
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Ezek a lehetőségek nagyon motiválóan hatnak a nálunk pallérozódó fiatalokra, hiszen így megvan a lehetőségük, hogy akár később
magasabb szintre lépve folytathassák a labdarúgást, megmutathassák
magukat a legjobbak között. A többi pedig már csak rajtuk és eltökéltségükön múlik.
A játékosok mellett pedig edzőinknek és munkatársainknak is megvan a lehetősége, hogy az MTK-nál folyó szakmai munkába betekinthessenek, szakanyagokhoz és tudáshoz juthassanak hozzá, melyet
beépítve a mindennapi tevékenységükbe emelkedhet tovább nálunk
is a szakmai munka színvonala” – mondta Tarr Gergely UP szakmai
vezető az együttműködésben rejlő lehetőségekről.
„Mindemellett JVSE családunk tagjai folyamatosan látogathatják az
MTK Budapest NB 1-es hazai mérkőzéseit, melyekre a lehetőséget és
a jegyeket a budapesti klub adja és teszi elérhetővé számunkra. Ezzel a
remek lehetőséggel már éltek is a nálunk sportoló gyerekek és szüleik,
akik nagy örömmel fogadták, hogy ilyen élményekben is lehet részük
szervezett formában, akár családilag is” – egészítette ki Vitányi Szabolcs JVSE elnök.
Ezen információk tükrében büszkén jelentjük ki, hogy városunk
sportegyesülete immár az MTK-család megbecsült tagja, és új partnerünkkel közösen folytatja a munkát a saját és a környékünk kis labdarúgóinak fejlődése érdekében.
JVSE Media
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Biztató évkezdés

Alig kezdődött el a 2022-es év, máris több lehetőséget nyújtott a
megmérettetésekre.
Baráth Hunor az idén már három versenyen vett részt, és a dobogó
mindhárom fokára felállhatott.
Súlycsoportot és korosztályt is lépve január 15-én Érden egy nemzetközi 3. helyezést ért el, január 29-én „Területi Bajnok” címet szerzett,
február 20-án pedig országos bajnoki ezüstéremmel lett gazdagabb.
Baráth Konornak sajnos sérülés miatt két versenyt is ki kellett hagynia, viszont a Fekete Gyémánt Kupán, ami egy nemzetközi kadétválogató versenyen, melyet Dorogon rendeztek meg március 13-án 10
ország birkózóinak részvételével, a közel 20 fős mezőnyben a 7. helyen
végzett.
Kép és szöveg: Baráth Olga

RENDŐRSÉGI HÍREK
Rendőrkapitányság Jászberény
Rendőrőrs Jászfényszaru

Anyakönyvi hírek – FEBRUÁR
SZÜLETÉS: nincs adat.
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Csákó Józsefné Benke Erzsébet (52), Debreczeni
Sándorné Forgó Erzsébet (93), Ézsiás Sándorné Bordás Margit (93),
Farkas Gyula (68), Iván Béla Krisztián (34), Kovács Andrásné Dávid
Rozália (84), Pál László (80), Rózsafalvi Jánosné Benei Piroska (71),
Tóth Nándorné Bódis Terézia (79), Tóth Sándor (85).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Tisztelt Lakosság!
A város oktatási intézményei környezetében az idei év során is
rendszeresen segítjük a lakosság, elsősorban a gyermekek biztonságos
közlekedését. A közlekedésbiztonság javítása érdekében a rendőrség
javaslatára Jászfényszaru Város Önkormányzata figyelemfelhívó táblák kihelyezéséről döntött az oktatási intézmények környezetében.
Kérjük, a táblák üzenetét vegyék
figyelembe, kössék be a biztonsági öveket, és alkalmazzanak gyermekbiztonsági rendszert, ezzel jelentősen növelve a biztonságukat
közlekedésük során.
A bűnügyi eseményekkel kapcsolatban kiemelt esemény volt
a közelmúltban, hogy városban
megvalósult átadással elkövetett
új pszichoaktív anyaggal történő visszaélés bűntette miatt a
Jászberényi Rendőrkapitányságon folyamatban lévő eljárásban
kerültek végrehajtásra helyszíni
rendőri intézkedések. A nagyobb
rendőri létszámot az egy időben
több helyszínen végrehajtott
nyomozati cselekmények indokolták. Az összehangolt intézkedések során egy személy őrizetbe vételéről rendelkeztek a Jászberényi
Rendőrkapitányság munkatársai, és előterjesztés történt a gyanúsított
vonatkozásában az előzetes letartóztatása elrendelésére.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr őrnagy
rendőrőrs parancsnoka
Elérhetőségeink: 112, 06-57/422-138, 06-70/ 330-7626

22

MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2022/3

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Egy közösségekért élő szív megszűnt dobogni!
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik részvétükkel, emlékek megosztásával,
virágokkal, temetésen történő
közreműködésükkel, részvételükkel
tiszteletüket és együttérzésüket fejezték ki

KOVÁCS ANDRÁSNÉ
DÁVID ROZÁLIA
pedagógus, rendező, édesanya,
nagy- és dédmama halála kapcsán.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik szeretett feleségem, édesanyám, nagymamám,

RÓZSAFALVI JÁNOSNÉ
BENEI PIROSKA
temetésére eljöttek,
sírjára virágot és koszorút helyeztek,
részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.”
Köszönet azoknak, akik

ÉZSIÁS SÁNDORNÉ
BORDÁS MARGIT
temetési szertartásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
Szerető családja

Emlékezés

BÉKÉSI MIHÁLY

halálának 1. évfordulójára.
„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De emléked szívünkben örökre megmaradt.
Szerető szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.”
Feleséged, lányod és családja

BÚCSÚ TANÁR NÉNITŐL
Fájón kondul a harang, hangja nincs a szélnek,
A néma sóhajok szinte az égig érnek.
Megtöri a csend a szívek ritmusát,
Magunkban vívunk lázas tusát.
Elment a tanító, hosszú útra kel,
De ott az út végén Istenre lel.
Nehéz, fájdalmas elengedni, nagyon fáj,
Remeg a kéz, és zsibbad a száj.
De tudom, a lelkek visszatérnek,
És az élők búval, fájdalommal élnek.
Lobban a gyertyaláng, szél fújja,
Itt a földi élet utolsó útja.
És ha visszanézel, nyomuk nem leled,
Hiába érzed, hogy ott van veled.
Hová az emberek gyakran betérnek,
S örökös búval, fájdalommal élnek.
Hol szomorú szívek vigaszt remélnek,
Oda a lelkek mindig visszatérnek.
Most engedjük, nyugodjon békében.
hj
Emlékezés

FARKAS ATTILA

halálának 13. évfordulójára.
„Nehéz minden pillanat, csak emlék, mi megmaradt.
Fájó szívvel gyújtom gyertyám, a Jó Isten vigyázzon rád.”
Szerető családod
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MEZEI ZOLTÁN

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104

Emlékezés

Mentők: ........................................................................................ 104

DOBÁK JÁNOS

Tűzoltóság: .................................................................................. 105

DOBÁK JÁNOSNÉ
CSERHÁTI EMÍLIA

Rendőrőrs (Jászfényszaru):.................................. (+36)-57/422-138,

6 éve elhunyt és

4 éve elhunyt szeretteinkre.
„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,
Míg élünk, rájuk emlékezünk.”
A szerető család

Rendőrség (Jászberény):............................................................. 107
................................................................... 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

Emlékezés

Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon: ............. 950-191, vagy

VÍG MIKLÓSNÉ

............................................................................. (+36)-30/244-1456

halálának 1. évfordulójára.
,,A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat,
szívünk fájdalma örökké megmarad.”
Szerető családod

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
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite

Április 20-i (szerdai) vizsgálatunkon

HÚSVÉTI KEDVEZMÉNY:

minden kedves férfi vásárlónknak -40%
kedvezmény komplett szemüveg készítése esetén.

AKCIÓK!

Keretek: -30% · Fényre sötétedő lencsék: -30%
Multifokális lencsék: -30%
Dioptriás napszemüveg lencsék: -20%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

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

Chili 1.5 éves
kistestű keverék kan

Wilson 2-3 év körüli
keverék kan

Rashid 3 éves vizslaméretű keverék kan

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, ismerősöknek, akik

TÓTH SÁNDOR

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú házunk,
És nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”
A gyászoló család

Meseszép hattyúk ékesítik a Kalapgyári tavat. Kép és szöveg: Dávid lldikó
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Programajánló

Maszkabál, 2022

Április
1.
13:00 Díszszemle a főtéren a Pagodánál
1.
17:00 Keresztúti ájtatosság diákokkal a templomban
2.
12:00 Dicsőséges Tavaszi Hadjárat Hatvani Csata bemutató
		Boldogon
2.
16:00 Dicsőséges Tavaszi Hadjárat Hatvani Csata bemutató
		Hatvanban
3.		 Országgyűlési választás és népszavazás
3.		 Béke Horgászegyesület környezetvédelmi napja
8.
17:00 Keresztúti ájtatosság diákokkal a templomban
9.
11:00 Nemzetközi romanap megemlékezés
		 a Cigányzenész emlékműnél
9.		 Horgászegyesület – ifjúsági vetélkedő
10.
8:00 Virágvasárnap
11.
15:00 Költészet napi versmondó verseny az iskolában
11-12-13.		 Óvodai beíratás a Napfény Óvodában
14.
18:00 Nagycsütörtök – Utolsó vacsora emlékmiséje
		 a templomban
15:00 Keresztúti ájtatosság a pedagógusokkal
15.
15.
17:00 Nagypénteki szertartás a templomban
15-16.		 Nagy húsvéti gólvadászat labdarúgás utánpótlás torna
		 a Sporttelepen
16.
20:00 Nagyszombat – Feltámadási szentmise a templomban
17.
11:00 Húsvéti ünnepi szentmise
18.
8:00 Húsvéti ünnepi szentmise
22.		 Faültetés a Föld napja alkalmából az iskolában
22.
16:00 Csetresz-workshop a művelődési házban
22-23.		 Hulladékgyűjtés – iskola szervezésében
23.
18:00 Parádés Nótaszó a fényszarusi cigányzenészek emlékére
		 a művelődési házban
25-29.		 Fenntarthatósági témahét az iskolában
28.
15:00 XII. Jász Fény vers- és prózamondó találkozó
		 a művelődési házban
29.
17:00 Iskolai Ki mit tud? gála a művelődési házban
30.
17:30 Doni emléktábla-avatás a főtéren

Egy év kihagyás után február 19-én újra összejött a családias „beöltözött” csapat, hogy feledtesse önmagával és társaival a járvány okozta
bezártságot. A kiváló hangulatú RETRO DISCO jellegű buli zenei
válogatása nem engedte meg az „üldögélést”. Jövőre folytatjuk, vagy
még ebben az évben? Ugyanis érkeztek jelzések, hogy ne várjuk meg a
2023-as februárt.
Szabó László · Fotó: Kókai Sándor

Online programok
· SzínházOn – archív színjátszós műsorok és új versfelvételek
megosztása
· Kulturális tartalmak megosztása
· Könyvtári könyvajánlók, irodalmi tartalmak
Időszaki kiállítások
· A világ, ahogyan mi látjuk – Jász fotóklub jótékonysági kiállítása
a művelődési házban
· Meghívó egy párizsi sétára – Bedekovich Népfőiskola Hamza-kiállítása
a művelődési házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· A. Rodin emlékére – 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

Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

A kiállítások nyitva tartásáról bővebb információ
a művelődési házban az 57/422-137-es telefonon!
A programok az aktuális járványügyi szabályok betartásával és
függvényében kerülnek megrendezésre!
Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu,
www.jaszfenymuvhaz.hu honlapokon és a Facebookon.

Katinka

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken 9-11 óráig a művelődési házban.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618 (Hívható hétfőtől péntekig napközben.)
E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com

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