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Az önkormányzat első féléve Jászfényszarun
Az önkormányzat első félévi eredményeiről és a további feladatairól
közműfejlesztése” elnevezésű projekt. Ebből a fejlesztési csomagból
esett szó a Jászsági Térségi TV június 16-ai adásában. Ez a műsor mosaját forrásból egy 20 MW-os elektromos alállomás várhatóan 2023.
tiválta az alábbi beszélgetés.
december 31-éig megépül, növelve a villamosenergia-kapacitást.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester kérdésekre válaszolva elKözbeszerzési eljárást követően az önkormányzat szerződést kötött
mondta, hogy nem csak az idei esztendő feléhez értünk el, hiszen az
ivóvízellátás bővítésére, többek között ivóvízkút fúrására, vastalanító
ötéves önkormányzati ciklusnak is éppen közepén tartunk.
berendezés beszerzésére, új vízműépület építésére. Ez a fejlesztés a
– Régi tervünk, a multifunkciós sportcsarnok meglakosságnak is nagyon fontos, hiszen garantálja a
építése ma is napirenden szerepel. Az infláció és az
biztonságos ivóvízellátást, és egy vadonatúj, modern
építési anyagárak nagymértékű emelkedése miatt
vastalanító berendezés gondoskodik a vízminőség
nehéz megbecsülni a csarnoképítés költségeit, ami
javulásáról. Ugyancsak szerződést kötöttek az ipari
jelentősen megnehezíti a döntéshozatalt, de meg kell
területet kiszolgáló szennyvíztisztítómű építésére is.
említeni a térségünket és a világot súlytó válsághelyEzek a szerződések akkor lépnek hatályba, ha a fejzetekből eredő dilemmákat is. A csarnok új építési
lesztésekhez szükséges forrást központi költségvetésengedélyét áprilisban megkaptuk, továbbá ingatlant
ből biztosítják.
vásároltunk parkolóhelyek kialakításához.
Az elmúlt bő egy évben elkészült a Nagyiskola melAz elmúlt két és fél évből két esztendőt a vírus elleni
letti mini körforgalom, kiépült az ipari park elkerülő
védekezés határozott meg, ami sokaknak oly nagy szoszennyvízvezetéke. A régi vásártéren megkezdték a
morúságot, depressziót hozott. Szerencsére eljöttek az
bringapark építését és a „Szentcsalád tér közösségi fejelső nyitott civil vagy önkormányzati rendezvények,
lesztése” című projekt keretében még az idén elkészül
Győriné dr. Czeglédi Márta
amelyek boldogságot váltottak ki az emberekből, ami
az Értéktár épületének korszerűsítése, a környezetépolgármester
arról is árulkodik, hogy Jászfényszarun valódi, emberi
ben gépkocsiparkolók építésével, automata illemhely
közösségek dolgoznak, igényeket jelenítenek meg és
elhelyezésével, parkosítással, továbbá a Rimóczi-
szolgálnak ki. A város önkormányzatának a fejlesztések tervezésekor
kastély melletti parkolóban kétállásos elektromosautó-töltőállomás
gondolnia kell a helyi közösségekre is, a lakosság igényeire.
kialakításával. Polgármester asszony kiemelte, jó gondolat volt az a
A település működtetését, fejlődését biztosító gazdasági háttér megproaktivitás, ami a gazdaság fejlődését mindig is motiválta Jászfényteremtése mindig is prioritások között szerepelt – mutatott rá a polszarun, és ami remélhetően továbbvihető.
gármester asszony. A legutóbbi adatok szerint a megyei vállalkozások
Az önkormányzat fenntartja a letelepedési támogatást is az életüket
árbevételének mintegy 30%-a Jászfényszarun képződik, Jászberénnyel
Jászfényszarun tervező családok részére. Ez a támogatás az ingatlanok
és Jászárokszállással kiegészülve ez a teljesítmény elérheti a 60-70%felújításához, illetve újak építéséhez is segítséget nyújt. A támogatás
ot is. A városvezetés feladatának tartja ennek a gazdasági háttérnek
nem szociális alapon működik, gyakorlatilag az, aki szereti magát a
a fenntartását, fejlesztését. Arra a következtetésre jutott a képviselővárost, aki el tudja képzelni itt az életét, elegendőnek találja az intéztestület, hogy olyan infrastrukturális háttérre van szükség, amely toményhálózatot, legalább 10 évet itt szeretne tölteni az életéből, és látja
vábbra is lehetőséget biztosít a befektetésekre. Ez újabb önkormánya potenciált a városunkban, az intézményhálózatban, a munkahelyekzati területek infrastrukturális fejlesztését, kapacitásainak bővítését
ben, azokat szívesen látjuk mi is – mondta a polgármester asszony.
jelenti. Ezeket a fejlesztéseket az önkormányzat 2020 végén gazdaságMindezeken túl a kedvező tapasztalatokra alapozva folytatják a tefejlesztési programban keretbe foglalta. Alig kilenc hónappal később
lepülés zöldítését, a fák, cserjék telepítését, a közösségi terek parkosíkormányhatározat született a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi
tását, valamint szorgalmazzák a településen élők kulturális, közösségi
infrastruktúra fejlesztésekről, benne a „Jászfényszaru Ipari Park teljes
életének gyarapítását Jászfényszarun.

Tanév végi
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által 2022. május 25-én és június 1-jén megtartott ülésein hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.
2022. május 25.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő
Bizottság támogató javaslatának és a könyvvizsgálói záradék figyelembevételével jóváhagyta a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját az adózott eredmény,
139.882.000 Ft, eredménytartalékba történő helyezésével.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
vette, hogy 118.599.000 Ft-ot a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
lekötött tartalékba helyezett, amelyet az elkövetkező négy évben fog
felhasználni beruházásokhoz.
Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Jászfényszaru
Ipari Centrum Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját is elfogadta az alábbiak szerint:
Mérleg eszköz forrás egyező főösszege: 3.132.134 ezer Ft
Adózott eredmény: 139.882 ezer Ft
Osztalék jóváhagyott összege: 0 Ft
A képviselő-testület elfogadta a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
2021-ben végzett tevékenységéről,
a 2022. január 1. óta eltelt időszak
legfontosabb eseményeiről szóló táDr. Voller Erika jegyző
jékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal.
A képviselő-testület elfogadta, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
ajánlatokat kérjen be a Jászfényszaru Napfény Óvoda teraszainak
befedésére vonatkozóan.
A testület a 2022. évi nyári diákmunka program megvalósításához 5.500.000 Ft forrást biztosított a város 2022. évi költségvetésének terhére. A nyári diákmunka keretében két turnusban legalább 30
fő foglalkoztatását kell megvalósítani.
A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy amennyiben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály pályázatot hirdet nyári diákmunka megvalósítására, a pályázatot nyújtsa
be, és amennyiben a pályázat benyújtásához saját forrás szükséges, úgy
azt a jelen határozatban meghatározott forrásból biztosítsa.
Pályázati felhívást hagytak jóvá a Jászfényszaru, Szabadság út 3.
szám alatti ingatlan kereskedelmi célú bérletére. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a legkedvezőbb árajánlat kiválasztására, valamint a nyertes ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötésére.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az SRF Europe Kft. kapacitás feltételes értékesítésére tett ajánlatát nettó 15.000 HUF/kVA
összeggel, 4 MVA igényre (mindösszesen nettó 60.000.000 HUF)
elfogadta. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert szerződés megkötésére az ajánlattételi felhívás és az arra érkezett ajánlat feltételeinek megfelelően.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a thyssenkrupp
Components Technology Hungary Kft. kapacitás feltételes értékesítésére tett ajánlatát nettó 14.600 HUF/kVA összeggel, 3 MVA
igényre (mindösszesen nettó 43.800.000 HUF) elfogadta. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert szerződés megkötésére az
ajánlattételi felhívás és az arra érkezett ajánlat feltételeinek megfelelően.
Pályázati felhívást hagytak jóvá a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út
83. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a legkedvezőbb árajánlat kiválasztására,
valamint a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésére.
Határozatokat hoztak a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi költségvetés IV.
negyedévi módosításáról, a 2021. évi gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről, a 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtá-

sáról szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról. Továbbá a Társulás Munkaszervezetének és levelezési címének megváltoztatásáról, mely szerint a Társulás Munkaszervezeteként 2022. szeptember
1. napjától Csány község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát
javasolta kijelölni. Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazta Jászfényszaru város polgármesterét, hogy
a Társulási Tanács tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a
megismételt ülésen a meghozott határozatoknak megfelelően gyakorolja szavazati jogát.
Határozatokat hoztak a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról, a 2021. évi pénzmaradványáról, a 2021. évi
vagyonmérlegéről. Továbbá a 2021. évi beszámolójának Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről
készült jelentés tudomásulvételéről, melyhez kapcsolódva a Hatvan
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részéről az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításaira és javaslataira a határozat mellékletét képező Intézkedési tervet javasolta a
Társulási Tanácsnak jóváhagyni.
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta Jászfényszaru Város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács
tagjaként Jászfényszaru Város Önkormányzata képviseletében a
soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen a meghozott határozatoknak megfelelően gyakorolja szavazati
jogát.
A képviselő-testület a 083/98. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához a földvédelmi járulék 5.225.200 Ft befizetését a 2022. évi
költségvetése terhére jóváhagyta.
Döntöttek a 083/95. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról és
azt követően a terület művelési ág változásáról beépítetlen területté. Egyben felhatalmazták a polgármestert az ehhez szükséges munkarészekre a szerződések megkötésére – a talajvédelmi terv készítőjével és
a földmérővel. Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a belterületbe
vonás és művelési ág változás költségét a 2022. évi költségvetésből
biztosítja.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Pusztamonostorért Alapítványt 50.000 Ft összeggel támogatja, melyet a 2022. évi költségvetésében biztosított.
Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Ipari Park
víziközműfejlesztése projektek építési kivitelezési feladatainak
teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és
az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.)
Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” tárgyú vállalkozási szerződésről szóló tájékoztatást elfogadta. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert a szerződés aláírására.
A közbeszerzési napirendek keretében döntöttek:
· a „Jászfényszaru külterületén a 32. sz. Hatvan – Szolnok másodrendű főút 10+350 km szelvényben útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről, és egyben
a képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, a legalacsonyabb árat megjelölő vállalkozást jelölje
ki nyertesként, a szükséges forrás biztosításáról, a szerződés megkötéséről gondoskodjék a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.
· a „Jászfényszaru, Gólya utca 1. szám (hrsz. 802/2) ingatlan
bontása” tárgyú beszerzéshez ajánlattevők kijelöléséről, és
egyben a képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a képviselő-testület
utólagos tájékoztatásával jelölje ki, a feladat ellátáshoz szükséges
forrást a város 2022. évi költségvetése terhére biztosítsa.
· a „2022. évi szúnyoggyérítés Jászfényszaru város közigazgatási
területén” beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről, és egyben a
képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
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mestert arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a képviselő-testület utólagos
tájékoztatásával jelölje ki, a feladat ellátáshoz szükséges forrást keret jelleggel a város 2022. évi költségvetése terhére biztosítsa.
· a „Jászfényszaru, Szentcsalád tér közösségi fejlesztése projekt
keretében az Értéktár felújításához gáztervek elkészítése, engedély beszerzése” tárgyú beszerzés ajánlattevőinek kijelöléséről, és egyben a képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt jelölje ki,
gondoskodjék a szükséges forrás biztosításáról a képviselő-testület
utólagos tájékoztatásával.
Zárt ülésen albérleti hozzájárulás megállapításáról, önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőinek bérleti jogviszonyaik
meghosszabbításairól, és a bérleti szerződések ezirányú módosításairól hoztak határozatokat.
Magánszemélyek által értékesítésre felajánlott ingatlanokkal
kapcsolatosan döntöttek két ingatlan vonatkozásában arról, hogy
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni
azokat, tekintettel arra, hogy az ingatlanok az önkormányzat településfejlesztési céljaiba nem illeszkednek ezért javasolták a felajánlóknak
az ingatlanok szabadforgalomban történő értékesítését.
Módosították a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. felügyelőbizottsága tagjai megbízására vonatkozó testületi határozatot.
2022. június 1.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru
város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett
intézkedésekről szóló 2021. évi beszámolót.
A testület elfogadta a Jászfényszarui Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Elfogadták a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a közterület-felügyelők 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselő-testülete eseti bizottságot hozott létre Győri János,
Berényi Ferenc, Szakali János képviselők közreműködésével annak
érdekében, hogy a helyi Tűzoltó Egyesület gépjárműbeszerzésének
lehetőségét megvizsgálja.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszaru
az Idősekért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Jászfényszaru Város Képviselő-testülete értékelte a polgármester város érdekében kifejtett munkáját, és annak elismeréséről
döntött.
Dr. Voller Erika jegyző

Elsőáldozás '22

3

102 éve történt – Emlékezés
a Trianon-emlékműnél

Jászfényszarun a Trianon-emlékműnél kezdődött a megemlékezés
a 102 éve, Párizs környékén aláírt békediktátumra és magyarországi
következményeire június 4-én délután négy órakor. A rendezvényen
megjelent Pócs János országgyűlési képviselő, Vári Nagy Judit és dr.
Gócza Tamás, a JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi
Járási Hivatalának vezetője és helyettese, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, Győri János Bertalan alpolgármester, Ézsiás István
emeritus jászkapitány, Kiss Gábor esperesplébános, valamint a helyi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Jász Íjászok képviselői, intézményvezetők és jászfényszarui lakosok.
A himnusz közös eléneklését követően Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, és osztotta meg a
nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos gondolatait, hogy június
4-ét végre nem egyfajta megfosztásnak, nem egyfajta bánatnak, hanem ünnepként éljük meg.
Ézsiás István megemlékező beszédében elmondta, kortársak gondolatait is idézve, hogyan élték meg az országunkat sújtó eseményt, a
békediktátumot elődeink. Mik voltak az előzményei, hogyan változott
a megítélése az évtizedek során ennek a napnak a különféle politikai
környezetben.
A megemlékezés koszorúinak és virágainak elhelyezése következett
a Trianon-emlékmű előtt, mialatt elhangzottak a Magyarországtól elcsatolt területek nevei.
A székely himnusz eléneklése után az emlékezés az I. világháborús
emlékműnél folytatódott, amely szobor talapzatánál rövid műsort
követően mécseseket helyeztek el a résztvevők az áldozatok iránti tisztelet jeleként, majd Kiss Gábor atya ünnepi szentmisét mutatott be a
templomban.
A városi ünnepségen közreműködött: Molnár László népzenész és
Kovácsné Lajos Krisztina énekes, Nagy Tímea Zsóka versmondó. A
rendezvény moderátora Bordásné Kovács Katalin volt.
Sugár Istvánné · Fotó: Glonczi Rudolf

Szépkorú
köszöntése
90.
születésnapja
alkalmából Török Imréné Borbély Rozália
szépkorú lakosunkat
köszöntöttük Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester asszon�nyal.
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Hét Vezér Fája és Lantos tanár úr
Több mint tizenegy éve dolgozom Fényszarun. A városháza és környéke a szűkebb otthonom. Szerencsés vagyok, mert szemem előtt
újult meg ez a gyönyörű és történelmi városrész.
Lantos tanár úr és a Hét Vezér Fája gondolatsor elé kívánkozik a
városközpontunkban idén megvalósuló újabb funkcióbővítő projekt.
A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” program keretében megújul az
Értéktár épülete, az udvara pedig – a szomszédos telekkel összevonva
– növeli a városközpont parkosított területeit pihenőhelyekkel, gépjárműparkolókkal, nyilvános illemhellyel. A Rimóczi-kastély mellett
kétállásos elektromosautó-töltőállomást is elhelyezünk.
A „városközpont gazdagodik”, mondjuk, miközben ez a gazdagság
tulajdonképpen a miénk, a lakosoké, az itt dolgozóké, az idelátogatóké.
Személyes tapasztalás, egyben ajánlás egy „itt dolgozótól”, aki több
az idelátogatónál és ebben a kontaktusban, ha megengedik, talán nem
sokkal kevesebb az itt lakótól.
„Álljanak meg öt percre a Templomkertben, lehetőleg harangszó idején
a Hétvezér Fája alkotta fasor melletti területen. Ne legyen más dolguk,
nézzenek fel a hatalmas fákra, pásztázzák a gondozott virágokat, gyepet
és… csodálatos érzés részeseivé válnak.”
Ez az élmény vezetett Lantos Péter tanár úrhoz, mert az ő javaslatára
telepítették 1996-ban az ezüstjuhar fákat, 1100 év után emléket állítva
a hét vezérnek, Álmosnak, Elődnek, Ondnak, Kondnak,

Tasnak, Hubának és Töhötömnek. Új ismereteim birtokában ismét
elsétáltam a Templomkertbe. Gondolataim között ekkor már megjelentek a tanár úrhoz köthető értékek, a 16 tantermes iskola, a „Jászfényszaru története” című könyve és feleségével teljesített kimagasló
tanári pályafutása.
Harangszó – a tisztelet hangja; a helyzet foganat, a Jászfényszarun élő
emberek alkotta értékeké.
A városközpont gazdagodik, ezt a gazdagságot birtokba kell venni,
ami nem nagy mutatvány. Meglátni, kicsit megállni, elmélyedni és
gyönyörködni benne. A városközpont üzenet az elődöktől, akik kijelölték a helyét, elültették és gondozták az első magvakat, csemetéket,
felépítették a templomot. Hatszáz éves üzenet ez, küldetés nekünk,
maiaknak: fenntartani, fejleszteni, továbbadni, szebbé téve napjainkat, hasznosítani azt a sok emléket, szépséget, nyugalmat vagy éppen
nyüzsgő sokszínűséget, amit kínál a városközpontunk.
Jászfényszarun több, a városközponthoz hasonló közösségi tér található a maguk csodálatával, szépségével, egyediségével. Ezeket a helyeket is felfedezésre, rendszeres látogatásra ajánlom. Köszönet minden
alkotónak, akik hozzájárulnak értékeink megőrzéséhez, gondozásához, megújulásához. A Hét Vezér Fája folytán megkülönböztetett köszönet és tisztelet Lantos Péter tanár úrnak.
Kép és szöveg: Illés Péter
irodavezető, önkormányzati hivatal

A jászfényszarui huszárok tisztelegtek a Petőfi család felújított síremlékénél
A Petőfi Sándor bicentenáriumi emlékév kapcsán a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben a Petőfi család 1911-ben létesült síremléke felújításra
került. A felújítás Rákay Philip producer és felesége, Wieber Orsolya magánadományából valósulhatott meg. A síremlék környezetének
rendbetételét a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vállalta magára.
A köztérkép honlap segítségével ismerjük meg, mikor készült, hogyan nézett ki és ki készítette a síremléket. A Petőfi Társaság Bory
Jenő (1879–1959) magyar építészmérnök, szobrász- és festőművész,
egyetemi tanárt bízta meg a síremlék elkészítésével. A társaság szerette
volna már 1910-ben felállítani az alkotást. A síremléket végül 1911.
október 29-én leplezték le. A
talapzat alsó részén látható koszorút 1913-ban készítette Bory
Jenő, ekkor is helyezték el.
A síremlék talapzatába beépítették a Petőfi-szülők eredeti sírkövét.
Az alkotás 4 m magas, a 2 m
magas haraszti kő posztamensen
2 m-es bronz turulmadár látható. A síremlék a Kerepesi temető
17/1-es parcella 1. sor 3. sírja,
A jászfényszarui
nem messze az árkádsortól. Az
Szűcs Mihály Huszárbandérium alkotás szerepel a védett sírok
listáján.
tisztelgő huszárjai

A posztamens felirata: A legszeretettebb atya s a legszeretettebb anya.
A bronz koszorú felirata: A magyar
vendéglősök orsz. szövetsége a jó öreg
korcsmárosnak 1913. márc. 15.
A koszorún a következő települések
nevei szerepelnek: Nezsider, Újpest,
Debrecen, Veszprém, Győr, Árva,
Sárvár, Pozsony, Kecskemét, Brassó,
Szatmár, Szeged, Németújvár, Budapest, Miskolcz, Egyháza, Arad.
A felújítás utáni avatásra június 11-én 11 órakor került sor. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc huszárjaira emlékezve az ünnepA Petőfi család síremléke
ségen a Szűcs Mihály Huszárbandérium két tagja Ézsiás Barnabás hő.
huszár főhadnagy, emeritus jászkapitány és Ézsiás Levente hő. huszár
hadnagy lóháton ülve tisztelgett. A közel egyórás rendezvényen a beszédek között irodalmi és zenés betétek hangzottak el. Az eseményen
megjelent és emlékbeszédet mondott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Köszöntött Móczár Gábor NÖRI főigazgatója,
beszélt a mecénás Rákay Philip is. Az ünnepség koszorúzással zárult.
A Petőfi-évforduló kapcsán jövőre, ha ellátogatunk a sírhelyhez, már
a felújított alkotásban gyönyörködhetünk.Tóth Tibor · Fotó: Facebook
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Bölcsődei hírek
Május utolsó hétvégéjén került
megrendezésre a városi gyermeknap, melyen intézményünk is részt
vett. A bölcsőde mozgásfejlesztő
eszközeit, óriás építőkockáit próbálhatták ki a bölcsődés korú gyermekek, illetve nagy sikert aratott a
saját készítésű gyurmánk is, melyet
kedvükre formálhattak kicsik és nagyok egyaránt.
Június első napján a bölcsődénkbe
járó gyermekek részére tartottunk
egy különleges gyermeknapot. A
nyári időjárás nem kedvezett nekünk, reggel hatalmas eső esett,
amely nem tette lehetővé, hogy az ugrálóvárat a szabadban állítsuk fel.
Ezért az egyik csoportszobát rendeztük át „játszóházzá”, ahol a gyerekek kedvükre használhatták az ugrálóvárakat. A programjaink között
szerepelt még arcfestés, csillámtetoválás, alkotó tevékenységek. Ez a
nap különösen jó hangulatban telt, a zene, tánc, móka és vidámság
az egész napot átszőtte. Bölcsődéseinknek tízóraira frissítő limonádét,
uzsonnára pedig „bölcsis hot-dogot” készítettek a konyhásaink.
Kép és szöveg: Mester Ágota, bölcsődevezető

5
helyet. A szőnyegen, az öltözőpadon. Pihenés kizárva, hiszen minden
moccanásra, sóhajtásra kinyílt a szemünk. Reggel lassan ébredtek, pakolás, reggeli és indultak haza. Vége a „bulinak”. Véget ért egy korszak, elengedjük őket, kinőtték az óvodát. Kidobtuk őket egyenesen
a bejárat előtt izgatottan várakozó szülők karjaiba. Mindannyiunknak
különleges élmény volt az együtt töltött éjszaka.
Köszönjük segítőinknek, Földvári Dorottyának, Koncz Gábornak a
közreműködést. Klippánné Jáger Melindának, aki meglepett minket
az este folyamán, hiszen jelzést kapott: „Valami van az oviban.” Mezei
Mirellának, aki megörökítette a történteket.
Szöveg: Földvári Edit · Kép: Mezei Mirella

A polgármesteri hivatalban
Azok a gyerekek, akik a következő tanévben iskolába készülnek,
látogatást tettek a városházán, ahol megtekintették a város kulcsát,
betekintést nyerhettek a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői,
anyakönyvvezetői, hatósági feladatokba.
Elmondható, hogy a bemutatott feladatkörökre nagy volt az érdeklődés, és előre biztosítottak bennünket a későbbi jelentkezési szándékról.
Szöveg: Klippánné Jáger Melinda · Fotó: Földvári Edit

„Ottalvós” buli
Ismét bevállaltuk, mi, sünis felnőttek, hogy az óvodai búcsúzás
estéjét, éjszakáját együtt töltjük a
gyerekekkel az óvodában. Volt izgalom, ki fél a sötétben, ki milyen
alvós játékot hoz, mit fogunk csinálni. Péntek este fél hétkor nyílt
az ajtó. „Holnap találkozunk! Szép
estét!” - így búcsúztak el a gyerekek szüleiktől. Fontos lépése volt az
estének, hogy közösen lefektettük a szabályokat, amit mindenkinek
be kell tartani. Indulhatott az este. Versenyjátékokkal, montázskészítéssel, késő esti népi játékokkal. Vacsora után lekapcsoltuk a villanyt
a tornateremben, és sejtelmes fények között táncoltunk, buliztunk. A
gyerekek fáradhatatlannak tűntek. Elmúlt éjfél, mikor az ágyban hallgatták az esti mesét. Egy ki mocorgás, még egy kis mese, néhány vers,
és álomba merültek. Mi, felnőttek még tettünk-vettünk egy kicsit, beszélgettünk, őriztük az álmukat, aztán mi is ledőltünk. Ki, hol talált

Búcsúzunk
Nagycsoportosaink elköszöntek
egymástól, az óvodától, az óvoda
dolgozóitól. Kezdetét veszi életüknek egy új időszaka. Kívánunk soksok új élményt, izgalmas napokat,
új barátságokat, örömöt, sikereket.
Szeretettel búcsúznak a csoportok
óvónői és a dadus nénik: Miléna,
Kati, Irénke, Angéla, Edit, Évike,
Andi, Marika, Kati és Paula Flóra,
Ilonka.
Szöveg: Földvári Edit
Kép: Glonczi Rudolf
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Az óvodai évzárók pillanatai

Ebben az évben sikerült megrendezni minden csoportban az évzárót,
az évet záró játékokat.
Szöveg: Földvári Edit
Kép: Földvári Dorottya (1), Klippánné Jáger Melinda (1),
Petrezselymné Rimóczi Anett (1), Jáger Adrienn (1)
Pető Fruzsina (1), Földvári Edit (3)
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Fenntarthatósági Témahét
az iskolában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2022. április 25.
és 29. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet. Az eseménysorozat célja, hogy az iskolákból kiindulva
eljuttassa a fenntarthatóság üzenetét
a diákokhoz, és a diákokon keresztül
közvetítse a családok és az egész társadalom felé. A fenntarthatóság komplex világából minden évben
3+1 témát jár körbe a Fenntarthatósági Témahét. Idén a környezetigazdasági-társadalmi fenntarthatóság kérdéskörét, összefüggéseit
bemutatva a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás, illetve a
hulladék, mint állandó téma került
kidolgozásra.
Ezen a héten a felsőseknél technika,
kémia, földrajz és biológia órákon is
ezekkel a témákkal foglalkoztunk.
Kiemeltük a tiszta víz fontosságát. A
fenntarthatóság egyik pillére az egészséges víz (ivóvíz, öntöző- és itatóvíz).
Az egyik legfontosabb teendő biztosítani, hogy a jövő generációk is egészséges, jó ivóvízhez jussanak a Föld
minden táján.
A 7. osztályos tanulókkal 2022. április 26-án, kedden, ellátogattunk a
Puraset Kft. szűrőanyaggyártó üzemébe (Jászfényszaru, Herman Ottó
u. 2.). A program kb. 45 perces vetített képes előadással kezdődött,
melyet Szalay András ügyvezető igazgató tartott. Elmagyarázta a gyerekeknek az „egészséges víz” fontosságát. Hogyan tudunk vigyázni a
víz minőségére? A szennyezések csökkentésével. Takarékosabb vízfogyasztással. A káros hatások mérséklésével, a szennyezett vizet ivásra,
itatásra és öntözésre alkalmassá kell tenni hatékony szűrési technológiák kidolgozásával. Itt kapcsolódik a jászfényszarui Puraset Kft. munkája ahhoz, hogy a csapból egészséges víz folyik. Szennyezett vizek
tisztításával: víztisztító szűrőanyagok gyártásával foglalkoznak, tudtuk
meg az érdekes előadásból. Ennek köszönhetően Magyarországon a
csapból egészséges víz folyik, de ez nem mindenhol ilyen természetes,
magától értetődő. A Földön 2 milliárd ember él biztonságos vízhozzáférés nélkül. Víztisztító berendezéseket szállítanak Magyarországról,
Jászfényszaruról, különböző országokba.
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Madarak és fák napja
az iskolánkban
A madarak és fák napja a Föld napjának
a testvérünnepe, amelynek célja, hogy
különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az
ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Április
22-én, a Föld napján a Reál munkaközösség vezetője, Tóth Sándorné, a madarak és fák napja alkalmából fotózásra
invitálta a gyermekeket, hogy ötletes alkotások segítségével tegyék emlékezetessé
az eseményt. A fotópályázat leadási határideje május 9-e volt. A gyerekek fotói a
közvetlen környezetünkben élő, illetve a
vadon élő madarakat vagy fákat örökítették meg, kreatívan, az egyéni látásmódot
felhasználva. Az alkotásokból május 10re egy kiállítást készítettem az iskolánk
faliújságjára. A megemlékezésünk része
volt még a nevezetes nappal kapcsolatos információk közlése az iskolarádión
keresztül, majd minden szünetben hallhattuk a Magyarországon élő madaraink
csodálatos énekét.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Szentségekhez járultunk
Ebben a tanévben már másodszor volt lehetőség a szentségek vételére. Május 20-án a 4. évfolyamos diákjainkból 10 fő a keresztség
szentségében részesült, majd május 22-én megtisztulva a szentgyónás
szentségében 32 diák járult az Úr oltárához. Életük részévé vált az Úr
Jézus, remélhetőleg mostantól gyakran keresik a vele való találkozást.
Sándorné Tóth Éva hitoktató

Az előadás után körbe mentünk az üzemben, ahol Kolozs Gyula, ott
dolgozó jászfényszarui lakos, bemutatta a szűrőanyaggyártás lépéseit
és az általuk fejlesztett és gyártott vízkezelő berendezéseket.
Élményekben és tudásban gazdagon tértünk vissza az iskolába. Tudjuk, hogy a jó ivóvíz nagy érték. A palackozott vizek nem jobbak, de
nem is rosszabbak, mint a csapvizek.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
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Mit viszek magammal?
Nyolcadikos végzős diákjaink gondolatai
„Első osztályban egy kicsit furcsa volt új emberekkel találkozni,
elég hamar találtam azonban barátokat, és így már nem is volt olyan
furcsa. A tanáraim Adrienn és István bácsi voltak. Jó tanárok voltak!
Negyedik osztályig nagyon mókás volt az iskola, de negyedikben már
a Nagyiskolába kerültünk, és itt már egy kicsit furcsa volt a nagyok
között lennünk. Meg kellett szokni, hogy minden óra más tanteremben van, és szaktanáraink vannak. Az osztályfőnökünk is már csak
egy lett. Nagyon sok minden történt az évek alatt, voltak rossz napok,
de voltak szépek is. Most nyolcadikosak vagyunk, és hamarosan el
fogunk ballagni. Mindannyian máshová megyünk, új emberek közé,
és ezalatt nem nagyon fogunk találkozni egymással. Remélem, majd
fogok szerezni ott is barátokat, és azt is, hogy majd még találkozok a
régi osztálytársaimmal és tanáraimmal.”
„Én a jó élményeimet viszem magammal. Amikor elsős voltam,
akkor még egész félénk voltam. Mindig a tanár néni mellett álltam,
mert kicsit nehezen barátkoztam, de a tanító néni segítségével megismerkedtem a többiekkel, és sok barátot szereztem. Alsós koromban
sok jó emléket szereztem, többek között osztálykirándulások és a Ki
mit tud?-os fellépések maradtak meg. Gyorsan elrepült ez a négy év,
és megkaptuk az új osztályfőnökünket. Megmondom őszintén, még
az elején kicsit tartottam tőle, de az évek során rájöttem, hogy ő egy
csupaszív tanár, de ha kell, tud kellően szigorú is lenni. Ezek az évek
maradtak meg igazán bennem. Emlékszem még az átizgult versenyekre, dolgozatokra és felelésekre. Várom már a ballagást, ami egyre jobban közeledik. A szívem mélyén azonban van egy kis szomorúság is,
hogy itt kell hagynom ezt az iskolát. Köszönöm a szuper osztálytársakat, és hogy a IV. Béla Katolikus Általános Iskolába járhattam nyolc
hosszú éven át.
„Énnekem rossz, de jó emlékeim is vannak. Ami talán az egyik számomra legrégibb és kicsit furis emlék, a hittanórákról, hogy alsóban
volt egy terem, ahová mindig át kellett menni hittanórára, de én nem
nagyon figyeltem oda, és benyitottam egy másik terembe. Rögtön észrevettem, hogy nem jó helyen járok, és nem az a tanár, ahová mennem
kell. A teremben természetesen óra volt, és a másik tanárnő kedvesen
fogadott, és még azt is mondta, hogy nyugodtan maradhatok ott is,
mert náluk is hittanóra van. Én elkezdtem beszélgetni kicsit, és elfelejtettem, hogy órám van. Miután beugrott, hogy mégiscsak meg
kell keresnem az osztálytársaimat, rájöttem, hogy melyik terembe kell
mennem. Éva néni megkérdezte: „Hol voltál?" Én erre csak annyit feleltem: „Eltévedtem." Ezenkívül sok más emléket is viszek, mint például a barátnőimet és a sok szép közös programot, kirándulásokat,
olvasási versenyt. A rosszakat pedig igyekszem elfelejteni.”
„Az új iskolába, amit fogok vinni magammal, azok az emlékek. Jó
emlékek a tanáraimról, osztályomról és csoporttársaimról. Igaz, nem
vagyok itt nyolc éve, csak egy éve költöztünk ide. Mégis hiányozni
fognak a jó tesiórák, a jó matekórák és a földrajzórák. Sokat hülyéskedtünk és bolondoztunk, néha rosszak is voltunk, de legalább ös�szetartottunk.”
„Nagyon sok vicces élményem van az osztállyal, szinte fel sem lehet
sorolni. Vannak olyan órák, amiket nagyon szerettem, például magyaron a tanárnő nagyon sok jó történetet tud mesélni az élettel kapcsolatban. A Ki mit tud?-os fellépéseket és az arra való felkészülési időt is
nagyon szerettem, mert sokat viccelődtünk egymással. Osztályfőnöki
órákon sokszor játszottunk, de az is szórakoztató volt. A barátaim az
évek során változtak, de mindenkivel jóban vagyok. Összességében hiányozni fog ez az iskola.”
„Azt, amikor anyuék kísértek először az iskolába.
- Mikor versenyeztünk, ki ér előbb az iskolába.
- Az első szerelmemet.
- Mikor felkerültünk felsőbe, és új tanáraink lettek és pár új osztálytárs.
- Mikor mindig piszkáltak, hogy milyen kicsi vagyok és apró a lábam.
- Mikor megismertem a legfontosabb embereket.
- Mikor mindig beszéltük, hogy milyen jó lesz majd ballagnunk.
- Az összes osztálykirándulást és osztályprogramot.
- A közös nevetgélést és hülyéskedést, és viszem magammal az összes
közös emléket.”

„A barátaimat, a jó napokat, a matekórákat, azt a sok nevetést, az
énekórákról a sok zümi éneklést, a biológiaórákról a beszélgetést,
magyarórákról a sok olvasást, filmnézést, hittanórákról a lelki dolgokat, a bolondos tesiórákat, összeveszések után a gyors kibéküléseket.
Ez a nyolc év, akármilyen is volt, felejthetetlen lesz, és remélem, ballagás után is tartjuk a kapcsolatot.”
Kívánom, hogy találjátok meg helyeteket az életben, éljétek át az igaz
szerelmet, és majdan találjatok igaz társat magatoknak, s ne feledjétek
az itt töltött nyolc évet. Teréz anya gondolataival búcsúzom: „Soha ne
engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után,
mint előtte.”
Összegyűjtötte: Sándorné Tóth Éva hitoktató

Diákpolgármester-választás 2022
Csalhatatlanul jelzi a tanév végét,
amikor megjelennek a diákpolgármester-jelöltek plakátjai iskolánk
falain. Idén is kitettek magukért
a jelentkezők, ötletesebbnél ötletesebb programokkal, látványos
plakátokkal, színes molinókkal
igyekeztek megszerezni a választók
szavazatait osztályközösségük, osztályfőnökük, barátaik, családjuk támogatásával. Az utolsó előtti héten
két napon keresztül kampányoltak stábjukkal, akik lelkesen osztották
a szórólapokat, gyártották a kitűzőket, várták velük reggelenként diáktársaikat az ajtóban. A kampánybeszédekre június 13-án került sor,
ahol minden jelölt okos, összeszedett beszéddel készült. Berze Anett
Lili meghívására meglepetésvendég is érkezett, Cozombolis Péter szolnoki énekes és dalszövegíró, aki táncra és dalra fakasztotta iskolánk diákjait. A választás eredményeként a 2022/23. tanév diákpolgármestere
Mezei Lili 7. a osztályos tanuló lett, helyettese Berze Anett Lili 7. c, a
diákönkormányzat titkára pedig Himpelmann Jázmin 7. b. Gratulálunk a lányoknak a sportszerű küzdelemhez, sok jó élményt kívánunk
a jövő évi közös munkához.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea DÖK-segítő pedagógus

Év végi jutalom
A diákönkormányzat az idén is meghirdette pontversenyét, mely
során az osztályok a legváltozatosabb programokon való részvétellel,
gyűjtésekbe való bekapcsolódással, versenyfeladatok megoldásával,
kreatív alkotások készítésével, a hulladékgyűjtésen való részvétellel szerezhettek pontokat. Az osztályközösségek az idén is rendkívül aktívan
vettek részt a feladatokban, aminek köszönhetően az összesítés után
csak arany és ezüst minősítést tudtunk osztani. Az oklevél mellé a hulladékgyűjtés eredményeként befolyt pénznek köszönhetően pénzjutalmat kaptak az osztályok, amit sok osztály kihasználva még az év végén
fagyizással, pizzázással dobta fel az utolsó napok hangulatát. Köszönjük a diákok lelkes részvételét, az osztályfőnökök aktív támogatását és
a kollégák, munkatársak segítségét a programok megszervezésében és
lebonyolításában. A diákönkormányzat nevében kívánunk mindenkiKép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
nek szép nyarat!
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Nemzeti Összetartozás napja
az iskolában
2022. június 3-án iskolánk felső tagozatos tanulói témanapon vettek részt, melynek helyszínéül templomunkat választottuk. A diákok
információt kaptak a Kárpát-medence magyarságáról, fényképeket
vetítettünk nekik, élménybeszámolót hallhattak, és videóbeszámolót
néztek meg a 2022. május hónapban lezajlott két Határtalanul! kirándulással kapcsolatban. A pályázatban részt vevő tanulók a kirándulások utáni emlékeiket, gondolataikat papírra vetették, melyekből
ezen a napon megosztottunk néhányat a hallgatóközönséggel. Megemlékeztünk Trianonról, és a békediktátum következményiről is ejtettük pár szót. Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész, zeneszerző 2019ben indított kezdeményezéséhez mi is csatlakoztunk idén, így több,
mint 200 fő egyszerre énekelte a Kézfogás című dalt. Az eseményről
készült videófelvételt Kotánné Kovács Tímea,
a diákönkormányzat vezetője feltöltötte a
meghirdetett eseményhez kapcsolódó közösségi oldalra is. Iskolánkban eközben már
megtekinthető volt a kirándulások képeiből
rendezett kiállítás. Az épületbe visszatérve
minden osztály egy-egy vetélkedős feladatlapot kapott, melyet az előzőek során hallott
információkra épülve tudtak kitölteni.
Mészárosné Dobák Ildikó szervező tanár
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Játékos információkeresés
Az iskolai könyvtár az idei tanévben két olyan játékot is meghirdetett, amelyek során a részt vevő diákok az információkeresést gyakorolhatták. A háromfordulós „Szent Péter és kora” című vetélkedő
változatos feladataival a tanév mottójához kapcsolódtunk. Az egész
tanéven átívelő „Hónapról hónapra” című játékban havonta háromhárom, a magyar történelem jeles napjaihoz kapcsolódó kérdésre kellett megkeresni a választ. A játékok sok tanulót megmozgattak, közülük a legszorgosabbak, legkitartóbbak a tanév végén egy emléklapot,
valamint a diákönkormányzat jutalmát, egy könyvet is átvehettek. A
játékok során az osztályok egymással is versenyeztek: a legaktívabbak,
a 6. b, a 7. a és a 7. b jutalma a mindenkinek kijáró emléklapon felül
egy közös pizzázás és fagyizás volt, úgyszintén a diákönkormányzatnak köszönhetően. Köszönjük minden diák részvételét, bízunk benne,
hogy a sok hasznos ismeret hosszú távon is javukra válik!
Szöveg: Sugár Judit
Fotók: Kotánné Kovács Tímea

Biológiából megyei versenyek
a 2021/2022. tanévben
A XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny megyei fordulója 2022. április 7-én volt. A vírushelyzet miatt mindenki a saját iskolájában versenyzett.
A versenyen részt vevő tanulók:
Nagy Kornél Gábor 7. c
Barna Ádám 7. c
Borbély Máté 7. c
A Kaán Károly XXX. Országos
Természet- és Környezetismereti
Verseny megyei fordulója 2022.
április 22-én volt. A vírushelyzet
miatt mindenki a saját iskolájában
versenyzett.
Az 5. évfolyamosak versenyében:
5. helyezett lett: Takács Ábel Tamás
5. a
8. helyezett lett: Győri Ernő 5. a
A 6. évfolyamosak versenyében:
5. helyezett lett: Ács Veronika 6. a
Felkészítő tanár: Tóth Sándorné
Gratulálok a tanulóknak a szép
Kép és szöveg: Tóth Sándorné
eredményekért!

A könyvtári szakkörre járó 5., 6.
évfolyamos gyerekek az alsós évfolyamokon megalapozott könyvtárhasználati ismereteiket bővíthették
tovább olyan témákon keresztül,
mint például a könyvtártípusok, a
könyvtári szolgáltatások, a raktári
rend és az e-katalógushasználat. Az
éves munkát a városi könyvtárba tett
látogatással zártuk. Bujdosó Katalinnak, Nagy Ildikónak köszönjük az
inspiráló élményt!
Kép és szöveg: Sugár Judit
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Az Alapfokú Művészeti Iskola
évzárói
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola méltán híres az Alapfokú Művészeti Iskolájáról, mely évente közel 200 tanuló művészeti nevelését
egyengeti képzőművészet, népzene, klasszikus zene, néptánc és színjáték tanszakon. Az idei tanévet bizakodva kezdte minden művészetis
pedagógus, remélve, hogy jelenléti oktatással működhetnek, és nem
kell digitális oktatásra átállni a vírushelyzet miatt. Ez szerencsére teljesült is. Újra lehetett fellépéseket szervezni, egyre több rajzpályázatot
írtak ki, megtartották a színjátszós fesztiválokat, és a néptáncosak is
számos rendezvényen, versenyen méretették meg magukat. Az elismerések, díjak, kitüntetések, minősítések sem maradtak el, sorban hozták
a diákok a méltató okleveleket, emléklapokat.
Köszönettel tartozom a művészeti iskola valamennyi pedagógusának– Gruttó Gabriella, Kovács Tímea, dr. Kocsisné Horti Monika,
Polgár Nikolett, Maldrik Gábor, Unger Balázs, Péter Szilárd, Szpisják
Pál – az egész éves kitartó, áldozatos munkájáért, melynek köszönhetően egy eredményes tanévet zártunk. A művészeti iskola vezetőjeként
büszke vagyok a gyerekekre, fiatalokra, hogy kitartottak az általuk választott művészeti tevékenység mellett, és erőn felül dolgozták végig a
2021–2022-es tanévet is. Jó érzés ennek a nagy Családnak a tagjának
lenni.
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

Kémia eredmények
A nagykanizsai Soós Természettudományi Tehetségműhely idén is
meghirdette a Szebenyi Mária Kémia Emlékversenyt hazai és külhoni, általános- és középiskolás diákok számára. Országosan 19 tanuló
regisztrált be a versenyre, közülük hat fő a mi diákunk. A négy online
forduló teljesítménye alapján négy tanulónkat hívták meg az ötödik,
jelenléti fordulóra, 2022. április 20-án 11 órára. Betegség miatt csak
három fő tudta képviselni iskolánkat Nagykanizsán, ahol egy elméleti
feladatsort és egy laborgyakorlatos kísérletsort kellett megoldaniuk.
Eredményük: Péter Laura – 3. hely, Mezei Lili – 4. hely, Borbély
Mészárosné Dobák Ildikó
Noémi – 7. hely

Lázár Ervin Program

Az idei tanévben folytatódott a Lázár Ervin Program, amely az általános iskolai diákoknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosít
lehetőséget a különböző kulturális eseményeken való részvételre. Januárban a 3. és 5. évfolyamosok a Szolnoki Szigligeti Színház Lúdas
Matyi c. produkcióját tekintették meg. Az ötödikesek februárban
múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vehettek: a szolnoki Damjanich János Múzeum Jászkun kapitányok nyomában című foglalkozása
játékos, könnyen befogadható formában kínálta a gyerekeknek a helytörténeti, honismeret, néprajzi ismereteket. Február végén az 1. és 2.
évfolyamos gyerekek keltek útra: a jászberényi Lehel Film-Színházban
az Apolló Kulturális Egyesület interaktív bábos-élőszereplős, Mátyás
király és a leleményes lány című előadását nézték meg. Március 9-én
a hatodikosok a Budapesti Nagycirkusz Tavaszváró fesztiválját láthatták, március végén pedig a 4. és 7. évfolyamos tanulók tettek képzeletbeli világkörüli utazást a Diótörő dallamaira a jászberényi Lehel
Film-Színházban. A végzős évfolyam tanulói április végén az Ember
tragédiája adaptációjának tapsolhattak a Budapest Bábszínházban.
Kép és szöveg: Sugár Judit

Vidám ballagók
A nyolcadikos diákok vidám
ballagásuk alkalmával ellátogatnak az óvodába. Hajdani
óvónőik, dadusuk invitálták
őket múlt idéző beszélgetésre.
Kép és szöveg: Földvári Edit

Kupakgyűjtés
Iskolánkban minden tanévben hirdetünk jótékonysági kupakgyűjtést.
Néhány éve a Jászsági Fiatalok Csoport Egyesülete számára adjuk át az
összegyűlt kupakot, akik szintén jótékonysági célra fordítják. Képünkön
a Diákönkormányzat tagjai láthatók,
a szállításban Pál Károly segített.
Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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IV. Béla-nap
az alsó tagozaton
Iskolánk névadójának tiszteletére minden tanév végén megrendezzük a IV. Béla-napot.
Az idén akadályversenyt szerveztek az alsó tagozatos pedagógusok
az osztályoknak.
10 állomáson kellett megmérettetnie magát a gyerekeknek: ügyességi karikás akadálypálya a tornateremben, kötélhúzó verseny, memóriajáték, IV. Béla szobrát ábrázoló puzzle kirakása, családkereső játék,
labdahorgászat, célbadobás, vízipisztoly csata, mászókaverseny az iskolaudvaron, IV. Béla feliratú labdakeresés.
Minden állomáson sikeres teljesítésért matrica vagy nyomda járt az
előre elkészített menetlevelekbe.
Aki mind a 10 állomást sikeresen teljesítette, azok az osztályok sonkás és sonkás-kukoricás pizza jutalomban részesültek.
A délelőtt annyira eredményes volt, hogy senki sem maradt éhes,
mindenki győztesen és vidáman tért haza!
Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

Országos verseny kémiából
2022. május 14-én különleges napra ébredtünk. Iskolánkból először sikerült tanulónak a Curie Kémia Emlékverseny országos döntőjébe bejutni, mely egész napos rendezvény volt. Regisztráció után
ünnepélyes megnyitón vettünk részt, ahol kitüntetéseket is átadtak.
A feladatsor megírására 90 perc állt
rendelkezésre. Ebéd után látványos
kémiai kísérleteket tekinthettünk
meg, és kulturális programok közül
választhattunk. A Két gepida temető a Közép-Tisza mentén című
régészeti kiállítás, személyiségfejlesztő tréning és városnézés közül az
utóbbira esett választásunk, így egy
majdnem kétórás kellemes sétában
volt részünk. Az eredményhirdetés után levezető programként nem
hagyhattuk ki a már hagyományos szolnoki McDonald’s látogatást. A
versenyfeladatsor a szokásostól nehezebbnek bizonyult, de örömmel
tölt el, hogy Mezei Lili – iskolánk tanulója – itt versenyezhetett!
Mészárosné Dobák Ildikó felkészítő tanár

ÉLETTÉR-KÉP 2022
Nem mindennapi kiállítás nyílt Jászfényszarun a Szent Erzsébet
Közösségi Házban 2022. június 2-án a Bedekovich népfőiskola
szervezésében. Céljuk felhívni a figyelmet a VÍZ fontos szerepére,
a víz felhasználásához kapcsolódó környezettudatos szemlélet kialakítása, a felelős vízhasználat ösztönzése. Ugyanakkor felhívták
a figyelmet a természetes vizek, vizes élőhelyek értékére, ezerarcú
szépségére, annak védelmére.
A megjelenteket elsőként Kovács Béláné Pető Magdolna szólította meg. „Azért
gyűltünk ma össze, hogy A VÍZ című
ÉLETTÉR-KÉP 2022 Gyermekrajz és
fotó pályázat felhívásra érkezett alkotások
elbírálásának eredményét kihirdessük,
és a díjakat átadjuk. A pályázat kiírója a
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
és a Europe Direct Szolnok."
Győriné dr. Czeglédi Márta, a város
polgármestere elismeréssel szólt a kiállított alkotásokról, és átadta Jászfényszaru
Város Önkormányzata elismerő oklevelét, különdíjait Kotán Attila
alsó tagozatos és Dudás Dóra Fanni felső tagozatos jászfényszarui
diákoknak. Dr. Voller Erika jegyző asszony, a Jászfényszaruért Alapítvány elnöke Szerémi Fanni, az egri EVENTUS művészeti iskola
4. évfolyamos diákja alkotását ismerte el az alapítvány különdíjával.
A népfőiskola elnöke arról adott tájékoztatást, hogyan zajlott a pályáztatás, értékelés, a kiállítás elkészítése, és kik voltak a fél éven át
húzódó tevékenységben a partnerek. Míg 2020-ban 75 db, 2021ben 95 db, ebben az évben, 2022-ben 208 db alkotás érkezett a
felhívásra, amelyek közül a díjazottak válogatása került kiállításra.
(folytatás a 12. oldalon)
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Az eredmények ismeretében minden alkotás megtekinthető a
Népfőiskolai Társaság közösségi oldalán korcsoportonként fényképalbumokba rendezve https://www.facebook.com/Bedekovich

ZSŰRI
Az alkotásokat a zsűri korcsoportok szerint értékelte – óvodás, alsó
tagozat, felső tagozat és középiskolás, illetve a fotókat általános és középiskolás csoportokban. A pályamunkák elbírálását (9 fő) szakmai
zsűri s a népfőiskola elnökségi tagjai végezték: Farkas Edit igazgató Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria (Jászberény), a zsűri elnöke,
Ézsiás Gyöngyike kortárs festő (Budapest), László Cecília Europe
Direct (Szolnok), Pető István AFIAP DUFLEX Fotográfiai Stúdió,
Bedekovich Fotóműhely (Jászfényszaru), dr. Soltész Anikó SEED
ügyvezető (népfőiskola elnökségi tagja, Budapest). Palotai János
esztéta, szakíró, nyug. egyetemi oktató Műegyetem, Iparművészeti Főiskola, Moholy-Nagy László Egyetem, ELTE (Budapest). Berényi Ferencné (népfőiskola elnökségi tagja), Kovács Béla, Kovács
Béláné Pető Magdolna (akik az értékelések összesítését is végezték, és
Farkas Edit keze alá dolgozva készítették el a kiállítást).
TÁMOGATÓK
A díjazásban, a diákok elismerésében a szervezők az alábbi intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek köszönik a támogatást,
a felajánlott díjakat, tárgyi jutalmakat: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, Jászfényszaruért Alapítvány, Jász Múzeum (Jászberény), Hamza Gyűjtemény és
Jász Galéria (Jászberény), Europe Direct (Szolnok), KÉK BOLYGÓ ALAPÍTVÁNY (Budapest), Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem Tittel Pál Könyvtára (Eger), Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár (Jászfényszaru), Angyalkert Óvoda (Jászberény),
NMI JNSZM Igazgatósága (Szolnok), Ácsné Csontos Mária,
Ézsiás Gyöngyike, dr. Farkas Kristóf Vince, Jászok Egyesülete,
Johancsikné Pető Rózsika, Kovács Béla, Tamus Angéla, Tourinform Jászberény, Kínai Áruház (Jászfényszaru Szabadság út), É+J
Kft. (Jászfényszaru „Dénesék boltja”), Banya Tanya (Jászfényszaru
zöldséges bolt).
ALKOTÁSOK
Az értékelést, díjazást Farkas Edit igazgató ismertette. Közel 260
fő munkájaként 208 db alkotás érkezett, 13 településről, 23 csoportot képviselve (intézményre, korcsoportra, településre vetítve). Az
alábbi településekről érkeztek pályaművek: Jászfényszaru, Jászberény,
Alattyán, Jászladány, Jánoshida, Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászapáti,
Csömör, Csókakő, Pécs, Eger, Tápiógyörgye. Külön figyelmet érdemeltek a csoportos munkák: Csányi Alapítvány, Jászfényszaru 2. osztály, Csókakő alsó tagozat és a Lehel Vezér Gimnázium csoportjai.
Köszönetet és elismerést érdemelnek a támogató, felkészítő tanárok,
szakkörvezetők, óvónők: Maldrik Gábor, Nagy Tamás, Péter-Agócs
Adrienn, Beluzsár Csaba, Farkas Edit, Ritter Szilvia, Kovács Tünde,
Török Éva, Jáger Melinda, Mezeiné Folyó Angéla, Földvári Edit, Dobák Jánosné, – Peredi Tiborné, Rimóczi Dóra és még mások – a teljesség igénye nélkül.
DÍJAZÁSOK
Az elismerések: első, második, harmadik helyezés (esetenként megosztott) és különdíjak. Díjazottak száma: rajz – óvoda: 10 fő; rajz
– alsó tagozat: 4 fő, 1 csoport; rajz – felső tagozat: 8 fő, 9 csoport;
középiskola: 14 fő, fotó: 9 fő, összesen 105 fő kapott valamilyen
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tárgyi jutalmat és névre szóló oklevelet-emléklapot. Az emléklapon
Hamza D. Ákos Nyár című alkotása látható. A támogatók közül a
jászfényszarui diákoknak névre szóló elismerést kért és adott Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Jászfényszaruért Alapítvány és a
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány. Ez utóbbi alapítvány Szabó
Anna, Kovács Bence, Szerémi Fanni alkotását díjazta Ácsné Csontos Mária képviseletében. További támogatások odaadásáról a zsűri
döntött – nagyon nehéz helyzetben volt, legszívesebben mindenkit
díjaztak volna. Színvonalas alkotások készültek, ezért is kaptak sokan
különdíjat. Helyezettek:
Rajz – óvoda: Kuli Kovács Réka (Jászberény) 1. helyezés, Farkas
Kolos (Jászfényszaru) és Kis Korina (Jászberény) 2. helyezés, Erdődi
Liza (Pécs) és Kóródi Réka (Jászfényszaru) 3. helyezés.
Rajz – alsó tagozat: Kászonyi Hanna (Jászberény) 1. helyezés, Jóvér
Emma (Pécs), Erdődi Gergely (Pécs) és Tóth Berta (Jászberény) 2. helyezés, Kotán Attila (Jászfényszaru) 3. helyezés.
Rajz – felső tagozat: Kóta Nikolett Gréta (Jászberény) 1. helyezés.
LVG-csoport (Jászberény) – Tóth Noel, Szálka Lehel, Pernyész Patrik,
Váczi Dávid, Rédei Barnabás, Takács Norbert 2. helyezés és LVGcsoport (Jászberény) – Nagy Evelin, Sipos Kata, Kispál Berta, Kerekes
Liliána, Bala Dorka 2. helyezés. Munkás Kevin Manó (Jászjákóhalma
Csányi Alapítvány Jászberény), Németh Henrietta (Jásztelek Csányi
Alapítvány Jászberény) és Pege Angelika (Jászapáti Csányi Alapítvány
Jászberény) 3. helyezés.
Rajz – középiskola: Nagy Nikolett (Jászberény) 1. helyezés, Kovács Evelin (Jászberény) 2. helyezés, Ágnecz László (Jászberény) és Gál
Emília (Jászberény) 3. helyezés.
Fotó – Felső tagozat:
Moldoványi Dóra (Csömör) és Sas Maja Anna
(Jászberény) különdíjas.
Középiskolások: Kis Hanna Sára (Jászberény) 1.
helyezés. Marosvári Adél
(Jászberény) és Nagy Nikolett (Jászberény) 2. helyezés. Menyhárt Katalin
(Jászberény) 3. helyezés.
Az alkotások, értékelések és díjazások a népfőiskola közösségi oldalán, honlapján láthatóak. Köszönet illeti a támogatókat, közreműköKovács Béláné Pető Magdolna
dőket egyaránt!
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság · Fotó: Pető István

Felnőni a legnagyobbakhoz
Nagy Tímea Zsóka sikeresen helyt állt az ország legjobb versmondóit felvonultató versenyeken. A május 21-én Balatonkenesén Pilinszky
János emlékére rendezett versenyen a mezőny legfiatalabbjaként lépett
színpadra, s tett tanúbizonyságot tehetségéről. A résztvevők megkoszorúzták a költő volt nyaralóján elhelyezett emléktáblát. A program
záróakkordjaként pedig Zalán Tibor népszerű kortárs költővel a Sorok
között televíziós műsor vezetője, Lutter Imre, a Magyar Versmondók
Egyesülete elnöke beszélgetett.
Június 11-12-én Balatonszemes adott otthont a versmondók „krémje” versenyének,
amelyet Latinovits Zoltán emlékére szerveznek
évről évre. A kétnapos találkozón szintén sok
lehetőség adódott a tanulásra, tapasztalatszerzésre. A program részeként a Latinovits Emlékmúzeum meglátogatása mellett versekkel
emlékezett a temetőben Latinovits tanítványa,
dr. Havas Judit előadóművész és irodalomtörténész a színészóriás sírjánál, majd Lutter
Imrével Kiss Lászlót, a Magyar Versmondók
Egyesülete nemrég elhunyt elnökét is verses összeállítással idézték meg.
Büszkék lehetünk ifjú színjátszónk verses bemutatkozásaira, hiszen
mindkét alkalommal elismerően szólt a zsűri a teljesítményéről, s a
rutinos előadók között kategóriájában a jobbak között szerepelt.
Kép és szöveg: Katinka
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Határtalanul Erdélyben
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., mint
támogató, pályázatot hirdetett
a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. A Határtalanul! program célja a magyar–
magyar kapcsolatok építése,
személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Ennek keretében
magyarországi iskolák tanulói az
állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos
országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról.
Iskolánk 2020 elején pályázatot nyújtott be, melyen 3.523.025 Ftot nyertünk, így 49 fő – a pandémia miatt ugyan két évvel később
– 2022. május 17-21. között öt csodás napot töltött Romániában a
Királyok és fejedelmek útja című programon, ami kiegészült a Tordaihasadékkal.
Az indulási időpont többszöri elhalasztása a mindenkori vírushelyzet
miatt történt, szinte már le is mondtunk erről a fantasztikus lehetőségről, amikor végre elhárultak az utazásunkat gátló akadályok.
A Magyarság Háza program után az utazás előtt az utazáson résztvevők számára Határtalanul! előkészítő órát szerveztünk, amelyen a
Magyarország határain túl élő magyarságról, annak történelméről,
létszámáról, a részletes programról és a toleranciáról beszélgettünk.
Utazásunk megszervezésében most is a Csillagösvény Utazási Iroda
működött közre.
A kirándulásra a bevált módon, kedd reggel indultunk. Első városként Aradon jártunk, ahol a Megbékélés Parkot látogattuk meg,
majd városnézés után az aradi vértanúk sírjánál helyeztünk el koszorút. Utunk tovább Máriaradnára vezetett, ahol az impozáns templomban és a csodás tájban gyönyörködtünk. A felhőszakadás akkor
ért utol bennünket, amikor már következő helyszínünkre utaztunk.
Marosillyén Bethlen Gábor szülőhelyének épen maradt lakótornyát
nézhettük meg. Dévára érkezve elfoglaltuk szállásunkat és megvacsoráztunk. Másnap reggel Algyógyra érkezve falunézésre indultunk, és
festői vízeséshez túráztunk. Az egykori római út maradványait és egy
római kori fürdőmedencét is szerencsénk volt megtekinteni. A piski
Gyulay kastély és arborétum területén pihentető séta során számos
gyönyörű növényt figyelhettünk meg. Vajdahunyadra érkezve a csodás
„Várak királyában” jártunk, majd visszatértünk Dévára, ahol a Dévai
Szent Ferenc Alapítványba 100.000 Ft értékű adományt szállítottunk,

és egy ott élő lánnyal, valamint
egy nevelővel beszélgethettünk.
Esti programként felmentünk
magos Déva várába, ahonnan
ismét fantasztikus látvány nyílt
a városra és környékére. Fárasztó
napunk után mindenkinek jólesett a vacsora.
Harmadik napunkat kiköltözéssel kezdtük, majd Gyulafehérvárig meg sem álltunk. Az
érseki székesegyház látogatása
alkalmával koszorút helyeztünk
el a kőszarkofágok mellett, majd
a Vauban stílusú várban sétáltunk. Innen Nagyenyedre vezetett utunk,
ahol a vártemplomot csak kívülről tudtuk megnézni. A Bethlen Gábor Kollégium udvarán a jól ismert elbeszélés két fűzfáját is közelről
láthattuk. Az erődtemplom oldalán megkoszorúztuk az ártatlan civil,
lerohant magyar lakosság emléktábláját. Kirándulásunk egyik fénypontja a torockószentgyörgyi várromhoz köthető. Meredek sziklafalai
megközelíthetetlennek tűnnek, mi a kevésbé meredek úton jutottunk
fel Erdély egyik legimpozánsabb középkori várromjához.
Torockóra érkezve falusi turizmus jellegű szállásunkat elfoglaltuk, és
helyi ételekből kaptunk ízelítőt vacsorára.
Torockóban nem csak a mendemonda szerint kel fel kétszer a nap,
hanem valóságosan is, igaz erről sajnos nem sikerült meggyőződnünk
a korai időpont miatt. A legnyugatibb székely település, Torockó lélegzetelállítóan gyönyörű környezeti adottságokkal rendelkezik. Az
aprócska település mellett tornyosul az 1129 méter magas Székelykőhegy. Ennek köszönheti egyik legkülönlegesebb jelenségét is a hely.
Péntek reggel a Torockói Néprajzi Múzeumot néztük meg, majd útnak indultunk Tordára, ahol a nap egyik fő attrakciója a sóbánya volt.
112 méter mélyre ereszkedtünk Erdély Hét csodájának egyikében. A
föld felszínére visszatérve Kolozsvárra buszoztunk, és megismertük a
város főbb nevezetességeit. Következő túránk a Tordai-hasadékba vezetett, ahol a háromezer lépésnyi sziklafolyosón a közelgő este miatt
végig nem jutottunk, de bámulatos látványban volt így is részünk.
A szállásra visszatérve a vacsora után titokban szervezett születésnapi
forgatagot tartottunk. A rettentően gyorsan bekövetkező utolsó nap
reggelén szállásunkat elhagyva Körösfőre utaztunk, ahol egy igazán
egyedi, négy fiatornyos, zsindelytetős, kalotaszegi szőttesekkel díszített, fakazettás mennyezetű református templomban jártunk. Királyhágót, Erdély kapuját most sem hagyhattuk ki a programból, csodás
kilátás tárult elénk, majd tovább utaztunk Nagyváradra, ahol meglátogattuk a katolikus székesegyházat, sétáltunk a belvárosban, és jártunk a várban is. Idegenvezetőnktől, a hatalmas tudással rendelkező és
magyarságát büszkén vállaló Gábor Hunortól itt vettünk búcsút.
Határátlépésünk zökkenőmentes
volt. A következő hét során itthon, a diákokkal együtt értékeltük a látottakat.
Köszönöm a szülők bizalmát, a
gyerekek társaságát, Gábor Hunor idegenvezetését, Vaszlovik
István rugalmas és biztonságos
vezetését, valamint kollégáim:
Balogh Zsuzsanna, Botkáné
Sárközi Ildikó, Lovászné Török
Magdolna és Vargáné Dobák
Tünde közreműködését! Ismét
feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk! Bizton állíthatom,
hogy öt napunk örök emlék marad mindannyiunk számára!
Mészárosné Dobák Ildikó
tanár, projektvezető
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Városi gyermeknap
Május 28-án a családokat a művelődési házunk nagyszabású és színes
gyermeknapi fesztivállal, a gondviselés pedig kellemes fesztivál időjárással
várta. Fentről a nap nem sütött ránk olyan sokszor, viszont a gyermekeink
boldog vidámsága annál jobban ragyogott az ég felé!
Változatos színpadi programok mellett a „sportudvar”, az „ajándék vidámpark”, a „játéktér”, a kiállítások, a Mesesátor, a Városi Sport Egyesület, a Bölcsőde és a Lumina Cornu Klub sok-sok meglepetéssel, játékkal
és érdekes foglalkozásokkal szórakoztatták az oda látogató gyerekeket és
hozzátartozóikat.
A játéktérben a sok egyéb program mellett a Lumina Cornu Klub kalandpróbái várva várt üde és megunhatatlan színfoltjai a városi gyermeknapjainknak. Nagyon sok gyermeket vonz, megmozgat és tölt fel igazi
mesebeli élményekkel.
Sokan ismerik városunkban a sárkánygödör legendáját, de senki nem
gondolta, hogy a sárkánnyal pont a gyermeknapon találkozhatnak össze.
A gyerekek meg is küzdhettek a jóságos sárkányért! Óriási lelkesedéssel
tették! Köszönet ezért a Lumina Cornu Klubnak, baráti szövetségnek!
A játéktérben údonság volt még az Rc minitank kiállítás és bemutató. Az
ajándék vidámparkban először volt vendég Sky a Mancs őrjáratból, a picik
és nagyobbak nagy örömére, és újdonság volt az euro jumping, a hajfonás
és a körömfestés is.
A „sportudvar” keretében az akrobatikus kosárlabda show, a foci free
style show, az íjászat, légpuska és air soft lövészet, a BL-döntő óriás kivetítős közös megnézése mellett különböző versenyeket bonyolítottunk,
melyek eredményei a következők:
Kapitánykiütő Kupa 2. évfolyam
I. helyezett: 2. a osztály
Baglyas Benett, Baranyi Rajmund, Dudás Lilla, Holló Imre, Kareszi
Viktória, Kolompár Máté, Kovács Maja, Mezei Boglárka, Mezei Gerda,
Mezei Zsolt, Palócz Ádám, Schrett Botond, Veres Ádám
II. helyezett: 2. b osztály
Bagi Adrienn, Csendes Patirk, Karácson Gyula, Karácson Dorián,
Kocsis Benjamin, Kocsis Nóra, Kreisel-Boros Bernárd, Lakatos Iringó
Kinga, Rafael Izabella, Rékasi Balázs, Réz Anna, Székely Tamás, Zámbó
Benjamin
III. helyezett: 2. c osztály
Aranyos László, Baranyi Boglárka, Bognár Melánia, Deák Janka, Horváth Benett, Horváth Dominik, Kirják-Farkas Lilla, Matányi Kenese,
Mezei Gyula, Palócz Zsombor, Puporka Petra, Réz Bertold, Tősér Hanna
Kapitánykiütő Kupa 3. évfolyam
I. helyezett: 3. a osztály
Banya Kitti, Bathó Ádám, Benedek Benett, Csatlós Máté, Cserháti Izabella, Fias Zóra, Kátai Helga, Kátai Zsanett, Kis Tamás, Kótai Nikolasz,
Kovács Máté Ferenc, Maka Regina, Mezei Gergő, Radics Ramóna, Rafael Ramira, Terenyi Noémi
II. helyezett: 3. b osztály
Baranyi Linda Evelin, Dávid Kitti, Farkas Noel, Farkas Petrik, Gál Zóé,
Házi Bence, Juhász Julianna, Kiss Ádám, Kovács Alexandra, Pádár Kinga, Sebik Jázmin, Suki Tibor, Szabó Kornél, Völgyi Zoltán
Kapitánykiütő Kupa 4. évfolyam
I. helyezett: 4. b osztály
Borbély Balázs, Farkas Tifani, Fehér Krisztián, Horváth Richárd, Kolompár Péter, Kui Bence, Magyar János, Palócz Zsolt, Radics Lili,
Vaszily Imre
II. helyezett: 4. c osztály
Hirt Norbert, Horváth Alexa, Kanalas Kasszandra, Kasza Kira, Kocsis
Károly, Nagy Maja Mira, Nagy Máté Milán, Palócz Norbert, Ritczl Adrián, Török Annabella, Ujj Gergő Róbert, Vasas Zétény Gábor
III. helyezett: 4. a osztály
Iván Benett, Kolompár Viktor, Kovács Luca, Kóródi Liliána, Maljoki
Edijon, Mátyás Ákos, Ormándy Dávid, Petrezselyem Márk, Szabó
Elizabet, Szántó Melani
Királylabda Kupa 5. évfolyam
I. helyezett: 5. a osztály
Bognár Laura, Bohoni Ádám, Buborék Bettina, Dobák Liliána, Dugonics Dominik, Farkas Iza Lia, Győri Ernő, Hurubán Dusán, Kis Gergő,
Lakatos Nikolasz, Nagy Nóra, Rafael Elena, Takács Ábel
II. helyezett: 5. b osztály
Bólya Nóra, Danyi Krisztián, Kárpuk János, Kovács Kamilla, Nagy
Bence, Nagy Milán, Németh Tifani, Pádár Gergő, Palla Jázmin, Radics
Kira, Sárközi Fruzsina, Zámbó Alexandra

Királylabda Kupa 6. évfolyam
I. helyezett: 6. b osztály
Bakó Gergő, Barna Viktor, Berze Rozi, Lakatos Norbert Dániel, Nagy
Lara, Németh Klarissza Mercédesz, Rácz Balázs Viktor, Safranyik Vanda, Szénási Miklós, Tóth Dorottya, Tóth Lívia, Török Szonja
II. helyezett: 6. a osztály
Banya Dávid, Farkas Martin, Fekete Brigitta, Horváth Mihály Adrián, Juhász Liliána, Kovács Míra, Maljoki Lorena, Márkus Tamás, Nagy
Zsombor, Oláh Cintia, Radics Dominik, Zsámboki Hanna
Palánkfoci Kupa 6. évfolyam
I. helyezett: 6. b osztály Fényszarui PSG
Barna Viktor, Kátai Sándor, Szénási Miklós, Cserháti Gergő, Rácz Balázs Viktor, Bakó Gergő
II. helyezett: 6. a osztály
Radics Dominik, Rafael Roland, Horváth Mihály, Nagy Zsombor, Banya Dávid, Radics Bence
Palánkfoci Kupa 7. évfolyam
I. helyezett: 7. c Vájkosi FC
Horváth László, Andrási Mihály, Házi Patrik, Kolompár Ádám, Horváth Viktor, Nagy Kornél
II. helyezett: 7. a/2 Bossanova
Király Viktor, Czeczulics Gergő, Horn Zoltán, Gereben István, Annus
Ábel
III. helyezett: 7. a/1 Csicska FC
Szénási Richard, Rafael Rodrigó, Radics Tamás, Seres Dániel, Háfra
Gergő
Palánkfoci Kupa 8. évfolyam
I. helyezett: 8/3 REÁL MADRID
Rimóczi Máté, Fülöp Ferenc, Gyurgyik Balázs, Petrovics Dominik
II. helyezett: 8/2 KFC FC
Pintér Alexander, Juhász Ákos, Kocsis Renátó, Szénási Aladár, Dobák
Ádám
III. helyezett: 8/1 FC Jászfényszaru
Magyar Balázs, Kolozs István, Tanczikó Bence, Pika Attila, Rimóczi
Dávid
Utcakosárlabda Kupa 7. évfolyam
I. helyezett: 7. b TSC Lányok
Török Natali, Cserháti Zsófia, Lakatos Vivien, Maljoki Albertina,
Himpelmann Jázmin
II. helyezett: 7. c/1 Nevenincs
Kiss Vivien, Török Réka, Fehér Zsanett
III. helyezett: 7. c/2 Bajnokok
Berze Anett Lili, Dugonics Dorina, Kovács Dorina
Utcakosárlabda Kupa 8. évfolyam
I. helyezett: 8. a/2
Rafael Rebeka, Mészáros Lili, Németh Lolita, Nagy Viola, Czakó Liliána
II. helyezett: 8. b/1
Rafael Bianka, Szabó Rebeka, Hangya Fruzsina, Geletei Barbara
III. helyezett: 8. a/1
Balogh Lilla, Iván Dzsenifer, Kisbalázs Jázmin
Büntetőrúgó verseny
I. helyezett: Ignác Máté
II. helyezett: Mezei Gyula;
III. helyezett: Radó Alex
Pontrúgó verseny
I. helyezett: Magyar Balázs;
II. helyezett: Kátai Sándor;
III. helyezett: Kis Gergő
A rendezvényt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervezte.
Társszervezőként közreműködött a GAMESZ, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola, a Városi Sportegyesület, a Jász Íjász Kör, a Lumina Cornu Klub,
Jászfényszaru Rendőrőrs, a Jászfényszaru Városi Polgárőrség, Jászfényszaru
Városi Bölcsőde. Az esemény megszervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen szerepet játszottak az önkéntes szülők és diákok. A fesztivál
napján több mint 100 rendező munkája biztosította a gördülékeny, sikeres lebonyolítást. Ezúton is köszönjük áldozatos, színvonalas és önzetlen
segítségüket!
A Városi Gyermeknapi Fesztivál Jászfényszaru Város Önkormányzatának
a támogatásával valósult meg!
Palásthy Pál,
a gyermeknapi fesztivál programfelelőse
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Mesetábortól a Virgoncig – 24 év, 25 tábor 2. rész
2003-ban Őrségi „népítő” tábor részesei voltunk. Egyik leg-leg-leg,
Ispánkon. Volt itt mesemondó asszony, kosárfonás és korongozás, sütöttünk kerekperecet, ettük a híres dödöllét, hívtunk citerazenekart
(azóta sem láttam olyan színvonalas előadást), „boszorkányszombatot”
rendeztünk, frizura, smink, sőt kacajversenyt, és utolsó este kilenc
gyermekpár – lányok és fiúk – fogadtak örök barátságot egy megjelenített lakodalom keretei közt.
Ezután jött Kemence. A szlogen: „Lét a tét”… már akkor nyolc napon keresztül foglalkoztunk a szakértői dráma eszközeinek segítségével a környezettudatosság témakörével. Fát ültettünk, plenáris ülést
tartottunk, le nem bomló divatbemutatót. Natúr kozmetikai pakolásokat, talpmasszázst próbálhattak ki, vászonszatyrokat festettek meg,
ki-ki a magáét, és madáretető nélkül senki sem jött haza. Fogyasztásmentes napon hanyagoltuk a büfét… ma már ez elképzelhetetlennek
tűnik. Magyarhertelenden (itt Oscar-díjat kaptam) bohémek, azaz
vándorszínészek lettünk a Mecsekben. Ekkortájt már a 70-80 fő közötti létszám volt a jellemző. A felnőttek itt jórészt kiszorultak sátorba.
A híres G&G akcióra felkértünk 2 rátermett fiút, hintsék el, hogy
este elmennek csavarogni. És el is mentek egy rejtekhelyre. Táboros
társaiknak elkezdtek hiányozni. Keresték őket, mígnem vette valaki a
bátorságot, hogy szóljon egy felnőttnek. Még jó, hogy a két érintett
kamasz szüleivel egyeztettünk, és így nem érte őket komoly sokként,
hogy a fiaik eltűntek, kiszöktek, elhagyták a tábor területét. Indokolt
volt hát az éjszakai túra, hogy keressük, majd megtaláljuk mindkettőjüket az éjszakai erdőben elcsigázottan, félve. Igazi megélés és mintha
helyzet alakult ki, reményeink szerint az ott részt vevő gyerekek meg-

tanulták az aggodalom érzésén keresztül a szabálytartás és a felelősség
jelentőségét. Itt születtek jelenetek, produkciók abban a témában,
amivel egy-egy csoport foglalkozott és „Bohém Oszkár” gálával zártuk
a munkás, próbás napokat.
A 9. helyszín Pálházán volt, amelyhez a miskolci kiképzőközpont
tesztautós ajándékkörei alapozták meg a hetet (egyik táborlakónknak
akkor tetszett meg a rendőri munka). A nyitó szertartáson a felnőttek
cauntrytánca meg sem állt a záró est kánkánjáig. A két esemény közt
ugrálóvár, műbika kölcsönzés. Nyílt vágányon megállították a Dalton fivérek a kisvonatot, hogy a lány- és bankrablás megtörténhessen. Az elrabolt tüzes menyecske jót harapott elrablója kezébe. Akkor
libegőztünk először. Máig előttem a kép, ahogyan sorakozik az egy
kicsi és egy nagyobb gyermekpáros, hogy vigyázzanak egymásra.
2007-ben, a 10., jubileumi alkalommal lett elég bátorságunk ahhoz,
hogy be mertük vállalni a Balatont. Alsóörsön a strand, Felsőörsön a
szállás, közben pár kilométer gyalog, ha fürödni akartunk. „Indiánok”
voltunk, sok-sok középiskolással (hajnali fél 4-es indulással). Szeretettel emlékszem, hogy volt olyan táborozónk, aki érettségi ajándékba
kérte, hogy hadd jöhessen el még egyszer a „mesetáborba”. Újabb elismerés. A 10. tábornál megálltunk és ünnepeltünk. Sok volt táboros
megtisztelt a jelenlétével, és emlékszem, amikor az ünnepélyes zászlófelvonásra feljöttek a színpadra, és együtt énekeltük: „Újra itt van, újra
itt van, újra itt van a nagy csapat…” A tábori relikviákból készítettünk
kiállítást is, tapintható volt az alkotó légkör, amire máig szívesen és
szeretettel gondolok vissza.
Basa Éva

Egy táncszínház margójára
Intézményünk azon dolgozik, hogy minden lehető eszközzel erősítse múltunk, hagyományaink ismeretét, hogy egészséges nemzeti
öntudattal alakíthassuk jövőnket. E cél érdekében keressük a minél
színvonalasabb művészeti alkotásokat, s ismét nagyszerű élménnyel
gazdagodhatott Jászfényszaru lakossága. A Duna Művészegyüttes Kis magyar táncrajz címmel tartott lendületes előadást a művelődési házban május 24-én.

A Kárpát-medence minden tájáról hoztak egy kis zenés-táncosviseletes ízelítőt. Az egyes tájegységek táncait és zenéjét az interaktív néprajzi órában Berecz István narrátor mutatta be. A színvonalas
zenéről a Göncöl zenekar gondoskodott. A résztvevő gyermekek és
felnőttek nemcsak művészi élménnyel, hanem fontos
tudással is gazdagabbak lettek. Köszönjük!
Katinka
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Névtelenül

„Névtelenül” címmel április 25-én nyílt meg Dombi Áron és Nyers
Dániel, az egri Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium jászfényszarui
diákjainak kiállítása. A kiállítást Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatónője nyitotta meg, a
rendezvényen közreműködött Polatschek Réka 5. o. tanuló.
Kép és szöveg: Róbel Gábor

Komolyzene mindenkinek
Sas Dániel Nemzetek zenéje című
koncertje végén vastapssal köszönte
meg a lelkes közönség a nagyszerű,
átélt, virtuóz játékot. A Legyen a zene
mindenkié című húsz előadásból álló
sorozat utolsó állomásán, Jászfényszarun az ifjú zongoraművész – akit
a koncert elején polgármester asszonyunk, Győriné dr. Czeglédi Márta
köszöntött a Városháza Dísztermében – a bemutatott darabokat érdekes
felvezetésekkel tette informatívvá. A
Pócs János országgyűlési képviselőnk
fővédnökségét élvező programsorozat
az EMMI támogatásával juthatott el
minden jászsági településre. Gratulálunk! Köszönjük az élményt! További sok sikert kívánunk!
Kép és szöveg: Katinka

A Jászfényszarun április 28-án megtartott XII. Jász Fény Vers- és
Prózamondó találkozó pillanataiból mutatunk válogatást.
Fotó: Glonczi Rudolf

Májusban a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (tájház) és melléképületének nádteteje kapott teljes felújítást egy gyakorlott szakcég
által. Ezt követően az udvari kemence feletti tető teljes lécezését és nádpadlós fedését cserélték le a GAMESZ szakemberei.
A felújításoknak köszönhetően
a nyári rendezvényeket már a
megszépült környezet fogadja.
Kép és szöveg: Zsámboki
Sándor, igazgató
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Loki és Sehol – TIE színház
Jászfényszarun

Elismerték városunk vöröskeresztes
titkárának tevékenységét

Loki címmel június 2-án és 3-án a Kerekasztal Színház a 3. a, 3. b
és a 4. c osztályosoknak tartott interaktív színházi nevelési előadást a
művelődési házban. Az előadás során egy képzeletbeli, marveli világban a gyermekek kipróbálhattak egy-egy szerepet, megtapasztalhatták
egy döntés következményeinek viselését is.
Június 8-án a Sehol című darabban a 6. a és b osztályok is megtapasztalhatták egy döntés életre szóló hatását. A darab a gyermekek
által megalkotott életutakat mutatta be. Az erős színházi effektusokat
sem nélkülöző előadás ismét gondolkodásra
késztetett. A következő tanév elején további osztályokban folytatódik színházi nevelési
programunk, amelyet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatott. 
Katinka

Az idén május 21-én ünnepelték a Vöröskereszt és
a Vörös félhold világnapját,
valamint a X. Humanitárius
Települések Országos Találkozóját. A jubileum kapcsán 10
év után ismét Szajol adott otthont a rendezvénynek.
Az eseményen több mint
százan vehettek át elismeréseket, köztük Kővágó Jánosné
nyugalmazott óvodavezető, a
helyi vöröskereszt alapszervezet titkára. A Magyar Vöröskereszt Elnöke Díszoklevelében
részesült.
Kővágó Jánosné munkásságát méltató laudáció, amely a
díjátadás előtt elhangzott: „A
Kővágó Jánosné,
helyi vöröskeresztes alapszerveaz
Elnöki
Díszoklevéllel
zetbe a 60-as években lépett be,
majd a vezetőjének nyugdíjba
vonulása után átvette a településen működő alapszervezetek írányitását,
összefogását. Az akkori térségi titkárral, Máté Évával rögtön jól együtt tudott működni. A településen a tagság, a véradók létszáma emelkedett. Jól
össze tudta tartani a településen a véradókat, akik mindig időt szakítottak
a tervezett véradónapon való részvételre. Amikor a településen betegség
miatt valakinek vért kellett gyűjteni, mindig egy seregnyi véradó áll a
mai napig is készenlétben. A városi önkormányzattal jó viszonyt ápol,
és a polgármester asszonynak hála, a jubiláló véradókat mindig hasznos
ajándékokkal tudták jutalmazni az év végi ünnepségen. Több mint 50
éve szervezi a véradásokat, a tagságot, és segíti rászorult honfitársait férje
támogató segítségével.”
Az olvasók nevében gratulálunk az elismeréshez, és további eredméTóth Tibor
nyes munkát kívánunk.

Ezüstösen
Május 28-án Hurubán Zalán
képviselte városunkat és a térséget
a Regősök húrján című országos
versmondó verseny döntőjében Budapesten. A Fővárosi Művelődési
Központban a 7-8. osztályosok kategóriájában az ország legjobb 30
versmondója közül ezüst minősítést
szerzett. Gratulálunk sikeréhez!

Katinka · Fotó: Hurubán Henrik

Köszönjük szépen a Samsung Electronics Zrt. jaszfényszarui gyárának a mai napon intézményünknek adományozott televíziót, melyet a
búcsúzó nagycsoportos gyermekek vehettek át!
Jászfényszarui Napfény Óvoda gyermekei és nevelőtestülete.
Szöveg: Klippánné Jáger Melinda · Kép: Péter Ferencné
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Az 50 éves Fortuna Együttes történetéből – 6.
KIRÁNDULÁSOK
A nyár a pihenésé, a kirándulásoké, de a
színjátszók ilyenkor sem lazítanak teljesen,
sokszor még a színjátszó táborból is járják
valamely megye falvait előadást tartva.
Ha közös kirándulás van, akkor a csoport
eddigi igényeihez híven várost néz, múzeumot látogat, vagy túrázik a hegyekben.
Bejártuk már hátizsákkal Borsod megyét,
Vas megyét, gyalogoltunk Erdélyben, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Bulgáriában, Kárpátalján. Az egyik legkedvesebb
hagyományunk a szuhafői táborozás, ahová vissza-visszatérünk. 1982-ben például
így zajlott a program:
Előző nap gyakoroltuk a sátorverés tudományát. Nem volt egyszerű eljutni vonattal, felmálházva a határ melletti kis faluba.
1982. július 3. A régi iskolaépület udvarán táboroztunk le, majd elindultunk
könnyed bemelegítésnek szánt hegyi sétánkra, mely a turistajelzések hiánya miatt
18 km-esre sikeredett.
Július 4. Szuhafő, Aggtelek, Domicabarlang gyalog, visszafelé menetrendszerinti busszal. Este a falu fiataljai diszkót
rendeztek a tiszteletünkre, ezen azt kell érteni, hogy a 200 lelkes faluból az összes fiatallal (20-30 fő) megismerkedtünk.

Július 5. Hegyi túra. Este tábortűz, műsoros estet adtunk a falunak.
Július 6. Gömörszőlős–Kelemér gyalogtúra. Este focimeccs. A szuhafői fiúk győztek. Utána diszkó.
Július 7. Hegyi túra. Focimeccs. A fényszarui lányok győztek. Búcsúest.
Július 8. Krasznahorka vonattal, szállás
turistaszállón.
Július 9. Rozsnyó.
Július 10. Hegyi túra.
Július 11. Betlér, majd haza.
Hát így nézett ki akkor egy heti táborunk programja. Üstben melegítettük a
vizet a lavórban történő mosakodáshoz,
egész nap konzerven éltünk, s a helybéliek
esténként üstben készült vacsorával vártak
minket „haza”.
A táborok, turnék, kirándulások hagyományát mai napig folytatjuk, bár kevesebb
túrával és rövidebb turnusokban, mert
nincs annyi szabadságunk, és fizikai erőnk,
mint 40 évvel ezelőtt…
Kovács Tímea drámapedagógus,
a jászfényszarui színjátszók művészeti vezetője

Kolozsvár főterén

Az erdélyi körút 1981-ben mindenkinek életre szóló élmény marad

A tapolcai tavasbarlangban

Egy felhőszakadás miatt
Bakonyszentlászlón ronggyá ázott a csapat 1982-ben
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Ünnepi könyvhét a könyvtárban
A 93. Ünnepi Könyvhéten online játékokkal, könyvújdonságokkal és
egy finom csésze kávéval vártuk az olvasóinkat. A sokak által közkedvelt
kommentelős játék most is nagyon népszerű volt, akik egy hétig kitartóan követték a játékot, egy kis ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak.
A Könyvheti könyves kvízben a könyvhét történetével, megrendezésével
kapcsolatban tettünk fel kérdéseket,
melyek megválaszolásához egy kis kutatómunkára is szükség volt. Ebben a
játékban három könyvcsomagot sorsoltunk ki. A nyertesek: Pataki-Tóth
Judit, Vágnerné Gábor Andrea, Feka
Kitti. Köszönjük a játékos kedvet,
szeretettel gratulálunk a nyertesekKép és szöveg: Nagy Ildikó
nek!

A könyvtárban működő
olvasóklubról
Ebben az évben hét alkalommal találkoztunk a városi könyvtárban
az olvasóklub tagjaival, ahol különféle témákról beszélgettünk a kortárs szépirodalmi művek segítségével.
Az olvasóklubot azért hívtuk életre, mert tapasztalataink szerint olvasóink kevéssé ismerik és szeretik a kortárs szépirodalmi írók munkásságát, így célunk volt az érdeklődésüket ez irányba felkelteni. A
kortárs irodalom témáinak többsége a világ jelenlegi problémáival
kapcsolatos, így könnyedén találhatunk kiemelendő részleteket a bennünket foglalkoztató kérdések megvitatásához, elmélkedéseinkhez.
Találkozásaink alkalmával beszélgettünk a szépségről, gyermekkorról,
erősségeinkről, gyengeségeinkről, önmagunkról. A felhasznált könyvek között volt Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés, Háy János:
A bogyósgyümölcskertész fia, Tisza Kata: Akik nem sírnak rendesen,
Parti Nagy Lajos prózája és versei is.
Az olvasóklub a nyáron szünetet tart,
de szeptembertől újból összejövünk, és
ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.
Szeretettel várunk vissza mindenkit,
és nyitottak vagyunk új tagok felvételére is. Szép nyarat, kellemes olvasmányélményeket kívánnak mindenkinek a
könyvtárosok!
Bujdosó Katalin
könyvtáros

Forráspont kiállítás

Lezárult
a IV. iskolai olvasási kihívás+
Az idei, immár IV. alkalommal meghirdetett háromfordulós iskolai
olvasási kihívás is lezárult. 2022. június 3-án záróünnepséget tartottunk. Mint minden évben, most is könyvjutalmat kaptak a három fordulón át kitartó olvasni szerető gyerekek és természetesen a szokásos
tortázás sem maradt el. Köszönjük az egész tanéves együttműködést,
közös gondolkodást az iskolának, különösképpen Sugár Judit iskolai
könyvtárosnak.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Boldogi és Jászfényszarui Képzőművészeti Tanszak zárókiállítása
2022. május 31-én nyílt meg. Művésztanáraik: Maldrik Gábor és
Szpisják Pál.
Érdemes megnézni
a gyermekek többszáz
munkájából válogatott, érzelemgazdag
alkotásokat! „Igényes,
szép munkák, tehetséges tanulóktól” –
írta Lovászné Török
Magdolna iskolaigazgató bejegyzésében. A
minden földszinti termet betöltő anyagban
Szpisják Pál szobrászművész néhány kisplasztikája, érme és különleges természetszobrai is
helyet kaptak. A megnyitót Hurubán Zalán versmondó is színesítette.
Szeretettel várja a tárlatra a látogatókat augusztus közepéig a Petőfi
Katinka
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

Meghívó
A Jászfényszarui Napfény Óvoda szeptemberben induló Méhecske és Süni (kiscsoportjai), valamint a Mazsola, Pillangó és a Nyuszi
csoportokban 2022. augusztus 24-én, szerdán 17.00
órai kezdettel tájékoztató szülői értekezletet tartunk.
Minden érintett szülőnek tájékoztatást küldünk.
Szeretettel várunk mindenkit!
Klippánné Jáger Melinda igazgató

2022. 05. 21-én (szombaton) Újszászon, a XXVII. dalos találkozón
lépett fel a Fehér Akác Népdalkör.
Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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Húszéves a Tanítók emlékműve
Ünnepélyes külsőségek közepette 2002. május 1-jén avatták fel a
Szabadság téren, a volt Leányiskola helyén a Tanítók emlékművét. Az
emlékmű megvalósítását a FÉBE kezdeményezte, a tervezést és a kivitelezést Szabó Imrefia Béla szobrászművész és Tóásó Tibor kőszobrász
valósította meg. A költségét a FÉBE és alapítványa fedezte. Az emlékmű halhatatlanok olvasókönyvének bronzlapjaira 104 fő neve került
bevésésre. Elültetésre került a tanítók fája.
2012. szeptember 1-jén
bensőséges ünnepség keretében az elmúlt tíz év alatt
elhunyt 29 tanító nevével
egészültek ki a bronzlapok.
A húszéves ünnepséget
2022. szeptember 3-án
(szombat) délután 14
órakor tartjuk, az emlékmű előtti útszakaszon.
Jelenleg folyik a kutatómunka, hogy 2012 óta kik
hunytak el. A helyben élt
tanítók, tanárok közül 11
A Tanítók fáját a volt és jelenlegi
fő hagyott itt bennünket,
igazgatók ültették el – Fónagy Sándor,
további 4 fő azok száma,
Lantos Péter, Szakali János,
akik nem Jászfényszarun
Zsámboki Lászlóné
éltek. A nem helyben lakók létszáma várhatóan
jelentősen nő, róluk jelenleg még kevesebb ismerettel rendelkezünk.
Az emlékműre felkerülő tanítókról, tanárokról személy szerint tervezünk megemlékezni tanítványok, kollégák segítségével.
Ezt követően Márkus Mária (1897–1979), Jászfényszaru első okleveles óvónője, 1934-ben a községben magán kisdedóvoda létrehozó-

Az emlékmű leleplezése 2002. május 1. Győriné dr. Czeglédi Márta,
Mészáros László, a Jászfényszaruért Alapítvány elnöke,
Nagyné Kiss Mária, a FÉBE alelnöke, Szakali János iskolaigazgató
jának emlékére, születésének 125. évében – közadakozásból – emléktábla kerül felavatásra.
Továbbra is várunk hozzájárulást a tábla költségéhez, hogy minél
többen magukénak érezzék a kezdeményezést és a megvalósítást.
Az ünnepségen a Nagyiskola építésének 50 éves, a Kisiskola tornaterme építésének 30 éves jubileumára is emlékezünk.
A rendezvényre várjuk az elhunyt pedagógusok szűkebb és tágabb
családját, leszármazottait, tanítványaikat, az érdeklődő lakosságot.
Tisztelet mindenkor a jövő nemzedékét nevelő, tanító pedagógusoknak.
Tóth Tibor · Fotó: FÉBE-archívum

ANNO: Hatvan–Szolnok vasútvonal kiépítésének
jászfényszarui eseményei I. rész
2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan–Szolnok
ott pedig külön teher-pályaudvar létesíttessék, mely munkák biztositása
vasútvonalat. A közelgő jubileum kapcsán korabbeli közlönyökczéljából az angol-magyar bank és Sepper János vállalkozóval szintén
ből, újsághírekből ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.
szerződés köttetett.
„A m. kir. államvasutak 1873. évi üzleti jeAz alépítmény a fönnállott magy. kir.
lentése.
vasutépitészeti igazgatóság szabványai szerint
Az 1873. év folyamában üzletbe vett vonalak.
készül. A töltések koronaszélessége 4 0 mtr, maH a t v a n – S z o 1 n o k. Ezen vonal nyomgasságuk átalában csekély. A nagyobb nyilt átjelzése az 1868. év őszén kezdetett meg, kiépitése
ereszek és hidak vashordszerkezettel birnak, mely
pedig ezen Magyarország árukivitelére nagyfonszerkezetek Körösy gráczi gyárában készittettek.
tosságú pályának 1871. évi január hó 1-én köAz emlitett két Zagyva-hid kivételével a többi
tött szerződéssel az angol-magyar bank és Sepper
áteresz csekély jelentőségű. Alagút ezen vonalon
János vállalkozóknak adatott át. — A szerzőnem fordul elő.
désszerű bevégzési határidő 1872. évi decz. hó
Ut-átjáró van 25 meter össznyilásu alóljáron
19-ére volt kitűzve, megnyitása azonban csak
kivül pályaszinben 31 forgó és 28 vonó sorom1873. év márcz. hó 10-én történt. — A pálya a
póval ellátott, s amazokból 153, emezekből 133
pest-ruttkai fővonal hatvani állomásából ágazik
meter összes szélességgel bíró átjáró, melyeknek
ki, s a Zagyva folyó által szelt termékeny Jászkun
huzalvezetéke összesen 16.0 kilometer. A felsíkságon, nevezetesen Monostor, Jászberény, Táépítményhez meterenként 65.0 vámfont sulyu
pió-Györgye és Uj-Szászon át vezet Szolnokra.
vassinek alkalmaztattak, melyek Rhimney és
— A vonal teljesen sik pálya, mely Jászfényszaru
Tredagar angol gyárakban készültek. A válmellett a Zagyva vizét 28.5 méteres egy nyilásu,
tók Kőrösy gráczi gyárában, a keresztezések és
Jászberény mellett pedig két nyilásu, egyenkint
forditó korongok pedig Ganz és társánál Budán
20.0 méteres yasrácshidon haladja át. — Szolkészittettek. Váltó és keresztezés valamennyi állonokon, hol a vonal a tiszavidéki vasút vonamáson együtt véve 58 darab van, 4-6 meter átlához csatlakozik, az ottani pályaudvar közős
mérőjű forditó korong 2 db. és 12.0 mtr. átmérőCserháti Joachim állomásmálházó.
használatra alakittatott át, mely készítmények
jű 1 drb. A jelzési és távirdai készülékek Weirich
Minden személyszállító vonaton,
iránt a vonal épitési vállalatával külön egyezség
Ágoston által szállíttattak. A magas építmények
minden nap fuvarozott a MÁV
köttetett. — Minthogy azonban a Tiszán szállía volt magy. kir vasutépitészeti igazgatóság által
poggyász és expresszárut.
tott javak rakodására szükségesnek mutatkozott,
kiadott szabványok szerint építtettek.”
Itt valószínű „zöld” áru van
hogy a Tisza mellett teher-pályaudvar épittessék,
Idézve: Központi vasúti és közlekedési közkézikocsin lévő zsákokban.
utólagosan az is elhatároztatott, hogy a személylöny. Hatodik évfolyam 1. szám Budapest,
A kép a hetvenes évek elején készülhetett
pályaudvartól a Tisza partjáig szárnyvonal,
(folytatás a 22. oldalon)
1875. január 7.
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(folytatás a 21. oldalról)
Megjelenik minden csütörtökön.
„Jászfényszaruból küldöttség tisztelgett a közlekedési miniszternél s kijelezve azon óhajtását, hogy a hatvan-szolnoki vonalaknál e varosnak is
nyissanak állomást. A miniszter megígérté.”
Idézve: 1870. január – Melléklet a HÓN 13-lk számához.
„(Jászfényszaruról) tegnap küldöttség volt a közlekedésügyi miniszter
urnál, azon kérelmet fejezve ki, hogy e város a hatvan-szolnoki vasútvonal
építésénél állomást nyerjen. A miniszter ur, tekintve azt, hogy Jászfényszaru városa ugyis a vonal útjába esik, és másrészt tekintetbe véve piaczának
élénk forgalmát, megígérte e kérés teljesítését.”
Idézve: Pesti Napló 1871. január 15.
„Jászfényszaruról küldöttség járt a közlekedési miniszternél, vasúti állomás megadását kérelmezvén. A nevezett nagykiterjedésü és négy országos
vásárral bíró mezőváros most már harmadszor kopogtat ez ügyben.”
Idézve: Magyar Újság 1872. november 16.
Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató 1981-ben
írt Jászfényszaru nagyközség földrajzi külterületi nevek pályázati
munkájában a 107. oldalon olvasható: „/RJ./ A felsőtemetőné gyütt
vóna, de az asszonyok nem engették mer hogy a gyerekeket elüti ez a vonat. A hatvani báró aszt akarta, hogy Boldogot is vegyék be a vasútba,
mer ő akkor Fényszarunak az erdő mellett egy posztógyárat építtet.” „Több
adatközlő említette, hogy a vasutat a Felsőtemetőnél akarták vezetni, de a
gazdák nem engedték, mert attól tartottak, hogy szikrától kigyulladnak a
házak. S általában a vasúttal együtt emlegették a posztógyárat.”
A visszaemlékezőknek nagyvalószínűleg igazuk van, mivel a szüleik
már többségében az 1870-es években éltek, így hallhatták konkrétan
a vasúti pályavonal kijelölését. Így került mindörökre a településtől
mintegy 4 km-re a vasúti sínpálya. Így Jászfényszarunak vasúti megállót sem terveztek. Ezt felismerve az elöljáróság többször „kilincselt”
a miniszternél, de a kérés jóval később teljesült. Hogy mikor, azt a
júliusi lapszámban tudhatja meg a kedves olvasó.
Tóth Tibor · Fotó: Városi Értéktár

FÉBE közgyűlés
A május 27-i éves beszámoló és feladat meghatározó közgyűlésen
megjelent 37 fő egyesületi tag.
A jelenlévő tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az
elnökség 2021. évi munkájáról szóló beszámolót, a közhasznúsági jelentést a mellékletekkel együtt, valamit a 2022. évi főbb feladatokat
és a költségvetést.

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja
Megtárgyalták és elfogadták az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, a
számviteli beszámolóról alkotott írásbeli jelentést.
Az egyesület elnöke 10, 20 és 25 éves tagsági viszony alkalmából
emlékérmet, bronzkitűzőt és díszokleveleket adott át.
Lemondás miatt 5 éves időtartamra megválasztották Győriné dr.
Szabó Gabriella közgazdászt a FÉBE Ellenőrző Bizottság elnökének.
Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőnek és jó munkát kívánunk.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Szentkúti zarándoklat
– a régi hagyomány tovább él
Mátraverebély-Szentkút 2006 óta Nemzeti Kegyhely. Szentkút
Magyarország egyik legrégebbi és máig egyik leglátogatottabb
Mária-kegyhelye.

A Nagyboldogasszony-bazilika műemlék jellegű építmény, 1758 és
1763 között épült az Almássy család által. A bejárati ajtó felett a Vereb
és az építtető család címere látható. A tornyokat hagymasisak fedi. A
főoltár, a szószék és több szobor rokokó stílusú, a két mellékoltár copf
stílusban készült a 18. században.
Az elődeink a kor lehetőségének megfelelően évente többször is
felkeresték a búcsújáró helyet. Kézenfekvő volt 50-100 évvel ezelőtt,
hogy más híján gyalog zarándokoljanak. A technika fejlődésével kerékpár, lovas kocsi, autómobil, autóbusz adta lehetőséggel éltek a zarándokok.
Szép hagyomány, hogy a legbátrabbak az ősökhöz híven ma is gyalog
indulnak útnak, ami nem kis megpróbáltatással jár fiatalnak, idősebbeknek egyaránt.
Régen kisebb-nagyobb csoportokban indultak útnak, összefogott a
szomszédság, rokonság.

Ma már az Egyházközség szervezésében, koordinálásával gyalogosan,
kerékpárral és autóbusszal indulnak útnak. Így történt ez június második hétvégéjén is.
Egy hatvanöt évvel ezelőtti képen látható, hogy hazafelé jövet megpihennek, náluk van a búcsúfia, a görbe bot, a fokos, amit az itthon
maradott gyermekeknek hoztak.
Az 1957-es képen balról jobbra haladva álló sor: Kaszab Sándorné,
Bordás Alajosné, Benke Erzsébet, az ülő sor: Tóth Sándorné, Bognár
Lajos és Bognár Sándorné.
A 65 évvel később (2022) készült képen a június 10-én gyalog útnak
indulók láthatók.
Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár archívuma, Lovászné Török Magdolna
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Látóúton Jászfényszarun
Szolnok térség kistelepüléseiről június 9-én egy harminc fős, civil
szervezetek képviselőiből, a művelődés területén és polgármesteri hivatalokban dolgozó szakemberekből álló közösség látogatott Jászfényszaruba, hogy ismerkedjenek a város kulturális életével. A vendégek
részére Bordásné Kovács Katalin igazgató tartott vetítéssel egybekötött
előadást, Bujdosó Katalin könyvtárvezető pedig bemutatta könyvtárunkat, és rövid sétát tettek a város központjában. Elismeréssel szóltak
kulturális életünk gazdagságáról és a szép, igényes környezetről, városképről. Köszönjük Danyi Gyuláné Ildikónak, a besenyszögi művelődésszervező-könyvtáros kollégának, hogy jó példaként megosztásra
méltónak találta tapasztalatainkat.
Kép és szöveg: Katinka
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történeti Gyűjteménybe, mely a Jászság egyik leggazdagabb kiállítása.
A jubileum kapcsán az egyik helyiséget Győri Jánosról nevezték el.
A FÉBE Kiss József Helytörténeti Kutató Csoportja nevében egy szivarfa csemetét vittünk ajándékba, hogy a közparkba ültéssék el Győri
János emlékére.
A hozzászólások után a szomszédos iskolai teremben megtekinthettük az emlékkiállítást, melyet az iskola rendezett be az özvegy segítségével. Itt látható volt Győri János dolgozószobája berendezésének
egy része, íróasztala, írógépe és más személyes tárgyak. A vitrinekben
helyezték el kitüntetéseinek, okleveleinek, bizonyítványainak, pályamunkáinak és igen értékes fotóinak sokaságát.
Az ünnepség fehér asztal mellett közös ebéd elfogyasztásával folytatódott. Az ebéd után a közös emlékek felidézésével és Győri Jánosné
Jucika nénivel történő találkozással, beszélgetéssel telt el.
Az ünnepség méltó volt Győri János gazdag életútjának felidézésére,
a fiatalabb nemzedéknek példaként történő bemutatásra.
* Csete Balázs (Jászkisér, 1893. március 15. – Jászkisér, 1958. február
24.) magyar etnográfus, rajztanár, 1949-től nyugdíjazásáig Jászkiséren
Kép és szöveg: Tóth Tibor
rajzot tanított.

A hónap értéktári érdekessége
Jászsági Katholikus Tudósító

Honismereti szakkörök találkozója
A jászkiséri Csete Balázs honismereti szakkör 2022. június 11én a jászsági Honismereti szakkörök találkozóját szervezete meg
abból az alkalomból, hogy Győri János (1922–2008), a szakkör
alapítója 100 éve született. Az ünnepségre a Csete Balázs* Általános Iskola aulájában került sor, mely intézményben 1955-től 27
tanéven át tanított.
A program 9 órakor Győri János sírjánál koszorúzással kezdődött. Az iskolában
az ünnepség 10 órakor vette kezdetét. Az
ünnepségen a Jászságból, az országból, sőt
határon túlról, Kolozsvárról is érkeztek
szakköri vezetők, Győri János tisztelői, de
az általa 1970-ben alapított szakkör jelenlegi tagjainak többsége is jelen volt.
A találkozót, az emlékünnepséget Benedek József szakkörvezető vezette le. A jeGyőri János
lenlévőket Lukácsi György polgármester
köszöntötte. Beszédében kiemelte, Győri
János a közösségért élt és közösséget épített, ettől többet egy ember az
életében nem tehet.
Egy palóc tanító – a jászok között 100 éve született Győri János címmel Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója emlékezett
Jászkisér meghatározó személyiségére.
A hozzászólások során 12 fő, köztük e sorok írója is felidézte személyes élményeit. A FÉBE megalakulásától kezdve, de azt megelőzően
is, mint magánember, figyelemmel
kísértem a Csete Balázs honismereti szakkör munkáját, példaképnek is tekintettem. Többször
jártak településünkön játszóházi
programjukkal, de mi is rendszeres résztvevői voltunk az 1989-ben
elkezdődött „Apáról – fiúra” népi
játékok bemutatójának. Felnőttekkel és gyerekekkel néhányszor
ellátogattunk a Csete Balázs Hely-

A Jászsági Katholikus tudósító havi 26 oldalas kiadványt 1928-ban
dr. Kele István (1881–1959) apát, esperes, jászberényi plébános és
Müller Jenő (1886–?) pusztamonostori plébános felelős szerkesztő
alapította Jászberényben. Megjelent egyházközségi lapként 1928. januártól 1943. februárig. Jászfényszarun a lapnak előfizetője volt Ngs.
Danassy Mária tanítónő, aki 1911 és 1941 között 30 tanéven át tanított Jászfényszarun.
Az újság 19. oldalán
olvasható:
„Emlékhársak Jászfényszarun. Hebrony
Kálmán (1903–1936
között) plébános kezdeményezésére a Jászfényszaru Szent Imre
bizottság elhatározta,
hogy a liliomos magyar herceg tiszteletére
a fiuiskola elé emlékhársfákat ültetnek.
A parkirozott templomtér felső részét
Hősök ligetének, az
alsó részét pedig Szent
Imre térnek fogják nevezni.”
A 22. oldalon a
következő tudósítás
jelent meg:
„Vallásos szinielő
III. ÉVF. 5. SZÁM. JÁSZBERÉNY 1930.
adás Jászfényszarun.
MÁJUS HÓ – az újság címoldala
Március 22, 23 és 24én a jászfényszarui leányegyesület, leventék és szivgárdisták igen szép erkölcsi és anyagi sikerrel
adták elő A lourdesi pásztor leány című vallási tárgyu szinművet, melynek betanítását az ottani tantestület tagjainak áldozatkész közreműködésével Tóth János tanító végezte. Szereplők voltak: Rubint Viktus, Kiss
Verona, Harangozó Teréz, R Nagy Klári, Bartus Mimi, Márton Kornélia, Ágoston Mariska, Kóródi Ilona, Fónagy Ica, Smazsinka Ilona, Borhu
Eta. A bevétel 150 pengő volt.”
Mennyit ért akkor 150 pengő? Egy 1929-es felmérés szerint egy
munkásháztartás évente 438 pengőt költött élelmezésre, 105 pengőt
lakbérre, 50 pengőt fűtésre, világításra, 90 pengőt ruházatra, 143 pengőt egyébre.
Kép és szöveg: Tóth Tibor
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Bedekovich hírek

„Mert dalaimnak azt a részét …”

Közgyűlés
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság az egyesület éves rendes
közgyűlésére hívta tagjait 2022. május 20-ára az egyesület székhelyén: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1. szám alatt a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termébe.
A közgyűlésen megjelent egyesületi tagok elfogadták az elnök beszámolóját a 2021. évben végzett munkáról, az ellenőrző bizottság jelentését a 2021. évi pénzügyi beszámolóról, a 2021. évi közhasznúsági
mellékletet és a 2022. évi programtervet. Az elnök tájékoztatást adott
a tavaszi szemeszter közelgő programjairól, mint a könyvbemutató, kiállítások (Eger, Nagyvárad, Nagybarca), ÉLETTÉR-KÉP 2022 pályázat, nyári tábor, dán népfőiskolás csoport Jászfényszarun és a szakmai
utak, galériabusz tervek. A közgyűlést követően került sor Küry Klára
könyvének bemutatójára.
Felkérés
A népfőiskolai társaság felkérést kapott a „Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Értékek Napja 2022” című rendezvényen, Szolnokon 2022.
június 14-ére egy előadás megtartására, „Hogyan menedzseljünk egy
értéket” címmel. A programról későbbi lapszámban tudósítunk.
MASNI ÉS CSINI
A két bájos csincsilla lány kalandjairól láthattunk illusztrációs kiállítást Jászfényszarun, a Bedekovich
Galéria programsorozat részeként,
illetve részesei lehettünk két tehetséges alkotó új könyve beharangozó beszélgetésének. A történet írója
Utasi Hajnalka, az illusztrációkat
Farkas Edit grafikus, a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria vezetője készítette. Az elfogadásról, a
fogyatékossággal élő és egészséges
gyermekeknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak megálmodott történetek második kötete immár nyomdai kiadásban is megjelent – a hozzáférésről hamarosan tájékoztatást
adunk. A korábbi kötetekből a jászfényszarui intézmények (bölcsőde,
óvoda, iskola) is ajándékba kaptak egy-egy példányt. (Fotó: Farkas
Edit)
Könyvek – kapcsolatok
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtára
és a népfőiskola együttműködése során létrejött kulturális kapcsolat
megerősítésére, a Jászság megismertetésére a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, a Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Kulturális
Alapítvány könyveket (21 db) CD-t (2 db) ajándékozott a Tittel Pál
Könyvtár részére.
A népfőiskolai társaság a Bunyitay Könyvtár (Nagyvárad egyetlen magyar könyvtára) és a Tibor Ernő Galéria (TEG Nagyvárad)
együttműködése során létrejött kulturális kapcsolatok révén és azt
megerősítve a Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány
könyveket (18 db) és CD-t (2 db) ajándékozott az intézmény részére.
Az év folyamán, kora ősszel ismét vendégünk lesz Jászfényszarun a
Tibor Ernő Galéria, Petőfi 200 elnevezéssel láthatjuk a TEG tagságának csoportos kiállítását.
Bedekovich galériabusz
Népfőiskolai Társaság 2022. július 2-án szombaton galériabuszt indít
Edelénybe, úti cél a L’Huillier–Coburg-kastély állandó és időszaki,
gyűjteményes kiállításai, a kastélypark. Ajánlják a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galéria baráti körének és az Art Paris tábor jászfényszarui résztvevőinek családi vagy nagyszülő-unoka programként és az értékek,
örökségek iránt érdeklődők számára. Az eseményről későbbi lapszámban tudósítunk.
Augusztus 30-án ismét galériabuszt indít a népfőiskola, Gyulára
hívják az érdeklődőket az NMI közösségépítő kultúránk program
részeként. Kérjük, a meghirdetéssel kapcsolatban figyeljék a népfőiskola közösségi oldalait, híreit. Bővebb információ és jelentkezés az
alábbi elérhetőségeken: tel.: 0036/30/579-0164, email: bedekovich@
gmail.com
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár együttműködésében mutatta be Jászfényszarun Kóródi Anikó Zsuzsanna operaénekes a Küry Klára
azt üzente című könyvet 2022. 05. 20-án. A kötet képei, dokumentumai az operettprimadonna életét és korát idézik.
Küry Klára operettprimadonna, magyar
színésznő a Jászságban, Jászkiséren született
(Jászkisér, 1870. március 27. – Budapest,
1935. április 27.), élete itt a szülőföldjén
mégis kevéssé ismert. Ezért került sor a feltáró, gyűjtő munkára, majd a könyv megírására, most a megjelentetésére.
Megtisztelő a népfőiskolánk számára, hogy
már a gyűjtő munkába is betekintést kaphattunk, amikor Kóródi Anikó Zsuzsanna
az Opera Nagykövete estjén szenvedélyesen
mesélt e tervéről, 15 éve tartó munkájáról.
Örömmel fogadtuk a hírt a könyv elkészültéről, és a könyvbemutató megrendezésében partnerként kértük a művelődési ház munkatársait.
Küry Kárát 1890-ben Ditrói Mór hívta meg Kolozsvárra próbafellépésre, ahol ekkor még családja kívánságára Hajnal Klára néven szerepelt. Sikeres fellépte után Ditrói Mór leszerződtette – Luise szerepében Varney: Tiszturak a zárdában c. operettben – és tovább taníttatta,
így csakhamar a vidék legjobb szubrettjévé vált. Az akkor már országos hírű primadonnára Rákosi Jenő hívta fel Evva Lajos figyelmét,
aki 1892-ben próbafelvételre hívta, majd sikeres próbafellépés után
leszerződtette a Népszínházhoz Denise szerepére Hervé: Nebántsvirágjában.
1900-ig sikert sikerre halmozott, akkor
azonban a feltűnő új csillaggal, Fedák Sárival osztoznia kellett a babérokon. Addig
rajongott primadonna volt, sokan keresték kegyeit, többek között Heltai Jenő is
hozzá írta jól ismert kedves versét, múzsája
vélhetően Küry Klára volt:
Mert dalaimnak azt a részét,
Mely túlnyomónak mondható,
– Minek tagadjam gyöngeségem –
Kegyedhez írtam, kis Kató.
1902 tavaszán Küry külföldi vendégjátékra ment: Bécsben a Carl
Theaterben, majd Prágában lépett fel. Visszatérte után népszínműszerepeket kezdett játszani. Belső intrikák miatt 1904 elején megvált
a Népszínháztól, ezután már csak szerepekre szerződött a Vígszínházhoz, a Király- és a Magyar Színházhoz. 1904–1905-ben a Vígszínházban, 1904–1906 között a Királyszínházban, 1907-ben a Magyar
Színházban, 1907–1908-ban a Népszínház-Vígoperában, 1909–1912
között a Városligeti Színkörben lépett fel, majd 1921-ben New Yorkban is. (forrás: Wikipédia)
A könyvbemutató helyszínén vásárlásra és dedikálásra is lehetőség
volt. További példányok vásárolhatóak a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtárban, illetve – egyeztetést követően – Kóródi Anikó
Zsuzsanna művésznőnél, aki dedikálja a könyvét.
Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna

Szerkesztőségi infók
Szerkesztőségi fogadóóra minden pénteken délelőtt 9-11 óráig a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti termében.
Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Telefonszám: 70/673-7618, hívható napközben hétfőtől péntekig.
Email: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Egy tökéletes nap margójára
A Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében a nagyváradi
Tibor Ernő Galéria (TEG) és a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság „Színek zengése! Fények zúgása!” címmel
bemutatta Ézsiás Gyöngyike kortárs festőművész (Jászfényszaru,
Budapest) egyéni tárlatát.
30 éves a Festum Varadinum

egymást május 15-től
29‑ig, és újra megrendezték a várban a majálist. A
Bedekovich népfőiskola is
több alkalommal részt vett
már az eseményeken.

„Itthon,
szabadon”
mottóval került az idén
megrendezésre Nagyvárad
magyar közösségének legjelentősebb kulturális rendezvénysorozata, a Festum
Varadinum, amely három
évtizeddel ezelőtt, 1992ben indult útjára. Az érdekvédelmi szövetség Bihar
megyei szervezete mellett a
szervezésben az első alkalomtól kezdve részt vállaló
magyar történelmi egyházak mellé felsorakoztak a
kulturális intézmények, és
az évek során egyre több
civil szervezet, illetve tanintézet is csatlakozott.
Az idén minden igényt
kielégített a színvonalas
Ézsiás Gyöngyike a galéria előtt,
programsorozat, amelyben
Nagyvárad, Kanonok sor
minden korosztály megtalálhatta az érdeklődési körének megfelelő rendezvényt: színházi előadások, kiállítások, koncertek, könyvbemutatók, tudományos értekezések, iskolanapok váltották

Folyamatosság

és elkö-

A Festum Varadinum
keretében megszervezett
TEG-eseményen, a Kanonok soron „meglepetés
vendégként” jelen volt
Biró Rozália Románia
Parlamentje Külügyi Bizottságának elnöke, parlaDr. Fleisz János, az Erdélyi Magyar
menti képviselő. A képviKözművelődési Egyesület az EMKE
selő asszony jelenléte, ott
partiumi régiójának alelnöke
tartózkodása,
közvetlen
beszélgetése mindenkit lenyűgözött, megtiszteltetést és elismerést jelentett a szervezőknek, vendégeknek, a nagyváradi magyarságnak.
Köszöntő beszédet Csathó Töhötöm Csongor Károly, a TEG
művészeti vezetője mondott, majd felszólalt Biró Rozália parlamenti
képviselő és Meleg Vilmos színművész, akik főként a Tibor Ernő Galéria közösségének állhatatos munkáját, közösségépítő tevékenységét
méltatták. Ezután dr. Fleisz János, az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület az EMKE partiumi régiójának alelnöke átadta Csathó Töhötömnek az EMKE díszoklevelét, melyet az elmúlt évek, de kiváltképp az elmúlt két év aktív tevékenysége miatt ítéltek a galéria számára
a folyamatosság és az elkötelezettség jegyében.
(folytatás a 26. oldalon)

Duo Sola Fide – Thurzó Sándor József brácsaművész és
Fórián Andrea író

Meleg Vilmos előadóművész (nagyváradi Szigligeti Színház) és
Csathó Töhötöm Csongor Károly, a TEG művészeti vezetője

Biró Rozália Románia Parlamentje Külügyi Bizottság elnöke,
parlamenti képviselő

A népfőiskola ajándékainak átadása: Lehel kürtje másolata és könyvek.
Csathó Töhötöm Csongor Károly, Kovács Béláné Pető Magdolna

telezettség
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(folytatás a 25. oldalról)
Csathó Töhötöm a díjat felajánlotta a galériának, az előző vezetőknek, a közösségnek és mindenkinek, aki hozzájárult a galéria működéséhez.
A népfőiskolai társaság is gratulált az értékteremtő és értékközvetítő
tevékenységhez. Jászfényszaruról – megerősítve a kulturális kapcsolatokat –, ajándékkönyveket adtak át a nagyváradi magyarságnak, amelyet a Kanonok sori Bunyitai Könyvtárban helyeznek el.

A mélymulcsozás titkai
„Ha meg tudjuk értetni ezzel az új generációval, hogy az élethez
szükségünk van pénzre, de nem a pénzért élünk, és ha időben elérünk
vele egy kritikus tömeget, akkor kezdődnek majd a nagy változások…” (Jane Goodall)
A Jane Goodall Intézet Újlengyeli Általános Iskola Ökokukkantók
csoportjának egy lelkes pedagógusa, Berecz Katalin vezetett be a titkokba három csütörtök délután. Katalin dr. Gyulai Iván ökológus,
címzetes egyetemi docens tanítványa, aki Magyarországon a fenntarthatóság, azon belül a mélymulcsozás „nagykövete”.
Gömörszőlősi „birtokán” rendszeresen fogad látogatókat, akik tanulni szeretnének. Fontos elvei az egyszerűség, az eszköznélküliség,
természetesen kerülve a műanyagot.
Mi is megismerkedtünk, vagy felelevenítettük a biodiverzitás fogalmát, ami a természetben fellelhető sokszínűséget jelenti, ami az ilyen
kertek immunrendszerét adja. Nem kihúzott, parcellázott földdarabokat kell elképzeli katonásan bevetve, palántázva. Csupa szokatlan
dologról hallottunk, amit érdemes némi ismerkedés, utánajárás után
elkezdeni a saját kiskertünkben.

Dr. Fleisz János, Kovács Béláné Pető Magdolna, Fleisz Judit,
Kovács Béla, Biró Rozália
Színek zengése
Az ünnepi eseményen megnyitották Ézsiás Gyöngyike „Színek zengése! Fények zúgása!” című egyéni festészeti tárlatát. Nyitóbeszédet
Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság elnöke mondott.
„Ézsiás Gyöngyike önálló kiállítását bemutatva mit is mondhatnánk?
Az Önök szakavatott szeme sok mindent lát, a kezükben ott az ecset
rezdülése is. Másrészt Gyöngyike pedig folyamatosan megújul. Újabb és
újabb témákat, gondolatokat hoz, mélységbe és magasságba szárnyal, lelkében a színek kavalkádja más-más arcát mutatja. Alkotásaival 2019
novembere óta tizenkét kiállításon vett részt. Több alkalommal szerepelt
tematikus csoportos kiállításon Budapesten, Esztergomban. Önálló kiállításai közül ez a negyedik, és ez az első, hogy nemzetközi színtéren is
megmutatkozik.
Az élet ajándéka számunkra, hogy a korábbiakat megrendezhettük
(Jászfényszarun a Szent Erzsébet Galériában és Jászberényben a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galériában, s ezt a mait én ajánlhatom a közönség
figyelmébe. Igen, 2019 óta láthatja a nagy nyilvánosság a képeket, addig csak szárnyait próbálgatta. Ahogyan ő mondja: hogy itt vannak a
festményeim, képeim, talán már nem is kellenek szavak, azok beszélnek
helyettem. Amit én nem tudok mondatokba foglalni, azt mind elmondják
az ő sajátságos módjukon.”
Közreműködött Meleg Vilmos előadóművész (nagyváradi Szigligeti Színház), aki Horváth Imre, margittai születésű, nagyváradi költő
Várad c. versét mondta, majd Szilágyi Domokos Bűnöm a szépség c.
versével érintette meg a hallgatóság lelkét.
A Duo Sola Fide – Fórián Andrea író és Thurzó Sándor József
brácsaművész meglepetésként állították össze műsorszámaikat, ill.
jászsági kötődésű szerzők művei is elhangzottak. Füzesi Edit – Akkor,
amikor (Fórián Andrea megzenésített vers), Kun Magdolna – Míg szívedben élet muzsikál (aláfestő dallam: R. Schumann – Álmodozás),
Beleznay Antal (1857, Jászberény – 1915, Nagyvárad) – Ave Maria
műve Thurzó Sándor József előadásában szólóbrácsán.
„Vannak házak, amelyekben békesség és öröm tanyázik. Ha megpillant
az ember valahol egy ilyen házat, egyszerre úgy érzi, mintha hazaérkezett
volna. Otthonillata van a füstnek, mely belőle fölszáll. Nevet az ablaka, s az ajtaja hívogat. Az ember érzi benne a békét és a meleget,... Az
ilyen ház jóvá szelídíti a benne lakó embert…” Wass Albert gondolatai
mentén haladva kijelenthetjük, ez a Kanonok sori ház, a nagyváradi
Tibor Ernő Galéria egy ilyen hely. A nagyváradi magyarság körében
Kovács Béláné Pető Magdolna
otthon vagyunk.
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Fotók: Pető István

Berecz Katalin diaképekkel illusztrált előadásán
A kezdetekkor nem éppen esztétikus, de annál környezetbarátabb,
ahogyan ősszel a kertünket lefedjük kartondobozokkal, amit előzetesen a ragasztócsíkoktól megszabadítunk. Ez arra jó, hogy napfény
híján a gyomok előbb-utóbb elhalnak. Erre jön a rostos humuszképző,
„villalazán” szétterített kb. 20 cm-nyi szalmaréteg, esetleg szénával, faforgáccsal és a 30 cm-nyi zöldhumusz réteg (istállótrágya, nyers, rostos
fű, nyesedékek), majd ismét szalma, úgy 10 cm. Ez az ősszel elkezdett
„építmény” tavaszra tömörödik, és indulhat az ültetőárkokba történő
vetés, palántázás.
A mélymulcsozás hozadéka, hogy nem kell ásni, kapálni, és locsolni
is lényegesen kevesebbet, és a gyomosodás is jelentősen visszaszorul.
Ami még fontos, hogy legyen a kertben madáritató „tóka”, legyenek
a gyümölcsfákon különböző röpnyílású madárodúk, kis természetvédelmi farakás, gyíknapozó, darázs- és süngarázs, melyek a biológiai
sokszínűséget biztosítják, és azt, hogy a rendszerek limitálják, azaz szabályozzák egymást. (Amennyiben elszabadul az egyik egyed, a másik
fog róla gondoskodni, hogy fogyjon.)
A talajunk élni kezd. Nem tömörödik, inkább lazul, nincs akkora
hőingadozása, mint a „kitakart” földnek, tartalékolja a nedvességet (ha
nem lesz olyan telünk, hogy decembertől áprilisig semmi csapadék), és
a kis kertésztársaink a föld alatt segítik a munkánkat.
Segíthetik a munkánkat, ha figyelünk arra, hogy a gyökérzöldségeket (sárgarépa, zeller, retek, cékla) inkább félárnyékos helyre tegyük, a
napra azokat, amik a felszín fölött hoznak termést (paradicsom, paprika, uborka), a levélzöldségeket (spenót, sóska, kapor) inkább árnyékos
helyre.
Érdemes a növénytársításokkal is megismerkedni, hogy némely növény a „jó szomszéd” társaságában jobban, a „rossz szomszéd” mellett
rosszabbul fejlődik.
Természetesen némi vállalkozói kedv, utánajárás, tanulás szükséges,
de a jövő útja a kiskertekben ez is lehet. „Semmi mást nem kell tennünk, csak megfigyelni a természetet és leutánozni”.
Basa Éva · Fotó: Katinka
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Szomszédoló (2. rész)
Hatvan
Városunk északi szomszédja a Heves megyében található
Hatvan. A hatvani Zagyva szabályozása miatt már a 18. század közepén több problémája volt egymással a két településnek. A város a 32-es számú főúton 12 km-re, a boldogi
műúton pedig 13 km-re található Jászfényszarutól. Irányítószáma: 3000. Területe 66,31 km2 és több mint 20.000
ember él itt. A várost a Zagyva folyó szeli át, valamint itt
torkollik a folyóba a Bér patak is. Polgármestere 2014 óta
Horváth Richárd. A város 17. század végétől használt címerében jogart vagy alabárdot tartó oroszlán volt látható. Mai modern címerében viszont a jobbra néző kettősfarkú arany oroszlán vörös színű
botot tart.
Hatvan első ismert írásos említése
1235-ből származik, de a település jóval korábbi eredetű, amire a
nevén túl az itt megtelepedő premontreiek is utalnak. Ugyanis a 12.
század végén a mai városháza területén létesült egy jelentős templom
és kolostor, ami egyben a település
rangjára is utal. Neve feltehetően
besenyő eredetű chatman szóból
származik, ami töredéknépet, résznépet jelent. A településen már a
középkorban fontos főutak vezettek keresztül, ennek is köszönhető,
hogy 1406-ban már mezővárosi
címmel rendelkezett. A város rangját jelzi, hogy 1525-ben II. Lajos király országgyűlést tartott itt. 1530
körül a magyarok már palánkvárat építettek. 1544-ben a törökök
megszállták a várost, és itt alakították ki a Hatvani szandzsákot, amihez Jászfényszaru is tartozott. A török időszakban komoly palánkvár:
azaz földből és fagerendákból épített erődítmény készült úgy, hogy
a várat a Zagyva folyó vizével vizesárokkal vették körül. A vár helye
a kastély és a Főtér területére esett. 1686-ban a keresztény csapatok
felszabadították a várost, és a várat II. Rákóczi Ferenc 1703-ban megerősítette. A 18. század közepén viszont az erődítményt lebontották.
A város szintén ebben az időben kezdett újra jelentős szerephez jutni,
hiszen gróf Grassalkovich Antal megvásárolta a hatvani uradalmat, és
felépítette a gödöllői kastélya mintájára a hatvani kastélyt, ahol viszont
alig tartózkodott. A főúr építtette a belvárosi templomot, a préposti
plébániát és egy rövid életű posztógyárat is. 1849. április 2-án a városban került sor a magyarok győztes ütközetére, ami a tavaszi hadjárat
első helyszíne lett, és a győztes magyarok Jászfényszarun keresztül vonultak tovább. Hatvanba 1867-ben érkezett meg a vasút, és az újabb
vonalak építésével jelentős vasúti csomóponttá vált. Szintén ekkor a
Deutsch család vette meg a hatvani uradalmat és a kastélyt is. 1889ben a család alapította a helyi cukorgyárat is. Bár Hatvan 1872-ben
visszaadta mezővárosi rangját, mégis a fejlődése tovább folytatódott,
amit az is jelez, hogy 1883-ban már járási székhely lett. A 20. század
elején a régi város mellett a Zagyva jobb partján létrejött az újváros is,
amit Újhatvannak nevezünk. Jelentős mérföldkőnek számított, hogy a
korábbi reáliskolát 1935-ben gimnáziummá nyilvánították (ma: Bajza gimnázium). 1934-ben jött létre a Hatvani Konzervgyár, aminek
világhírű terméke a hungarikumként számon tartott Aranyfácán sűrített paradicsom. Fontos megjegyezni, hogy mind a cukorgyár, mind
a konzervgyár jelentős mennyiségben vásárolta fel a Jászfényszaruban
termett cukorrépát és a paradicsomot is. Sajnos mára a cukorgyártás
megszűnt, és a konzervipar termelése is jelentősen csökkent a városban. Városi rangját 1945-ben kapta vissza. Hatvan az elmúlt években
hatalmas fejlesztések mellett igényesen és látványosan született újjá.
Napjaink Hatvana túlnyomórészt ipari település, és jelentős a szolgáltatások szempontjából is. Jászfényszaruról is sokan látogatják a hatvani
piacot és a hatvani vásárteret. A gyárak közül kiemelkedik a Robert
Bosch Elektronika Kft., ami autóelektronikai termékeket gyárt. Az
LKH Leoni Kábelgyár, pedig autóvillamosági kábeleket készít.

Látnivalók:
Hatvan egyik legfontosabb látnivalója a Grassalkovichkastély, ahol a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum gazdag és érdekes anyagát lehet
megtekinteni. A kastély 1754 és 1757 között Oraschek Ignác tervei alapján épült a gödöllői kastély mintájára. 1763ban Jung József tervei szerint földszintes oldalszárnyakkal
bővítették. 1867-ben a Deutsch család az épületet felújította és modernizálta. A II. világháború és a kommunizmus során az
épület teljesen tönkrement. Napjainkban viszont szinte teljesen felújításra került.
A Főtér másik különleges emléke a belvárosi Szent Adalbert-templom, amit 1751 és 1757 között Oraschek Ignác és Jung József tervei
alapján Grassalkovich Antal építtetett. Erre emlékeztet a szentély feletti Grassalkovich-címer. A szentélyben a pécsi székesegyházból vásárolt
stallumok láthatóak, amik gazdagon faragott barokk alkotások. Érdekesség, hogy a keresztelőkút teljesen megegyezik a gödöllői kastélykápolna műtárgyával.
A templomhoz közel található a Hatvany Lajos Múzeum, ami az
egykori Grassalkovich által épített sörfőzdében kapott helyet. A látnivalók közül kiemelkedik a hatvani bronzkori kultúrát bemutató
anyag, valamint a képzőművészeti gyűjtemény.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Jászfényszarutól Hatvanig a Zagyva folyó töltésén bicikliúton lehet eljutni. A hatvani városi
Zagyva-hídhoz közel található a kerékpárosok számára kialakított kalandpark.
Látványos a 2015-ben átadott Óhatvant és Újhatvant összekötő
Meszlényi híd.
A Zagyva folyó mellett található az
egyre kedveltebbé váló vadaspark is.
Jeles személyek:
Hatvany Lajos (1880‒1961) a
Hatvany-Deutsch család tagja volt,
ezért Hatvanban is élt. Nevéhez
fűződik a Nyugat című folyóirat
megalapítása. Íróként, kritikusként
és irodalomtörténészként is tevékenykedett.
Meszlényi Zoltán (1892‒1951)
a város szülötte, hiszen édesapja
Hatvanban volt tanító. 1915-ben
pappá, 1937-ben pedig címzetes
püspökké szentelték. 1950-ben a
hírhedt ÁVH elhurcolta, és 1951-ben vértanú halált halt. 2009-ben a
római katolikus egyház boldoggá avatta.
Kratofill Dezső (1884‒1973) Hatvanban született, pedagógusként a
településen is dolgozott, neveléstudományi munkája jelentős.
Képek címei és forrásai
Hatvan címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-hatvan.shtml
Hatvan Szent Adalbert templom (fotó: FKV)
A Grassalkovich kastély (fotó: FKV)
Főtéri részlet a városházával (fotó: FKV)
Dr. Farkas Kristóf Vince
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A Jászfényszarui Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
A 2013. május. 17-én felavatott Cigányzenész Emlékműnél megemlékezést tartott Jászfényszaru város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. A 9. évfordulós megemlékezésen először Glonczi Rudolf RNÖelnök köszöntötte a megjelenteket, ezt követően Győriné dr. Czeglédi
Márta polgármester osztotta meg gondolatait. A programon Reményi
Alexander Bari Károly Vándorcigányok című vesét mondta el, majd a
jászfényszarui és jászfényszarui születésű cigányzenészek: Farkas János,
Farkas Tibor, Farkas Pál, Farkas Gergő működtek közre.
A Trianoni emlékműnél és Jászfényszaru I. világháborús szobránál
a város lakosságával együtt önkormányzatunk képviselői is megemlékeztek az Összetartozás napján.
Hagyományainkhoz híven, az egyházi tanévzáron idén is oklevelet és
könyvjutalmat adtunk át hat gyermeknek, akiknek a tanulmányi eredménye és a közösségi munkája elismerést érdemel: Hangya Fruzsina,
Horváth Veronika, Farkas Jázmin, Iván Dzsenifer, Reményi AlexanGlonczi Rudolf
der, Szénási Aladár.
RNÖ-elnök

Horgászverseny
A Béke Horgászegyesület 2022. 05. 29-én tartotta a szokásos, reggel 7-től 11-ig tartó helyi horgászversenyét. Összesen 61 felnőtt és 5
gyermek nevezett, hogy összemérjék horgásztudásukat a Kalapgyári I.
tavon. Az eredményhirdetés első felvonásaként a tóparton jelenlévő
gyerekeket a gyermeknap alkalmából köszöntötte a vezetőség egy-egy
horgászapróságokat tartalmazó kis ajándékcsomaggal. Ezt követően
derült fény a verseny végkimenetelére. Gyermek kategóriában III.
helyezést ért el Takács Imre (778 g), II. Takács Izabella (801 g) és az
I. helyezett Kui Bence Tamás (3.207 g) lett. A felnőtt kategóriában
szoros küzdelem döntötte el a III. helyezett személyét, csupán +31
g-mal került fel a dobogóra Balázs Tihamér (21.060 g), II. Rátz Ádám
(22.033 g) és az I. helyet Biritz Tamás (29.051 g) nyerte meg. Az eredményhirdetést követve az egyesület a versenyzőket és hozzátartozóikat
babgulyással vendégelte meg. Köszönet a szervezésért a Béke HorgászJohancsik Dóra
egyesület vezetőségének!

RENDŐRSÉGI HÍREK
Rendőrkapitányság Jászberény
Rendőrőrs Jászfényszaru
Tisztelt Lakosság!
A tanév végén felszabadultan kezdik gyermekeink a nyári szünetet.
Ez a kellemes időszak a pihenés és
örömteli időtöltés mellett veszélyeket is tartogat számukra.
A hosszabb távra történő utazás
előtt készüljenek fel, a járművek
legyenek műszakilag megfelelő állapotban, az okmányok és a biztosítás
legyenek érvényesek. Minden körülmények között használják a biztonsági övet és a gyermekek védelmére szolgáló biztonsági rendszereket!
A jó időben nagyon sokan vízpartra utaznak pihenni. Sok esetben
a strandtörölköző szolgál széfként, az értékeket ott tartják. Csak a
legszükségesebb értéktárgyakat vigyék magukkal! Fontos, hogy csak
a kijelölt helyeken fürödjenek, a gyengén úszók válasszák a sekélyebb
vizet. Felhevült testtel soha ne menjenek, ne ugorjanak vízbe! Ne fürödjenek közvetlenül étkezés után teli gyomorral, illetve gyógyszertől,
szeszes italtól befolyásolt állapotban! Ismerjék meg a vízterület sajátosságait, tájékozódjanak a várható időjárásról és a segélykérés módjáról!
Nyáron sok szülő nem tudja megoldani a gyermeke felügyeletét. A
nyári szünet alatt
előfordulhat, hogy hosszabb-rövidebb időtartamra felügyelet nélkül
hagyják gyermekeiket, illetve a kisebb gyermeket a nagyobb gyermekre bízzák. Mondjuk el gyerekeinknek, hogy idegeneket ne engedjenek
be az otthonukba, még akkor sem, ha valamilyen szolgáltató képviseletében mutatkoznak be. A megfelelő segélyhívó telefonszámok álljanak a gyermekek rendelkezésére.
A zsebtolvajok megjelenésére kell számítani a tömegközlekedési
eszközökön, a nagyobb sokaságot vonzó fesztiválokon vagy bevásárlóközpontokban. Lökdösődnek, tolakodnak, főleg le- és felszálláskor.
Ez a testi kontaktus lehetővé teszi, hogy a zsebtolvajok észrevétlenül
elemeljék értéktárgyainkat, pénztárcánkat. A gyerekek utazás közben
hajlamosak övtáskájukat, hátizsákjukat nyitott állapotban hagyni.
Fontos, hogy értékeinket zárt táskában, testhez szorítva tartsuk, és a
bankkártya mellett pedig soha ne tároljuk a pinkódot!
Kellemes nyári időtöltést kívánok!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr őrnagy,
rendőrőrs parancsnoka
Elérhetőségeink:
112, 06-57/422-138, 06-70/330-7626

Gyermek kategória (balról):
I. Kui Bence Tamás,
II. Takács Izabella,
III. Takács Imre

Felnőtt kategória (balról):
II. Rátz Ádám,
III. Balázs Tihamér,
I. Biritz Tamás

Mesél a múlt – Étkezés 1. rész
Aranyos emlékem van a kolbászról is. Nagymama nem füstölte a
kolbászt, hanem csak kívülről alaposan besózta, aztán a padlásra kerültek a kolbászszálak, és várták a szikkadást, érést, lógva a rúdon a száraz,
hideg levegőn. Húsvét körül már nagyon finom volt, főleg szeletelve, két szelet kenyér zsírral vékonyan bekenve, ebbe kerültek sorban
középre a kolbászkarikák. Sokszor volt ez a tízóraim az iskolában. A
hatvanas években ugyanis még nem volt divat a chips és a hamburger.
És amikor kinyitottam a tízórais kendőcskémet, Babi néni, az osztályfőnök rögtön kérdezte: „Már megint ki hozott házi kolbászos kenyeret
tízóraira?” Ugyanis a finom fokhagymás kolbászillat rögtön bejárta az
egész osztálytermet.
De nagymamánál nemcsak disznótor volt, hanem nyár végén kacsator is. Talán már mostanában tiltott is a liba- és kacsatömés kukoricával, gyerekkoromban még nem volt az. Így lett nagy a kacsa mája,
és lett sok háj is. Nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen ebédem: a
tányér egyik oldalában kacsazsírral meglocsolt krumplipüré, a másik
oldalon pedig sült kacsamáj szeletek, körben meg a szegény hápogó
tepertője. És hozzá kovászos uborka. De nemcsak ez a savanyúság volt a
kamrában, hanem a kisdinnye is. Sőt nagymama igen sokszor készített
céklát is, sütőben puhította meg, utána szeletelte nagy üvegbe, és tett
mellé tormacsíkokat, köménymagot is, aztán felöntötte ecetes, sós-cukros lével. Gyerekként, nem tudom miért, de a cékla savanyúságot nem
szerettem, ám érdekes módon felnőttként az egyik kedvencemmé vált.
Essen szó az uzsonnáról is: nyaranként szaladgáltam, fociztam, bicikliztem, de közben meg is éheztem. És nem pizzát meg ketchupos
sült krumplit kaptam, hanem egészen mást és egészségesebbet. Ma
is jól emlékszem azokra a szilvalekváros kenyerekre, melyen sok órán
át, üstben főtt szilva volt. Meg a disznózsíros kenyér, amelynek tetejét szeletelt fokhagymakarikák borították be. Még hosszasan mesélhetném élményeimet, mert nem esett szó a vajköpülésről, a friss házi
vajas kenyérről, a túrós-tejfölös tésztáról, a gölődin levesről, a töltött
káposztáról, az abárolt szalonnáról, a főzelékekről, az almás lepényről
meg a többiekről sem. Sőt a kis-kedd is ilyen aranyos emlék: ha apró
gyerekként a kedvemet keresték, mit is ennék, azt mondtam, legyen
kis-kedd. Már nem tudom, hogyan lett ez a jelző, de azt jelentette,
hogy bontsanak fel nekem egy befőttet a házikertben termett almából,
Dr. Palla Gábor
körtéből, szilvából vagy szőlőből.
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Lezárultak a Kölyökliga küzdelmei az U8-as és U9-es csapataink számára
Május végével zárultak az U8-as és U9-es csapataink számára az országos Kölyökliga 2021/22-es szezonjának küzdelmei. Egyesületünk
első alkalommal vett részt ebben a nívós sorozatban, mely nagyszerű tapasztalatokkal és fejlődési lehetőségekkel szolgált korosztályos
játékosaink számára. Az év folyamán olyan utánpótlásképző, valamint országosan is ismert egyesületekkel mérhették össze tudásukat a
jászfényszarui gyerekek, a teljesség igénye nélkül, mint az UTE Labdarúgó Akadémia, Monor SE, BVSC, Kecskemét, Barca Academy,
Mészöly Focisuli, Vác vagy éppen a Dunakeszi gárdái. Apró lurkóink
az egész évet tekintve ügyesen szerepeltek, hiszen mindkét gárdánk a
középmezőnyben fejezte be a Kölyökliga aktuális kiírását. A korcsoportonként 18-18 indulót felvonultató sorozatot idősebb csapatunk a
11. helyen fejezte be, míg fiatalabbjaink a 8. helyen végeztek.
A záró fordulók után mindkét alakulatunk átvehette a szereplésért
járó oklevelet, valamint kupát, továbbá az U8-as kategóriában egyesületünk tehetsége, Vitányi Dávid különdíjban is
részesült, bekerülve a korcsoport All Star csapatába.
TARR GERGELY – utánpótlás szakmai vezető,
a korcsoportok felkészítő edzője:
Kemény és tartalmas évet zártak csapataink, ami
a Kölyökliga sorozatát illeti. Első alkalommal csöppentek bele ebbe az országos megmérettetésbe,
mely rengeteg nagy kihívást és értékes tapasztalatokat tartogatott számukra az idei szezonban.
Nyáron mindenképpen, elnök úrral közösen, szerettük volna, hogy folyamatosan minőségi és megfelelően magas kihívásokat jelentő mérkőzéseken
szerepeljenek alsó szekciós csapataink, hogy a legjobbakkal megmérkőzve fejlődhessenek a gyerekek
lépésről lépésre. Ennek a célkitűzésnek egy nagyon
fontos pillére volt a Kölyökliga, mely folyamatos és
könnyen tervezhető plusz találkozókat biztosított

az ősz és a tavasz folyamán is. Ezeken a mérkőzéseken az ősz folyamán
rendre ügyesen és jól teljesítettek a lurkóink, főként U8-as gárdánk,
akik a saját csoportjukat veretlenül nyerték meg az őszi fordulók végeztével, és jutottak a tavaszi felsőházba. A tavasz folyamán aztán a
játékban egy kis megtorpanás volt tapasztalható a csapatainknál, nem
teljesítettünk olyan kiegyensúlyozottan, mint ősszel, de mindvégig
nagyon kiélezett, sok-sok fontos tapasztalatot tartogató találkozón
vehettünk részt, mely a jövőben mindenképpen hasznára válik majd
minden kis focistánknak.
Az egész szezont tekintve U9-es csapatunk számára reális helyezést
tudtunk felmutatni az első évünkben. Tavasszal döcögősen ment a játék nekik is, de egy-egy mérkőzés végére valahogy mindig a magunk
irányába tudták billenteni a végkimenetelt. U8-as alakulatunk nagyszerű ősze után bőven van hiányérzetem a tavaszt tekintve. Itt úgy
érzem, lett volna még a csapatban ennél jobb szereplés is, ha sokkal
összeszedettebben és harcosabban megyünk neki a
második félév küzdelmeinek. Ezektől függetlenül
büszkék vagyunk a játékosainkra, hiszen egy kemény ligában, számukra eddig ismeretlen terepen
tudtak nagyon jól helytállni már az első évükben,
és igen jó nevű gárdákat is sikerült megelőznünk
a szezon végeztével. Jövőre mindenképpen szeretnénk visszatérni és dolgozni egy olyan teljesítményen, mellyel felülmúlhatjuk az idei eredményeinket. Gratulálok minden játékosomnak az évben
elvégzett munkájához.
Gratulálunk minden a sorozatban pályára lépő
labdarúgó palántának, hogy ilyen nagyszerűen képviselték egyesületünket és a várost egy országos és
rangos bajnokságban. Hasonlóan szép szerepléseket
kívánunk a folytatásban is.
JVSE Média

Elindult a jelentkezés a JVSE FOCI- ÉS ÉLMÉNYTÁBOR 2022-re!

Csatlakozz és vegyél részt Te is
a város legfocisabb nyári táborában 5-13 éves korig!
Információk a tábor kapcsán:
Időpont: 2022. július 18-22.
Helyszín: Jászfényszaru, városi sportpálya
Tábor jellege: napközis, ebéddel

Részvételi díj: 20.000 Ft, amely tartalmaz egy egyedi JVSE pólót is
Jelentkezési határidő: 2022. július 7. [csütörtök], 20.00
Jelentkezés e-mailben Tarr Gergely UP szakmai vezetőnknél:
gergely.tarr90@gmail.com címen.
FONTOS: az e-mailben írd meg a táborozó nevét, születési idejét,
egy szülői elérhetőséget, valamint a táborozó pólóméretét.
Tervezett programok [folyamatos szervezés alatt]:
Mozi | Peca | Uszoda | Kiegészítő és rekreációs programok | Sportos
versenyek | Bemutatók | Játékok és foci rengeteg mennyiségben
Amit garantálni tudunk: a jókedvből és élményekből idén sem lesz
hiány!
A hét napjaira lebontott, végleges programtervvel a tábor kezdete
előtti héten jelentkezünk.
Kérdés esetén állunk rendelkezésetekre. A programok változásának
Szöveg és illusztráció: Tarr Gergely
jogát a szervezők fenntartják.
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Emlékezés Litkei Antal c. prépost, esperes, plébánosra
Jászberényben született 1913. június 11-én,
pappá szentelték 1937. június 20-án. Szülővárosában első szentmiséjét június 27-én mutatta
be. Káplán volt Tarnaleleszen, Ajakon, Kisvárdán, Diósgyőrben, plébánosként működött Jékén, Fegyverneken, majd 1967-től Jászfényszarun. 1986-tól a jászberényi kerület esperese volt.
1995-ben megromlott egészségére való tekintettel nyugállományba vonult. Jászfényszarun
hunyt el 1997. április 14-én.
Székely Alajos meghívására Jászfényszarun
1937. július első péntekén lépett az oltárhoz.
Nem gondolta, hogy 50 évvel később aranymiséjét 1987. június 28-án Jászfényszarun
tartja. A jászfényszarui egyházközség és a hívek
a jubileumot emlékezetessé tették számára.
Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár archívum

Litkei Antal

Az aranymise emlékére kiadott kép
címoldala és hátlapja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés

PLUHÁR GYULA

halálának 5. évfordulójára.
„Oly szomorú nélküled élni,
Mindenütt hiába keresni.
Téged várni, ki nem jön többé,
Szeretni fogunk mindörökké.”
Szerető felesége és családja
Emlékezés

BERZE ISTVÁNNÉ
SZIVOS MÁRIA ZSUZSANNA
halálának 18. évfordulójára és

BERZE ISTVÁN

halálának 14. évfordulójára.
„Ez a gyertya most értetek égjen,
Kik fenn laktok a magas égben.
Kik vigyáztok ránk onnan, fentről,
S a lelkünkhöz szóltok a végtelenből.”
Szerető családjaik
„Akárhogy lesz, nincs búcsúzás,
Te velem vagy, soha nem lesz más.
Szívemben élsz, lelkemmel szállsz,
A túlsó parton engem vársz.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

FARKAS ALADÁRNÉ
BOTH ERZSÉBET

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család
Emlékezés

MIZSEI FERENC

halálának 10. évfordulójára.
„Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget,
Csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet.”
Szerető családja

Emlékezés

FEKETE SÁNDORNÉ
SZ. ÉZSIÁS MÁRIA

halálának 5. évfordulójára.
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobban családjáért, messze vitted,
Istenem!
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged.”
Szerető családja
Emlékezés

MOLNÁR FERENC
halálának 2. évfordulójára.
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek.
S míg élünk, őrizzük őket.”
Szerető családja
Emlékezés

TÖRÖK JÓZSEF
halálának 1. évfordulójára.
„Soha nem felejtünk,
mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk,
fájó emlék marad.”
Szerető családod

Anyakönyvi hírek – MÁJUS
SZÜLETTEK: Kozma Abigél Lilla (Radics Kinga), Nagy Katalin
(Hovanec Nikolett), Prima Liána (Csaba Szabina), Rézműves Rebeka
Mária (Vörös Vivien).
HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt.
ELHUNYTAK: Bodor Gyula Gábor (68), Gallyas Zoltán (71), Jáger Imréné Kis Mária (87), Jónás Sándorné Zsámboki Mária (69),
Kopka István (57), Pető László (56), Radó Jenőné Rácz Ágnes (60),
Tusor Antalné Ördög Sarolta (86).
Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

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

NYITÁS HAMAROSAN!

VELVE beauty kozmetika
Jászfényszaru Szabadság út 27.
SZOLGÁLTATÁSOK:

bőrdiagnosztizálás, személyre szabott arckezelések,
arcmasszázs, relaxációs kezelések,
szempilla-, szemöldök festés, szempilla lifting,
szemöldök laminálás, szempillaépítés, gyantázás.

Szeretettel várom a leendő vendégeimet!

Fajcsik Melinda kozmetikus
+36-30/839-5620

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívó szám: ......................................................................... 112

Chili 1.5 éves

Watson 1,5 éves

kistestű keverék kan

staff keverék kan

Wilson 2-3 év körüli
keverék kan

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)-30/996-4205
Vízmű – hibabejelentés: ........................................ (+36)-70/935-6411
Szennyvízügyelet: ............................................... (+36)-70/935-6412

Hirdetési díjaink
Vállalkozói

Egész oldalas ............ 40.000 Ft
Féloldalas ................. 20.000 Ft
Negyedoldalas .......... 15.000 Ft

Apróhirdetés .............
Keretes .....................
		
Családi esemény .......
		

Lakossági

30 Ft/szó
szöveg ............. 30 Ft/szó
illusztráció ...... 500 Ft/db
szöveg ............. 30 Ft/szó
fotó ................. 1.000 Ft/db

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)-30/346-0366
Polgárőrség: ......................................................... (+36)-30/272-0611
Közterület-felügyelő:.............................................. (+36)-30/611-3479
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888
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Programajánló
Július
2.		 Népzenei találkozó a művelődési házban
4-8-ig		 Penczner Pál angol tábor
		(Kisiskola)
12-19.		 X. Virgonc tábor
		(Orfű)
18-22.
JVSE Foci és élménytábor
18-26.		 VIII. Művésztelep a Kisiskolában
18-22.		 Roma Nemzetiségi Önkormányzat napközis tábora
		 a Szt. József Szabadidő parkban
21.
14:00 Művésztelep nyitott műhely programja a Kisiskolában
22-26.		 Színjátszó alkotótábor Parádfüreden
23.
19:00 De-Pression koncert a Pagodánál
25-29.		 Karate napközis tábor a Szivárvány oviban
30.		 BLNT: Ézsiás Gyöngyike kiállítása Nagybarcán
		
(népfőiskolai hálózat keretében)
Időszaki kiállítások:
· Forráspont – a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI diákjainak
kiállítása a művelődési házban
· Élet-Tér-Kép 2022. – BLNT rajz- és fotópályázatának kiállítása
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban

· A. Rodin emlékére – Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak
szabadtéri tárlata a Kisiskola falán
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből a Városházán
Állandó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása
a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián
A kiállítások nyitvatartásáról bővebb információ
a művelődési házban az 57/422-137-es telefonon!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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

Művésztelep 2022
Hagyományokhoz híven idén immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a
Jászfényszarui Művésztelep 2022. július 19-25-ig. Az egyhetes alkotótáborba az ország különböző helyeiről érkeznek képző-, és iparművészek, sok-sok technikát érintve
alkotnak a Jászság, Jászfényszaru természeti, épített és szellemi, kulturális értékeit figyelembe véve, felhasználva.
A tábor lehetőséget ad az érdeklődő közönségnek, hogy bepillantást nyerjenek az
alkotás folyamatába is, mindezt július 21-én (csütörtök) 14 órától.
A műhelyek mellett alkotói foglalkozásokon is részt vehetnek az oda látogatók. 17
órától pedig Lisányi Endre esztéta, képzőművész „Képről képre III.” címmel tart előadást az iskola aulájában.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Maldrik Gábor
Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
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