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Pócs Jánost újraválasztották
A 2022. április 3-i ország-

gyűlési választás jogerős 
eredményei alapján a Jász-
Nagykun-Szolnok megye 
2. számú egyéni választó-
kerületének országgyűlési 
képviselőjévé ismét Pócs 
Jánost, a FIDESZ-KDNP 
jelöltjét választották 28215 
szavazattal, 59,81%-os sza-
vazati aránnyal. 

Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata nevében Pócs 
János képviselő úrnak újra-
választásához ezúton is gra-
tulálunk, és további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk!

Bízunk benne, hogy a korábbi ciklusokban tapasztalt hatékony 
együttműködésünket a továbbiakban is tudjuk majd gyümölcsöztetni 
Jászfényszaru fejlődése érdekében.

 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Együtt emlékeztünk...
2022. április 1-jén Jászfényszaru főterén sorakoztak fel a 33. Tavaszi 

Emlékhadjárat hagyományőrzői. Elsőként IV. Béla király mellszobrá-
nál helyezték el a megemlékezés koszorúját, melyet Győri János Berta-
lan alpolgármester, Ézsiás István emeritus jászkapitány és dr. Palencsár 
Csaba hagyományőrző díszszemléje követett. A 33. TEH nevében 
Fülöp Tibor Zoltán rend. ig. tájékoztatója hangzott el, végül dr. Ma-
gyar Gábor orvos, hagyományőrző mondott ünnepi beszédet. A meg-
emlékezés után lehetőség nyílt az 1848–49-es szabadságharc korabeli 
fegyvereinek megtekintésére is, amelyen a helyi óvodások és iskolások 
is nagy örömmel vettek részt.  Szöveg: Dobos Marianna

Kép: Glonczi Rudolf 

Április 3-i választás után
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászfényszarun az 

öt szavazókörben zavartalanul lezajlott az országgyűlési képviselők 
választása és az országos népszavazás, melyen a választópolgárok tele-
pülésünkön kiemelkedő részvételi arányban – 62%-os megjelenéssel –  
vettek részt. 

Köszönet illeti a lebonyolításban részt vevő választott és delegált sza-
vazatszámláló bizottsági tagokat, a Helyi Választási Iroda munkatársa-
it, valamint a választás előkészítésében és lebonyolításában közremű-
ködő valamennyi szervet. 

További munkájukhoz jó egészséget kívánok! 
Dr. Voller Erika 

Helyi Választási Iroda vezető

Meghívó
Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

a nemzeti összetartozás napján,

2022. június 4-én, szombaton 16 órakor kezdődő
Trianoni és I. világháborús megemlékezésünkre.

„De ti, magyarok, akik azok
maradtatok, tartsatok össze!”

Fenyvesi Lilla
Program:
16 órakor 
 Megemlékezés és koszorúzás a 32. sz. főút jászfényszarui leágazá-
sánál található Trianon-emlékműnél, majd az I. Világháborús em-
lékműnél. 
A megemlékezés virágairól a rendező szervek gondoskodnak.
Magyarország története sorsfordító eseményének 102. évfordulója 

alkalmából megemlékezik Ézsiás István emeritus jászkapitány.
16.45 órakor
Mécsesgyújtás az elhunytak tiszteletére.
17 órakor 
Kiss Gábor érdemes esperes, érseki tanácsos, plébános ünnepi szent-

misét mutat be a templomban.
Közreműködik: Molnár László népzenész, Kovácsné Lajos Krisztina 

népdalénekes, Nagy Tímea Zsóka versmondó, Bordásné Kovács Ka-
talin moderátor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jászfényszaru, 2022. április 21.
Tisztelettel:
 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
az április 3-i országgyűlési képviselő választás és népszavazás 

jászfényszarui szavazóköri eredményeiről
Részvételi arány: 62%

Szavazókörök 1. 2.  3.  4.  5.  Összesen

Névjegyzékben lévő választópolgárok /fő/:  879  944  986  919  897  4625 

EGYÉNI jelöltek 

Érvényes szavazatok /db/:  529  531  587  565  651  2863

Pócs János  335  366  407  362  398  1868
Dr. Kertész Ottó  142  121  132  152  195  742
Dobrán Gyula  45  34 33  40  47  199
Oszvald Nándor  2  6  7  4  6  25
Magda György  3  3  5  6  1  18
Balogh Imréné  2  1  3  1  4  11

LISTÁS jelölt szervek 
Érvényes szavazatok /db/:  535  530  586  566  650  2867

FIDESZ-KDNP  339  367 403  369  400  1878
Közös Ellenzék  130  108  131  143  174  686
Mi hazánk mozgalom  47  36  33  38  53  207
Magyar Kétfarkú Kutya Párt  12   10  7   8  14   51
Megoldás Mozgalom  4  5  5  5  6  25
Normális Élet Pártja  3  4  7  3  3  20

NÉPSZAVAZÁS 

1. kérdés 

Érvényes szavazatok /db/:  434  444  458  465  499  2300
Ebből: IGEN  27  21  31  38  34  151

NEM  407  423  427  427  465  2149

Érvénytelen szavazatok:  101  92  110  99  153  555

2. kérdés

Érvényes szavazatok /db/:  426  445  450  462  493  2276
Ebből: IGEN  16  13  13  21  10  73

NEM  410  432  437  441  483  2203
Érvénytelen szavazatok:  109  91  118  102  159  579

3. kérdés

Érvényes szavazatok /db/:  430  445  448  465  491  2279
Ebből: IGEN  15  11  11  25  12  74

NEM  415  434  437  440  479  2205
Érvénytelen szavazatok:  105  91  120  99  161   576

4. kérdés

Érvényes szavazatok /db/:  427  444  448  462  493  2274
Ebből: IGEN  20  15  15  24  18  92

NEM  407  429  433  438  475  2182
Érvénytelen szavazatok:  108  92  120  102  159  581

Dr. Voller Erika
HVI vezetője
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által 2022. március 16-án és március 23-án 

megtartott ülésein hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tá-
jékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2022. március 16.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli 

ülésén az Ukrajnában zajló háború miatt – Jászfényszaruba érke-
ző – menekült és ideiglenes védelemre jogosultak szállásának és 
ellátásának biztosításának szabályait határozta meg, melynek fel-
tételéül kötötte ki, hogy az érkezéstől számított 5 munkanapon belül 
kezdeményezi a menedékes státusz, ideiglenes védelmébe helyezését.

A testület előírta, hogy a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról a 
soron következő képviselő-testületi ülésen dönt.

2022. március 23.
A képviselő-testület elfogadta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár Jászfényszaru 2021. évi munkájáról szóló beszámolót, a 
2022. évi munkatervét és szolgáltatási tervét, és Helyi értéktár bi-
zottság megalakítására tett javaslatát az előterjesztésnek megfelelően.

Elfogadták a Jászfényszaru Város Gondozási Központja 2021. évi 
szakmai beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról és azok igénybevételéről.

Megtárgyalták és elfogadták a Jászfényszaru Városi Bölcsőde 2021. 
évi szakmai beszámolóját.

Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Gondozási Központja Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját.

A képviselő-testület a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2021. évi gyámügyi igazgatási munkájáról szóló beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadta.

Határozatot hoztak a 2022. évi óvodai felvételi körzethatárok 
megállapításáról, mely alapján Jászfényszaru város teljes közigazga-
tási területén egy köznevelési intézmény, a Jászfényszarui Napfény 
Óvoda (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4., OM azo-
nosítója: 035764) látja el az óvodai nevelési feladatokat.

Rendeletet alkottak a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 
15/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Módosították a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019. 
(IV. 25.) önkormányzati rendeletet.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft. kérelmében megfogalmazottakat, mely szerint pályá-
zatot kíván benyújtani a TOP_Plusz-1.1.1-21, Ipari parkok, iparte-
rületek fejlesztése felhívásra csarnok (raktár funkció) létesítésére és 
útkorszerűsítésre.

Jóváhagyták a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége alaptagdí-
jának 58.440 Ft-os, kiegészítő tagdíjának 275.892 Ft-os összegét, 
mindösszesen 334.332 Ft-ot. Az összeget a képviselő-testület 2022. 
évi költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület egyetértve a „Jászság Egészségéért Alapítvány” 
céljaival, 3 éves együttműködési megállapodás kötéséről döntött 
az Alapítvánnyal 2022. évtől. Az Alapítványt évente 100 Ft/lakos/
év összeggel támogatja. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata döntött a civil szervezetek 
2022. évi támogatásáról, mely értelmében összesen 48.622.000 Ft 
összegben hagyták jóvá a pályázók támogatásait.

Elutasították a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület használa-
tában lévő UAZ gépjármű értékesítését.

Megtárgyalták és elfogadták az INNOVEN Kft. kérelmére a gyer-
mekek és szociális ellátására vonatkozó áremelésre tett javaslatot, 
melyet az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosít.

Zárt ülésen ingatlanügyeket tárgyaltak.
Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Szent 

István út 2/A. számú önkormányzati lakás bérletéről.
Döntöttek a Szabadság út 27. szám alatti üzlethelyiség bérletére 

kiírt pályázat nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról, és a képviselő-
testület bérbe adta a kizárólagos tulajdonában álló 5126 Jászfényszaru, 
Szabadság út 27. szám alatti ingatlan 16 m2 alapterületű üzlethelyiségét 
kozmetikai szolgáltatás nyújtására. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert bérleti szerződés megkötésére az ajánlattételi felhí-
vásnak, valamint a nyertes ajánlatnak megfelelő tartalommal.

Feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a Jász-
fényszaru belterület 707. helyrajzi szám alatti ingatlan teljes tulajdoni 
hányadára, az önkormányzatot követő ranghelyre kölcsöntartozásból 
fakadó követelés biztosítására önálló zálogjog kerüljön bejegyzésre 
a Fundamenta Lakáskassza Zrt. javára.

Feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárultak ahhoz, hogy Jász-
fényszaru belterület 911/8. helyrajzi szám alatti ingatlan teljes tulaj-
doni hányadára, az önkormányzatot követő ranghelyre jelzálogjog, 
és annak biztosítására bejegyzendő elidegenítési és terhelési tilalom 
kerüljön bejegyzésre a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. javára.

Döntöttek a Jászfényszaru külterület 053/17. helyrajzi szám alatti 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyertes ajánlattevőjének ki-
választásáról, a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert adás-
vételi szerződés megkötésére.

A képviselő-testület személyi kérdésről is döntött.
A testület szükséglakásként 2022. április 15. napjáig kijelölte a 

Szent István út 6. szám alatti ingatlant Ádám Ferenc és felesége, 
ideiglenes védelemre jogosultak részére.

Dr. Voller Erika
jegyző

Tóth Tibor díszpolgárunk köszöntése

Megemlékezés

Jászfényszaru Város Önkormányzata a közelmúltban – a koronaví-
rusra való tekintettel – zárt ülés keretében megtartott ünnepi ülésén 
köszöntötte Tóth Tibort, városunk díszpolgárát 70. születésnapja al-
kalmából. 

2022. 04. 08-án Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
megemlékezett a nemzetközi Roma napról. Reményi Alexander Bari 
Károly: Vándorcigányok versét mondta el. Glonczi Rudolf méltatta az 
előadót, és köszöntötte a jelenlévőket.

Beszédében kiemelte a nap fontosságát, a romák gazdag kultúráját, 
nyelvezetét és örökségét.

Az 1971-es I. Világ Roma Kongresszus kiemelt szerepére hívta fel a 
figyelmet.

Szöveg: Glonczi Rudolf · Kép: ifj. Szénási Sándor
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LANTOS PÉTERNÉ (1936–2022)
Édesapja Gönczöl Joachim, édesanyja Császár Mária; Terézia névre 

keresztelték.
Az általános iskolát 

szülőhelyén, Abonyban 
végezte. Gimnáziumi 
tanulmányait Cegléden 
folytatta, és 1954-ben 
érettségizett.

Felvételt nyert a bu-
dapesti Apáczai Csere 
János Pedagógiai Főis-
kolára. Egy év elteltével 
1955-ben a főiskola 
megszűnt, így a Szege-
di Pedagógiai Főiskolán 
folytatta tanulmányait, 
ahol 1957-ben biológia–
földrajz szakos általános 
iskolai tanári diplomát 
kapott.

Szegedi tanulmányai 
befejezése után 1957 szeptemberében került Jászfényszarura az általá-
nos iskola biológia–földrajz szakos tanárának.

Gimnáziumi tanulmányai során ismerte meg Lantos Pétert, akivel 
1958 nyarán házasságot kötött. Férje 1958. augusztus elsejétől közép-
iskolai tanári képesítéssel alkalmazást nyert Jászfényszarun magyar–
történelem szakos tanárként, így itt telepedtek le.

Gyorsan beilleszkedett az új környezetbe, jó munkatársi kapcsolatot 
alakított ki kollégáival.

Kezdetben mindkét természettudományi tárgyat tanította, később 
már csak a biológia tantárgyat oktatta. Az általános és a középisko-
lai felnőtt oktatásban is aktívan részt vett. Tanári, szakmai munká-
ját mindvégig elkötelezett hivatástudat jellemezte. A biológia magas 
szintű, igényes tanításával nagyban hozzájárult tanítványai ezirányú 
ismereteinek megalapozásához, megszerettetéséhez, életpályájuk meg-
választásához.

Vallotta, az eredményekért napról napra keményen meg kell dolgoz-
ni, és eredményt csak a tanár és a tanítvány közös erőfeszítésével lehet 
elérni. Fontosnak tartotta az oktatás és nevelés szoros kapcsolatát. Di-
ákjait felnőttként kezelte, és a jobb eredmény érdekében a szülőkkel is 
hathatósan működött együtt. 

A legkiválóbb osztályfőnökök egyike volt pályafutása során, tanítvá-
nyainak pályaválasztásához életre szóló útmutatást adott. Sokan lettek 
közülük értő művelői mesterségüknek, szakmájuknak, és az átlagtól 
nagyobb létszámban választották az egészségügyi pályát, az orvosi hi-
vatást.

Az iskolai vöröskeresztes ifjúsági szervezet létrehozása és egyre ak-
tívabb tevékenysége is a nevéhez fűződik. Sokat fáradozott a tanulók 
tanulmányi, ezen belül a vöröskeresztes versenyekre való eredményes 
felkészítésében.

Az általános iskolai felnőttoktatásban rendszeresen részt vett, és a 
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium kihelyezett levelező tagozatán ta-
nított.

Nyári táborok rendszeres szervezője, segítője, a táborozókkal és 
osztályaival bejárta az ország legszebb helyeit. A közel 40 évi Jász-
fényszarun eltöltött kimagasló tanári munka után 1995-ben vonult 
nyugállományba. Munkásságát számos szakmai elismeréssel jutalmaz-
ták. 1996-ban Jászfényszaruért kitűntető emlékérmet adományozott 
részére a város önkormányzata.

Nyugdíjas éveiben a kötetlen, feszültségmentes életvitelt helyezte 
előtérbe.

Egy pedagógusikon távozott
2022. április 6-án egy perces néma felállással adózott önkormányza-

tunk Lantos Péterné, született Gönczöl Terézia emléke előtt. 
Úgy érzem, sok-sok tanítvány közül, talán nekem kötelességem em-

lékezni, hisz Ő volt a sikeres biológiaversenyeim felkészítő tanára. 
Amikor mi jártunk iskolába (a Ratkó-korszak gyermekei) egy-egy 

évfolyam létszáma meghaladta a 100-120 főt. Emlékszem, a mi osztá-
lyunkba összesen 36-an jártunk. 

Lantos tanárnő személyében egy pedagógusikon távozott az élők vi-
lágából, aki úgy tudott tanítani, hogy a legvásottabb gyerek figyelmét 
is lekötötte. Különleges tehetsége volt a tanításhoz, soha nem emelte 
fel a hangját, nem kiabált, elég volt, ha úgy nézett ránk, hogy éreztük, 
azt várja, csendben figyeljünk rá. Mi, lányok figyeltük az öltözködését, 
az illatát, példát adott nekünk viselkedésből, megjelenésből, Ő maga 
volt a kultúra. 

Drága Tanárnő! Sokunk véleményét osztom meg, mikor e sorokat 
írom. Nagyon szerettük és sokra becsültük, emlékét megőrizzük. A 
tanárnő stílusa olyan volt, amire én mindig szerettem volna hasonlí-
tani. Méltósággal viselt betegsége során az idősek otthonában ezt sze-
mélyesen is elmondhattam kisebb közönség előtt, amire csak annyit 
mondott: túlzás. Nem volt túlzás, sokan nagyon sok élményt és példát 
kaptunk, melyet felnőttként és munkánk során is hasznosíthatunk. 
Hálás szívvel köszönjük. 

Szuggesztív és tiszteletet parancsoló mosolya most az élővilágból az 
örökkévalóságba távozik, öröksége pedig a tanítványaiban él tovább. 

Győriné dr. Czeglédi Márta
Egy volt tanítványa

Egyházközségünk hűséges, lelkiismeretes tagjá-
tól búcsúztunk nemrég, aki több éven át egyház-
községi képviselő tagként mindig aktívan részt 
vett az ünnepségek előkészítésében, a templom 
festésekor a festők ellátásában, a hittantáborok 
előkészítő munkáiban.

Az elsőáldozások alkalmával lehetett rá számíta-
ni a szeretetvendégségek szervezésében, lebonyo-
lításában.

Az Úrnapi sátrak állításának hagyományát is 
szívügyének tekintette.

Ezt az elkötelezettséget látta odahaza is, édes-
anyja, Kató néni szolgálatában, aki a temetői 

kápolna gondnoka volt, és kántorként is szolgált. 
Halála után Magdi vette át a gondnokságot, ame-
lyet lelkiismeretesen látott el.

A Rózsafüzér Társulat meghatározó tagja volt, szí-
vesen olvasott fel a templomban, amelynek csak a 
betegsége vetett véget.

Két gyermeket nevelt, Tamás fia pap lett, Bettina 
lánya boldog, kétgyermekes édesanya.

Hiányát még sokáig érezni fogjuk.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Nyugodjon békében! 

Nagyné Kiss Mária

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Búcsú Kovács Imréné Tóth Magdolnától (1953–2022)
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A víz világnapjáról március 22-én emlékezünk meg. Vizes progra-
mokkal, játékokkal hívjuk fel a gyermekek figyelmét a víz fontossá-
gára. Tapasztalatot szereznek a víz tulajdonságairól felhasználásáról, 
óvásáról. 

Nagycsoportos óvodásaink 
több alkalommal ellátogattak 
az iskolába. Játékos foglalko-
zások keretében ismerkedtek 
az iskolai élettel, a tanító né-
nikkel. Mozgásos játékokat 
játszottak, feladatokat oldot-
tak meg, kézműveskedtek. 
Nagyon jól érezték magukat a 
gyerekek. Izgalommal várják 
már most az iskola kezdést.   Szöveg: Földvári Edit

Kép: Dobák Jánosné és Földvári Edit

Sok és többféle állateledelt gyűjtöttünk a gyerekek segítségével a Ku-
tyaszív Alapítvány számára, melyet Katica csoportos gyerekek juttat-
tak el a kutyusoknak.   Szöveg: Földvári Edit

Kép: Csuzzné Lovász Mária

Képek a víz világnapjáról

Iskolai nyitogató Állateledelt gyűjtöttünk

Szöveg: Földvári Edit
Fotók: Cseszkóné Zsámboki Tímea, Csuzzné Lovász Mária, 

Langó-Zombori Flóra, Mezeiné Folyó Angéla, 
Sinkovics-Gebura Katalin és Tóth Anett
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Ovisaink tanyalátogatáson

Gyerekek az iskoláról

Húsvéti 
csetreszkedés

Március az oviban

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

Csoportjaink közül a Mé-
hecske és a Süni csoport az 
Ördög-tanyára, a Ficánka 
csoport pedig a Takács-ta-
nyára látogatott. A gyere-
kek megismerkedtek a ta-
nyán élő állatokkal. a tanyai 
élettel az ott használatos 
eszközökkel, gépekkel. Jól 
éreztük magunkat ezen az 
élményekkel teli délelőttön. 

Köszönjük vendéglátó-
inknak, Ördög Tamás és 
Takács Imi családjának.

Szöveg: Földvári Edit
Fotó: 

Langó-Zombori Flóra, 
Földvári Edit

Megkérdeztem a nagyokat, szerintük mire való az iskola, miért kell 
iskolába járni:

– Azért kell iskolába járni, hogy hozzuk a jó jegyeket.
– Okosak legyünk, tudjunk mindent.
– Megtanuljuk a számokat, bírjunk olvasni, írni.
– Jól tudjunk tanulni, piros pontokat vigyünk haza.
– Ügyesen csináljuk a feladatokat.
– Ha nem viszünk haza csillagos ötöst, azt jelenti, hogy rossz tanulók 

vagyunk.
– Tudjunk úszni, meg angolul.
– Én kitűnő tanuló leszek.

A gyerekek mondatait összegyűjtötte: Földvári Edit

Jászfényszarun ismét összeverődött a 
nagy csapat, és március 25-én pénte-
ken adóztunk a kreativitás oltárán.

Az első feladattal így is volt.
Natúr fakorong alapot használva, 

mindenki ízlése és rutinja szerint készí-
tett egy asztaldíszt.

Aztán elkövetkezett a második fel-
adatunk, melyben szintén kiéltük krea-
tivitásunkat: Furcsa nyulak születtek...

De a miénk, és mi így szeretjük.
Háfra Sóti Bernadett

A Napfény Óvodában a 
már cius bővelkedett esemé-
nyekben, élményekben. Több 
helyszíni megfigyelésben, ta-
pasztalatban volt része gyerme-
keinknek. 

A Méhecske, a Süni és a Fi-
cánka csoportos gyerekekek 
Jászberényben jártak a Sasköz-
pontban. 

A Katica és a Nyuszi csoport 
a Varga-farmot látogatta meg, 
ahol vaddisznókat láthattak.

Szöveg: Földvári Edit
Kép: 

Csuzzné Lovász Mária és 
Földvári Edit

Húsvét

A Napfény Óvoda gyermekei izgatottan várták a húsvéti nyuszit. 
Versekkel, dalokkal, barkácsolással, tojásfestéssel tettük még izgalma-
sabbá az ünnepi készülődést. Nem maradhatott ki a tojáskeresés és a 
lányok meglocsolása sem.

Szöveg: Földvári Edit
Kép: Szarka Gáborné és Kovácsné Papp Andrea
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Katolikus iskolánk kiemelt feladata, hogy a gyermekek lelkében elültessük a magot a teremtett világ értékeinek felismerése, megbecsülése és 
megóvása iránt, mely feladat átszövi mindennapjainkat. Ennek jegyében tervezzük teremtésvédelmi napunkat is, melyre idén március 25-én, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján került sor. Tanulóink és pedagógusaink szorgos munkájának köszönhetően megszépült és megtisztult az 
Alsó és a Felső temető, a templomkert, az étterem, a Szent Erzsébet Ház, és a művelődési ház környéke, valamint a Kisiskola és a Nagyiskola 
udvara és környéke. A nap végén a jól végzett munka örömével és imával búcsúztunk, elégedetten szemlélve munkánk gyümölcsét.

Kotánné Kovács Tímea

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány 
és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi 
szekciója a 2021/2022-es tanévben is meghirdette a Curie Kémia Em-
lékversenyt magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

Az előzetes 3 levelezős forduló teljesítménye alapján 6 tanulónkból 4 
fő jutott tovább a területi versenybe, közülük hárman tudták megírni 
a feladatlapot az iskolában. Az előző évhez hasonlóan, a járvány miatt 
az iskola épületén belül kellett lebonyolítani a versenyt a megszokott 
szolnoki helyszín helyett. Ennek időpontja 2022. március 4. 13.30-
15.00 volt.

Eredmények: Mezei Lili (7. a) 2. hely
   Péter Laura (7. a) 3. hely
   Borbély Noémi (7. a) 5. hely

Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

A nagy múltra visszatekintő, határon túli magyar iskolákat is bevo-
nó versenyre közel 20000 diák nevezett eredménye alapján. Az idén 
először digitálisan bonyolították az első fordulót, mely során az 5-6. 
évfolyam (felkészítő: Kotánné Kovács Tímea, Zsidai László) márci-
us 23-án 14.00-16.00 óráig, míg a 7-8. évfolyam (felkészítő: Zsidai 
László, Botkáné Sárközi Ildikó) március 24-én 14.00-16.00 óráig 
versenyzett. Évfolyamonként átlag négyezer diák vett részt a verse-
nyen, iskolánkból 12 tanuló tette próbára tudását. Egy próbanapon 
tanulmányozhatták az új rendszer működését és az újfajta feladatokat, 
majd a versenyt megírva három diákunk jutott tovább a verseny 2. 
fordulójába. A továbbjutók: Szabó Anna 6. a (felkészítő: Kotánné Ko-
vács Tímea), Klippán Kata 8. b és Horváth Veronika 8. b (felkészítő: 
Botkáné Sárközi Ildikó).

A verseny szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok tovább-
képzésére is, így több alkalommal is tartottak online továbbképzést a 
felkészítő pedagógusok számára.

A verseny 2. fordulójára, melyet szintén online rendeznek meg, áp-
rilis 27-én kerül sor. 
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea humán munkaközösség-vezető

Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny

Curie Kémiai Emlékverseny

Teremtésvédelmi nap
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Április 11-én délelőtt rímkereső játékkal ünnepeltük a költészet nap-
ját. Varró Dániel Maszat-hegyi naptár című verséből hiányzott öt rím. 
A hiányos vers feladatlapját a rádióból lehetett kérni, míg a rímeket 
a diákönkormányzat öt képviselőjénél lehetett megtalálni, akik élő 
hirdetőoszlopként osztogatták a rímcédulákat folyosókon, udvaron. 
A megszerzett rímeket helyesen beragasztva irodalom ötös járt a játék 
végén a lelkes résztvevőknek. A hangulatot a szünetekben a rádióból 
szóló megzenésített versek adták a játékhoz és a naphoz.

Délután versmondó versennyel folytattuk az ünnepet, ahol a mintegy 
húsz versenyző a Bordásné Kovács Katalin, a zsűri elnöke, a művelődé-

Az Arany János országos nyelvi verseny első 
két fordulóját iskolánkban bonyolítottuk le a 
tanév során. A második forduló eredménye 
alapján két diákunknak: Bató Emma 5. a 
(felkészítő: Zsidai László) és Szabó Anna 6. a 
(felkészítő: Kotánné Kovács Tímea) sikerült 
bejutni az országos döntőbe, melyet márci-
us 26-án, szombaton 10.00 órától tartottak 
Budapesten, az ELTE Lágymányosi Campus 
Déli Épületében. A versenyfeladatok megíra-
tása után a helyszínen értékelték az eredmé-
nyeket. Anna és Emma pontszámuk alapján 
a középmezőnyben végeztek. Gratulálunk és 
további sikeres versenyzést kívánunk.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A Magyar Természettudományi Társulat a 2021/2022-es tanévben 
is meghirdette a XXXIII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaver-
senyt, melyet az utolsó pillanatban átszerveztek a megyei központok-
ból a jelentkezők általános iskoláinak épületébe.

A megyei forduló időpontja: 2022. március 25., péntek 14 óra volt. 
Előzetesen írt iskolai forduló után három tanulót neveztünk be a ver-
senyre.

Eredményük:
Péter Laura (7. a) 3. hely
Nagy Kornél (7. c) 5. hely
Lengyel Áron (7. b) 7. hely

Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

Egy újabb mókára invitáltuk a 
gyerekeket, fenőtteket. Tojásfát 
állítottunk a Karitatív kuckó elé.

Érkeztek is tojások szép számmal.
Kép és szöveg: 

Háfra-Sóti Bernadett

Tojásfa

Egy kis vidámság a suliban – Iskolatáska mentes nap 
Kép: Kotánné Kovács Tímea

Költészet napja 2022

Arany János nyelvi verseny

Kémiaverseny

si ház igazgatója, versmondó, valamint 
Lovászné Török Magdolna igazgatónő 
és Botkáné Sárközi Ildikó igazgatóhe-
lyettes alkotta zsűri előtt mutatta be 
produkcióját. A zsűri arany, ezüst és 
bronz minősítéssel értékelte a hallotta-
kat, valamint versenyzőink lehetőséget 
kaptak a Jász Fény vers és prózamondó 
találkozón való részvételre.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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Jutalomkirándulás Esztergomba Mesék a Tisza-partról

Nagyszabású színházi 
nevelési program Jászfényszarun

„Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” –
KEHOP – 1.2.1-18-2018-00145 – című pályázat keretében iskolánk 
25 tanulója jutalomkiránduláson vett részt Esztergomban. 

A pályázati rajzverseny legjobb alkotói és a tanulmányi versenyen 
legjobban szereplő iskolai csoport tanulói alkották a résztvevőket. 

Programok: séta és játék a Búbánatvölgyben, ebéd a Kerek-tavi Ter-
mészetházban, Máltai játszótér és Dunamúzeum. 

A gyerekek rengeteg hasznos ismerettel gazdagodtak a vízgazdálko-
dás, a természetvédelem, a klímatudatosság témakörökben, miközben 
a sok játéknak és csodás időnek köszönhetően önfeledten jól érezte 
magát mindenki! 

A gyerekek nevében köszönjük a lehetőséget!
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra igazgatóhelyettes

Ifjúsági hangverseny a Szolnoki Szimfonikusokkal, Danyi Zsuzsival és 
Nagy Katalin Matilddal a művelődési házban

A Szolnoki Szimfonikusok március 21-én ifjúsági programsorozatuk 
egyik állomásaként Jászfényszarun a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárban léptek fel. A Filharmónia Magyarország szervezésében 
Jász-Nagykun-Szolnok megye településeit járva minden korosztály él-
vezettel hallgatja a Mesék a Tisza-partról című produkciót, amelyet a 
mesélő, Danyi Zsuzsanna könyve ihletett. A húsz előadásból álló soro-
zat árnyjátékát, homokanimációját Nagy Katalin Matild grafikusmű-
vész, a Jászfényszarui Művésztelep rendszeres résztvevője biztosította. A 
koncerten az óvodába és az általános iskolába járó gyerekek vettek részt. 

Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Farkasné Csépány Izabella 

A falu rossza
2022. március 31-én ismét egy nagyszerű színházi előadást láthatott 

a jászfényszarui közönség a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár nagytermében. A már ismert Déryné program keretében ezúttal 
is nagy sikert aratva Tóth Ede: A falu rossza című kétrészes zenés 
színmű került bemutatásra, a Déryné társulat jóvoltából.

Szöveg: Dobos Marianna · Fotó: deryneprogram.hu

Ilyen még nem volt városunk történetében!
A májusi programajánlóban gyakran látják azt a kifejezést, hogy 

TIE. Mit is takar ez a program? Miben vehet majd részt kisvárosunk 
minden általános iskolás diákja és nagycsoportos óvodása? Ezt szeret-
ném röviden bemutatni a kedves olvasóknak, a szülőknek. 

Jászfényszarun generációk nőttek fel úgy, hogy a tanítási órákon 
néhány pedagógus a drámapedagógia módszerét is alkalmazta azért, 
hogy a diákok ne csak megértsék a tananyagot, hanem élményszerűen 
meg is éljék, s ezzel mélyebb tudásra tegyenek szert. (Ezen módszer 
magyarországi és határon túli nagy népszerűsítője és továbbfejlesztője 
volt iskolánk nemrég elhunyt pedagógusa, Kovács Andrásné Rozika 
néni is.) Sokan a Napsugár és Fortuna színjátszó csoportokban a szín-
házcsinálás élményével lettek gazdagabbak. Nos, ezt a két módszert 
ötvözi a Színházi Nevelési Program, angol nevén a Theatre in Educa-
tion (rövidítve: TIE). Célja a színházi előadásokra való érzékenyítésen 
túl az önálló és közösségi gondolkodás és felelősségvállalás fejlesztése, 
a közösség építése, az elfogadás, a megértés gyakorlása. 

Intézményünk sikeresen pályázott és nyert 6 millió forintot, hogy 
városunk minden lakosához eljuttathassa a színház élményét. Így eb-
ben az évben is számos nívós színelőadásra invitálunk mindenkit.

Városunk történetében azonban eddig még nem fordult elő, hogy 
ilyen széles körben, minden osztály részesülhessen ebben a nagysze-
rű lehetőségben! Április 28-tól június 8-ig 22 előadást tart majd a 
gyermekeknek osztályonként, csoportonként a budapesti Kerekasztal 
Színházi Nevelési Központ és a Hírös Agóra Kecskeméti Drámapeda-
gógiai Műhely alkotóközössége. A kicsiknek másfél órás, a nagyob-
baknak 2 és fél órás előadásokon, interaktív foglalkozásokon lesz lehe-
tőségük egy adott témában elmélyülve közösen gondolkodni, alkotni, 
játszani a színészekkel. 

Köszönjük az iskolának, hogy biztosítja ehhez a szükséges időkere-
tet, s alkalmanként a helyszínt is. A program segítségével hisszük, hogy 
egyre több színházszerető ember él majd Jászfényszarun, s az osztály-
közösségek is erősödnek 
majd. 

Katinka
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Az 50 éves Fortuna Együttes történetéből – 4.
Az elmúlt 50 évben sokféle emlékezetes, évtizedeken átívelő rendez-

vényt szerveztünk. Arra gondoltam, hogy minden hónapban feleleve-
nítek néhányat közülük, amelyik illik a „naptárhoz” is. 

Áprilisi költészetnapi rendezvényeink hagyományosan a versmondás 
köré csoportosulnak. Nézzük, hogyan is történt ez 32 évvel ezelőtt?

A MI PÓDIUMUNK
(Részlet az 1990-ben írt szakdolgozatomból)
„A csoport egyik fő profilja a vers- és prózamon-

dás. Nem múlik el közösségi ünnepély, társadal-
mi esküvő, névadó, temetés, anyák napja, peda-
gógusnap, karácsony a Fortuna versmondóinak 
fellépése nélkül. Azok a tagok, akik a színjátszá-
son kívül e területtel is foglalkoznak, rendszeres 
résztvevői a vers- és prózamondó versenyeknek.

Szakmai berkekben kialakult fogalom a „Fényszarui műhely”, ahonnan 
minden esetben 5-6 fiatal indul és 1-2 be is jut az országos döntőbe.

Az igazi megmérettetés azonban az, ha képesek közönséget teremteni e 
műfajnak faluhelyen. Erre a feladatra vállalkoztak, amikor elhatározták, 
hogy pódiumot rendeznek, melyre meghívják a versenyeken megismert 
barátaikat is.

Bizonyítja sikerüket, hogy mindig megtelik a terem, ha ilyenre invitál-
ják a lakosokat.

Az egyik legemlékezetesebb „Mi pódiumunk” 1982. április 13-án volt, 
húsvét keddjén. Szándékosan választották ezt az időpontot, a költészet 
napja miatt. Helyet hagyományosan a községi könyvtár biztosított. Saját 
készítésű meghívókat küldtek a vidéki barátaiknak, a szakmai emberek-
nek, akik a rendezvénysorozat állandó látogatói voltak. 

A bejáratnál szép szál legények és mosolygó lányok álltak.
„Szabad-e locsolni?” – fogadták a belépőt, s kinek-kinek piros tojást meg 

egy szál barkát nyújtottak. A könyvtár zsúfolásig megtelt – körülbelül 120 
ember fért be –, s a kétórás műsor alatt senki sem távozott, sőt inkább igye-
keztek bepréselni magukat a folyosóra szorultak. Néhány kedves köszöntő 
mondat a közönség soraiban helyet foglaló Bánffy György színművésznek, 
abból az alkalomból, hogy önálló pódiumi műsora ezredik jubileumá-
hoz ért – majd kezdődhet az előadás. Jászfényszarui mondák Kiss tanár 
úr gyűjtéséből és sok-sok vers a hazai és világirodalom gyöngyszemeiből. 
Méltó megünneplése a költészet napjának. Az előadók? Természetesen a 
Fortuna színpad tagjai és a vendégek, akikkel nem is olyan régen az or-
szágos szövetkezeti szavalóversenyen is találkozhattunk. A pódium befe-
jező műsorszámaként a jászberényi Tanítóképző színjátszó cso portja és a 
Fortuna lép a pódiumra. Előadásuk után percekig zúg a taps – kipirult 
arccal fogadják a gratulációkat és a kérdéseket: „Mikor lesz a következő?”

Eddig a visszaemlékezés a kezdetekről. A hagyományt a csoport foly-
tatta, bár kicsit más szervezői háttérrel. A versmondók felkészítésében 
Bordásné Kovács Katalin, a művelődési ház igazgatója (egyben a Fortu-
na tagja) végez fáradhatatlan munkát. Tanítványai országos versenyekre 
jutnak be. Nem múlik el év a Jász-Fény vers- és prózamondó találkozó 
nélkül, ahol rangos zsűri értékeli a környékből érkezett előadókat. 

Kovács Tímea drámapedagógus,
a jászfényszarui színjátszók művészeti vezetője

Az archív fotók a Mi pódiumunk előadásain készültek
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Budapesten a Pest megyei Megyeházán 2022. március 28-án Tiszt-
újító közgyűlést tartott az otthon élő és elszármazott jászságiakat ösz-
szekapcsoló Jászok Egyesülete.

A közgyűlésen megjelent tagok megválasztották a tisztségviselőket, 
a 7 fős elnökséget és a 3 fős Felügyelőbizottságot. 

Az elnök ismét dr. Dobos László (képünkön) 
lett, a Jászságból újraválasztották elnökségi tag-
nak dr. Farkas Kristóf Vincét (Jászfényszaru), 
Hortiné dr. Bathó Editet (Jászberény). Az el-
nökségbe újként a fiatalabb korosztály két kép-
viselője is bekerült, így megfiatalodott a vezető 
testület. 

A Felügyelőbizottság elnöke Fehérné dr. Áb-
rahám Etelka először tölti be a tisztséget. 

A megválasztottak mandátuma öt évre szól. 
Gratulálunk, és biztosak vagyunk abban, hogy az egyesület munkája 

tovább segíti a Jászság kulturális, hagyományőrző identitásának elmé-
lyítését, az elszármazottak és az jászságiak összetartozásának segítését.

Tóth Tibor

Jászfényszaru város tör-
ténetét és érdekességeit 
kutatva figyeltem meg, 
hogy településünk a térség 
többi településeihez képest 
meglehetősen nagy határral 
rendelkezik. Jászfényszaru 
város a Jászság legnyuga-
tibb részén helyezkedik el, 
és földrajzi helyzete okán 
csak egy rövid szakaszon 
kapcsolódik a történelmi Jászsághoz (az ágói határnál). A terület a kö-
zépkortól kezdve a Jászság részét képezte, 1696-tól a Jászkun kerület-
hez tartozott, a jász és kun kiváltságok utolsó részletét is megszüntetve 
pedig 1876 óta településünk Jász-Nagykun-Szolnok megye részét ké-
pezi. Ugyanakkor Jászfényszaru két másik megyével (Pest és Heves) 
is határos, és kissé szabálytalan körhöz hasonlító határa, valamint 
nagy kiterjedése miatt kilenc szomszéd településsel találkozik. Ráadá-
sul mind a három megye Magyarország eltérő régióihoz is tartozik 
(Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Közép-Magyarország). A szom-
szédok közül kettő település (Jászágó és Pusztamonostor) Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyéhez, három település (Boldog, Hatvan és Csány) 
Heves megyéhez, négy település (Szentlőrinckáta, Tóalmás, Zsámbok 
és Tura) pedig Pest megyéhez tartozik.

Úgy vélem, hogy a szomszéd településeket érdemes alaposabban is 
megismerni, mert viszonylag keveset tudunk róluk, hiszen a legtöbb 
esetben csak keresztülrobogunk rajtuk. Pedig a múltban és a jelenben 
is számos kapcsolódási pont alakult ki a településekkel, ezért városunk 
helyzetének alaposabb megismeréséhez is hozzájárul a szomszédos te-
lepülések vizsgálata. Cikksorozatomban szeretném a kedves olvasók-
kal jobban megismertetni a szomszédos településeket, hogy saját ér-
tékeinket még jobban megismerjük, a másokét pedig megbecsüljük. 
Ezért gondoltam azt, hogy Szomszédoló címmel cikksorozatban mu-

tatom be a szomszédos 
településeket. Viszont 
szeretnék két kivételt is 
tenni: Bár Jászberény és 
Jászfelsőszentgyörgy köz-
vetlenül nem szomszédos 
Jászfényszaruval, mégis a 
számtalan társadalmi és 
gazdasági kapcsolat miatt  
fontosnak tartom beven-
ni az ismertetésbe.
Dr. Farkas Kristóf Vince

Szomszédoló – Bevezető rész

Lehetséges, hogy a mélymulcsozás, mint technika fogja az érdeklő-
désünket felkelteni, ha nem szeretünk sokat dolgozni a kertünkben? 
Dr. Gyulai Iván ökológus tanítványa, Berecz Kata 2022. május 12-
én, 18 órakor tart ismertetőt erről a módszerről (összesen három, egy-
másra épülő tartalommal) a művelődési ház klubtermében. 

Röviden arról, hogy a mélymulcsozás miért jó nekünk, és főleg a 
növényeknek: 

– melegen tartja a talajt, ezért hamarabb lehet kezdeni a vetést;
– megőrzi a talaj nedvességét;
– segít megőrizni a talaj minőségét;
– igazából nincs ásás, kapálás, és az öntözés is sok-sok százalékkal 

csökkenthető. 
Ez a jövő útja a kiskertekben? 
Megtudjuk! 
Aki esetleg tájékozódik az Interneten, már kész gyakorlati kérdések-

kel is jöhet. 
Várjuk szeretettel az érdeklődőket!   Basa Éva

Mélymulcsozással 
a kiskertekért, a jövőnkért

Jászfényszaru határa 
(Google térkép alapján)

Látkép Jászfényszaru határában 
(fotó: FKV)

A Fortuna Együttes tavaszi turnéja is jól sikerült. Március 4-én 
Pusztamonostoron, 19-én Jászkarajenőn (képünkön), 20-án pedig 
Boldogon mutatta be A rátóti legényanya című előadását, amelynek 
megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Március 27-én 
szintén telt ház előtt játszottak Jászfelsőszentgyörgyön, ahol mintegy 
120 néző vastapsa köszönte meg a napjainkban is aktuális poénokkal 
megtűzdelt vidám, mégis elgondolkodtató tragikomédiát. 

Katinka 
Fotó: Zilahi Ilona 

Fortuna szekere

2021. november eleje óta a Szakkör – Tudásunkkal kézen fogva a kö-
zösségekért program keretében lázas munka folyik a hímzőkörünkben. 
Az elkészült munkákat kiállításon mutatjuk majd be augusztus végén 
az érdeklődőknek. 

Kép és szöveg: Nagy Ildikó 

Tisztújítás a Jászok Egyesületénél
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Edelényben a Bedekovich-kiállítás
Újabb felkérést kaptunk a Bedekovich-kiállítás bemutatására. Ede-

lényben, a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, 
Technikum és Kollégium intézményben környezetvédelem és vízügy 
technikumi oktatás is van. A megszerezhető szakképesítés: környezet-
védelmi technikus, környezetvédelmi, természetvédelmi és igazgatási 
szakmairány, vízügyi technikus. A meghívónk Csikász Orsolya föld-
rajz–környezettan tanár, elkötelezett, földméréstant is oktató peda-
gógus, aki az április 25 és 29 között zajló Fenntarthatósági Témahét 
megnyitására, a program keretében felkérte a Bedekovich Lőrinc Nép-
főiskolai Társaságot a geodéta vízépítő mérnök szakmai életútjának be-
mutatására. A felkérést Horváth Gergő a MNL Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltára igazgató helyettese is elfogadta. A kiállítás április 
25-étől két héten át tekinthető meg az intézmény aulájában.

A meghívásnak örömmel teszünk eleget, hiszen a népfőiskola célki-
tűzései között is nagyon fontos szempont a közösségépítés, a szemlé-
letformálás, az értékfelmutatás csakúgy, mint ahogyan azt az edelényi 
Szent János Gimnázium tevékenységében is látjuk.

A Jászság madarai az Egri Líceumban
A 2022. évi madarak és fák napja alkalmából a Népfőiskolai Társaság 

az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtárában mu-
tatja be a Madárlesen a Jászságban című kiállítást, amely egy hónapon 
át tekinthető meg az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

A nagyváradi Kanonok soron
A nagyváradi Tibor Ernő Galéria és a jászfényszarui Bedekovich Lő-

rinc Népfőiskolai Társaság „Színek zengése! Fények zúgása!” címmel 
mutatja be Ézsiás Gyöngyike egyéni tárlatát Nagyváradon a Tibor 
Ernő Galériában (Nagyvárad, Kanonok sor 11.)

Megnyitóra Nagyváradon (Kanonok sor 11.), 2022. május 21-én, 
szombaton 17.00 órakor kerül sor. Közreműködnek Meleg Vilmos 
színművész, Duo Sola Fide – Fórián Andrea író, Thurzó Sándor József 
brácsaművész. A kiállítást megnyitja: Csathó Töhötöm Csongor Ká-
roly, a galéria művészeti vezetője és Kovács Béláné Pető Magdolna, a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Elnöke.

„Színek zengése!
 Fények zúgása!”
     (Dsida Jenő)
„Magyarország számtalan zugában van az én 

otthonom, innen indulva érkezem Nagyváradra, 
a Kőrös-parti Párizsba. Festményeimben megmu-
tatom a színeket, a fényeket, a formákat, a len-
dületet, a láthatót és láthatatlant, az érzéseket, az 
érzelmeket, a képzeletet, a rezdülésnyi valóságot, a 
vágyakat, a szenvedélyt. Hagyom, hogy gondolatokat ébresszenek a szem-
lélőben. Már nem is kellenek szavak, a képeim beszélnek helyettem. Amit 
én nem tudok mondatokba foglalni, azt mind elmondják az ő sajátságos 
nyelvükön. Csendesen elsuttogják, vagy a világba kiabálják, hogy ki is 
vagyok, milyen vagyok, mit érzek, miről álmodom. Általuk leshet be min-
denki a világomba.” (Ézsiás Gyöngyike)

A kiállítás a nagyváradi Festum Varadinum kulturális program-
sorozat részeként kerül megrendezésre.

A ZSŰRI
ÉLETTÉR-KÉP 2022 Gyermekrajz és fotópályázat felhívására 

érkező pályamunkák április végén kerülnek elbírálásra. Eredményhir-
detésre és kiállításra várhatóan 2022. május végén, június elején kerül 
sor. Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola honlapját és közösségi 
oldalait.

A pályázat kiírója: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 
Jászfényszaru, Europe Direct Szolnok.

Könyvbemutatók, kiállítások
A Bedekovich Galéria májusi eseményei között ismét találkozha-

tunk kiállításokkal és könyvbemutatókkal, amelyekre hívjuk, várjuk 
az érdeklődőket. A dátumok pontosítása egyeztetés alatt van, azok 
megjelölésében igazodunk a városi rendezvények időpontjához, a 
járványügyi előírásokhoz. Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola 
honlapját és közösségi oldalait.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Népfőiskolai hírek 
2022. áprilisi – májusi programok

Hagyományőrző népi és
sportjátékok Jászfényszarun

Bedekovich Népfőiskola a tavaszi szemeszterben, 2022. március 
18-án általános iskolás csoport részére tartott francia népi játékok 
bemutatót, foglalkoztatót Jászfényszarun. A megvalósítást a fran-
cia EU-elnökség alkalmából a EUROPE DIRECT Szolnok támo-
gatta, közreműködött a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány.

A Hagyományőrző népi és sportjátékok Európában című könyv író-
ja Bali István – aki egyben az Európai Vidékfejlesztő Egyetemekért 
Egyesület nemzetközi hálózatának elnöke – elkísérte a szolnoki 
delegációt, és a játékok összerakása alatt megosztotta gondolatait a 
hallgatósággal a hagyományőrző népi és sportjátékok kialakulásáról. 
A gyermekeknek az egyes játékok szabályairól tartott tájékoztatást. A 
könyv közel száz hazai és külföldi népi és sportjátékot mutat be, (já-
tékok története, játszásának szabályai stb.) – gyakorlati kézikönyv. A 
könyv előszavát prof. dr. Jürgen Palm, a Szabadidősport Világszövet-
ség elnöke írta.

Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány Szolnok (1993) NCA 
támogatásával négynyelvű változatban CD-n is megjelentette a kiad-
ványt. Az alapítvány elnöke elmondta azt is, miközben a felnőttek 
is ismerkedtek a játékokkal, hogy pályázati támogatással, több alka-
lommal nemzetközi tapasztalatcserét, cserekapcsolatot szerveztek. A 
franciaországi LilIe-ben lévő Wellouej Egyesülethez is utaztak, akik 
az idősebb korosztály számára is tartanak népi játék és kézműves fog-
lalkozásokat, rekreációs programokat. A kapcsolat nagyon jó tapasz-
talatokat és ösztönzést adott számukra ahhoz, hogy az idős korosz-
tály igényéhez is igazodva fejlesszék játékparkjukat. A lengyelországi 
Debnóban pedig lovagi várjáték programhoz kapcsolódóan tartottak 
egész napos népi játék bemutatót. Majd a következő napon Stryszawa 
városban, több turnusban, iskolás csoportok számára mutatták be já-
tékaikat.

A Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány folyamatosan részt vesz 
a Szolnok Városi Civil Tanács, illetve a Városi Ifjúsági Kerekasztal 
munkájában. A civil és nonprofit szervezetek számára, népi játék és 
kézműves játszóházi programokat szolgáltatnak. A hazai és nemzet-
közi játékkultúra megőrzése és továbbadása nem csak fontos feladat, 
de sikerélmény mind az egyén, mind a közösségek számára. Ezek a 
„kortalan” játékok minden korosztályt megmozgatnak. 
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Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-á-
nak felajánlásával támogatták szervezetünk céljait, munkáját! 

Az Önök támogatása is segítette azt a tevékenységet, amellyel a 
népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru szellemi 
arculatának formálásához. Fontos volt az önök támogatása ahhoz, 
hogy továbbra is megrendezhettük a hagyományos és új népfőisko-
lai programokat, személyesen és a virtuális térben is találkozhattunk. 
Többen csatlakoztak az értékőrző szakmai programjainkhoz, résztve-
vői voltak a népfőiskolai rendezvényeknek, szakmai kirándulásoknak, 
nyári művészeti tábornak, a rajz- és fotópályázatnak. Köszönjük azt a 
sok – egész éven át húzódó –, heti műhelymunkát, amellyel közremű-
ködtek egy-egy program megvalósításában.

Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a helyi 
közösség szerveződését, az információkhoz való hozzáférés lehetősé-
gének bővítését, a kiállítások, hagyományos és értékőrző programok, 
foglalkozások, nyári tábor megszervezését, rajz- és fotópályázat meg-
hirdetését, a Bedekovich-emlékév eseményeinek szervezését, kiadvá-
nyok megjelentetését. 

Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a népfőiskola honlapját 
(www.bedekovich.hu) és a Facebook közösségi oldalát, a Bedekovich 
Galéria, Bedekovich Korhatártalan Akadémia, Bedekovich 
Almáriom Facebook-csoportjait, ahol az értékeinkkel, virtuális kiál-
lításainkkal is megismerkedhetnek, amelyeknek Önök is részesei le-
hetnek. 

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

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

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöksége

Az „ÖKO-lábnyomok a hóban” című téli táborukat pedig a kör-
nyezettudatos nevelés és fenntarthatósága jegyében szervezték. A 
prog ramok a részt vevő gyerekek szemléletét, gondolkodását olyan 
módon erősítették, hogy felelősségteljesebben gondolkodjanak kör-
nyezetükről.

Több alkalommal tartottak térítésmentes népi játék programot ál-
talános iskolákban, nyugdíjas klubokban, a Városi Civil Pikniken, 
Szolnok város napján, a Civil Kavalkádon, a mozgáskorlátozottak 
Bice-Bóca táborában és Grundtwig-pályázat keretében Szolnokon tar-
tózkodó nemzetközi csoportnak.

Jászfényszarun is osztatlan sikert aratott gyermekek és felnőttek kö-
rében egyaránt a sok-sok ügyességi, logikai fajáték. A résztvevők várják 
az újabb partik és a „visszavágó” lehetőségét.

A EUROPE DIRECT Szolnok iroda munkatársai amellett, hogy 
finanszírozták a programot, a játékok szállítását, gyermekeknek szóló 
kiadványokkal, papírhajtogatós játékokkal, apróságokkal ajándékoz-
ták meg a részt vevő gyermekeket. Köszönjük a lehetőséget!

Vendégként jelen voltak a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria mun-
katársai is, akikkel közösen tervezzük az Art Paris nyári népfőiskolai 
tábort is. Nem volt ez véletlen, hiszen reményeink szerint ismét talál-
kozhatunk, és játszunk majd a francia népi játékokkal is, gyermekek 
és felnőttek egyaránt.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola honlapját (bedekovich.
hu) és közösségi oldalait, ahol közzé tesszük az aktuális eseményeket 
(játék, kirándulás, kiállítások, családi nap, nyári tábor, Bedekovich-
napok). Köszönjük, hogy velünk tartanak.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Az 1% felajánlásról
Bedekovich Lőrinc 

Népfőiskolai Társaság

A Víz Világnapi rendezvények során id. Bedekovich Lőrinc 
munkásságával ismerkedhetnek meg a látogatók – adta hírül a 
Gyulai Hírlap. A Jászkunság első főmérnökének, id. Bedekovich 
Lőrincnek (1751–1823) a kéziratos térképeiből látható válogatás 
a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban. A Jászfényszarui Be-
dekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és az MNL Jász-Nagy kun-
Szolnok Megyei Levéltára által szervezett vándorkiállítás megnyi-
tóját március 22-én tartották a fürdővárosi helyszínen.

A vendégeket a városi könyvtár igazgatója, Dézsi János köszön-
tötte. Kovács Béláné Pető Magdolna, a népfőiskolai társaság el-
nöke elmondta, a csaknem 30 éves civil szervezet névadója Jászapá-
tiban született, de Jászfényszarun élt, ott is halt meg. Hivatala ugyan 
Jászberénybe kötötte, munkáját sok esetben Jászfényszarun végezte 
– utalnak erre egyes térképei is. Kifejtette, a 2019-ben útjára indult 
vándorkiállítás megvalósítását a Jászok Egyesülete és a jászfényszarui 
önkormányzat is támogatta. Elmondta, hogy a népfőiskola elkötele-
zett a Bedekovich-hagyaték feltárása, bemutatása mellett. Korántsem 
teljes a geodéta életének, munkáinak ismerete, napjainkban is folya-
matosan újabb iratok bukkannak elő a levéltárakban, hivatalokban.

Horváth Gergő, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár igazga-
tóhelyettese arról adott számot, hogy a kiállítás apropóját két évfor-
duló is adta: 2019-ben volt 240 éve, hogy id. Bedekovich Lőrincet a 
hivatalába választották, és 40 évi hivatalában eltöltött munkája után 
200 éve, hogy onnan leköszönt.

Rámutatott, a komoly klasszikus műveltséggel rendelkező geodéta és 
vízépítő mérnök a vízrendezéssel és a vízimalmokkal kapcsolatos mun-
kája révén Békés megyéhez is kötődik. Elmondta, a szakember négy 
évtizedes szakmai pályája alatt született munkákból jelenleg mintegy 
100 darab lelhető fel különböző közgyűjteményekben, a legtöbb a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltárban. Vannak köztük kéziratos 
térképek, településrendezési tervek, vízügyi munkák, épülettervek és 
hídtervek is. Az igazgatóhelyettes ismertette, id. Bedekovich Lőrinc 
26 térképét mutatják be tablókon, öt témakörben. Kiemelte: ezek a 
térképei azért különlegesek, mert kézzel készültek, ennek ellenére igen 
pontosak és esztétikai értékkel is bírnak, hiszen a főmérnök előszere-
tettel látta el munkáit figurális és tárgyi ábrázolásokkal – tette hozzá. 
A feltáró munkákat követően a népfőiskolai társaság képviselője érték-
tári felterjesztésének köszönhetően a geodéta munkásságát a megyei 
értéktár befogadta, és ma már nemzeti érték.

Erdész Ádám, a Békés megyei levéltár nyugalmazott igazgatója 
elismeréssel szólt a Jászkunság vízépítő mérnökéről. Úgy fogalmazott, 
a 18. század végén megjelent kéziratos térképek jelentik az első lép-
csőjét annak a folyamatnak, amely a kezünkbe adta a mai térképet. 
Korábban, a 18. század első felében igen csekély volt a topográfiai tu-
dás – idézte fel. Volt olyan német nyelvű szaklexikon, amely pl. Gyulát 
Bihar megyébe tette, és hosszú ideig azt hitték, hogy Torontál várme-
gye Békés mellett helyezkedik el – hozta fel példaként.

Aláhúzta: a kéziratos térképeknek ökotörténeti jelentőségük is van, 
hiszen egy archaikus tájat mutatnak be, a régi folyómedrekkel, mo-
csaras területekkel. Akkor tudunk ökológiai szempontból jó döntése-
ket hozni, ha évszázadokra visszamenőleg rendelkezünk ismeretekkel 
a tájról – mutatott rá a nyugalmazott levéltár-igazgató. S valóban, 
Bedekovich kiemelkedően pontos méréseket végzett – osztotta meg 
gondolatait az igazgató úr – most, hogy felkérést kapott a kiállítás 
megnyitásában, utánanézett a Bedekovich-munkáknak és elismeréssel 
szólt a népfőiskola feltáró, ismeretterjesztő munkájáról is.

A tárlat látogatói között köszönthettük Kovács József országgyűlési 
képviselőt, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Békés megyei le-
véltár munkatársait is.

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Bedekovich a gyulai könyvtárban
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társa-
ság, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
Küry Klára azt üzente... című könyv bemuta-
tójára, 2022. május 20-án 17.00 órára a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti 
klubtermébe (Jászfényszaru, Szent István út 1.) 

A kötetet – amely képei, dokumentumai az 
operettprimadonna életét és korát idézik – be-
mutatja a szerző, Kóródi Anikó Zsuzsanna 
operaénekes. 

A helyszínen vásárlásra (5.000,- Ft/db) és  
dedikálásra is lesz lehetőség.

A Bedekovich Galéria Műhely programja Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata támogatásával valósul meg.

Egy titokzatos mappa Párizsból
Egy titokzatos mappa tartalmát láthatjuk a Párizsi séta című 

kiállításon Jászfényszarun, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár kiállítótermében, amely 2022. március 24-én nyílt meg 
a nagyközönség előtt. A tárlatot a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság meghívására a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazga-
tója, Farkas Edit mutatta be.

A vendégeket házigazdaként a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatója, Bordásné Kovács Katalin köszöntötte, majd 
Kalász-Tóth Mercédesz (hegedű) és Kalász Tamás (nagybőgő) elő-
adásában Csajkovszkij Régi francia dalocska című művét hallották az 
érdeklődők.

A jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria nem először mu-
tatkozik be Jászfényszarun, hiszen (igaz már tíz éve) láthattuk itt 
Hamza Lehel Mária divatrajzait, megismerhettük Hamza Dezső 
Ákos filmművészeti tevékenységét – szintén a népfőiskola meghí-
vásában, Farkas Edit igazgató bemutatásával. A mostani tavaszi Párizsi 
séta „közben” az érdeklődők megismerhették a nyárra tervezett (2022. 
06. 27–07. 01.) ART PARIS művészeti tábor tematikáját is.

HAMZA – PÁRIZS
Hamza Dezső Ákos filmrendező, producer, festő- és szobrász-

művész, költő Hódmezővásárhelyen született 1903-ban. Édesapja 
vasúti hivatalnok volt, édesanyja (Mezei Róza) háztartásbeli. A család 
Csongrád megyéből került Nagyszebenbe, ahol a kis Dezső megkezdte 
tanulmányait, majd Aradra, végül Szolnokra költöztek. Ezt követő-
en Kecskeméten érettségizett a piaristáknál, innen került Budapestre. 
Előbb szakmát tanult, majd rajzpedagógiát a Magyar Királyi Képző-
művészeti Főiskolán, 1924-ben diplomázott rajztanárként. Csók Ist-
vánnak köszönhetően párizsi ösztöndíjat kapott, amelynek összegét 
azzal egészítette ki, hogy bejárt dolgozni az egyik filmgyárba. 

Még Párizsban ismerkedett meg, és 1933. december 14-én ott vette 
feleségül Lehel Ferenc autodidakta művészeti író és Lehel Mária kép-
zőművész leányát, Máriát, aki divattervező, iparművész, újságíró, és 
már 1924-től Párizsban élt családjával.

Hamza Dezső Ákos a francia nagymesterektől ellesett tudását kama-
toztatta 1936 után Magyarországon, de főként az 1938-as évet köve-
tően, hisz néhány barátjával önálló filmvállalatot létesített, a Hamza 
Film Kft.-t, amelynek keretében szabadabban valósíthatta meg elkép-
zeléseit. Ekkor a Gaumont visszahívta Párizsba rendezőnek, de a köz-
ben kitört világháború miatt a terv meghiúsult, és neki vissza kellett 
utaznia Magyarországra. Első rendezése, a Gyurkovics fiúk 1940-ben 
került a mozikba. 1944-ig tíz nagyjátékfilmet rendezett. 1945-ben a 
MAFIRT egyik vezetője lett, irányításával indult meg a heti híradók 
gyártása. Rendezett propagandafilmet is, majd Ortutay Gyula megbí-
zásából a televíziót tanulmányozta Párizsban. A Rajk-per miatt nem 
térhetett vissza Magyarországra, Franciaországban és Olaszországban 
forgatott filmeket, majd 1953-tól Brazíliában. 

TOLLRAJZOK
A filmes szakma mellett visszatért a képzőművészethez is, a háborút 

követő időszakban készültek a tollrajzai – kisebb méretben, keve-
sebb eszközzel, hiszen szerényebb lehetőségek álltak rendelkezésre. A 
tollrajz sajátossága, hogy nem alkalmas nagy felületek kidolgozásához, 
valamint nagyon széles vonalak meghúzásához. A tónusokat úgy lehet 
érzékeltetni, hogy a világos részeken ritkán, a sötét részeken pedig sű-
rűn húzzuk egymás mellé a vonalakat egy irányban.

„Egy rozoga mappában megtaláltam Hamza D. Ákos 22 grafikai lap-
ját. A mappa címéről „Tollrajzok”-nak neveztük őket (B. Jánosi Gyön-
gyi*). Ebből a „titokzatos mappából” a főként Párizsban és Rómában 
készült tollrajzokból** láthatunk most egy különleges válogatást a 
jászfényszarui tárlaton. A grafikai kiállítás mellett néhány festmény is 
bemutatásra került, amelyek még Rómában készültek. Ezeket ismer-
hették meg az előző évben szervezett Római vakáció című tábor és az 
azt záró családi nap résztvevői.

Szülőföldjére 1989-ben tért vissza a Hamza házaspár, azt követő-
en, hogy 1987-ben Szolnokon és Jászberényben kiállította munkái-
nak egy részét. Hagyatékukból szerveződött meg a róluk elnevezett 
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, abban a jászberényi ingatlanban, 
amelyben Hamza D. Ákos haláláig élt.

A Hamza házaspár hazatelepülése egybeesett a rendszerváltással. 
Ez bizonytalan helyzetet teremtett a múzeumok számára. Hamza 

D. Ákos ennek ellenére képzőművészeti életművét – mintegy 200 
festményt és 9 szobrot – Jászberény városnak ajándékozta, azzal 
a céllal, hogy halála után a város gondoskodik annak bemutatásáról. 
Ennek az elképzelésnek a megvalósítása érdekében Hamza Lehel Má-
ria magántőkéből hozta létre a Hamza Múzeum Alapítványt 1991-
ben. Tettével jelképesen kifejezte, hogy a kultúra értékeinek elisme-
rése és támogatása nem kizárólag rendszerfüggő. Hamza Lehel Mária 
életműve közel 600 divatrajzot és néhány kosztümtervet tartalmaz, 
amelyből jászberényi kiállításon 51 db divatrajz szerepel.

Az intézmény ma Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria néven, 
Hamza D. Ákos és Hamza Lehel Mária művészeti életműve kuta-
tása, feldolgozása, bemutatása mellett a Jászsághoz kötődő kortárs 
képzőművészek útját is igyekszik feltárni, megismertetni.

A rendezvény a EUROPE DIRECT Szolnok 
támogatásával jött létre, amelynek aktualitása 
az EU Tanácsának francia elnöksége – így a pri-
oritások és a kiadványaik bemutatásával szoro-
san kapcsolódott a párizsi sétához is.

*B. Jánosi Gyöngyi (1948–2022) festőművész, 
rajztanár, 1995-től 2008-ig a Hamza Múzeum 
igazgatója 

**Az alkotások hitelesített másolatai a Hamza 
Gyűjtemény és Jász Galériában megvásárolhatók.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Mit rejt a ládafia?
Színjátszók majálisa Jászfényszarun

A Fortuna Együttes és a Napsugár Gyermekszínpad 50 éve alakult 
meg. 

Megalakulásuk ötéves jubileumára nagysza-
bású rendezvénnyel készültek. A jászfényszarui 
színjátszók Kovács Andrásné Rozika vezetésével, 
a nagyközség apraja-nagyja segítségével megyei 
szintű színjátszó majális szerveztek a Homok-
tanyai vadászháznál (korábbi iskolánál). Föl-
pántlikázott lovas kocsival érkeztek a vendégek 
a helyszínre. A rendezvénynek sajátos hangulata 
volt, sok helyi érdeklődőt vonzott. Az 1977-es 
első majálison felléptek a tiszafüredi, szolnoki, 
jászberényi, zagyvarékasi és a helyi amatőr szín-
játszó csoportok. 

1982. május 23-án már az ötödik majálist tar-
tották változatlan helyszínen. A megyei néplap is 
megírta „Legalább ezer néző a Homoktanyán”. 
Két produkciót mutattak be az együttesek, így az abádszalóki, a jászbe-
rényi, a kunmadarasi, a szolnoki és a két jászfényszarui csoport. Osztat-
lan sikert aratott a Napsugár Gyermekszínpad János vitéz etűdsorozata. 

Szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Városi Értéktár

Küry Klára azt üzente...

Csomor Csilla, 
a Fortuna Együttes 

tagja verssel 
színesíti az 1982-es 
majális programját.
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Múltidéző baráti találkozó
A mezőgazdasági terme-

lőszövetkezetben dolgozók 
találkozója baráti, családias 
hangulatban zajlott.

Egy kis történeti vissza-
tekintés Jászfényszarun a 
mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetek megalakulására.

Szolnokon 1980-ban je-
lent meg dr. Petrák Katalin 
szerkesztésében a Közös úton 
című 408 oldalas könyv, 
amely a megyében a tsz-
mozgalom kialakulásának és 
fejlődésének történetét taglal-
ta. A kiadvány mellékletében táblázatban szerepel településenként a 
szövetkezetek neve és megalakulásának ideje. Az adataim innen szár-
maznak.

Az első mezőgazdasági szövetkezetek 1949-ben alakultak, akkor kü-
lönböző típusú téeszcsékként. Jászfényszarun a Lenin nevet viselte. 
A gazdálkodási nehézségek miatt többször átalakult, szünetelt, majd 
megszűnt. 

A második fölfejlesztés 1959-ben történt, 1955-től és 1957-től ter-
melőszövetkezeti csoportként kisebb nagyobb területen a gazdák ösz-
szefogva Április 4., Új Reménység, Aranykalász néven működtek. 

1959-ben sok kisebb földterületen Petőfi, Kossuth, Zöldmező, Ha-
ladás, Lehel Kürt, Új Reménység, Aranykalász, Béke néven nyolc me-
zőgazdasági termelőszövetkezet alakult. 

A következő években elindult a centralizálás, 1961-ben Szabadság 
néven az Új Reménység és az Aranykalász egyesülésével; 1963-ban Le-
hel néven a Lehel Kürt és a Haladás fúziójával; 1964-ben Béke néven a 
Zöldmező és a Petőfi egyesülésével; 1966-ban Béke néven a Szabadság 
és Béke egyesülésével jött létre társulás. 

Az egy község egy tsz. állapota 1975. január 1-jével következett be a 
Béke és a Lehel egyesülésével, és Béke néven működött tovább a rend-
szerváltásig. A törvények alapján történt átalakulások után a jogutódot 
2002 végén felszámolták.

Talán a két legfiatalabb Kis testvér, Gábor és Zoltán javasolta egy 
volt mg-i termelőszövetkezeti dolgozók találkozójának megrendezését. 
A kezdeményezést Pál Károly mezőgazdasági gépszerelő, aki 18 évig 
dolgozott a Béke Mg. Tsz-ben felkarolta, és e sorok íróját megkeresve 
kezdődött el a szervezés 2020 kora ősszén. A járványhelyzet miatt az 
őszi találkozót a szervezők lemondták.

A felhívást és a jelentkezés módját a városi havilap februári számába 
közzé tettük. Pál Károly többeket személyesen is megkeresett. Számí-
tásaink szerint, bár létszámunk sajnos napról napra fogy, de még így is 
130-150 fő élhet (sokan mozgásukban korlátozottak), akik rövidebb 
hosszabb időt töltöttek el a szövetkezetben bedolgozóként, tanuló-
ként, alkalmazottként vagy nagy többségük tagként.

A rendezvény új időpontja 2022. március 27. (vasárnap) 14 óra, 
helye a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme lett. 

A találkozó előtt 13 óra 30 perckor a Rimóczi-kastély (volt tsz-
iroda 1969–2002) mögötti kertben a tsz-tagok emlékére egy páf-

rányfenyő (tudományos 
nevén Ginkgo biloba) fát 
ültettünk el, mely fafajtából 
még nincsen Jászfényszaru 
közparkjaiban. A fát a FÉBE 
adományozta, a GAMESZ 
kertészei az ültetés helyét 
előkészítették. Az ültetésnél 
jelen volt Szekeres Zoltán-
né Víg Éva kertészmérnök, 
aki szakmailag felügyelte a 
szakszerű ültetést. A jelenlé-
vők közül a legfiatalabb Kiss 
Gábor és a rangidős Sárkö-

zi János a fa behelyezését és 
földdel történő takarását, míg Koós Sándorné Kiss Marika a locsolás 
műveletét végezte. A fa elé egy emléktáblát helyezünk el, melyen ez 
lesz olvasható: A páfrányfenyőt a tsz-tagok, dolgozók emlékére ül-
tették a tsz-találkozó résztvevői 2022. 03. 27. 

A fát a legfiatalabb volt tsz-dolgozók és Győri János Bertalan al-
polgármester óvó figyelmébe és védnökségébe adtuk. 

A program a művelődési ház nagytermében folytatódott, a megje-
lent 56 fő elfoglalta helyét, majd Pál Károly köszöntő szavai után 
valamennyi elhunyt tsz-dolgozó, tag emlékére gyertyát gyújtottunk, 
és egyperces néma felállással adóztunk emlékük előtt. 

Többen egyéb elfoglaltságuk miatt távollétüket jelezték: Bense Mi-
hály, Győri Ernő, Nagy János, Turu István. A találkozó részvevőit 
üdvözölte Balázs Géza és Zelenka Ferenc, akik jelezték, lélekben ve-
lünk vannak.

Ezt követően is az emlékezés 30 perce következett a téesz 53 évének 
életéből: 228 régi kép hat másodpercenként jelent meg a színpadon 
lévő vásznon. Itt sokan a jelenlévők közül láthatták magukat, hoz-
zátartozóikat, munkatársaikat munka közben, kirándulás, külföldi út 
kapcsán, de a három Kiváló Termelőszövetkezet cím átvételére készült 
ünnepségről, személyes kitüntetésekről is sok képet vetítettünk. Kö-
szönöm azoknak, akik régi képeket hoztak be a Városi Értéktárba, így 
gyűjteményünk tovább gyarapodott.

Tóth Tibor javaslatára bemutatkozó körrel indult el a mikrofon, 
így megtudtuk, ki milyen területen mettől meddig dolgozott a szö-
vetkezetben. Végül az is kiderült, hogy négy fő volt jelen azok közül, 
akik 1960-ban – 62 évvel ezelőtt – kezdtek dolgozni a szövetkezetben. 
Pontosan nem lehet tudni, de a szövetkezetekben a több mint öt évti-
zed alatt legalább 4000 ember dolgozott rövidebb, hosszabb ideig, de 
nagyon sokan innen mentek nyugdíjba, biztosítva idősebb napjaikra 
a megélhetésüket.

A bemutatkozást követően jöttek a visszaemlékezések, anekdoták. 
Győri János Bertalan elmondta, mint műhelyvezetőnek nem volt 
könnyű helyzete Sándor, József nap körül. Sok ilyen keresztnevű dol-
gozója volt, és bizony már néhány embert a délelőtt folyamán pihen-
tetni, „elrejteni” kellett. Az is kiderült, hogy a tsz-elnök Csikós Ferenc 
miért fújt visszavonulót, hogy a kisgépeseknek éjszaka nem kellett 
szántani. A bűvészetben is van néhány olyan trükk, melyet valamihez

(folytatás a 16. oldalon)

A résztvevők csoportképe

Páfrányfenyő ültetése Pál Károly főszervező köszönti a résztvevőket
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(folytatás a 15. oldalról)
társítani kell, és akkor jobban megmarad az emlékezetben. Ezt igazol-
ja az a tény, hogy 50 év távlatából is megmaradt az emlékezetemben 
a téesz első Polski Fiat autójának rendszáma. Igaz, ez nem nekem, 
hanem Kiss Sándor pénzügyi vezetőnek köszönhető. Sanyi bácsinak 
olyan különleges tehetsége volt, hogy ha begördült a hetvenes években 
egy személyautó az iroda udvarára, az íróasztalánál felállva az ablakon 
kinézett, és a rendszámról rögtön mondott egy mondókát. A Béke 
téesznek a lovas hintó után az első személygépkocsija egy használt 
Warszawa gépkocsi volt. A hetvenes évek elejére már új kocsi vásárlá-
sára is telt, így 1972-ben André Sándor megérkezett a Merkúrtól az új 
Polski Fiat 1500 személygépkocsival. Sanyi bácsi kinézett az ablakon, 
és már mondta is: „bedöglik 73 májusában” így maradt meg bennem, 
a rendszám BE 73-05.

Gorcsakovszki Györgyné Marika énekével szórakoztatta a jelenlé-
vőket, a refrének éneklésében a közönség is besegített. 

Nagy Sándor, a tsz építőrészlegének vezetője 1969 januárjában Zár-
számadás címmel verset írt.

Csattognak a gépek, peregnek a számok
Nagy nap lesz itt még ma, meglátjátok.
Nem lehet tudni, mit hoz a jövő,
Búcsúszó nélkül elment a főkönyvelő.
De van ez így néha,
Futkos is szerényen a Béla.
Találjátok ki, mi lesz, „na”?
Leállt a statisztika.
Hibaponttal a könyvelésnél tele a polc,
Mégis a százalék százhuszonnyolc.
Hogy hogyan ez, nincs ember ki megfejti,
nem találta ki ezt, még Bódis Berci.
Higgadtan válaszolt a Csikós,
Így a közgyűlés vége csattanós.
A fenti versben a 128 % azt jelentette, hogy 1969. január 29-én 

minden dolgozó az éves kereseten felül, fizetésének arányában 3,36 
hónapnyi pénz kapott. 

Az ízletes vacsorát a Kató Kft. dolgozói készítették, azt követően 
még a résztvevők sokáig idéztek fel az emlékeket, nosztalgiáztak, és 
csak a szépre emlékeztek. 

Köszönjük az ötletgazdáknak, Pál Károlynak a szervező munkáját. 
A művelődési ház dolgozóinak a berendezett helyszínt. 

Többen jelezték, a táblaavatót is találkozó keretében szervezzük meg. 
A viszont látással búcsúztunk egymástól. 

Szöveg: Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf

Helytörténeti pályázónk,
Berze Lászlóné Tusor Viktória

A helytörténeti pályázókról szó-
ló sorozatunk előző részében a 
kiskundorozsmai második helyezett 
Tóth-Gulyás Zoltán Jánost mutat-
tuk be. Vele holtversenyben szintén 
második helyezést ért el a budapesti 
Akadémiaújtelepen élő Berze Lászlóné 
Tusor Viktória, a FÉBE tagja.

Vityuka – ahogy mi hívjuk őt – va-
lójában hosszú évek óta gyűjtögeti 
szorgalmasan a településünkkel kap-
csolatos ismeretanyagot, valamint csa-
ládi fotóit, amelyeket rendíthetetlen 
naprakészséggel rendez be meglehető-
sen terebélyes albumába. Bár értesült 
a pályázati lehetőségről, a mély elhatá-
rozás, hogy gyűjtését benyújtsa, és ezzel közreadja, mégsem érett meg 
benne, hiszen szerénysége, visszahúzódó természete el-eltántorította 
ettől. Azonban mikor a községünk tanyakutatása kapcsán találkoztam 
vele személyesen – két koronavírus-járványhullám között – feltétlen 
bátorításban részesítettem, hogy mindenképpen rendezze össze mun-
káját, hozzátéve, hogyha szükséges, akkor még a jelentkezési határidőt 

is meghosszabbítjuk. A támogatás nem volt hiábavaló, a vaskos anyag 
digitálisan is és dossziéba rendezve is időre megérkezett elbírálásra.

Röviden a pályázóról az ő saját tollából: „Azon emberek egyike vagyok, 
akik még elmondhatják magukról, hogy Jászfényszaru szülöttei... (Nem 
csak én, hanem ükszülőkig visszavezetve mindkét család tagjai (a Rusai és 
a Tusor) Jászfényszarun születtek, éltek, dolgoztak, és ott van végső nyug-
helyük.) Tusor István és Rusai Viktória második gyermekeként láttam 
meg a napvilágot 1947 februárjában hatalmas pelyhekben hulló havazás 
közepette! Abban az időben – amikor születtem – még otthonaikban, a 
bábaasszonyok segítségével hozták világra gyermekeiket az akkori asszo-
nyok. Csodálatos szüleim voltak, csodálatos gyermekkort hagytam magam 
mögött. Az általános iskola befejezése után a hatvani Bajza József Gim-
náziumban tanultam tovább, itt érettségiztem 1966-ban. A tanári pálya 
nagyon vonzott, de ez sajnos nem teljesült... 1967-ben mentem férjhez, 
három munkahelyem volt: Szivárvány Áruház, a Mezőgép Vállalat és a 
Kossuth Nyomda. Összesen 40 évi munkaviszony után 2005-ben mentem 
nyugdíjba. 1994-ben – férjemmel együtt – a FÉBE tagjai lettünk, rend-
kívül sok emlék és élmény ért az eltelt évek során. A FÉBE felhívása adta 
az ötletet, hogy azt a keveset, amire még emlékszem a régmúlt időkről, 
leírjam, és megőrizzük az utódoknak, hátha lesz, akit érdekel... Kutató 
munkát nem végeztem, csak azt írtam le, amire és ahogyan emlékszem...”

A pályázati anyagot összesen tizenkét egységből álló, sokrétű, ki-
sebb részben általános hangvételű, de javában településünket érintő 
gyűjtemény alkotja. Az egyes részegységek néhány oldalas leírást és 
a tematikailag hozzá kapcsolódó, gondosan feliratozott fotóanyagot 
tartalmazzák. A részegységek röviden a következők:

1. A jászfényszarui Vegyesipari Kisipari Termelő Szövetkezet és 
részben ehhez kapcsolódóan az Orion gyár történetével kapcsolatos 
momentumokat mutat be, néhány értékes csoportképpel egyetemben.

2. ’A bölcsőtől a sírig’ címet viselő egység különösen a temetkezési 
szokások konkretizált leírásával és a csatolt fotókkal képezi értékes ré-
szét a gyűjteménynek.

3. Az aratás és cséplés valamennyi mozzanatát gondosan leíró, a 
folyamat nevezéktanát részletesen ismertető anyag, melyet a pályázó 
saját és más szerző által közrebocsátott fényképfelvételei gazdagítanak.

4. A gyűjtés egyik legértékesebb anyagrésze a Rusai család törté-
netével foglalkozik (a pályázó is Rusai leszármazott). A csatolt Rusai 
családfa és a vonatkozó gazdag fotóanyag a településünkön élő vagy 
ide kötődő Rusaiak számára értékes és érdekes családtörténeti háttér-
anyagul szolgálhat.

5. Az előbbihez hasonlóan a Tusor családot bemutató anyagrész is 
több tucat fényképet foglal magába, valamint néhány anyakönyvi ki-
vonatot is felsorakoztat. Az ide kapcsolódó családfa elkészítése még 
folyamatban van.

6. Vegyes gyűjtemény a településünkön rendezett szüreti bálokról, 
a Kolping mozgalomról, településünk háború előtti és utáni fotóiról, 
képeslapjairól, iskolai életképekről.

7. Két egymástól távoli téma kerül kifejtésre, egyrészről az évszá-
zados eperfáink, melyek a két világháború közötti selyemhernyó-
tenyésztés mementójául maradtak ránk; másrészt pedig a döngölt 
fal készítésének hagyománya kerül kifejtésre, kivitelezésének leírása 
aprólékos pontossággal, tervrajzokkal (Berze László tollából), és eh-
hez kapcsolódóan a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény döngöltfal 
kerítésének megújhodása.

8. 1953-61. általános iskolai évfolyam 40 éves évfordulója alkal-
mából (2001. 06. 09.) szervezett osztálytalálkozónak állít emléket, be-

A pályázó, 
Berze Lászlóné Tusor Viktória

Az asztalos KTSZ csapata 1955. február 26.
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mutatva a korabeli osztályképeket, ballagáskori felvételeket, a találko-
zó kapcsán született kiadványt, felsorolva az osztálytársak és tanáraik 
neveit, a résztvevők visszaemlékező írásait.

9. Az első FÉBE Honismereti és Helytörténeti tábor (1996) rövid 
ismertetése és fotódokumentációja.

10. Berze László (a pályázó néhai hitvese) személyi anyaga, iratai, 
emlékei, fényképek munkából, családról.

11. Külön kis szösszenet a postahivatalunk történetéről, mely em-
léket állít az elmúlt évszázad fényszarui postaépületeinek, fotók és ké-
peslapok bemutatásával.

12. Kerékgyártóné Filló Mónika szakdolgozata ’Vesszőfonás Jász-
fényszaru paraszti világában’ címmel (Magyar Művelődési Intézet, 
kosárfonó-oktatói szak, Bp., 2001); páratlan értékű, gazdagon illuszt-
rált, 34 oldalas munka.

A záró gondolat erejéig pedig ismét visszaadnám a szót Vityukának: 
„Kívánom, hogy még nagyon sok évig legyen élményeket adó, közösségi 
élet Jászfényszarun és a FÉBE-nél. Ehhez kívánok sok erőt és egészséget!”

Kiss Dávid Sándor

A Rusai család 
1939 decemberében

A pályázó nagyapja, 
Rusai Imre, 1915

Szüreti bál résztvevői, 1939. január

Az én apukám
Az én apukám nagyon magas, egy kicsit duci, kopasz és nagyon ked-

ves, törődő apuka. Apának a szeme színe eldönthetetlen, mert kék és 
zöld is, mindenféle színű. Nagyon kedves, mert mindig segít nekem, 
ha valamit nem tudok. Törődik a családdal, megtesz mindent, hogy 
nekünk jó legyen. A hobbija a főzés, nagyon szeret és tud is. Biciklizni 
együtt szoktunk, vagy kivisszük a kutyámat a mezőre sétálni, és még 
persze sok minden mást is szoktunk csinálni közösen. Az én apukám 
a világ legjobb apukája, és én sok mindenben szeretnék rá hasonlítani.

Szeretlek apa!

Gyerekek írásait gyűjtöttem össze
az édesapáról

Az én apukám nagyon szereti a természetet és az állatokat, talán ez 
annak is köszönhető, hogy tanyán nőtt fel, és ez a jelenlegi munkájá-
ban is megmutatkozik, mert mezőgazdasággal és állattartással foglal-
kozik. Sokszor visz ki magával a tanyára, és mutatja meg a természet 
szépségét, az állatok és a növények világát. Az közös tanyai járatunkon 
mindig megengedi, hogy vezessek, és én ilyenkor nagyon boldog va-
gyok. Gyakran tanul velem, hogy ezzel nekem és anyának is segítsen. 
Jól megértjük egymást együtt. Sokat szoktunk játszani is, jól kiegészít-
jük egymást, igazi apa-lánya kapcsolat van köztünk. Szerencsés gyer-
meknek érzem magam, és örülök, hogy ő az én apukám.

Az én apukám
Nekem is van egy csodálatos apukám, aki szeret minket. Sötétbarna 

haja van, kékeszöld ragyogó szeme, eléggé magas. Nemrégen volt a 
házassági évfordulójuk anyával. Neki két testvére van, szóval összesen 
hárman vannak. Az én apukám 41 éves, kamionsofőr. Szép citromsár-
ga kamionja minkét oldalán piros sas van. Nyári szünetben még min-
ket is elvisz magával. Van, amikor napokig nem jövünk haza, ilyenkor 
ott alszunk a kamionjában. Sajnos szegény sok mindent nem ehet, 
mert laktózérzékeny, de hála Istennek, ma már mindent lehet venni 
laktózmentesen. Általában vicces és játszik velünk. Mivel mi négyen 
vagyunk testvérek, igyekszik mindenkivel törődni. Nem mindig si-
kerül neki minden, olyankor ideges is szokott lenni, de én akkor is 
szeretem, mert nekem ő a mindenem.

Az én apukám
Az én apukám egy magas, jóképű férfi. Anyukámmal a munkahelyen 

ismerkedtek meg. Ketten vagyunk testvérek, van egy nagyobb fiútest-
vérem. Apa sokáig külföldön dolgozott, hogy nekünk jobb legyen. Bár 
több pénzt keresett akkor, de mégsem volt jobb akkor, mert nekünk 
nagyon hiányzott. Ma már idehaza dolgozik, csak nagyon későn jár 
haza, hiszen a munkája által messze városokba is utazik. Este anya 
mindig ágyba parancsol bennünket, de én sosem alszom el, amíg apa 
haza nem ér. Persze úgy csinálok, mintha aludnék, mikor anya benéz, 
de amikor meghallom, hogy az autó begördül az udvarba, akkor ki-
szaladok, hogy megpuszilhassam. Ilyenkor apa is ad nekem két puszit, 
és én megnyugszom és elalszom. Még mindig azért dolgozik, hogy 
nekünk jobb legyen, és nagyon sokszor nincs velünk. Nagyon felnézek 
rá, mivel nagyon-nagyon sokat dolgozik, és azt is tudom, hogy anyu-
kám, a testvérem és én vagyunk a mindenei.

Apa
Az én apukám a legcsodálatosabb, hogy miért, mert ugyan alig be-

szélgetünk egymással, és kevés a szabadideje, mégis amikor jut rám 
ideje, mindig kihasználjuk. Apa a legidősebb a családban, sosem is-
merte az édesapját, a mostohaapjával viszont elég jól kijöttek. Régen 
európabajnok volt motocrossban. Viszont be kellet fejeznie, ugyanis 
megszülettem, akkoriban sok időt töltöttünk együtt, mindenhová 
együtt mentünk. Elvitt magával dolgozni a pékségbe, mivel pék a 
szakmája, ma viszont már az építőiparban dolgozik. Kevés szabadideje 
van, de azt a kevés szabad időt is velünk tölti. Előző házasságából is 
van egy lánya, akivel nem találkozhat, mert nem engedi a volt felesé-
ge, és ez nagyon fáj neki. Néha segítek neki szerelni a műhelyében, 
olyankor poénkodással megy el az idő, és azt szeretném ilyenkor, ha 
megállna az idő. Apa az egyik példaképem, minden nap dolgozik, 
eltart bennünket, szerel, edz és még sok mást. Talán jobb lenne, ha 
többet tudna velünk foglalkozni, de tudom, hogy mindezt értünk te-
szi. Mindhármunkat nagyon szeret, csak mindegyikünket másképpen.

Az én édesapám
Nem tudok nagyon sok mindent róla, hiszem kiskoromban elváltak 

a szüleim. Velem sajnos nem nagyon tartja a kapcsolatot, kiskorom-
ban láttam utoljára. Ma már másik családja van, és talán mi nem is 
számítunk neki. Azt viszont tudom, hogy anyukámra mindig számít-
hattam. Most is megtesz mindent, hogy nekünk jobb legyen, próbálja 
apát is pótolni. Nem tudom milyen lett volna, ha együtt maradnak, 
de biztos, hogy anyának könnyebb lett volna.

Szent József a Szent Család őrzője, őrizd és vigyázd az édesapákat, 
hogy gyermekeiknek mutassák a helyes utat, és békében, szeretetben 
tudják őket felnevelni!

Kedves édesapák, legyetek büszkék gyermekeitekre, szeressétek őket, 
hisz ők is szeretnek titeket!

Összegyűjtötte és lejegyezte: Sándorné Tóth Éva hitoktató
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Az ember, a háziasszony a nyár 
ízeit, értékeit szeretné átmenteni 
a hideg téli hónapokra is a csa-
ládnak. Ezeket bizony lassan el 
kell kezdeni. Néhány példa arra, 
hogy miket, hogyan teszek el, és 
innentől a fantáziánknak sem 
lehet akadálya és az elérhető in-
formációknak sem. 

Először is egy csodaszerkezetre szeretném felhívni a figyelmet. Bár 
minden háztartásban lenne egy elektromos aszaló (megfizethető, 
nem sokat fogyaszt)! Az aszalás az egyik legkíméletesebb módja az 
eltevéseknek, hiszen a gyümölcs (vagy más) nedvességtartalmát kell 
csak eltüntetnünk és marad az ízben, vitaminban, ásványi anyag-
nyomelemben gazdag aszalvány. Az aszaló több funkciós. Fűszer és 
gyógynövények is száríthatók tavasztól őszig. Általában a bodzánál és 
a hársfánál veszem elő először, aztán szinte kint is marad. Érdemes a 
csalánt, a citromfüvet, de a petrezselyem és zeller zöldjét, és ha sok 
kapor terem, azt is megszárítani. A gyümölcsök közül nagyon finom 
a körte, nekem ízlik a füge, bár egyáltalán nincs az ízében rokonság 
a bolti fügével, nem is baj. A szilva, a meggy, a sárgabarack is jó, és 
ha sok az alma, vagy nem egészen egészséges, akkor ki lehet vágni a 
rossz részeket és a maradékból akár almachipset is készíthetünk, ha 
ügyesen vékonyra vágjuk. A vastagabbak mehetnek teának, vagy a 
gyümölcslevesbe. Gazdaságosabb, ha a szárított paradicsomot nem a 
boltban vesszük meg, hanem mi magunk készítjük el. Én évek óta 
szárítok sima édes paprikát, mert a levesekbe, főzelékekbe, pörköltbe 
jó, a száradás alatt pedig illatos is. Ősszel az utolsó a csipkebogyó, és 
ha van idő megelőzni a madarakat, a kökény. Ő is fel tudja dobni 
a gyümölcslevest. Minden szárítmányt csavaros üvegbe teszek, mert 
például a moly is nagyon szereti a paradicsomot. Gombát még nem 
szárítottam, de szeretnék, és ha időm engedi majd vegetát is készítek 
abból az összetevőkből, amim lesz (sárgarépa, karalábé, petrezselyem-
gyökér, zeller, paradicsom: ízlés szerint). Télen lehetséges narancs-, 
vagy citromszeletekkel próbálkozni az adventi koszorúnkra, és ha a 
télálló alma nem fogy eléggé, szintén jöhet az almachips. 

2021-ben először készítettem szőlőmag őrleményt a következőkép-
pen: a szőlőfürtről a szemeket a barátnőmmel leszemeztem, megmos-
tam, majd turmixoltam. Tiszta függönyön átnyomtam. (A mustból az 
ajándékozáson túl fagyasztottam is, és hőkezeltem csavaros üvegben 
80 fokon 30 percig. Lehetőség szerint idén is fogok ezeket eltenni, 
hiszen az ősszel lett egy dunsztoló gépem. Gáztűzhelyen is megoldha-
tó, ún. „gyöngyöző”, azaz nem forráspontig hevített vízben). A füg-
gönyben maradt magot és bőrt megszárítottam, majd kávédarálón 
megőröltem, csavaros üvegbe tettem. Fogyasztjuk naponta. A szőlő-
mag-őrlemény az egyik legmagasabb antioxidánst tartalmazó étrend-
kiegészítő, és nagyon drága a kereskedelmi forgalomban.

2021-ben próbáltam ki a natúr, 100% gyümölcsből és pektinből 
(gyümölcs alapú zselésítő szer) készült lekvárt. Én az előírt pektin 
mennyiség másfélszeresét tettem a gyümölcshöz, és őszibarackon pró-
báltam ki a család örömére. Kétféleképpen is. Az előírton túl úgy is, 
hogy egyenesen a kisebb méretű csavaros üvegbe tettem a turmixolt 
gyümölcs és pektin keveréket, lezártam és az üvegben főztem ki, így 
még kevesebb teendő volt vele. Befőtteket is el lehet cukor és tartó-
sítószer nélkül csavaros üvegben tenni. Sőt, én már húsfélét is láttam 
konzerválni, befűszerezve egyik internetes csatornán. Nem gondolom, 
hogy egyhamar kipróbálom, de jó ismerni a módszert, sose lehet tud-
ni, mikor lesz szükség rá. Csavaros (boros) üvegekbe a paradicsom- 
vagy más gyümölcslét lehet tartósítani csak hőkezeléssel. Az persze 
benne van a pakliban, hogy valamelyik csavar nem jól zár, elpusztul a 
befőtt vagy a paradicsom, de ez elenyésző mennyiség. Az, hogy cukor 
és tartósító nélkül készíthetünk házilag efféléket, óriási érték. Persze 
akkor a legkifizetődőbbek, ha van saját termés, vagy kapunk, vagy pi-
acon kifogunk néha jó árban. 

Tavalyi évben az elkészített kovászos uborkát is sikerült megőrizni 
egy a youtube-on talált recept szerint. A kész uborka levét átszűrtem, 
hogy egyetlen morzsa kenyér sem és kapor sem maradjon benne. Az 
uborkákat átöblítettem, és 8 dl-es üvegekbe zártam, hogy tele legyen 
a sós lével. Gyöngyöző vízben dunsztoltam 10-15 percig. Ropogós 

és ízes maradt, és az uborka-víz-són kívül semmilyen tartósító nem 
kellett bele. 

Szeretném még megemlíteni röviden a sárgarépa, petrezselyemgyö-
kér, cékla, fekete retek stb. eltevésénél a vermelést. Egyre kevesebb a 
„krumplisgödör”, csak az idősebbek tudják, hogy mi az (a paraszthá-
zak udvarán régen volt egy krumplisgödör, ahová a krumplin kívül 
például a fent említett zöldségeket is lehetett tárolni. Kis létrán lehe-
tett lemenni, és a teteje földdel volt lefedve. (A tető alatt, hogy mi volt, 
már én sem tudom.*) Vermet régen 1-2 télen készítettünk és elérte a 
célját. Nagy gödröt ástunk, az aljára homok került, majd az elverme-
lendő zöldségek és a tetejére a takarás. Bővebben, akit érdekel, egész 
szakirodalmat találhat az Interneten.   Basa Éva

„Teremt, ahogy gondol, Minden ember varázsol” – Kowalsky meg a 
Vega –

Mint tudjátok, csapatunk adomány-
gyűjtő munkája már több éve folyik itt 
Jászfényszarun is. Kupakgyűjtés teljes 
gőzerővel, ennek tárolása és elszállítása az 
évek során szépen felépült. Viszont egyre 
többen kerestetek fel bennünket ruha, já-
ték és egyéb tárgyi adományokkal. Kisebb 
tételek tárolását úgy ahogy meg tudtuk 
oldani, de igen csak tárolási hely hiányá-
val küzdöttünk.

Kittinek nehéz döntést kellett hozni, és a közösségi médián keresz-
tül értesített mindenkit, hogy sajnos, ezen tevékenységünket meg kell 
szüntetni. Ekkor érkezett a legváratlanabb pillanatban a jászfényszarui  
önkormányzat irányából egy felajánlás, miszerint használhatjuk a 
Szabadság út 27. szám alatti ingatlant. Napokon belül nálunk is volt 
az ingatlan kulcsa, és azonnal belevetettük magunkat a munkába. 
Kaptunk polcokat, ruhaállványokat. Ezzel egy időben Kittink meg is 
hirdette az adományok átvételét. Hihetetlen mennyiségben érkeztek 
felajánlások. Pár héten belül berendezkedtünk, és meg is tartottuk az 
első, majd a második adomány börzénket. A börzék lényege, hogy egy 
adok-kapok program. Volt, aki hozott több zsák ruhát, és cserébe válo-
gatott helyette pár darabot, volt, aki a becsületkasszába tett felajánlást, 
és persze volt aki hálával adózott a börzén.

Az első két börzéből befolyt összeget egy magánszemély szépen fel-
kerekítette100.000 Ft-ra. Ezt az összeget eljuttatuk a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány részére.

A csoda ezekben a börzékben már nem csak az adományozás volt, 
hanem hogy kialakult egy körforgás. Nem csak hoztak adományt, de 
válogattak is a meglévők közül, és kezdett kialakulni a fentarthatóság 
jegyében egy igen értékes program.

Harmadik börzénk után viszont megtörtént a legrosszabb. A szom-
szédos országban, Ukrajnában kirobbant a háború.

Pillanatok alatt átalakult a Karitatív Kuckónk lényege, hála Kittinek.
Itt egy pillanatra meg is állnék.
Ez az egész csoda, ami itt létre jött, és így működik, ez Kitti csodála-

tos lelkének, tettrekészségének és akaratának köszönhető. A Karitatív 
Kuckó Kitti szellemi terméke és gyermeke!

Ismét a közösségi média segítségével Kitti intézett egy felhívást a la-
kosság felé, ahol arra kérte a lakosokat, hogy tartós élelmiszer, tisztál-
kodási szer, takarók, plédek és minden ilyenkor fontos eszköz gyűjtésé-
ben segítsenek. Példa értékű gyorsasággal közel egy hét leforgása alatt 
hatalmas mennyiségű adomány várta, hogy elinduljon a határon túlra. 
Éjszakába nyúló rendszerezési munka várt ránk és önkénteseinkre.

Az összefogásnak meg lett az eredménye, a kamion időben el tudott 
indulni. Az adomány útja a határig vezetett, ahol a következő szervezet 
juttatta túl a határon.

A munka itt nem állt meg, továbbra is érkeztek felajánlások. A kuc-
kóban kialakítottunk egy helyiséget, ahol kifejezetten csak az élelmi-
szereket, tisztálkodási szereket, higiéniai termékeket tároltuk. A kö-
vetkező helyiségben gondosan válogatott, hajtogatott ruhák, míg a 
harmadikban ágyneműk, plédek, takarók és hasonló terjedelmesebb 
adományok kaptak helyet.

Ekkor már érkeztek városunkba Ukrajnából, a háború elől menekü-
lő emberek. Innentől kezdve a kuckó az ő megsegítésükre fókuszált. 

Eltevések

A csoda bennetek él!
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Nem először tesz nagylelkű felajánlást dr. Palla Gábor közgaz-
dász, akinek szülei, nagyszülei révén gyökerei itt találhatók, és aki 
tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének. 

A helyi iskola vezetésével egyeztetve a 2021/22-es tanévben a „Leg-
kirándulósabb család” címet elnyert családnak ajánlott fel ötven-
ezer forintot.

A FÉBE-vel közösen egy különdíjat is meghirdetett. A különdíjat 
az a család kapja meg, aki Fényszaruból 2022 első öt hónapjában 
elmegy észak felé a Cserhátba. Ott felmászik a Tepke-kilátóba, és a 
család készít egy olyan fotót/szelfit, melyen a kilátó tetején állnak, és a 
képet elküldi febe@febe.hu e-mail-címre. Hogy a célpont elérése még 
vonzóbb legyen, ha visszajön a család a Tepke-kilátóból és megéhezik, 
akkor a kilátó alatti műútnál lévő csárdában űzheti el az éhséget, 15 
ezer forint értékben. A különdíjhoz dr. Palla Gábor felajánlott egy 
pezsgőritkaságot, amit itthon készítenek, a Kiskunságban, egy mára 
már kissé elfeledett, de eredetvédett és hungarikum fehér szőlőből. A 
FÉBE a csárdában elfogyasztott étel árát 15.000 Ft értében állja. 

Örömünkre megérkezett az e-mail: „Polatschek Réka (5. b osztályos 
tanuló) és Polatschek Dominik (8. a osztályos tanuló) családjával 2022. 
03. 13-án a Cserhátban a Tepke-kilátónál kirándult, és utána a Bableves 
csárdában elfogyasztotta estebédjét.” 

A túraútvonalon és a kilátóban készült képeket mellékelték.
A különdíjas család tanulói és a szülei a tanévzárón, június 18-

án kapják meg a megérdemelt jutalmat: a különleges pezsgőt és a 
15.000 Ft-ot. 

Gratulálunk a családnak!   Tóth Tibor

Hála a rengeteg adománynak, a mai napig tudjuk őket ebből segíteni.
Azért az elmúlt időszakban más is történt a házunk táján. Febru-

árban felhívást tettünk közre az általános iskolások felé, tervezzenek 
logót Karitatív Kuckónk részére. Szép számmal érkeztek pályamun-
kák. A nyertes rajz készítője: Török Annabella. 3 különdíjasunk: Kasza 
Kira, Kirják Farkas Lilla, Bagjas Benett.

A nyertes rajzok készítőit vendégül láttuk a kuckóban egy gyerek-
pezsgős fogadáson, itt vehették át díjaikat.

A pályázat kapcsán felkeresett bennünket Kollár-Tóth Zsuzsanna, 
és felajánlotta, hogy elkészíti a logó digitális tervét, grafikáját. Hálás 
szívvel fogadtuk, munkája felülmúlta minden várakozásunk.

Egy véletlen folytán megismerkedtem egy fiatalemberrel, szó-szót 
követett és kiderült, hogy ő lesz az, aki a grafikai tervből elkészíti a 
táblát. Ő Akrouf Krisztián, az Akrouf Desing tulajdonosa. Egy hét 
leforgása alatt elkészült a terv és a tábla is.

Úgy kezdtem az írást, hogy a csoda bennetek él. Ha elolvastátok 
ezeket a sorokat, bizonyára értitek, mire is gondolok. Csodálatos em-
berek vagytok. Ilyen szintű összefogást és közös tenni akarást nem sok 
helyen tapasztalni.

A munkát folytatjuk tovább, ismét veletek, hogy minél több ilyen 
csodát teremtsünk együtt.   Háfra-Sóti Bernadett

Jászberény városnapi kitüntetettek
Az országgyűlési képviselők választása miatt egy nappal korában ad-

ták át a városi kitüntetéseket Jászberény Város Napja kapcsán a Lehel 
Film-Színházban. Budai Lóránt polgármester összesen húsz személy-
nek – az önkormányzat által alapított tizenkét féle – kitüntetést adott 
át közéleti és szakmai munkájuk elismerésekét. A szerkesztőség nevé-
ben minden kitüntetettnek gratulálunk.

A kitüntettetek közül három személlyel városunk sok éve, évtizede 
közéleti és munkakapcsolatban volt és van, így őket név szerint is kö-
szöntjük elismerésük alkalmából. 

Jászberény Város Díszpolgára címben részesült Bolla János nyug-
díjas agrármérnök, emeritus jászkapitány, a Jászság lovas hagyomá-
nyainak ápolásában vállalt meghatározó szerepe, a város- és természet-
védelem területén kifejtett tevékenysége, hagyományőrző munkája 
elismeréseként.

Jászberény Városért – Pro Urbe érdeméremben B. Jánosi Gyöngyi 
posztumusz pedagógus, festőművész, a Hamza Múzeum igazgatója, 
a tudomány, a művészetek területén végzett kiemelkedő, eredményes 
munkája elismeréseként

Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díjban 
részesült Bugyi Gábor, a Jász Múzeum kulturális szervezője eredmé-
nyes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.

Bolla János és Bugyi Gábor és valamennyi kitüntetett további 
munkájákhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!   Tóth Tibor

Tepke-kilátó pályázati nyertesei

F E L H Í V Á S
a jászsági írókhoz, költőkhöz

A Jászsági Évkönyv Facebook-oldalán vettem észre, hogy dr. Pethő 
László, az évkönyv felelős szerkesztője a következőket tette közé:

„Az idén 30. alkalommal megjelenő Jászsági Évkönyv irodalmi rovata 
számára várunk olyan verseket és prózai alkotásokat, amelyekben nem 
didaktikus módon, de kifejeződik az itt élő emberek életszeretete, gondol-
kodásmódja, a Jászsághoz kötődő harmóniája.

Egy szakértőkből álló zsűri fogja értékelni a műveket, és dönt arról, me-
lyek jelennek meg az évkönyvben.

Az irodalmi műveket a következő e-mail-címre várjuk: jaszsagevkonyv@
gmail.com

Kérjük, hogy névvel ellátva küldjék be alkotásaikat, csatolt fájlként. Egy 
alkotó 3 írással pályázhat. Egy mű hossza: vers esetében maximum 36 sor 
lehet, novella esetében maximum 4 gépelt oldal.

Beküldési határidő: 2022. június 15. A Jászsági Évkönyv szerzői önkén-
tesként végzik munkájukat.”

Városunkban és az elszármazottak között igen sokan művelik a vers-
írást, így a helyi lapban is közzétesszük a felhívást. Sok sikert kívánunk 
a pályázóknak!   Tóth Tibor

A Polatschek család a kilátó tetején

A FÉBE Elnöksége május 27-én (péntek) 17 órakor a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermébe hívja össze az 
éves közgyűlést. Itt kapja meg négy fő a 10 éves tagságért érmet, hat 
fő a 20 éves tagságért bronz kitűzőt, 21 fő a negyedszázados tagságért 
díszoklevelet. A tagság megtárgyalja, elfogadja a beszámolókat, a köz-
hasznúsági jelentést. Szeretettel várjuk tagjainkat a közgyűlésre.

Tóth Tibor

„Jászfényszaru községében megürült főbábai állomásra, mely 60 pft évi 
fizetéssel van összekötve, ezennel csőd nyittatik, kik tehát ez állomást el-
nyerni óhajtják, azok kellőleg felszerelt folyamodványaiknak a helybeli 
tanácsnál, az alulirt naptól számítva, 4 hét alatt leendő benyujtására 
felszólittatnak. 

Jászfényszaru, dec. 12. 1857. A városi főbírói hivatal által.”
Budapesti Hírlap 1857. december 17. 288. számában jelent meg.

Tóth Tibor

Anno – Pályázat 1857

FÉBE-közgyűlés
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A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadásának, 
az emberiség megváltásának dicsőítése, mely az azt megelőző negyven-
napos böjti időszak lezárulását is jelzi.

Eme jelentős ünnepnap előtti nagypénteken és nagyszombaton 
sportegyesületünk hagyományteremtő célzattal hívta életre, és ren-
dezte meg első alkalommal a Húsvéti NAGY Gólvadászat elnevezésű 
kétnapos utánpótlás futballfiesztáját, ezzel színesítve a hosszú hétvége 
családi és sportprogramjait nem csak a környékünkön.

Október 23-i tornánkat felülmúlva igyekeztünk még grandiózu-
sabbra szervezni ezt az alkalmat, és ezzel még több csapatot, egyesü-
letet és kis lurkót megmozgatni az ünnep előtt, továbbá megmutatni 
azt, hogy a térségünkben is 
lehet nagy volumenű, országo-
san is elismert, nívós versenyt 
rendezni. 

A mögöttünk hagyott két 
napban hét korosztályban: 
U7, U8, U9, U10, U11, U13 
és leány U14 - reggeltől késő 
délutánig folytak a küzdelmek 
sporttelepünk center- és edző-
pályáján, ahol 29 egyesület, 65 
csapatából közel 700 sportolója 
mérettette meg magát, és ha-
sonló (de inkább több) számú 
szülő, szurkoló és érdeklődő 
látogatta meg rendezvényünket 
a péntek és szombat folyamán.

Ezeken a számunkra jelentős 
és fontos napokon szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk szinte 
a torna végeztéig. Sok színvonalas találkozót, parázs és kiélezett össze-
csapást, hatalmas csörtéket hozott mindkét nap, melynek a kilátogató 
szurkolók is örülhettek, hiszen nem lehetett unatkozni egy percig sem. 
A mezőnyt a hazai és környékbeli csapatokon kívül több nagy múltú, 
az utánpótlásképzésben magas színvonalat képviselő egyesület is szí-
nesítette. A teljesség igénye nélkül vendégeskedtek nálunk csapatok 
Szolnokról, Kecskemétről, Debrencenből, Gyöngyösről, Egerből; va-
lamint több fővárosi egyesület is képviseltette magát kupánkon, köz-
tük partneregyesületünk, az MTK Budapest is. Ezúton is köszönjük 
minden résztvevőnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és jelenlétével 
emelte a tornánk színvonalát.

A pénteki programot az U10-es korosztály versengése nyitotta, 
melyben kilenc egyesület tíz csapata mérte össze erejét a tökéletes ta-
vaszi időben. Hamar kiderült, hogy ebbe a korcsoportba nagyon jó 
minőséget képviselő gárdák érkeztek a sporttelepünkre, és ennek meg-
felelően nagyszerű találkozókra került sor a végső összecsapásig, amit 
végül a Budapestről hozzánk érkezett, barátokból a tornára összeálló, 
Black Friday csapata nyert meg.

Az U10-es versengés helyezettjei:
I. Black Friday (Budapest)
II. II. kerület UFC (Budapest)
III. BVSC-Zugló (Budapest)
Délután már mindkét pályánkon folytak a küzdelmek folyamatosan. 

A center pályán az U8-as korosztály 10 csapata, míg edzőpályánkon az 

U13-as korcsoport hat egyesülete csapott össze, hogy végül éremmel 
és kupával gazdagodva térhessen haza. Az U8-asok megmérettetése is 
nagyon nívósra sikeredett, és igazán színes gárdák mérték össze tudá-
sukat a füvön. Itt az első körös összecsapások után Arany és Ezüst ágon 
folytatták a hasonló erőket képviselő gárdák, melyek intenzív lebonyo-
lítása után végül a DEAC csapata ért fel a dobogó első fokára, míg a 
második helyre a helyi JVSE kis lurkói értek oda, úgy hogy mindössze 
a győztes csapatot nem sikerült a torna alatt legyőzniük. Külön öröm, 
hogy ebben a korcsoportban a Legjobb kapusnak járó díjat is egyesü-
letünk labdarúgója, Nagy Marcell zsebelhette be.

Az idősebbeknél mini bajnokságra került sor, ahol minden csapat 
megmérkőzött mindenkivel, így eldöntve ki a legjobb a pénteki dél-
utánon közülük. A legtöbb pontot és a legmeggyőzőbb teljesítményt 
itt a jászárokszállási JVSE-Rosenberger nyújtotta, akik rajtcél győze-
lemmel teljesítették a tornát.

Az U8-as korcsoport helyezettjei:
I. DEAC (Debrecen)
II. Jászfényszaru VSE
III. Szolnoki MÁV UFC
Az U13-as torna helyezettjei:
I. JVSE-Rosenberger (Jászárokszállás)
II. Lurkó Focimánia FK (Szolnok)
III. Dabas-Gyón FC
Szombat reggel rengeteg kis lurkó szállta meg sporttelepünket, és 

reggeltől késő délutánig párhuzamosan a városi sporttelep mindkét 
pályáján folyt a játék. Az U7-es korosztályban 17 csapat, három cso-
portban vetette bele magát a küzdelembe, melyen egyesületünk négy 
gárdával is szerepelt. Nagy büszkeség ez számunkra, hogy ilyen szép 
számban képviseltek minket legkisebb palántáink ismét! Az első kö-
rös találkozók után itt is Arany, Ezüst és Bronz ágon folytatódtak a 
küzdelmek, hogy minden gárda a saját szintjéhez legközelebb álló 
csapatokkal mérkőzhessen meg minél többször. A maratoni délelőtt 
végén, melyen hat pályán zajlottak a küzdelmek, az Arany ág első he-
lyét a Szolnoki MÁV UFC ’A’ csapata szerezte meg ellenállhatatlan 
játékával. Az Ezüst ágon a JVSE-Rosenberger, míg a Bronz ágon az 
SC Hírös-Ép ’B’ végzett az élen, és vihetett haza 1-1 kupát a versengés 
végeztével.

A délelőtt folyamán a legkisebbekkel párhuzamosan az U11-es kor-
osztály kergette a labdát. Itt a versengés igazán változatosra sikerült, 
rengeteg környékbeli indulóval és eltérő futballt képviselő csapattal 
zajlottak a küzdelmek két csoportban. Sok esetben igazán szoros talál-
kozók alakultak ki, ahol nüanszok döntöttek hol az egyik, hol a másik 
gárda javára. Egy végig kiélezett döntőt követően, egyetlen gól dön-
tötte el a kupa sorsát, melyet a Carvalho BLAUSE tudott megszerezni 
az Újpest FC-t legyőzve.

Az U7-es versengés helyezettjei:
I. Szolnoki MÁV UFC ’A’
II. Eger SE ’A’
III. Újpest FC
Az U11-es torna helyezettjei:
I. Carvalho BLAUSE (Budapest)
II. Újpest FC
III. Gyöngyösi AK

Húsvéti NAGY Gólvadászat
Utánpótlás Labdarúgó Torna – 2022. 04. 15-16.
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A délelőtti nagyüzem után sem 
volt megállás, hiszen épphogy be-
fejeződtek az ottani küzdelmek, 
már érkeztek is az új csapatok, hogy 
megmérkőzhessenek a délutáni 
U9-es és lány U14-es tornákon. 
U9-es korcsoportban sajnálatunkra 
mindössze hat nevező jött össze, bár 
panaszra így sem lehet oka senkinek 
a kétnapos felhozatal után, továbbá 
első alkalommal sikerült a hölgye-
ket is a programba venni, ahol vé-
gül négy egyesület hat csapata mér-
kőzött meg egymással, na meg a délutánra elromló időjárással. 

Itt is nagyszerű mérkőzéseket és egyéni teljesítményeket láthattak 
a lelkesen szurkoló szülők és hozzátartozók, akik az eső ellenére sem 
tántorodtak el a buzdítástól. Az U9-esek minibajnokságának végén a 
Carvalho BLAUSE legényei örülhettek a legjobban, akik a nagysze-
rűen futballozó székesfehérvári Főnix Gold egyesületét előzték meg a 
két csapat egymás elleni mérkőzésén elért eredménynek köszönhetően. 
Egyesületünk lurkói a kissé álmoskás kezdés után végül a dobogó 3. 
fokára léphettek fel. Külön szeretnénk kiemelni és gratulálunk az egri 
lányok csapatának, akik bátran és nagyon szépen játszottak végig a fiúk 
között is!

Az U14-es lányok mezőnyében a jászberényi Tehetség SE ’A’ és ’B’ 
csapata vitte a prímet a délután folyamán, ahol végül a nagyobbak, 
vagyis az ’A’ jelű gárda ért fel a tabella legelejére. Jászfényszarui örömre 
is volt ok ebben a korosztályban is, bár önmagában már az is nagy 
öröm volt számunkra, hogy két alakulattal is képviselték egyesületün-
ket a lányok, hiszen narancssárga hölgyeink végül a bronzérmet szerez-
hették meg, és vele a 3. helyért járó kupát is.

Az U9-es korosztály helyezettjei:
I. Carvalho BLAUSE (Budapest)
II. Főnix Gold FC (Székesfehérvár)
III. Jászfényszaru VSE
Az U14-es leány verseny helyezettjei:
I. Tehetség SE ’A’
II. Tehetség SE ’B’
III. Jászfényszaru VSE Narancs
Helyezéstől függetlenül rengeteg kis bajnokkal és ügyes focistával ta-

lálkoztunk az egész rendezvényünk alatt, akik egytől egyig bizonyítot-
ták, hogy mennyire is szeretik ezt a sportágat, és mennyire keményen 
dolgoznak céljaik elérése érdekében. Szerencsére egyik nap sem láttunk 
szomorú szempárokat; mindenki széles mosollyal, vidáman távozott 
tőlünk, mi pedig bízunk benne, minél több mindenkivel találkozunk 
itt legközelebb is.

Összességében nagyszerű napokat tudhatunk magunk mögött, amire 
büszkén tekinthetünk vissza, hiszen igazi futball ünnepet sikerült va-
rázsolnunk a Jászság kapujába, Jászfényszarura. Úgy érezzük, a torna 
elérte célját: a rengeteg ügyes hazai és vendég futballista nagyszerű ta-
pasztalatokkal, élményekkel gazdagodva térhetett haza a fárasztó küz-
delmek után.

Köszönjük mindenki segítségét:
– Glonczi Rudolfnak az egész napos fotózást;
– Liziczai Zsoltnak a hangosítást;
– Kósa Ivánnak és családjának az egész napos aktív közreműködést;
– Józsa Jánosnak és családjának a kétnapos segítségét;

– a játékvezetőknek a mérkőzések precíz lebonyolítását;
– Vitányi Szabolcs elnöknek, Csizmarik Gyula alelnöknek és a 

sportegyesület többi elnökségi tagjának a díjátadásokban, valamint a 
csapatok étkeztetésében nyújtott segítségét.

– Vitányi-Kovács Juditnak, Rusai Renátának, Víg Ildikónak, Hor-
váth Lászlónak és Benedek Tamásnak, valamint a két nap alatt tevé-
keny minden szülői aktivistánknak a helyszíni segítséget és az éhes 
hasak megtömésében való segédkezést a büfében;

– sportegyesületünk felnőtt és utánpótlás játékosainak és munkatár-
sainak az egész napos fáradhatatlan robotolást;

– az elsősegélynyújtók, Fózer Tiborné Marika és Víg András ügye-
letét.

– Petróczy Miklósnak az ajándéktárgyakban nyújtott felajánlását, 
amivel színesíthettük a torna díjait;

– a nagykátai Galéria Nyomtatványnak a kitűnő minőségű és gyors 
szolgáltatást a torna díjainak beszerzésében és elkészítésében.

Igazi csapatmunka volt grandiózus rendezvényünk lebonyolítása, 
amelyért mérhetetlenül büszkék vagyunk minden JVSE családta-
gunkra. Reméljük a jövőben is számíthatunk mindenki támogatására 
és segítségére a jó célok elérésének érdekében.

Szöveg: Tarr Gergely · Fotó: JVSE Media

Városi Gyermeknapi Fesztivál
május 28.

Három éve rendeztük meg az utolsó gyermeknapi rendezvényünket, így 
most annál nagyobb lelkesedéssel és lendülettel dolgozunk az idei meg-
szervezésén.

Természetesen gondolunk a pici korúakra is. A programjuk megszerve-
zésében a jászfényszarui bölcsőde dolgozói óriási szerepet vállaltak az idén! 
Nem maradhat el a bábszínház sem. A kezdetét 16 órára tettük, addigra 
már minden kisgyerek felébred délutáni szendergéséből. A kicsiket meglá-
togatja majd egyik kedvenc filmsorozatuk – a Mancsőrjárat – kedves figurá-
ja, Skye, teljes életnagyságban! A Lumina Cornu Klubunk a Fantasy prog-
ramjában nagy meglepetéssel várja mind a gyerekeket, mind a szüleiket! 

Lesz ebben az évben is sportudvar, játéktér, ajándék vidámpark és lesz-
nek meglepetések is!

A 2022. május 28-i Gyermeknapi Fesztiválunk programja:
SPORTUDVAR:
13.30 órakor akrobatikus kosárlabda show
14.00 órakor palánkfoci kupa (7-8. osztályos fiúk), célba rúgás, bünte-

tő rúgó verseny, labdarúgó freestyle show, közös freestyle edzés, dekázó 
verseny

14.00 órától királylabda kupa (5-6. osztályosok), utcakosárlabda kupa 
(7-8. osztályos lányok), kapitánykiütő kupa (2-4. osztályosok)

14.00 órától légpuska lövészet (Honfoglalás Lovas és Lövészklub Jászbe-
rény), íjászat (Jász Íjász Kör) airsoft lövészet

AJÁNDÉK VIDÁMPARK:
13.00 órától arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, fa körhinta
14.00 órától vízigolyó, óriás csúszda, akadálypályás ugrálóvár, lánckör-

hinta, trambulin, cukorágyú
JÁTÉKTÉR:
13.00 órától logikai játszóház (négykarú emelő, logikai játékok, labdaka-

nalazó, zsákdobáló, „kínzófa”), népi fajátékok, népi játékok
14.00 órától BÖLCSIS SZIGET, mobil játszóház kicsiknek, póni szekér, 

fantasy szerepjáték a Lumina Cornuval, mesesátor, pónicikli, velünk lesz 
Skye, a Mancsőrjáratból

17.00 órától NERF csata a színházteremben
KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:
14:00 órától amatőr vasútmodell és car-system kiállítás a zsibongóban, 

mini tank kiállítás és bemutató, önkéntes honvéd tartalékos rendszer nép-
szerűsítése, katonai akadálypálya, katonai eszközök kiállítása Benkő Attila 
veterán mélységi felderítő gyűjteményéből

15.00 órától BUBORÉK varázs
16.00 órakor Habakuk Bábszínház a színházteremben
Színpadi program a tiniknek: 
19:30 ALEE
20:10 AK26
A rendezvény Jászfényszaru Város Önkormányzatának a támogatásával 

valósul meg. Főszervező: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Palásthy Pál programfelelős



22 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2022/4

A Magyarság Háza 
jóvoltából 2022. 03. 
29-én iskolánk 7. és 
8. évfolyamos diákjai, 
valamint tanáraik egy 
fantasztikus, rend-
hagyó irodalomórán 
vehettek részt, mely-
nek a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és 
Könyvtár adott helyet. 
A beregszászi születésű Lőrincz P. Gabriella, az Irodalmi Jelen Költé-
szeti díjával kitüntetett költő, író lebilincselő előadását hallgathattuk 
meg. Saját verseit olvasta, szavalta, személyes élményeit osztotta meg 
nemzeti identitásáról, magyarságtudatáról, az anyaországhoz fűződő 
kapcsolatáról, szülőhelyének szeretetéről. A mindenhová tartozás, 
de sehol sem fogadnak el érzésről beszélt meghatóan és őszintén. A 
személyes hangvétel és személyisége magával ragadta a hallgatóságot. 
Két kötetének dedikált példányát örömmel helyeztük el iskolánk 
könyvtárában. Köszönjük a lehetőséget!

Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSUKA DÉNES
temetésén részt vettek,

sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

A gyászoló család

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
JEGYZÉK – 1916

A családi iratok között találtam és az értéktárban helyeztem el a 
nagyapámtól származó Jegyzéket. Nagyapám Tóth Sándor (1880–
1942) Jászárokszálláson született, és feleségével, Gergely Teréziával 
(1885–1938), valamint négy gyermekükkel Jászfényszaru határában 
a Peres dűlőben vettek 5 hold földet. A múlt század első évtizedében 
itt telepedtek le, építettek tanyát. 1916. augusztus 20-án a jegyzék 
(nyugta) szerint Weisz Adolf jászárokszállási kereskedőtől vett egy 
Singer varrógépet 230 koronáért*, melyet két részletben fizetett ki. 
Az eladó 10 év jótállást vállalt. Az eladott tárgy a kornak egyik márkás 
varrógépe volt. 

Abban az időben több ház-
nál volt varrógép, mert az asz-
szonyok kötényt, gyerekholmit 
maguk varrtak, illetve a kisebb 
javításokat maguk végezték. A 
varrógép kiszolgálta nagyanyá-
mat, édesanyámat, majd édes-
anyám húgát is. A varrógép 106 
év után, ma is működőképes, 
unokabátyámnál van. 

*1914-ben 1 kg búzaliszt 43 fillérbe, 1 kg nyers kávé 4 koronába 
került. A 230 koronáért 57,5 kg kávét vagy 535 kg búzalisztet lehetett 
venni. Átszámítva 120-140 ezer Ft-nak felelt meg.  

A Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) Jászárok-
szállási címszó alatt olvasható, hogy a hitközség alelnöke Weisz Adolf 
volt.   Kép és szöveg: Tóth Tibor

Határon túli érzelmek

Emlékezés

FEHÉRNÉ  
LUKÁCS VALÉRIA

halálának 6. évfordulójára.
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget.

Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet,

Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.”

Szerető családod és négy fiúunokád

Emlékezés

ÖZV. HARNOS LÁSZLÓNÉ
halálának 4. évfordulójára.

„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz.
Halálod míg élünk, fájó emlék marad.”

Szerető családja

Anyakönyvi hírek – MÁRCIUS
SZÜLETTEK: Dowse Gertrude Mavis (Ézsiás Marietta), Ézsiás 

Luca Amira (Zsiga Noémi), Jánovszki Zente (Kurunczi Annamária), 
Karácson Adrián (Nagy Henrietta), Szűcs Barnabás (Török Rebeka).

HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Barát Nándor (73), Csuka Dénes (82), Kovács Im-

réné Tóth Magdolna (69), Mezei Zoltán (86), Rajna Péter (84), Rusai 
István (77). Az adatok tájékoztató jellegűek.

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ZSÁMBOKI BERTALANNÉ  
GYŐRI ETELKA

2022. március 29-én, életének 94. évében elhunyt.
Búcsúztatására 2022. április 21-én 13 órakor került sor 

a Szent Gellért Templom urnatemetőjében.
(1115 Budapest, Bartók Béla út 149.)

A gyászmise 2022. május 14-én 17 órakor lesz 
a Jászfényszarui Mindenszentek-templomban.

(5126 Jászfényszaru, Szentcsalád tér 9.)
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas  ...........  40.000 Ft

 Féloldalas  ................  20.000 Ft
 Negyedoldalas  .........  15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ............  30 Ft/szó
 Keretes  ....................  szöveg  ............ 30 Ft/szó
   illusztráció  ..... 500 Ft/db
 Családi esemény  ......  szöveg  ............ 30 Ft/szó

   fotó  ................ 1.000 Ft/db
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

AKCIÓK!
Fényre sötétedő lencsék: -20%

Keretek: -30% ·  Multifokális lencsék: -20%
Dioptriás napszemüveg lencsék: -30%

Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

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

Starlite

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

Brenda 1-1,5 év körüli 
keverék szuka

Wilson 2-3 év körüli
keverék kan

Meghívó egyesületünk
első könyvének bemutatójára

IDŐPONT: 2022. május 21. 10:00
HELYSZÍN: művelődési ház, Jászfényszaru
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

10:00 Bevezető a szerzőről és a mindfulnessről
 Előadó: dr. Ördög János, az egyesület elnöke
10:15 Szemelvények a könyvből
 Előadó: Hernádi Melitta, a könyv fordítója,
 mindfulness-tanár
11:00 A könyv értéke: szülészeti tapasztalatok
 Előadó: dr. Ördög János szülészorvos, mindfulness-tanár
11:30 Beszélgetés, kérdések

A könyv a bemutatón kedvezményesen megvásárolható!
A részvétel ingyenes.

Várunk szeretettel:
a Lelki Köldökzsinór Egyesület lelkes Csapata
https://lelki-koldokzsinor.hu/egyesulet/

APRÓHIRDETÉS
Jászfényszarun, Televízió u. 13. szám alatti telek eladó.

Érdeklődni: 06/20/949-4366

Erdélyi-Sápi Diána 
Kéz- és Lábápoló  •  Műköröm építő 

+36 20 437 4311 
Jászfényszaru, Szabadság tér 3.

Szolgáltatások: 
Manikűr  •  Pedikűr

Géllakkozás  •  Műköröm
Tyúkszemkezelés  •  Benőtt köröm kezelés
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

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

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

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

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

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

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

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra

2022. május 10-én 14-17 óráig
a Petőfi Sándor Művelődési Házba. (Szent I. u. 1.)

Önzetlen segítségét előre is köszönjük!
Kővágó Jánosné, a Városi Vöröskereszt titkára

Véradás

Május
Májusi litániák minden hétköznap a templomban
Anyáknapi ünnepségek az óvodában
1.  Város napja:
     Zenés ébresztő a város területén
 9:00  Városnapi kézilabdakupa a Sporttelepen
 14:00  Kerékpáros családi és egyéni túraverseny rajt a Pagodától
 14:00  Gyermekprogramok – Pagoda környéke
 17:00  Szkanderverseny – Pagoda
 19:00  Eredményhirdetés, kerékpársorsolás
 19:15  Bagossy Brothers koncert a Pagodánál
5.  9:00 és 11:00 
   Az aranymadár és A kiskondás – TIE színházi előadások a Kis-

iskolában
5.  17:00   Masni és Csini – Utasi Hajnalka könyvbemutatója és Farkas 

Edit illusztrációi kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban
7.  14:30  FÉBE Redemptiós megemlékezés a Városháza homlokzatánál 
7-8.    Lumina – Kalandozók napja – mágus verseny és országos talál-

kozó a művelődési házban
10.   TIE színházi előadások nagycsoportosoknak az óvodában
10-11. 10:00 és 13:00 
   Kéksziget – TIE színházi előadások iskolásoknak a művelődési 

házban
10.  13:00  Véradás a művelődési házban
12.  14:00   Madárlesen a Jászságban című BLNT kiállítás nyílik Egerben 

EKKE könyvtárában
12.  17:00   Mélymulcsolás a kertünkben I. – előadás és gyakorlati prak-

tikák megosztása a művelődési házban (a további két előadás 
időpontja később)

12-13. 10:00 és 13:00 
   Széttört tál – TIE színházi előadások iskolásoknak a művelődé-

si házban
14.    9:00  Jász Íjászverseny a Lehel-tónál
20.  16:00  Csetresz workshop a művelődési házban
20.  17:00   Kóródi Anikó Zsuzsanna: Küry Klára azt üzente című könyv 

bemutatója a művelődési házban
21.  10:00   Szülés tudatos jelenlétben című könyv bemutatója a Lelki Köl-

dökzsinór Egyesület kiadásában a művelődési házban
22.    8:00  Elsőáldozás a templomban
24.  17:00   Kis magyar táncrajz – Duna Művészegyüttes táncszínházi elő-

adása
26-29.   Iglice edzőtábor Felsőtárkányban
27.  17:00  FÉBE éves közgyűlés
27.  14:00   Élettér-Kép 2022 rajz- és fotópályázat díjátadás és kiállítás a 

Szent Erzsébet Közösségi Házban
28.  13:00   Városi Gyermeknap a művelődési ház parkjában, benne: 3+1 

Kalandpróba a Sárkánnyal
29.    7:00  Helyi horgászverseny a Kalapgyári tavaknál - nevezés 5 órától
31.  17:00   Diákjaink munkái c. kiállítás megnyitója a művelődési házban
n. a.  SZIBAKÖ éves közgyűlés a művelődési házban 
n. a.  BLNT- éves közgyűlés a művelődési házban
n. a.    Legyen a zene mindenkié – Nemzetek zenéi címmel Sas Dániel 

zongoraművész szóló koncertje 

Időszaki kiállítások: 
· Névtelenség – Dombi Áron és Nyers Dániel tanulmányrajzai kiállítása 
 a művelődési házban
·  Farkas Edit könyvillusztrációi kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi 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) Somogyi B. u. 17.
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián 
·  Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása 

a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián

A kiállítások nyitva tartásáról bővebb információ 
a művelődési házban kérhető 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


