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Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

2022. évi Szent István-napi, augusztus 19-i díszünnepségére és
az azt kísérő programokra.

Augusztus 19-én:
16 órakor VIII. Fényszarui Művésztelep és a Hímzőkör kiállítása
   a művelődési házban
   Megnyitja: Lisányi Endre esztéta, művészettörténész
17 órakor Városi díszünnepség, kitüntetések átadása
   a művelődési házban
   Köszöntő: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
   Ünnepi beszédet mond: Pócs János országgyűlési képviselő
   Az új kenyeret megáldja: Kiss Gábor érdemes esperes,
   érseki tanácsos, plébános
   Az új kenyér átadásában, megszegésében közreműködnek:
   Ézsiás István és Ézsiás Barnabás emeritus jászkapitányok,
   a helyi gazdák és a hagyományőrzők.
   A díszünnepségen közreműködik továbbá:
   Bordásné Kovács Katalin műsorvezető,
   Nagy Tímea Zsóka versmondó,
   Szabó Krisztina énekművész,
   Mezei Lili diákpolgármester,
   az Iglice néptáncegyüttes.

Augusztus 20-án 8 órakor Kiss Gábor plébános mond
  ünnepi szentmisét a templomban.

A további gazdag programról részletesen lapunk
  hátoldalán tájékozódhatnak.

Jászfényszaru, 2022. augusztus 1.

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzata,
a Fényszaruiak Baráti Egyesülete,
és a „Jászfényszaruért” Alapítvány

meghívja
2022. szeptember 3-án 14 órakor

szombaton tartandó
HÚSZÉVES A TANÍTÓK

EMLÉKMŰVE
megemlékező ünnepségre

és
MÁRKUS MÁRIA

Jászfényszaru első okleveles
óvónőjének emléktábla-avatására.

Helye:
a volt Leányiskola

Jászfényszaru, Szabadság tér

Meghívó

Meghívó

A XXVI. Jász Világtalálkozón Jánoshidán
Jászfényszaru is méltóképpen, népes csapattal képviseltette magát.

Június 25-én a hagyományos, látványos felvonuláson a város elöljárói 
mellett vonultak a néptáncosok, s számos lelkes érdeklődő is
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület által 2022. június 29-én megtartott ülésén 

hozott döntéseiről az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdek-
lődő olvasóknak.

2022. június 29.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság előterjesztésére az alábbi dön-

téseket hozták:
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Szentcsalád tér közösségi 

fejlesztése” tárgyú közbeszerzés I. rész „Értéktár felújítása, kö-
zösségi tér és parkolók kialakítása.” beszerzést, és a II. rész „Ön-
kormányzati tulajdonú közterületen elektromosautó töltőállo-
más kialakítása.” beszerzést a szakmai 
ajánlatok hiányosságaira tekintettel 
eredménytelennek minősítette.

· Jászfényszaru Város Önkormányzata 
a „Szentcsalád tér közösségi fejlesz-
tése” tárgyú közbeszerzési felhívást 
ismételten elfogadta, és kijelölte az 
ajánlattevőket.

· Kijelölte a „Rekultivált hulladékle-
rakó éves OKIR-HIR jelentés elké-
szítése, benyújtása” tárgyú beszerzés, 
valamint a „Rekultivált hulladékle-
rakó végleges rekultivációját meg-
előző vizsgálat elkészítése” tárgyú 
beszerzés ajánlattevőit.

· Határoztak a „Jászfényszaru Város Fenntarthatósági Terve Lo-
cal Agenda 21 dokumentum felülvizsgálata” tárgyú beszerzés 
ajánlattevőnek kijelöléséről.

· A „Jászfényszaru Alsó temető kerítésépítés” tárgyú beszerzés 
ajánlattevőinek kijelölésével egyidejűleg a testület felkérte Győ-
riné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a 
képviselő-testület utólagos tájékoztatásával jelölje ki, a feladat el-
látáshoz szükséges forrást a város 2022. évi költségvetése terhére 
biztosítsa.

· A „Jászfényszaru Napfény Óvoda előtető kiépítése” tárgyú be-
szerzés ajánlattevőinek kijelölése mellett felkérték Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bírálóbi-
zottság javaslatát figyelembe véve a nyertes ajánlattevőt a képvise-
lő-testület utólagos tájékoztatásával jelölje ki.

· Az önkormányzat a „Jászfényszaru külterületén a 32. sz. Hat-
van–Szolnok másodrendű főút 10+350 km szelvényben út-
csatlakozás átépítése” tárgyú beszerzést eredménytelennek 
nyilvánította.

· Határoztak „A Jászfényszaru hrsz. 05/3 külterületi út és a 32. 
j. kö., valamint a Jászfényszaru hrsz. 1191/7 Névtelen utca és 
a 3106. j. kö. útcsatlakozás átépítése” tárgyú beszerzés ajánlat-
tevőinek kijelöléséről, és felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát 
figyelembe véve a legalacsonyabb árat megjelölő vállalkozást je-
lölje ki nyertesként, a szükséges forrás biztosításáról, a szerződés 
megkötéséről gondoskodjék a képviselő-testület utólagos tájékoz-
tatásával.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tiszamenti Regio-
nális Vízművek Zrt. Jászfényszaru város területére vonatkozó víz- 
és szennyvízszolgáltatás 2021. évi beszámolóját.

Döntöttek a 2022/2023. nevelési évben induló óvodai, napközis 
csoportok számáról, az azzal összefüggő intézkedések meghatározásáról.

A képviselő-testület Jászfényszaru város Gondozási Központja ré-
szére 2022. évi költségvetése terhére újabb előirányzatokat bizto-
sított feladatai ellátása érdekében.

A testület rendeletet alkotott az önkormányzat 2022. évi költség-
vetéséről szóló rendelet módosításáról.

A képviselők az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről 
készített tájékoztatót az előterjesztés alapján elfogadták.

A TOP_Plusz megyei felhívásokra támogatási kérelem előkészí-
téséről, benyújtásáról szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadták.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Ipari Park 
teljes közműfejlesztése” című projekt keretében aláírt „víziközmű 
fejlesztése”, valamint „szennyvízelvezetés és -tisztítás” tárgyú vál-
lalkozási szerződésekről szóló tájékoztatást elfogadta. A képviselő-
testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy 
a tárgyban jelölt szerződésekkel kapcsolatos feladatok elvégzéséről 
gondoskodjék.

Módosították a korábban a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 
részére – szerződés tervezet elkészítésére és véglegesítését követően az 
adásvételi szerződés aláírására vonatkozó – hozzájárulás tekintetében.

Módosították a „Mi újság Fényszarun?” helyi lap cikkírói és riport-
fotói honorárium, valamint a helyi lap terjesztői díját.

Határozatot hoztak halgazdálkodási jog haszonbérletbe kéréséről.
Jászfényszaru Város Képviselő-testülete értékelte az alpolgármester 

város érdekében kifejtett munkáját, és annak elismeréséről döntött.
Zárt ülésen ingatlanon lakóépület bontás támogatása iránti kére-

lem elbírálásáról döntött.
Jóváhagyták az SRF Europe Kft.-vel, valamint a thyssenkrupp 

Components Technology Hungary Kft.-vel kapacitás feltételes ér-
tékesítése tárgyában kötendő szerződések elhalasztására irányuló 
kérelmeket. Egyben a képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a szerződések megkötésére az ajánlattételi felhívás és az arra érke-
zett ajánlati feltételeinek megfelelően.

Elbírálták az otthonteremtési támogatások iránti kérelmeket. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerző-
dések megkötésére. Dr. Voller Erika jegyző

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezésére és rendezésé-
ben, a Jászfényszaruért Alapítvány csatlakozásával 2022. augusztus 
20-án (szombat) délután 15.00 órakor a Kiss József Helytörténeti 
Gyűjteménynél (Somogyi Béla u. 24.) tizenegyedik alkalommal 
rendezzük meg a kemence ünnepét.

Németh Ákos pékmester és Víg Antal fűtőmester, valamint 
segítőik közreműködésével délelőtt ismét bemutatjuk a hagyományos 
kenyérdagasztást és sütést. Az udvari kemencében sült újkenyeret 
mindenki megkóstolhatja. 

A szellemi táplálékról 15 óra 10 perctől Czibolya Évi énekes – a 
Táncdalfesztivál különdíjasa – gondoskodik. A hangosítást Hor-
nyák Péter végzi. A rendezvényt anyagilag a FÉBE és a Jászfény-
szaruért Alapítvány támogatja. Egy kellemes délutánra szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. Tóth Tibor

A jászfényszarui bringapálya műszaki átadás-átvétele megtörtént. 
A pálya próbaüzeme megkezdődött, az ünnepélyes átadás tervezett 
időpontja 2022. augusztus 19. A területen elhelyezett pályarendnek 
megfelelően mindenki saját felelősségére használhatja a bringaparkot.

A kemence ünnepe

Bringapálya

Dr. Voller Erika jegyző
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Óvodai hírek

„A másokkal megosztott élmények fűszerezik meg az életet.”
Így történt ez az I. Ovis táborban is, ahol az ősszel iskolába készülő 

gyermekek élményei mellett a gyermeki mosoly és nevetés fűszerezte 
be egy hétig a tábor minden percét.

Köszönjük minden vendégünknek, támogatónknak, akik mosolyt 
csaltak a gyermekek arcára, és hozzájárultak a hét eredményességé-
hez: Terenyi Imre, Nyers Olíva, Tűzoltó Egyesület Jászfényszaru, Vá-
rosi Tanuszoda, Bedekovic Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Kalász-Tóth 
Mercédesz, Péter Szilárd, Nagyné Kiss Mária és a Házunk tája klub 
tagjai, Terasz Fagyizó, Szakali Márk, Szakali Zsombor, Stiefel Ovi - 
Gere Ferenc, Jászfényszaru Városi Könyvtár, szülői felajánlások.

Köszönöm Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatását, nem 
utolsó sorban az óvodapedagóusok és dajka nénik jelentkezését egy 
eddig ismeretlen feladat megvalósítására. 

Bízom benne, hogy jövőre találkozunk a II. Ovis táborban. 
Klippánné Jáger Melinda

A fotókat a táboros óvó nénik készítették.

Új játéklehetőségekkel bővül a Napfény Óvoda udvara. Hintát és 
KRESZ-pályát vehetnek birtokukba hamarosan a kicsik.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Kicsi rozsdafarkú fiókát találtak a gyerekek az udvaron. A madárkát 
a gyermekeikért érkező apukák visszarakták a fészkébe.

Szöveg: Földvári Edit
Kép: Palkovics Péterné

I. Ovis tábor

Új játékok az udvaron

Madárfióka-mentés
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Iskolai kitüntetések
IV. Béla-díj
Iskolánkban hagyományteremtő, hogy a tanév végén a ballagó évfo-

lyam egy diákja kitüntetésben részesül, és átveheti iskolánk életében a 
legmagasabb elismerést, a IV. Béla arcképével ellátott ezüst emlékér-
met és az ezzel járó oklevelet. A 2021/22-es tanévben a tantestület egy-
behangzó szavazata alapján Klippán Kata 8. b osztályos tanuló kapta 
e nívós elismerést, melyet Lovászné Török Magdolna intézményvezető 
adott át az iskola ballagási ünnepségén.

Kata az általános iskola nyolc évében kiemelkedően teljesített a 
tanulmányi munkában, és odaadóan vett részt a közösségi életben. 
Nyolcadikban diáktársai diákpolgármesternek választották, így még 
nagyobb odaadással vette ki részét a DÖK programjainak szervezé-
sében. Szívesen szerepelt iskolai és városi rendezvényeken. Az Iglice 
Gyermeknéptánc Együttes aktív tagja. Versenyeredményei elismerésre 
méltóak. Klippán Kata méltó a IV. Béla-díj elismerésre.

Samsung jutalom
A Samsung Electronics Magyar Zrt. ebben az évben is tárgyi jutal-

mat, egy tabletet ajánlott fel intézményünk legeredményesebb tanu-
lójának. A jutalmat Klippán Kata érdemelte ki, aki általános iskolai 

tanulmányai során mind a nyolc évben kitűnő bizonyítvánnyal ren-
delkezett. A díjat Lovászné Török Magdolna intézményvezető adta át 
az iskola ballagási ünnepségén.

Érseki kitüntetés
Az egri egyházmegye tanévzáró szentmiséjén Ternyák Csaba egri ér-

sek adta át a Napsugár Gyermekszínpad számára munkájuk elisme-
réseként az érseki díjat.

A Napsugár Gyermekszínpad 1972-ben alakult Jászfényszarun, Ko-
vács Andrásné életműdíjas drámapedagógus vezetésével, és azóta is or-
szágosan elismert szakmai műhelyként tartják számon. Rendszeresen 
részt vesznek színjátszó fesztiválokon, ahol többnyire arany minősítést 
szereznek.

Közösségük nyitott, befogadó szellemű. Idén ünneplik fennállásuk 
50. évfordulóját. Jelenleg három korcsoportban dolgoznak a művé-
szeti iskola keretein belül, létszámuk 50 fő. Vezetőjük Kovács Tímea 
drámapedagógus.

Az elismerést a színjátszó csoport 8. évfolyamos aktív tagjai vették át: 
Berényi Bianka és Tanczikó Bence Levente.

Fair Play-díj
Jászfényszaru Város 

Önkormányzata min-
den évben könyvjuta-
lommal, oklevéllel is-
meri el annak a végzős 
diáknak a munkáját, 
aki a tanulmányai során 
legsportszerűbb ma-
gatartásával példaként 
áll társai előtt. Az idén 
a díjat Dósa Kira 8. b 
osztályos tanuló kap-
ta, melyet Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgár-
mester asszony adott át 
a ballagási ünnepségen.

A Diákönkormányzat és az alsó tagozat munkaközössége szervezésé-
ben akadályversennyel zajlott a IV. Béla-nap június 14-én.

Felső tagozaton a kilenc osztály kilenc állomáson próbálhatta ki 
ügyességét és kreativitását. Just Dance játék segítségével mutathatták 
meg tánctudásukat, vizes játékban akadályokon át tölthették meg a 
poharat, zsákban futással is próbálkozhattak, kerékpáros ügyességi 
verseny keretében izgalmas pályát járhattak be, vakvezető játékban 
labirintusból kellett kijutniuk bekötött szemmel, darts-on is meg-
számolhatták találataikat, az utcán három kihívás során járókelőkkel 
szelfiztek és ugróiskoláztak, osztályzászlót alkottak, és Jengaépítésben, 
bekötött szemű formakirakóban, tárgykitalálós játékban is volt részük. 
Az utolsó próba mindenkinek a pizzaevés volt. 

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Tetszőleges anyagból készíthettek várat a hatodik évfolyam diákjai 
történelemórára a középkor projekt keretén belül. A legváltozatosabb 
megoldások születtek, amelyekből kis kiállítás is készült az iskola eme-
leti folyosóján. Kotánné Kovács Tímea

IV. Béla-nap 2022 Vár projekt a 6. évfolyamon

Dósa KiraKlippán Kata Napsugár Gyermekszínpad
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Iskolai hírek
Meséljenek a képek! Mókavár Napközis Tábor 2022

2022. június 20-24-ig adott otthont a Kis-
iskola a 88 táborozó gyereknek.

A változatos, színes programok és a duna-
kanyari kirándulás a tanító nénik vezetésével 
valósult meg. Köszönjük az Erzsébet, a Kár-
pát-medencei Gyermekekért Alapítvány és 
Jászfényszaru Város Önkormányzata anyagi 
támogatását.

Kép és szöveg: Ézsiásné Róka Mária

Utazó planetárium járt a művelődési házban. Több mint hét-
száz érdeklődő látogatta meg a június 9-én a „Mesél az ég” című 
planetáriumnapot. A látogatók között szép számmal voltak a környező 
településekről is.

Az egész napos programon a Naprendszerről, a csillagokról, az uni-
verzumról tudhattak meg többet a látogatók, és külön a kicsiknek ké-
szült „űrmesék” kerültek levetítésre. 

Szöveg és kép: Róbel Gábor

Tanulmányi eredményük, magatartásuk és szorgalmuk alapján 
Glonczi Rudolf és Ajtai István CNÖ-tagok a tanévzáró szentmisén 
ajándékcsomaggal jutalmazták a következő tanulókat: Iván Dzsenifer 
8. a, Farkas Jázmin 8. b, Horváth Veronika 8. b, Hangya Fatime Fru-
zsina 8. b, Szénási Erik Aladár 8. b, Remenyi Alexander 4. b.

Kimagasló közösségi munkájáért 5000 Ft-os könyvutalvánnyal és 
egy Szilágy Dezső népi fafaragó művész által készített liliomos medál-
lal jutalmaztuk a ballagáson a diákönkormányzat vezetőségét: Klippán 
Kata diákpolgármestert, Magyar Balázs és Polatshek Dominik helyet-
teseket és Bója-Kovács Kincső titkárt.

A tanévzáró szentmisén adtuk át a Diákönkormányzat munkáját 
segítő tanulóknak jutalmukat, liliomos medált, illetve 3000 Ft -os 
könyvutalványt és liliomos medált. A jutalmakat kapta: Bató Anna, 
Dósa Kira, Hangya Fatime Fruzsina, Nagy Dorina, Kolozs István, 
Barna Barnabás.

Önzetlen munkájukat köszönjük!
Kotánné Kovács Tímea

Mesél az ég

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
díjazottai

A Diákönkormányzat jutalmazottai
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Iskolai hírek
Fantasztikus három nap

Jutalomkiránduláson az alsó tagozat

Nem sokkal a ballagás 
után, június 22-én reggel 
7 órakor vette kezdetét a 
nagy utazás. Ekkor gör-
dült ki 41 tanulóval és 6 
pedagógussal az autóbusz, 
mely kis hazánk viszonylag 
messzi tájaira repítette a 
kis csapatot. 

Szerdán délelőtt Kecs-
keméten gyönyörködhet-
tünk a Benkó Zoltán Sza-
badidőközpont csaknem 
174 hektárnyi füves-fás te-
rületén. A csodaszép park, 
a szemet gyönyörködtető 
természetes környezet tö-
kéletes helyszín volt egy 
laza sétához vagy kocogáshoz. A gyerekeket számos kikapcsolódási 
lehetőség várta a 40 hektárnyi tavon és a mesterségesen kialakított 
49 méter magas dombon. Ezután a belváros építményeit csodálhat-
tuk meg. Az origónak tekinthető Címerdomb, más néven Világóra, 
mellől tulajdonképpen látszott a szecessziós Városháza, a Katona Jó-
zsef Színház és a hosszúkás belvárosi sétány másik végén szinte még a 
Zsinagóga és a Cifrapalota is. Kecskemét csodás belvárosa nagyjából 
20-30 év alatt épült fel. 

Rohant az idő, hiszen máris Szegeden találtuk magunkat. A „vízen 
járás” egészen a 20. század elejéig természetes volt a szegediek számá-
ra. Ma már szinte hihetetlen, hogy a Tisza partján számos hajóépítő 
műhely működött, amelyek nem csak folyami, de tengerjáró hajókat 
is nagy számban építettek. Manapság a hajózás, a vízi élet jelentősége 
lényegesen lecsökkent, örvendetes tényként kezeltük azonban, hogy 
egy rövidebb sétahajózás, hajós kirándulás során megismerhettük a 
Tisza sajátosságait, a vízi világot. Szeged különleges képét és a Maros 
torkolatát láthattuk a városnéző hajótúra során. A Szatymazon lévő 
szállás elfoglalása és a bőséges vacsora elfogyasztása után a szépen ren-
dezett udvaron kialakított medencében fürödhettünk, vagy kötetlenül 
beszélgethettünk.

Csütörtökön Mórahalomra vezetett az utunk, ahol igazi csemegé-
ben volt részünk, hiszen önfeledten vettük birtokunkba a település 
központjában található Szent Erzsébet Gyógyfürdőt, mely igazi pa-
radicsom a fürdőzők számára. 14 beltéri és 7 kültéri medence és a 
szabadtéri csúszdák vártak bennünket.

Délután Szeged belvá-
rosában, a sétálóutcában 
fagylaltoztunk a szabad-
program részeként, majd 
a Szeged Árkád Bevásárló-
központ üzleteiben köny-
nyítettünk a pénztárcáink 
tartalmán. Este ismét 
Szatymazon vacsiztunk, 
medencéztünk. A napot 
egy spontán bulival zártuk.

Az utolsó napon ismét 
Szegedre utaztunk, ahol 
a Vadaspark biztosított 
kellemes kikapcsolódást 
kicsiknek és nagyoknak. 
A Vadaspark megnyitá-
sa óta folyamatos bővítés 

alatt áll. Mindezt mutatja, hogy mára már közel 45 hektáron várja az 
érdeklődőket a csodás park. A létesítmény hatalmas, fákkal borított 
területen fekszik. Földrészekre bontva, tágas kifutókban láthattuk a 
különböző állatokat. Ma a park már közel 1000 egyednek ad otthont, 
megtalálhatóak a megszokott állatkerti kedvencek, mint például a ge-
párd, a zsiráf és a zebra, azonban a ritka és veszélyeztetett fajokból 
sincs hiány. Magyarországon egyedüliként itt fellelhető a Darwin-nan-
du, az aranyarcú gibbon, az ezüstös selyemmajom, valamint a sörényes 
hangyász is, továbbá 2018 májusától már ázsiai elefántot is magáénak 
tudhat az intézmény.

A vadaspark különlegessége még a természetvédelmi és oktatá-
si tevékenysége. Az országban elsőként Szegeden volt elérhető a 
zoopedagógiai foglalkozás, melynek során szakképzett pedagógusok 
bravúros bemutatókkal és érdekes előadásokkal ismertetik meg az 
odalátogatókat a „helyi” állatvilággal. Késő délután még megálltunk 
vacsorázni egy kecskeméti „mekiben”, mely egyben a kirándulás utol-
só programját jelentette számunkra.

Azt hiszem, felejthetetlen élményekben volt részünk ebben a há-
rom napban. Köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a 
szervező nevelőknek, a kísérő pedagógusoknak, hogy lehetővé tették 
számunkra a kirándulást.

Ezért (is) érdemes volt „hajtani” a tanévben. Legyen jövőre is a jel-
szó: Tanulj, hogy kirándulhass! MEGÉRI!

Szöveg: Gulyás Imre szervező tanár
Fotó: Mészárosné Dobák Ildikó

Jászfényszaru Város Önkormányzatának jóvoltából, a nevelőtestü-
let javaslata alapján egynapos kiránduláson vettek részt a tanulmányi 
munkában kiemelkedő és 
példás/jó magatartású alsó 
tagozatos tanulók 2022. jú-
nius 25-én. 

Kettő nagy busszal in-
dultunk szombat reggel 8 
órakor a Kisiskolától. Első 
megállónk Budapesten, a 
Fővárosi Állat- és Növény-
kert volt. Osztályonként, 
évfolyamonként fedeztük 
fel a látnivalókat, csodál-
koztunk rá az eddig csak 
könyvekben vagy a tévében 
látott állatokra. A fókashow 
magával ragadott minden-
kit. Kora délután fagyira 

invitáltuk a gyerekeket és a pedagógusokat, mely a nagy melegben 
nagyon jólesett mindenkinek. Az állatkert játszóterét is birtokba vet-

tük. Hazafelé a gödöllői 
McDonald’s-ban uzsonnáz-
tunk meg, majd célba vet-
ték a buszok Jászfényszarut. 

Nagyon jól érezte magát 
mindenki, az idő csodás 
volt. Köszönjük városunk 
önkormányzatának, hogy 
megvalósíthattuk ezt a 
programot, élményt szerez-
ve a gyerekeknek, és köszö-
nöm valamennyi szervező 
és kísérő pedagógus kollé-
gának az aktív részvételt. 

Czeglédi Dóra 
Fotó: Lovászné

Török Magdolna
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Iskolai hírek

KAZINCZY-DÍJ
A Jászfényszaruért Alapítvány minden évben Kazinczy-emlékérem-

mel jutalmazza azokat a 8. osztályos tanulókat, akik több éven át ki-
magaslóan teljesítettek a magyar nyelv, illetve angol nyelv területén.

Az érem ezüstből készül, egyik oldalán Kazinczy portréja látható, 
másik oldalán a díjazott neve.

Az idén a magyar nyelv területén nyújtott teljesítményéért a díjat 
Hangya Fatime Fruzsina és Berényi Bianka, az angol nyelv terén nyúj-
tott teljesítményéért: Horváth Veronika kapta. A díjat Basa Éva, a ku-
ratórium tagja adta át az iskola ballagási ünnepségén.

Hangya Fatime Fruzsina 8. b osztályos tanuló a 2019-2020. tan-
évben a „Szép Magyar Beszéd” verseny megyei fordulóján 3. helyezést 
ért el. Állandó résztvevője volt az iskolai szavalóversenyeknek, leg-
utóbb a Jász Fény vers- és prózamondó verseny díjazottja. Négy éven 
át aktív, eredményes tagja a Napsugár Gyermekszínpadnak, mellyel 
számos sikert ért el országos bemutatókon. Tevékenységével hozzájá-
rult a magyar nyelv ápolásához.

Berényi Bianka 8. b osztályos tanuló évről évre részt vett a Simo-
nyi Zsigmond Kárpát- medencei helyesírási versenyen. Állandó részt-
vevője volt az iskolai szavalóversenyeknek, legutóbb eredményesen 
szerepelt a Jász Fény vers-és prózamondó találkozón. Négy éven át 
oszlopos tagja a Napsugár Gyermekszínpadnak, mellyel számos sikert 
ért el országos bemutatókon. Tevékenységével hozzájárult a magyar 
nyelv ápolásához.

Horváth Veronika 8. b osztályos tanuló kiemelkedő és egyenletes 
teljesítményt nyújtott az angol nyelv tanulásának 6 éve során. Vero-
nika mindig arra törekedett, hogy a tanórákon kívül is éljen minden 
lehetőséggel, hogy nyelvtudását fejlessze.

Rendszeresen indult a Titok London Bridge angol nyelvi versenye-
ken. A 2021/2022. Titok országos angol levelező versenyen csapatával 
98,5 %-os eredménnyel 7. helyezést ért el.

KÖNYVJUTALMAK
A Jászfényszaruért Alapítvány 5000 Ft-os könyvutalvánnyal jutal-

mazta a tanévzáró rendezvényen a kiemelkedő versenyeredménnyel 
rendelkező tanulókat. A díjat Kotánné Kovács Tímea, a kuratórium 
elnökhelyettese adta át.

Polatschek Dominik 8. a osztályos tanuló általános iskolai tanul-
mányai során kiemelkedő közösségi munkát végzett, és kimagasló 
teljesítményt nyújtott az íjászat és a rajz terén. Legkiemelkedőbb 
eredményei: Kisnána Vár íjásztorna Vár legjobb íjásza cím 2. helyezés, 
Nagyrédei XV. Szent Imre Íjászkupa 1. helyezés, az Egri Érseki Palota 
Turisztikai Látogatóközpont Betlehemkészítő pályázatának különdíja, 
„Gyere közelebb” országos vizuális verseny 2. forduló döntőse.

Mezei Lili 7. a osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményével, 
példamutató magatartásával, kiemelkedő közösségi tevékenységével és 
kémiából elért eredményeivel érdemelte ki az elismerést: Curie Kémia 
Emlékverseny megyei 2. helyezés, országos döntőn részvétel, Szebenyi 
Mária Kémia Emlékverseny 4. helyezés.

Péter Laura 7. a osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredménye, 
példamutató magatartása, kiemelkedő közösségi tevékenysége és ké-
miából elért eredményei miatt kapta a jutalmat: Curie Kémia Emlék-
verseny megyei 3. helyezett, XXXIII. Hevesy György Kárpát-meden-
cei Kémiaverseny 3. helyezett, Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny 
3. helyezett.

Nagy Kornél Gábor 7. c osztályos tanuló kitűnő tanulmányi ered-
ménye, példamutató magatartása és szorgalma, és kémiából elért ered-
ményei miatt kapta a jutalmat: XXXIII. Hevesy György Kárpát-me-
dencei Kémiaverseny 5. helyezett.

Bohoni Ádám 5. a osztályos tanuló matematika és rajz terén elért 
eredményeivel vívta ki az elismerést: „Zrínyi Ilona Országos Mate-
matika Verseny” megyei 20. helyezés, „Láttad-e már a zenét?” című 
rajzpályázat különdíj , Szent Gellért rajzpályázat különdíj , „Hallak” 
– VI. Országos Diák Alkotói pályázat különdíj, „A víz – Bolygónk 

egészsége, Európa jövőjének záloga. Víz=élet, egészség, élelem, szabad-
idő, energia…” rajzpályázat különdíj.

Himpelmann Jázmin 7. b osztályos tanuló aerobik területén nyúj-
tott kimagasló eredményeivel, országos versenyek dobogós helyezései-
vel vívta ki az alapítvány elismerését.

Minden díjazottnak gratulálunk, további tanulmányaikban sok si-
kert kívánunk. Kotánné Kovács Tímea

A Penczner Pál Alapítvány az idei tanévben is jutalmazta a művésze-
tekben jeleskedő diákokat.

Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes tagjaiként, kimagasló művészeti 
tevékenységükért könyvjutalomban részesültek: Bója-Kovács Kincső 
8. a, Luklider Zsófia Petra 8. a, Polatschek Dominik 8. a, Bakó 
Bálint 8. b, Bató Anna 8. b, Klippán Kata 8. b és Nagy Dorina 
8. b osztályos tanulók. A művészeti iskola néptánc tanszakának évek 
óta aktív szereplői, számos fesztiválon, versenyen, városi ünnepségen 
vettek részt csoporttársaikkal, hirdetve a néptánc iránti elköteleződé-
süket.

A Napsugár Színjátszó csoport tagjaiként, kimagasló művészeti tevé-
kenységükért könyvjutalomban részesültek: Tanczikó Bence Levente 
8. a, Berényi Bianka 8. b, Hangya Fatime Fruzsina 8. b osztályos 
tanulók.

Évek óta aktív tagjai a művészeti iskolánk színjátszó csoportjának. 
Számos díjat és elismerő oklevelet szereztek a Kecskeméti Színjátszó 
Találkozón, több évben, köztük idén is továbbjutottak előadásukkal a 
debreceni országos döntőbe. Színpadi játékukon érződik az elkötele-
zettség, a színjátszás iránti szeretet. 

Kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és az 
idén Karcagon megrendezett diákolimpia megyei úszás döntőjén 100 
m-es mellúszás kategóriában saját korcsoportjában 2. helyezést elért 
eredményéért Penczner Pál díjjal és könyvvel jutalmazta az alapítvány 
Hurubán Zalán Henrik 8. a osztályos tanulót. Évek óta versenysze-
rűen úszik. A sport mellett szavalásban is kiemelkedő eredményeket 
szerzett az idén, a Regősök húrján című országos versmondó verseny 
döntőjében ezüst minősítéssel díjazták.

A Jászfényszaruért Alapítvány
díjazottai

A Penczner Pál Alapítvány
díjazottai a 2021/2022-es tanévben

A Jász Világtalálkozó vasárnapi zárónapján a Jász kispályás focitor-
nára városunk csapata is nevezett. A jelentkező 10 település gárdáinak 
mérkőzéseire sajnos csak egy pályát biztosítottak a rendezők, a két ötös 
csoportra osztott lebonyolítás második részébe kerültünk, így a beha-
rangozott 9 órás kezdés helyett negyed egykor lépett pályára először 
csapatunk. A rövidített 1x12 perces összecsapásokból kettőt megnyer-
tünk és kettőt elveszítettünk, így sajnos nem kerültünk a négyes dön-
tőbe. Köszönet a fiúknak a tisztes helytállásért, jövőre reméljük, hogy 
lesz alkalmunk javítani. Kép és szöveg: Szabó László

Jász kispályás focitorna
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Harminc éve Jászfényszaruba megérkezett a gáz

ANNO: Hatvan–Szolnok vasútvonal kiépítésének
jászfényszarui eseményei II. rész

A helyi lap történetében először a Mi Újság Fényszarun? 1992. 
3. évfolyam 7. szám címoldalán színes nagyméretű kék betűvel írt 
címmel hozta: „Jászfényszaruba megérkezett a gáz!”

A kiemelt összegzésben olvashatjuk: „1992. július 17-én 11 óra 59 
perckor Jászfényszaru nagyközség, jelenkori történelmének új fejezete kez-
dődött. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester meggyújtotta a fáklyát, 
mely a gézvezeték nyomás alá helyezését jelezte.”

A polgármester asszony beszédében hangsúlyozta, hogy a lakosság 
anyagi hozzájárulása tette lehetővé, hogy Jászfényszarun egy korsze-
rűbb, egy környezetkímélőbb energiahordozóval fűthessenek.

Tóth Tibor, a gázközösség társadalmi elnöke reményét mondta el 
beszédében, hogy a község lakosságát a jövőben is az vezérli, hogy 
egyéni fejlődésük elválaszthatatlan a nagyközség fejlődésétől. Ezért 
„minden nap” tenni kell valamit. A gáz megvalósításával egyetlen, de 
nagy lépést tettünk a várossá válásunk felé. 

Mészáros László jegyző köszönettel vette át a kivitelező INNOTERV 
Kisszövetkezet elnökétől, Bóka Józseftől az elkészült beruházást, majd 
üzemeltetésre átadta a TIGÁZ képviselőjének, Marjas Kornélnak.

Jászfényszaru lakossága ebben az esetben is szerencsés volt, hogy a 
város vezetése, az országgyűlési képviselő kijárta, hogy a Zsámbokon 
meglévő átadó állomástól épüljön fővezeték Jászfényszaru és Boldog 
irányába. 

A nagyközség így előbb jutott a gázhoz, mint más jászsági település, 
amelyek a hevesi átadóállomástól megépült vezetéken néhány év eltel-
tével juthattak az energiaforráshoz. Az emelkedő beruházási és gázárak 
miatt ekkorra Jászfényszarun már megtérült a lakosságnak a telken-
kénti anyagi hozzájárulás, sőt a lakáson belüli fejlesztés nagy része is.

Tóth Tibor
Tamus Angéla fotói, Városi Értéktár archívum

2023. márciusában lesz 150 éve, 
hogy átadták a Hatvan–Szolnok 
vasútvonalat. A közelgő jubileum 
kapcsán korabeli közlönyökből, 
újsághírekből ismerhetjük meg a 
jászfényszarui történéseket.

A Hatvan–Szolnok vasúti vonal 
átadásakor 1873. március 10-én 
összesen négy megállóhely volt, így 
Monostor, Jászberény, Tápiógyörgye-
Boldogháza és Újszász. A Hatvan–
Szolnok közötti utat 2 óra és 54 perc 
alatt tette meg a vonat.

„Magyar királyi államvasutak (észa-
ki vonal) HIRDETMENY.

Folyó (1876) évi november hó l-én 
a fülek miskolczi vonalon Fülek és Ba-
logfalva állomások között a 49. számú őrháznál fekvő Ajnácskö-Söreg, 
továbbá a hatvan-szolnoki vonalon Hatvan és Monostor állomások 
között a 6. számú őrháznál fekvő Jászfényszarú nevü megállóhelyek 
a személy- és podgyászforgalomra fognak megnyittatni. A vonatok e 
megálló helyeken 1 perczig tartózkodnak s a következő időben indulnak és 
pedig „Jászfényszarut” illetőleg: Hatvan felé a 411. sz. vegyes vonat d. e. 8 
óra 15 pkor, a 413 sz. vegyes vonat d. u. 4 órakor. Szolnok felé a 412 sz. 

vegyes vonat d. u. 5 óra 52 pkor, a 414 sz. 
vegyes vonat d. e. 10 óra 04 pkor. E megálló 
helyeken menetjegyek nem fognak kiadatni. 
Az utasok és podgyász felvétele utánfizetés 
utján fog eszközöltetni. BUDAPEST, 1876. 
október hóban. Az igazgatóság” – Idézve a 
Központi Vasúti és Közlekedési Közlöny 
hetedik évfolyam 43. lapszámából, Buda-
pest, 1876. október 26.

A fenti hirdetményből az is megállapít-
ható, hogy Hatvan–Szolnok között na-
ponta délelőtt és délután 1-1 személyeket 
szállító szerelvény közlekedett 1., 2., 3., 4. 
osztályú kocsikkal oda és vissza is. A meg-
állók száma a 1881. május hó 15-étől kezd-
ve hatra növekedett, Jászfényszaru megálló 
mellett Jászberény után Szt. Imre megálló-

helyet is létesítettek. Valószínű, hogy a mozdonyok korszerűsítésének 
köszönhetően a menetidő 1881-ben már 2 óra 24 percre csökkent.

„24.10011/1908. szám. Versenytárgyalási hirdetés.
A magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetősége nyilvános írásbeli 

egységáras verseny- tárgyalást hirdet: a Jászfényszaru m. á. v. rakodóhelyen 
létesítendő földszintes felvételi épület, a hozzátartozó melléképületek es egy 
különálló rakodó (reá épített bódéval) előállítási munkálataira, megje-

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszönti
az ünnepségen megjelent sokaságot

A gáz ünnepélyes meggyújtása fáklyával. Balról jobbra Tóth Tibor, 
Győriné dr. Czeglédi Márta, Bóka József és
aki a csapot megnyitotta, Farkas Sándor

A felépült raktár, előtte a depó. Ezt jól használták műkedvelő 
előadások színpadának is. Kb. 1 m magas volt, a raktárépület 
mögött volt a fabódé. A kép címe is lehetne: a gőzös és a Diesel 

találkozása. A felvétel 50 éve, 1972-ben készült, Vidovich 
László adományozta a Városi Értéktárnak.

Ma már csak a depó látható
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A Szabad Föld hetenként megjelent újság egyik cikkében olvas-
hatjuk 1955. február 6-án 6. szám, 3 oldal:

„A Hazafias Népfront jászberényi járási bizottsága által rendezett 
„Jászsági állattenyésztési hónap” keretében vasárnap (február 3-án) Jász-
fényszarun tartottak „állattenyésztési napot”. A délelőtti állatbemutatót 
több mint kétezer főnyi közönség előtt tartották meg. 30 kiválasztott 
tehén közül Boros Antal 8 holdas gazda Kicsi nevű vörös-tarka tehene 
lett az első. A fehér hússertések bemutatása után a lovak felvezetésével 
fejeződött be a délelőtti állatbemutató. Délben nyitották meg az Állat-
tenyésztési kiállítást, amely a jászfényszarui állattenyésztők eredményein 
kívül a jászboldogházi es jánoshidai gazdák eredményeit is bemutatta. A 
tapasztalatcsere értekezlet után kultúrműsor fejezte be a jól sikerült állat-
tenyésztési napot.”

Az eseményről több kép is fennmaradt az utókor számára. A képeket 
albumlapon beragasztva Berze Évától kapta a Városi Értéktár, melyet 
ezúton is köszönünk. Tóth Tibor

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2022. augusztus 27-én (szom-
baton) önköltséges kirándulást szervez Kiskunfélegyháza – Móra-
halom – Kiskundorozsma településekre.

Jászfényszaru lakói telepítették be részben Kiskunfélegyházát és Kis-
kundorozsmát. 

Kiskunfélegyházán 
a Kiskun Múzeumba 
érkezünk, majd a Vá-
rosháza díszterme és 
a Móra Ferenc Em-
lékház megtekintése és 
főtéri séta lesz a progra-
munk.

Mórahalmon az Ezer 
év parkjába látogatunk 
el, múzeumi szakveze-
téssel. A kéthektáros 

szabadtéri kiállítóhely a történelmi Magyarország építészeti szimbó-
lumait, történeti emlékeit foglalja magába 1:25-ös méretarányú ma-
kettek formájában. Templomok, várak, paloták valamint kastélyok és 
műemlékek várnak élő közelségben a régi idők emlékeivel. A három-
fogásos ebédet a Platán Panzió 4-es vendéglőben fogyasztjuk el.

Ebéd után a Kiskundorozsma Tájházzal és néhány köztéri alkotás-
sal ismerkedünk meg.

Kellő számú jelentkező esetén a 48 fős autóbusz 6 óra 25 perckor 
indul a városházától, és kifelé haladva, a helyi járatú autóbuszmegál-
lókban megállva, Jászberényen át utazunk Kiskunfélegyházára.

A visszaérkezés várható időpontja: 21 óra.

gyezvén, hogy az építéshez szükséges építési anyagot elsőrendű minőségben 
a vállalkozó köteles adni.

A pályázati feltételek, a szerződés-tervezet, az ajánlati minta és a 
költségszámítás a magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetősége 
pályafentartási osztályában (II. oszt.) 3 korona lefizetése mellett, a hivata-
los órák alatt délelőtt 8-tól délután 2 óráig bármikor beszerezhetők, vagy 
írásbeli megkeresés mellett a megfelelő bélyegjegyek előzetes megküzdésé 
után, királyi postán is megkaphatók. Az építmény tervei a pályafentartási 
osztálynál megtekinthetők. Ugyancsak az említett hivatalnál megtekint-
hetők: a munkák es szállítások kiadására vonatkozó feltétfüzet általános 
határozatai, az államvasutak vonalain elállítandó épületek leirasa es fel-
tétfüzetek részletes határozatai is, melyek a magyar királyi államvasutak 
igazgatóságának budapesti nyomtatványtárából megszerezhetők.

Az ajánlatot egykoronás magyar okmánybélyeggel, az ajánlat mellék-
leteit, úgymint pályázati feltételek, szerződéstervezet es költségszámítást 
pedig ívenkint 30 filléres magyar okmánybélyeggel ellátva, lepecsételt bo-
rítékban a következő felirattal:> Ajánlat a 24.100/1908. sz. versenytár-
gyalási hirdetés alapján a magyar királyi államvasutak Jászfényszaru m. 
á. v. rakodóhelyen létesítendő magasépítményék előállítási munkálataira 
< kell benyújtani, vagy postán beküldeni és pedig legkésőbb 1908. évi 
szeptember hó 30-án déli 12 óráig az aradi üzletvezetőség általános osz-
tályának (I. oszt.) főnökéhez (aradi és Csanádi egyesült vasutak palotája, 
1. emelet, 13. ajtószám).

Az ajánlatok a benyújtásra kitűzött határidő leteltével a magyar ki-
rályi államvasutak aradi üzletvezetősége I. osztályában azonnal felbon-
tatnak, mely alkalommal az ajánlattevők vagy azok igazolt képviselői is 
jelen lehetnek. Az ajánlatok benyújtását megelőző napon, vagyis 1908. 
évi szeptember 29-én déli 12 óráig a pályázóknak 1000, azaz egyezer 
korona bánatpénzt kell a magyar királyi államvasutak aradi üzletveze-
tőségének gyüjtőpénztáránál, hivatkozással a hirdetett versenytárgyalás 
számára, akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas értékpapírok-
ban letenni… Olyan ajánlattevők, kik a pályázat tárgyát képező munkák 
teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek ajánlataikban ily 
képesítéssel bíró megbízottat megnevezni és annak képesítését igazolni.

Aradon, 1908 szeptember hóban Az aradi üzletvezetőség.” – Idézve az 
Ország-Világ képes hetilap XXIX. évfolyam Budapest, 1908. szeptem-
ber 20. 38. számából. 

Tóth Tibor

Költségek
Múzeumi belépők 1 főre: 2.500 Ft Mórahalmon, 70 éven felüliek-

nek is fizetni kell, így a legolcsóbb a csoportos belépő és szakvezetési 
díj. Ebéd költsége: 3.500 Ft, ital nélkül. Az autóbusz költség az ak-
tuális üzemanyagártól függően maximum 5.000 Ft, melyet az utazás 
alkalmával kell befizetni. 

A kirándulásra jelentkezni augusztus 14-ig, illetve az ülőhelyek 
mértékéig lehet. A jelentkezők személyesen a Városi Értéktárban Tóth 
Tibornál, 6000 Ft előleg befizetésével biztosíthatják a kirándulá-
son való részvételüket.

Helyet foglalhatnak e-mailben: tothtibor5193@gmail.com vagy 
+36/30-337-3336 mobilszámon.

Tóth Tibor · Fotó: Tájház Kiskundorozsma

Mit rejt a ládafia?
Állattenyésztési nap Jászfényszarun

Őseink nyomában – FÉBE kirándulás

Lénárt Balázs évi 18-as átlagú anyakocájával

A fogat a rk. templom keleti oldalán, a mai buszmegálló környékén áll.
A kép felirata szerint Menyhárt Antal és Bartus Joakhim I. díjas kancái
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság az első félév zárása-
ként 2022. július 2-án galériabuszt indított Edelénybe. A tavaszi 
szemeszterben a Bedekovich Galéria művészeti kurzus keretében 
15 műhelyprogram (kiállítások, bemutatók, témanap, témahét) 
valósult meg.

Miért éppen Edelény? Több szállal is köthető a népfőiskola idei 
programjaihoz, főként a képzőművészet, az Art Paris tábor kapcsán. 
Az Edelényi kastélysziget Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. 
Hazánk egyik legnagyobb barokk kastélya rokokó falképsorozatáról 
lett híres. A kastélyt egy francia báró, Jean-François L’Huillier kezd-
te el építtetni 1716-ban, azonban kastélya építésének befejezését már 
nem élhette meg, így felesége, Marie-Madeleine de Saint-Croix fejez-
te be 1730-ban. A legjelentősebb, máig is fennmaradt átalakításokat 
Ludmilla és Esterházy István idején végezték. Lieb Ferencet bízták 
meg hat szoba kifestésével, ekkor készültek el az összefüggő rokokó 
falképek.

Bevezetőként a kastélytörténet, családtörténet elevenedik meg a 
mozivásznon. A kisfilm után az érdeklődők megtekinthetik a film-
ben szereplő festett termeket, a tárlatvezető segítségével pedig érdekes 
információkhoz juthatnak a kastéllyal, a freskókkal, illetve a barokk 
korral kapcsolatban. A túra során nemcsak az iglói vándorfestő által 
kifestett hat szobát tekinthetik meg, hanem a kápolnát, a dísztermet, 
sőt még „Kis Ferus” Facebook-profilját is. Ebéd után a L’Huillier-
Coburg-kastély időszaki, gyűjteményes kiállításait tekintették meg a 
résztvevők: Pannók, Térképek, Csernus Tibor párizsi műterme, Egy 
szoknya egy nadrág. Ez utóbbi kiállításon Hamza D. Ákos nevével is 
találkoztak a figyelmes látogatók. A részvétel díja a belépőket, az ebé-
det fedezte, az utazási költséget a népfőiskolai társaság finanszírozza.

A galériabusz programot ajánlották a Hamza Gyűjtemény és Jász 
Galéria baráti körének és az Art Paris tábor jászfényszarui résztvevői-
nek is családi, vagy nagyszülő-unoka programként. Kovács Béla

Eszmecserére hívta Jász-Nagykun-Szolnok megye országgyűlési 
képviselőit, polgármestereit és civil szervezeteit a Contact Mentál-
higiénés Konzultációs Szolgálat.

Szolnokon, az eseményen részt vett Szalay-Bobrovniczky Vince, a 
Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára, valamint dr. Berkó Attila kormánymegbízott és Hubai 
Imre megyei közgyűlési elnök is. A megyében több civil fórumot is 
tartottak, Szolnok után Mezőtúron, Karcagon és Jászapátiban is – 
ide kapott meghívást a népfőiskolai társaság is –, ahol közös gondol-
kodásra, eszmecserére hívták a vendégeket, hogy informálódjanak, kö-
zösséget építsenek, a felmerülő problémákra megoldásokat keressenek.

A megyei közösségi szolgáltató központ szervezésében különböző 
helyszíneken megtartott civil fórumok célja az aktuális információk 
átadásán túl az volt, hogy interaktív formában közelebbről megismer-
kedjenek a helyben működő szervezetekkel.

Szalay-Bobrovniczky Vince beszélt arról is, hogy a NEA (Nemzeti 
Együttműködési Alap) forrásai az elmúlt években folyamatosan bő-
vültek, míg 2014-ben 3,38 milliárd forintra lehetett pályázni, addig 
2022-ben már megközelítőleg 11 milliárd forint a keretösszeg. A 
helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy a személyi jövedelem-
adónak az az egy százaléka, amelyet civil szervezeteknek adhatnak az 
adózók, de nem rendelkeznek róla, automatikusan a NEA-ba kerül, és 
a pénzt a civil szervezetek támogatására fordítják. Megnyíltak azóta a 
NEA civil szervezetek adományok után igényelhető normatív támo-
gatására kiírt pályázatai is.

A helyettes államtitkár azt is vázolta, a megye bőségesen tudott a 
különböző civil pályázatokon szerezhető forrásokból profitálni. A 
Nemzeti Együttműködési Alapból legutóbb összesen 38 millió forint, 
a Városi Civil Alapból 40 millió forint, a Falusi Civil Alapból pedig 43 
millió forint jutott a megyébe, ami az itteni civil életet számottevően 
fellendíthette. A NEA pályázatokat továbbra is menedzselik, október 
elejére várható az új kiírás. Jövőre pedig év elején 2023-as forrásokhoz 
jóval hamarabb, már február végén, március elején hozzájuthatnak. 

A civil szervezeteknek érdemes figyelniük nemcsak a Bethlen Gábor 
Alapkezelő pályázati kiírásait, hanem az EMET (Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő) hirdetményeit is, sőt, minden egyéb minisztériumnál 
is érdemes a lehetőségeket figyelni!

Kovács Béláné Pető Magdolna

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 18-án, a Múzeumok, Galériák éjjel-nappal Jászberényben 

programsorozat második helyszínén, a Hamza Múzeumban délután 
3 órától lehettünk részesei Utasi Hajnalka költő, meseíró és párja 
„Irodalmi est a Hamzákkal” előadásán. Egy felejthetetlen délutánt 
töltöttünk együtt, amikor nem találtunk szavakat.

Hamza Lehel Mária 1924-től Párizsba költözött családjával: elsőként 
francia lapok közölték divatrajzait. Itt kötött házasságot Hamza De-
zső Ákos festőművésszel, akivel 1935-ben visszatért Magyarországra, s 
folytatta divattervezői munkáját. Mint újságíró részt vett a legnagyobb 
divatbemutatókon, s tapasztalataival, továbbfejlesztett modelljeivel 
alakította a brazíliai divatot. Az Újságírói Szindikátus tagjaként „Női 
szemmel” c. rovatot indított a dél-amerikai Magyar Hírlapban, amiért 
kitüntetésben is részesült. A Hamza Múzeum Alapítvány 1997-ben 
„Női szemmel” címen adta ki válogatott publicisztikai írásait. Ebből 
hallhattunk részleteket.

KORHATÁRTALAN AKADÉMIA
A népfőiskola 2018. július 1-től hirdette meg hagyományos és in-

novatív programjait, a „Korhatártalan Akadémia – Bedekovich ha-
gyományok és innováció Jászfényszarun és térségében” című pro-
jekt keretében. A projekt fenntartási jelentések tárgyidőszaka: 2020. 
06. 25. – 2022. 06. 24, így elkészítettük és beadtuk a záró projekt-
fenntartói jelentést is. A GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosító 
számú projekt a KORHATÁRTALAN AKADÉMIA gazdag program-
sorozattal zajlott. DIGIT modul keretében: négyszintű térítésmentes 
informatikai képzést hirdetett „Átkelni a digitális szakadékon” címmel 
összesen 440 órában. kiállításokat szerveztünk, kiadványokat jelen-
tettünk meg. A Család modul keretében baba-mama programokat 
és szenior programokat szerveztünk. A Játék-Tér-Zene programelem 
keretében 28 program – előadások, közösségi, egészségfejlesztő és csa-
ládi programok, múzeumpedagógiai programok, kézműves játszóház, 
ének, tánc, játék, alkotás és kiállítás, generációk találkozása valósultak 
meg. E projektben a népfőiskola 3 alkalommal közönségtalálkozót 
szervezett, ahol Endrei Judit volt vendégünk. Az együttműködő szer-
vezetek, intézmények bevonásával partnerségi találkozók és hagyomá-
nyos nagy rendezvények – Könyvbemutató, Erzsébet-napi kiállítás, 
Adventi Kávéház, Akadémiai diplomák átadása – valósultak meg. Elé-
gedetten tekintünk vissza erre az időszakra.

BEDEKOVICH GALÉRIABUSZ
A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igaz-

gatósága 2022. augusztus 30-án (kedden) szakmai utat szervez Gyu-
lára, közösségépítő kultúránk program részeként a közösségek részére, 
amelyben partnere a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság.

Tervezett program
10:00-12:45-ig: Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont
 állandó kiállításának megtekintése és
 a gyulai vár látogatása
12.45-13.45 Ebéd a Rondella Teraszán
13.45-14.00 Szabadidő
14.00-15.00 A Viharsarok Táncszínház előadása*
 a Stefánia-szárny báltermében
15.00-15.30 Szabadidő, Kastély toronylátogatás (80 lépcsőfok), 

Ajándékbolt, Kastély kávézó
15.30-16.00 Hazautazás
A részvétel térítésmentes, de regisztráció köteles. Regisztrálni csak 

írásban lehetséges, a kért adatok megadásával. Kérjük, a meghirdetés-
sel kapcsolatban figyeljék a népfőiskola közösségi oldalait, híreit. Az 
újabb jelentkezőket már csak a várólistán tudjuk jegyezni – köszön-
jük az érdeklődést. Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken: tel.: 
+36-30/579-0164, email: bedekovich@gmail.com

Bedekovich galériabusz

Fókuszban a civil ügyek

Népfőiskolai hírek
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PETŐFI 200
A Petőfi 200 emlékév tematikájába illeszkedő közösségi programo-

kat indított útjára a népfőiskola – 2022. márciusában a Tibor Ernő 
Galéria (TEG) tagsága mutatta be Nagyváradon a Petőfi 200 tárlatát, 
az eddig elkészült Petőfihez köthető alkotásokból – ezt a tárlatot és a 
TEG tagságát hívta meg a népfőiskola magyarországi bemutatkozásra 
is. A kiállítás Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi Házban kerül 
bemutatásra. A velünk élő Petőfi rajz- és fotópályázat meghirdetéséről 
bővebben későbbi lapszámban adunk tájékoztatást.

Kovács Béláné Pető Magdolna

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2022. június 
14-én tartotta meg ünnepélyes keretek között a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Értéknapot, melyen a megyei értékek bemutatása 
között számos plenáris előadásban tájékoztatták a hallgatóságot a 
legújabb értékfeltárásokról, jó példákról, valamint a megyei új ér-
téktári elemekről. Elsőnek Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Értéknapot.

„A települési, a megyei és országos értékeink, valamint a már elismert 
hungarikumaink a magyarság szellemi, tárgyi, természeti örökségének 
legjavát képviselik, de valamennyi érték magában hordozza a verej-
tékes munka gyümölcsét, hitünket, tenni akarásunkat a magyarság 
és szűkebb közösségeink, tárgyi és szellemi kultúrájának megtartása 
érdekében” – kezdte beszédét Hubai Imre. Elmondta, már 81 megyei 
értékre lehetünk büszkék. A szakemberek immár harmadik alkalom-
mal találkozhattak ilyen formában, és ismerkedhettek meg az értéktár 
bizottságának munkájával.

Az első előadásban Kovács Béláné Pető Magdolna, a jászfényszarui 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke arról beszélt, hogyan 

menedzseljünk értéket. 
Sikeres munkájuk eredmé-
nyeképp az elmúlt évben 
id. Bedekovich Lőrinc 
munkássága, hagyatéka be-
került a megyei értéktárba, 
mindemellett számos jó 
példát mutatott be népfőis-
kolai tevékenységükről.

Tapasztó Ildikó, Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és 
Sport Osztályának vezetője előadásában Szolnok város értékeire fó-
kuszált, bemutatta Szolnok város kulturális koncepciójának központi 
elemeit, valamint az újonnan létrehozott szolnoki értéktár honlapot.

Rónyai László, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója egy 
értékkörképre hívta a résztvevőket. Az Értékkörkép című kiadványból 
mutatott be jó gyakorlatokat Baranya, Békés, Bács-Kiskun, Hajdú-Bi-
har, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megyei értékfeltáró tevékenységekről.

Nagy István Péter főhadnagy pedig a díszteremben berendezett 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítása mellett a Szolnoki 
Hadkiegészítési Szakgyűjteményt is bemutatta. Ebéddel, a megyei ér-
téktárban szereplő ételekkel zárták a konferenciát.

Az eseményen, melynek fókuszában ezúttal Szolnok város értékei 
álltak, kihirdették a Magyarság Kicsi Nagykövete verseny megyei 
döntőjének eredményeit. A verseny célja segíteni a diákok önfejlesz-
tését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását, hogy sikerélményre 
és elismerésre tegyenek szert, 10-12 éves, 4-6. osztályos diákok mér-
ték össze a tudásukat műveltségi, kreatív és kincskereső feladatokkal 
színesített versenyen. Az eseményen a nagyköveteknek, attaséknak a 
díjakat Gaal Gergely, a program országos főmentora, Strack Mária, 
főszervező, Gyarmati Robin zsűritag, szakmai koordinátor és Hubai 
Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a program megyei fővédnöke, vala-
mint Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke adták át. 

Kovács Béla Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Kép: Internet, JNSZM Önkormányzat közösségi oldala

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
értéknap

A magyarországi sokszínű népfőiskolai kapcsolatok időről időre 
megújulnak, főként, ha ehhez jó együttműködő partner és finan-
szírozás is társul. BRIDGES, HIDAK konzorcium projektben a 
dán nonprofit szervezet tanulmánylátogatását az Európai Unió 
Erasmus+ programjának dán nemzeti ügynöksége támogatta, 
melynek keretében a dániai INTERFOLK szervezet tagjai magyar-
országi tartózkodásuk során Jászfényszarura is ellátogattak.

A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség partnere, a dán 
INTERFOLK* Institute for Civil Society 7 fős delegációja** egy 
ERASMUS+ Mobility projekt HIDAK – a társadalmi befogadás 
elősegítése a részvételi kultúrával – program keretében látogatott Ma-
gyarországra, ötnapos tanulmányútra, többek között Jászfényszarura 
is. Útjuk Budapest, Szentendre, Tata, Kistarcsa, Jászfényszaru, Veres-
egyház, Gödöllő egy-egy szervezetét, nevezetességeit érintette. A de-
legáció kísérője Labbancz Marianna volt, aki a projekt magyarországi 
partnerének szakmai vezetője.

A dán partner népfőiskolánkat is felkérte a különböző kulturális, 
társadalmi kohéziót és a befogadást segítő tevékenységek/projektek 
bemutatására. A Bedekovich Népfőiskola részéről egy (angol nyel-
vű) prezentáció segítségével számoltunk be sokszínű közművelődési, 
kulturális, közösségszervező tevékenységéről, középpontba állítva a 
legutóbb megvalósult Korhatártalan Akadémia uniós projektjét, az 
értékőrzést, értékfelmutatást.

Előadásunkban kiemeltük a kisgyermekesek, idősek, vállalkozásu-
kat tervező nők, álláskeresők, romák stb. (a hátrányos helyzetűek) 
célcsoportjára irányuló fejlesztő és segítő programjainkat, valamint az 
önkéntesség népszerűsítéséről szólóakat. Dán vendégeink különösen 
érdeklődéssel hallgatták a beszámolót az idősek digitális fejlesztéséről, 
a fiatalok képességfejlesztő művészeti programjairól, az értékfeltáró te-
vékenységekről, valamint a sokszínű együttműködéseinkről, kapcsola-
tainkról, hálózatainkról.

A szakmai találkozó során a dán vendégeket a Rimóczi-kastélyban 
fogadtuk, ahol elsőként Kalász-Tóth Mercédesz köszöntötte a vendé-
geket hegedűszóval – Bonchidai muzsikával Erdélyből, majd jászsági 
muzsikával – és bemutatkozott, tájékoztatást adott a népfőiskolához 
való kötődéséről. A prezentációt követően került sor beszélgetésre 
László Cecília, a EUROPE DIRECT Szolnok és Bali István, az 
APURE – Európa Vidékfejlesztő Egyetemeinek Egyesülete vezetőivel. 
Majd bemutattuk élőben is az ART PARIS programot, meglátogat-
tuk a tábort, a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány részéről egy 
kis francia népi játékbemutatóra és néhány játékos csatára is sor került. 
Az ART PARIS tábor szakmai vezetője Farkas Edit múzeumigazgató 
pedig a Hamza házaspár életútját és az alapítvány szakmai tevékeny-
ségét ismertette, kiemelve a több éves együttműködést a Bedekovich 
népfőiskolával.

A program folytatásaként dr. Farkas Kristóf Vince rövid várostör-
téneti sétára invitálta a vendégeket, majd a városháza dísztermében 
Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestere köszöntötte 
a dán delegációt. A program zárásaként a Szent Erzsébet Közösségi 
Házban mutattuk be a Penczner Pál tárlatot és az ÉLETTÉR-KÉP 
2022 A VÍZ című kiállítást. A beszélgetés során vendégeink el-
mondták, hogy mennyire megragadta őket a népfőiskolánk sokszínű

(folytatás a 12. oldalon)

Népfőiskolai vendégek Dániából
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(folytatás a 11. oldalról)
tevékenysége, bár rövid volt az itt töltött idő, számtalan inspirációt 
kaptak, jó gyakorlatot láttak Jászfényszarun.

A dán kollégák azzal a szándékkal köszöntek el tőlünk, házigazdák-
tól, hogy a fellelt kapcsolódási pontok alapján kialakítjuk együttmű-
ködésünket.

Köszönjük a népfőiskolánk tagjainak, együttműködőinek, a prog-
ramba bekapcsolódóaknak, hogy a dán vendégek fogadására mind-
annyian angol nyelvű bemutatkozással, ismertetőkkel készültek. A 
fotókat Pető István készítette.

*Az INTERFOLK egy nonprofit szervezet és magán kutatóintézet, a 
művészetek és a kultúra területén tevékenykedik, s olyan személyeken ala-
pul, akik érdeklődnek a felnőttoktatás északi, grundtvigi hagyománya, 
valamint a szélesebb körű európai pedagógiai hagyományai iránt.

**A delegációt az INTERFOLK koordinálja a Det Frivillige 
Kulturelle Samrad, DFKS közreműködésével, tagjai, akik a delegáció-
ban is jelen voltak, az alábbi területek képviselői: Dán Művészeti Társasá-
gok Szövetsége, Dán Helytörténeti Szövetség, Dán Filmklubok Szövetsége, 
Kulturális Központok Európai Hálózatának tagjaként a Dán Kulturális 
Központok Szövetsége, Dánia Kulturális Tanácsa, Dán gyermek- és ifjú-
sági Filmklubok, Dán Színházi Szövetség.

DFKS – Det Frivillige Kulturelle Samrad (önkéntes nemzeti kulturális 
egyesületek közös tanácsa) 2015 májusában alakult. A DFKS erősíteni 
kívánja a terület láthatóságát, fejlesztési munkát kezdeményez, tanfolya-
mokat és továbbképzést kínál, valamint dokumentációt és statisztikákat 
nyújt a területen.

A nemzeti egyesületek helyi tagjai olyan egyesületek, ahol önkéntesek 
közvetítenek, szerveznek, hoznak létre kereteket a művészeti, kulturális te-
vékenységek, valamint a kulturális örökség terén; ugyanakkor a tevékeny-
ségek szereplői mindig szakma személyei, mint pl. a színészek, művészek és 
zenészek, valamint kulturális kutatókból, történészekből állnak.

Az önkéntes kulturális szervezetek az ország számos művészeti és kultu-
rális szolgáltatását szervezik a lakosság nagy rétegeinek javára – és talán 
a gyéren lakott területeken élők örömére, ahol egyébként nem lenne sok 
lehetőség a művészettel és a kultúrával kapcsolatos tapasztalatszerzésre.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében, a 
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársai 
közreműködésével és az Európa Direct Szolnok 
támogatásával képességfejlesztő alkotótáborban 
vehettek részt öt napon át a jászfényszarui kötő-
désű, főként általános iskolás gyerekek. Helyszín 
Jászfényszarun a városközpontban a felújított Régi 
Parókia és szabadtéri közösségi terei voltak. Az 
ötletesebbnél ötletesebb és változatos programokban bővelkedő 
táborban a résztvevők virtuálisan megismerkedhettek Franciaor-
szággal, Párizs nevezetes épületeivel.

A hét témája az „Art Paris” – a Hamza-házaspár életében fon-
tos állomás Párizs, hiszen ott ismerkedtek meg és házasodtak össze 
1933-ban, ezért erről a helyszínről, az itt készült alkotásokból válo-
gattak a szervezők. Az első napon a heti program, napirend, napo-
si beosztás mellett már az útlevelek készültek – az Eiffel toronynál 
egy párizsi alkalmi fotós fényképezett. Majd térképen és kisfilmeken 
Franciaországgal, nevezetességekkel, majd lenyűgöző barlangrajzok-
kal ismerkedtek a táborozók, amelyeket a legprofibbak készítettek 
még 15000 – 27000 évvel ezelőtt. A régi rajzok meglehetősen fejlett 
technikával készültek, jó a térhatás, láthatók a mozgásábrázolások is. 
A Lascaux-barlang állatfigurái is megelevenedhettek az ifjú művészek 
rajzain, akik megtapasztalták, hogy nem is olyan egyszerű az őskori 
művészek nyomdokain járni. Majd Marseille felé utazva, a Földközi-
tenger partvidékén, a Cosquer-barlangba merülve (a barlang bejárata 
37 méterrel tengerszint alatt van), minden eszközt, újra hasznosítható 
anyagot számba véve még az i. e. 27000-ből származó kézlenyomatok 
mintájára elkészültek a jelenkori nyomatok is.

Ha kedd, akkor Párizs! A város, az ikonikus látványosságai, mint 
az Eiffel-torony vagy a Diadalív mellett, több mint 150 múzeummal 
büszkélkedhet. A Paris museum pass-szal (múzeumbérlettel) virtuáli-
san járva: Pompidou Központ, d’Orsay Múzeum, a Rodin Múzeum 
kertjében a képekről már ismert szobrok köszöntötték a látogatót. A 
szépséges Musée de Cluny, Museé Marmottan Monet, Petit Palais, 
Musée de l’Orangerie-ben Monet tavirózsa sorozatait tekinthették 
meg, majd a Hadtörténeti Múzeum – Napoleon sírja a hatalmas szar-
kofág, Montmartre-i séta és a kihagyhatatlan Louvre Múzeum, ahol 
Párizs legrangosabb, a világ egyik leghíresebb művészeti gyűjteménye 
található. Számtalan különleges múzeumban „jártak” az ifjú művész-
palánták, és a Hamza házaspár párizsi életébe nyertek bepillantást. 
Majd Leonardo da Vinci és Hamza D. Ákos után szabadon, újragon-
dolva Mona Lisa mosolya is életre kelt. Az alkotások után a francia 
népi játékoké volt a főszerep a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapít-
vány és a Europe Direct Szolnok jóvoltából. Délután pedig az ovis 
táboros fiatalok ismerkedtek a játékokkal, majd egy nemzetközi fel-
nőtt csoport dán résztvevői látogatták meg a tábort, és eldönthetetlen 
mérkőzéseket játszottak.

Szerdán a hamzás körökben oly népszerű PikTúra következett, 
pasztellalkotások készültek a reggeli fényben a promenádon, a Szaj-
na partján, az Eiffel toronnyal – a főtér hűs árnyában a szökőkutak 
mögött mindenki meglátta és megörökítette az „öreg hölgyet”. Késő 
délelőtt már a Citén járva a Notre Dame történetével ismerkedtek 
a gyerekek, majd makettet és rózsaablakokat készítettek. A Notre 
Dame vízköpői, a gargoyle történetek elvarázsolták az újdonsült 
szobrászokat – láthatóvá is tették a fantáziájukban megjelent figurákat 
– gargoyle papírmasé készítéséhez kezdtek. Az alkotói szabadságnak 
nem volt határa – egy-egy szabadtéri játék is frissítette a szellemet.

Csütörtökön már a divat fővárosában kalandoztak – Hamza Lehel 
Mária divatrajzai adták a mintát a papír öltöztetőbabák készítéséhez, 
a toalett összeállításához, és Hamza D. Ákos tollrajzaiban is gyönyör-
ködhettek az alkotók. Mindeközben a JNSZM Kormányhivatal Jász-
berényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya munkatársa tartott 
helyszíni ellenőrzést, aki mindent rendben talált. A forró nyári délután 
(és forró hangulat) enyhítésére – a helyi tanuszodában – a „Francia 
Riviérán a Côte d‘Azur 40 km hosszú plázsa” várta a csoportot.

ART PARIS alkotó tábor
Jászfényszarun
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A gargoyle kifestése már péntekre maradt, szerencsére a kánikula jó-
tékony hatására megbízhatóan száradtak a vízköpők. Jutott idő ismét 
egy kis barangolásra – kisfilmet nézett a csoport Matisse-ról. Pénteken 
a gondolatok színe Matisse nyomán kollázsok készültek. A színek, 
vonalak ritmusára érdemes visszatérni, június 30-tól október 16-ig 
a Szépművészeti Múzeumban látható a párizsi Centre Pompidou – 
Musée National d’art Moderne remekműveire épülő kiállítás, amely 
Matisse első tárlata Magyarországon. Délután a kiállítás rendezésére 
került sor, az árkádok alatt, szabadtéri tárlaton mutatták be a részt-
vevők a héten készült alkotásaikat, amelyre a családokat, rokonokat, 
ismerősöket hívták meg az alkotók és a szervezők. A családi délutánt 
jó hangulatú beszélgetés, értékelés zárta, a büfé kínálatát szülői, nagy-
szülői hozzájárulás is gazdagította. A résztvevők elismerő (állomáso-
kon pecsételt) útlevelet, fotókat kaptak, majd a kiállításukat bontva az 
alkotásokkal távoztak.

Akik nélkül nem valósulhatott volna meg a felejthetetlen alkotó-
tábor: Farkas Edit (grafikus, művelődésszervező, könyvtáros, a Ham-
za Múzeum igazgatója), Sósné Csernus-Molnár Erika (a Hamza Mú-
zeum kreatív munkatársa), Sós Nikolett és Dobai Viktória (egyetemi 
hallgató ELTE), önkéntesek, Kovács Béla, Kovács Béláné Pető Mag-
dolna. Sokan segítették még a megvalósítást, a teljesség igénye nélkül: 
GAMESZ munkatársai hűtőszekrény, paravánok szállítása, Németh 
András, Réz Bertold az informatikai, technikai feltételek (tv) biz-
tosítása, Illés Péter (projektiroda vezetője) nyomtatás lehetőségének 
biztosítása. László Cecília EURÓPA DIRECT Szolnok a Tesz-Vesz 
Ifjúsági és Gyermekalapítvány bevonása a francia népi játékokkal, 
Bali István, a Magyar-Francia Baráti Társaság – Jászkun-Picard fran-
cia-magyar baráti kör – elnöke, Pető István a nyílt napok fotózása. Az 
ebédet az Innoven Kft. biztosította, a tízórai és uzsonna étkei, gyü-
mölcsei a Cserháti Diszkontban kerültek beszerzésre, a fürdés térítés-
mentes lehetőségét Jászfényszaru Város Önkormányzata biztosította.

Támogatók voltak: EURÓPA DIRECT Szolnok, Nemzeti Kulturá-
lis Alap, Jászfényszaru város Önkormányzata.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság drámapedagógiai 
műhelye 1998 óta, 24 éve szervezi meg tematikus komplex mű-
vészeti alkotótáborát és módszertani előadásokat. Minden évben 
önkormányzati pályázati források bevonásával és szülői befizetések-
kel finanszírozták a programokat. Az utóbbi 10 évben a TÁMOP és 
GINOP konstrukciókra és a NKA-hoz beadott pályázataik támoga-
tásaival kiegészítve – így a szülői befizetések csökkentésével – tudták 
megvalósítani a nyári alkotó táborokat. A műhely első 15 évében a 
társművészetek mellett főként a drámajáték kapott hangsúlyt, ezt kö-
vetően vált komplex alkotó műhellyé a közösség. A hangsúly a nyári 
kikapcsolódás mellett az értékteremtésen, alkotóművészeten és folya-
matos műhelymunkán van, a program kiváló szakmai partnerek bevo-
násával valósul meg. Kovács Béláné Pető Magdolna

Szokták emlegetni, hogy a nagymamák nagyon jól főznek, sütnek, 
amit én is megtapasztaltam gyerekként Dobák mamámnál. Külön ér-
dekessége az ő tudásuknak, hogy nem szakácskönyvet lapozgatnak, 
nem ilyenekre támaszkodnak, még talán konyhai mérlegük sincs, 
hogy kimérjék a leves, pörkölt vagy más étel összetevőit. Nem kell 
nekik ilyen segédlet, mert fejből, tapasztalatból tudják, hogyan készül-
jön a finomság. Én is ezt láttam nagymamámtól, aki ezekbe a konyhai 
előkészületekbe gyakran be is vont, hogy átadja tudását, lássam, mi és 
hogyan készül. Ha kedvem tartja, ma is gyakran fogom a fakanalat, és 
bár van kicsi mérlegem, azt nem szoktam elővenni.

Bevallom, édesszájú vagyok, a süteményeket, réteseket nagyon szere-
tem. Tudta ezt nagymama, ha iskolai szünetekben nála voltam, sokszor 
sütött rétest. Sokfélét: túrósat, almásat, káposztást, mákosat, diósat. 
De a legkülönlegesebbek nekem nem is ezek voltak, hanem a kelte-
tett rétes, ő így hívta ezt a fajtát. Így készítette: a finoman, óvatosan 
kinyújtott rétestésztát olvasztott, meleg házizsírral vékonyan bekente, 
megszórta kristálycukorral és a felvert tojásokat szépen szétterítette a 
réteslapon. Összetekerés, keltetés és sütés következett. Felszeletelve 

már maga a látvány is mesés volt: kívül aranysárga, belül fehér-sárga, 
édeskés, omlós rétegek. Amíg sültek a rétesek, jöhetett a táskaleves 
tésztája, ennek nyújtásába vont be engem is. Nagyon egyszerű volt 
készíteni: a kinyújtott réteslap meg lett kenve vékonyan meleg, olvasz-
tott házi zsírral, pici só rá és összetekerés. Majd felszeletelés akkora 
darabokra, mint két gyufásdoboz egymás mellett. Egy egyszerű, de 
nagyszerű leves készült ezekkel a táskákkal, vékony rántással. Nagyon 
finom volt, sajnos nagymama halála óta nem ettem ilyet.

A disznótorokról sok mindent tudunk, gyerekként szinte minden 
munkába, folyamatba bevontak, de letöbbször a zsírszalonna felkoc-
kázása és a zsírsütés volt az én feladatom. Hideg, fagyos időben sem 
fáztam a katlan melege mellett, fogtam a nagy fakanalat, kevergettem, 
és figyeltem, mikor sül ki a zsír, és lesz a tepertő aranysárga. A sok fi-
nomság közül csak a tenyérnyi méretű tüttyüst említem, készült belőle 
májas és véres is, a hurkatöltelék félretett részéből. Ma már talán ez is 
elfeledett lett, pedig az a hashártya darab, amibe bebugyolálták a töl-
telékeket, még finomabbá tette sütéskor, ugyanis a hashártya apró zsír-
cseppjei belesültek a töltelékbe, és egészen különleges ízt adtak nekik. 
És ha már disznótor, akkor vajon emlékszünk-e még arra a régi ízre, 
hangulatra és vacsorára télvíz idején, amikor a sózott, érett szalon-
nát kitettük a hóra, hogy egy kicsit átfagyjon? Közben a héjában főtt 
krumplit hámoztuk, felkockáztuk a tányéron, aztán mellé szeleteltük 
a szalonnakatonákat. Gőzölgött a forró krumpli a jéghideg szalonna 
mellett, és díszítette a tányért a sok lilahagyma csík is, amíg el nem 
fogyott mind. Dr. Palla Gábor

Ézsiás János Jászfényszarun született, 
gépészmérnöki tanulmányait befejezve a 
jászfényszarui Béke Mg. Termelőszövetkezet-
ben a szakmájában helyezkedett el. Később 
Putnokra került, majd mérnöktanárként dol-
gozott. Az Északi Agrárszakképzési Centrum 
Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és 
Szakképző Iskola tanáraként vonult nyug-
díjba.

2022. június 3-án a pedagógusnap alkal-
mából nyolcan vehették át, köztük Ézsiás 

János a Serényi-emlékérmet, az iskolában eltöltött 33 tanév alatt 
végzett kimagasló munkájáért.

Pető Anita, városunk lakója, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
dolgozója az egészségügyben eltöltött 30 éves munkája kapcsán júni-
us 21-én az igazgatóság elismerésében részesült.

A magyar egészségügy napja alkalmából június 29-én Pusztamonos-
tor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Kardos Ve-
ronika polgármester köszöntötte az egészségügy dolgozóit, a község 
védőnőjét és dr. Dajkó György címzetes fő-
orvost, a jászfényszarui születésű háziorvost, 
aki a kitüntető címet egy évvel korábban, a 
településen végzett több mint négy évtizedes 
odaadó és áldozatos munkájának elismerése-
ként érdemelte ki.

Jászberényben, a Déryné Rendezvényházban 
június 28-án a Semmelweis-nap és az Ápo-
lók Napja alkalmából elismeréseket adtak át 
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház dolgo-
zóinak. Az eseményen jelen volt dr. Rétvári 
Bence, a Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára és Pócs János, a Jászság országgyű-
lési képviselője. A kitüntetettek között három 
Jászfényszarun lakott vagy itt lakó egészségügyi dolgozó is szerepelt. 

Kitartó és lelkiismeretes munkája elismeréseként Semmelweis-napi 
emlékérmet (Sisa Balázs tervezte alkotást) 11 fő kapott, köztük Do-
bák Lúcia és Sas Erika.

Dr. Csiki Zoltán többek között Jávorcsik Józsefnénak főigazgatói 
elismerést adott át.

Az olvasók nevében a kitüntetésben, elismerésben részesülteknek 
gratulálunk! Tóth Tibor

Mesél a múlt – Ételek 2. rész

Elismerésben részesültek

Ézsiás János

Dr. Dajkó György 
(2021. évi felvétel)
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Tudod, hogyan repülj vissza 40 évet az időben néhány órára? Egy-
szerű.

Végy egy maroknyi lelkes csapatot, akikkel 40 évvel ezelőtt együtt 
ballagtál el az általános iskoládból, és töltsetek el egy estét. 

2022. június 11-én időutazott az 1982-ben végzett évfolyam!
Osztályfőnökeink, akiket innen is szeretettel üdvözlünk: Berényi 

Ferenc (a osztály), Berényi Ferencné (b osztály), Ézsiás Istvánné (c 
osztály). 

Köszönjük gondoskodó támogatásukat, és az akkori önmagunk sze-
rint ok nélkül elhangzott dorgáló szavaikat!

Izsákiné Ézsiás Magdolna
(egykori ’c’ osztályos tanuló)

40 éves találkozó margójára

Mesetábortól a Virgoncig – 24 év, 25 tábor 3. rész
Aztán jött Egervár és a végére a konklúzió, hogy művészetek nélkül 

lehet élni, de nem érdemes. Ennek a tábornak két extrája is sikeredett, 
egyiket adtuk, a másikat kaptuk. A zalaegerszegi éppen Aquapalace 
néven működő fürdőkomplexumot csak akkor, csak nekünk sikerült 
egy éjszakára kibérelni. Ennek előzménye volt egy Nők Lapja cikk, 
ahol ecsetelték, hogy temérdek színes égő világít a víz alatt és persze 
felett is. Megnéztük! A kapott extra a következő volt: utolsó éjsza-
ka a takarodó szinte elmaradt, hajnalban azért ágyba kerültünk. Mi 
felnőtt nők akkor éppen egy nagy 
hálóban laktunk együtt. Lefekvés 
és elalvás után röviddel sok-sok 
decibellel egy csendben fel- és be-
cipelt erősítőből megszólalt Cipő 
hangja: „Jó reggelt kívánok! Éb-
redni kéne már…” Felébredtünk 
és sok-sok mosolygós gyerekarc 
vett körül minket, akik meg-
tapsoltak bennünket a Republic 
zenéjére. Nekem ez az egyik leg-
szebb jutalom volt.

2009-ben Büszke magyarok 
voltunk Királyrét-Szokolyán. Egy 
„temetőtúrával” kezdtünk… ahol 
nagyjaink sírjait kerestük fel… 
előtte mi szervezők külön… Ez-
zel alapoztunk. Aztán eszembe 
jut az a jelenet, amikor a Hazám, 
hazám, te mindenem… című ári-
ára megilletődve vonultunk be a 
létrehozott „Magyar Házba”, ahol 
egy nagy Magyarország fa gyö-
kereihez elhelyeztük rajzainkat, 
hogy mire vagyunk büszkék. Jó 
volt magyarnak lenni! Felkeres-
tünk Gödön egy fogyatékos otthont is, ahol 1 órás ajándékműsorral 
kedveskedtünk a lakóknak és a dolgozóknak. Szem nem maradt szára-
zon a végén a közös éneklésnél…

A 13. alkalommal Kőszegre indultunk, állatjelmezeket öltöttünk. 
Önismeret-társismeret, első kitekintőnk a határon túlra (Burgenland 
és a Rohonci-tó). A felnőttek egy része itt is kiszorult sátrakba, sőt, két 
helyen kellett laknunk, a nagyok naponta jöttek át, nem kevés plusz 
km-rel a lábukban tértek haza. Pusztafalun Gazdálkodj okosan! volt a 
téma, merülés a banki tudatosságba. Ismét kitekintő, ezúttal Kassára. 
A mesetáborok sorában a 15. jubileumi tábornak ismét Salgóbánya 
adott otthont. A Dobsinai-jégbarlang és a Betléri kastély, a helyi Salgó 
várba felvezetett telihold-túra hangulata máig felejthetetlen. A XXI. 
század elején a komfort zónánkból kilépve sötétben felballagtunk a 
várromhoz, ahonnan elénk tárult a telihold fényénél az éjszakai pano-
ráma. Több száz gyermek, fiatal vett részt többszörös visszatérőként is 
a Bedekovich Népfőiskola keretében megvalósított mesetáborokban. 
Mindvégig élvezhettük a szülők, az önkormányzat, a Jászfényszaruért 
Alapítvány, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány és a Diákönkor-

mányzat támogatását is. Az országos pályázati támogatások mellett 
mindvégig mérhetetlenül nagy és körültekintő előkészítést igényelt a 
szállítmányozás például. Kisakkozni, hogy busszal a vonatig, onnan 
ismét busz, esetleg átszállás másik vonatra, Keletiből a Déli pálya-
udvarra, a kirándulási célpontokhoz való eljutás… a csomagok szál-
lítása… leggyakrabban ez utóbbi ingyenes volt és az ma is. Mindig 
tudtunk eléggé érdekes ötleteket kitalálni ahhoz, hogy sohasem legyen 
unalmas. Pörgés volt, program, élmény, kevés szabadidővel, ez igaz. 

Remélem, hogy elolvassák többen is azok közül ezt a kis visszaemléke-
zést, akik valahai táborozóink voltak, vagy szervezőtársak, és bennük 
is hasonló, de mégis egészen más élmények, érzések idéződnek fel. A 
mi személyiségünk alakulásához biztos, hogy sokat hozzátettek ezek a 
nyolcnapos szolgálatok. Csak remélni merem, hogy valami útravalót 
mi is tudtunk adni. Valamit, ami elgondolkodtathatott, és esetleg más 
megítélést hozott az életben. Más, talán jobb szokások kialakulását. 
Az biztos, hogy a visszajelzésekből az tűnik ki, hogy azok a gyerekek 
barátságosabban, nagyobb elfogadással, sőt szeretettel néznek a hajda-
ni táboros társaikra, akik együtt töltötték a nyolc napokat. Közösen 
játszottak, nem aludtak, pótvacsoráztak, beszélgettek, törték a fejüket 
apróbb csínyeken. Ők kisebb eséllyel tesznek rosszat egymásnak. Sőt. 
Házasság is alapozódott meg, de barátságról többről is tudunk. Ezért 
is érdemes volt ezt eddig csinálni.

2013-tól egy más típusú táborozással folytattuk a megkezdetteket, 
Virgonc néven. A névadó maga Lovászné Török Magdolna volt. Az ő 
vezetésével és továbbra is közös munkával haladtunk tovább, megőriz-
tünk jó gyakorlatokat és újítottunk is. Basa Éva
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Ismét szólt a dal…

Visszatekintés

Július 2-án, szombaton bará-
ti találkozó volt a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban. Igaz, 
most csak szűkebb körű volt 
a rendezvény, de minden cso-
port „kiéhezett” már egy jó kis 
közös éneklésre, beszélgetésre a 
járványhelyzet után. Örültünk, 
hogy ismét találkozunk. Hangos 
énekszótól, jókedvű dalosoktól 
zengett az épület.

A nagy melegben jólesett, 
hogy a kedves házigazdák gon-
doskodtak arról, hogy a nagyterem kellően hűtve legyen. Így is emel-
kedett a benti hőmérséklet a sok-sok énekszótól, zenéléstől és a közös 
énekléstől.

Öt népdalkör vett részt ezen a találkozón:
· Jászkarajenői Dalkör
· Rozmaring Népdalkör Pásztóról
· Jászberényi Kossuth Népdalkör
· Fehér Akác Népdalkör Jászfényszaruról
· és az „újoncnak” számító Csillagvirág Énekkar Jászboldogházáról.

A találkozó kezdetén a köszön-
tő után a földszinti klubterem 
ajtaja mellett a hozzátartozók je-
lenlétében lelepleztük népdalkö-
rünk alapítója,  Keresztesi József 
tanár úr emléktábláját, majd a 
házigazdák közös éneklésre buz-
dították a jelenlévőket. Együtt 
énekeltük el a Jászkunsági gye-
rek vagyok… kezdetű népdalt. 
Ezt követően minden együttes a 
saját műsorát adta elő, majd az 
ebéd előtt ismét együtt szólt a 

dal: A jó magyar pálinkának nincsen párja…
Természetesen ezt be is bizonyították a helybéliek: ebéd előtt megkós-

tolhatta mindenki a híres nedűt. A finom töltött káposzta után, melyet 
Vágó Tibor főzött, rétes volt a desszert, melyet Csécsei Tamás sütött és 
szállított Árokszállásról. Természetes, hogy ennyi finomság és jó műsor 
után ismét dalra fakadt a társaság. Közösen énekeltük a sok-sok szép 
népdalt. Jókedvűen köszöntünk el egymástól. Várjuk a következő közös 
alkalmat, a kedves meghívásokat, ahol ismét a húrok közé csaphat a 
zenekar, és szólhat az ének. Antal Anna · Fotó: Glonczi Rudolf

Véget értek a 2021/2022-es JNSZ Megyei I. osztály küzdelmei, mely 
versenykiírásában felnőtt csapatunk az előkelő 5. helyezést érte el. A 
teljes szezonról kérdezte Kemecsi László vezetőedzőnket a JVSE ME-
DIA munkatársa.

Gratulálok az 5. helyezéshez. Sokat 
lépett előre a csapat a tavalyi ered-
ményhez képest. Hogyan értékeled 
felnőtt csapatunk idei teljesítményét?

K. L.: Köszönöm a csapat nevében 
is a gratulációt. Mindent elmond a 
szereplésünkről, hogy amíg tavaly 
36 pontot szereztünk, az idén 52-t 
sikerült begyűjtenünk - mindezt mi-
nimális személyi változással. Ha a be-
fektetett munkát, a játékosállományt, 
a körülményeket nézem, akkor azt 
kell mondjam, az elért 5. helyezésünk 
reális. Mindvégig kiegyensúlyozot-
tan szerepeltünk, az utolsó hónapot 

leszámítva nem is emlékszem arra a bizonyos hullámvölgyre, amely 
minden csapat életében előfordulhat. Szerencsére egy bő kerettel tud-
tunk nekivágni a küzdelmeknek, ennek előnyeit az utolsó harmadban 
tudtuk igazán kihasználni. Amikor sorra dőltek ki meghatározó játé-
kosaink, a fiataljaink bevetése nélkül nehéz lett volna ellensúlyozni.

Mit gondolsz az idei bajnokságról? Miben volt más a tavalyihoz ké-
pest?

K. L.: Kicsit távolabbról kezdeném ezt a dolgot. Az elmúlt években 
is látszott fiatal csapatunkon, hogy többre érdemes, mint az akkori 
helyezés tükrözte; nem nagyon számoltak velünk az ellenfelek sem, 
sokszor estünk a „szimpatikus vesztesek” kategóriába. Az őszt is így 
kezdtük - például egy szezon előtti online szavazáson a bajnokság 
alsó harmadába vártak a szurkolók. Szerintem jó páran így is kezeltek 
minket, ezért az őszi fordulókon sokan szaladtak bele egy nagyobb 
vereségbe ellenünk. 

Igaz, hogy hazai pályán veretlenek voltunk, de idegenben csak kevés 
pontot sikerült begyűjtenünk. Ennek ellenére nagyon elégedett volt 
mindenki a helyezésünkkel. Aztán a tavaszi szezonban szerintem már 
mindenki tisztában volt képességeinkkel. Tavasszal sikerült javítanunk 
idegenbeli mérlegünkön, így egy nagyon szép szezont zártunk.

Mindössze 1 ponttal maradtunk le a 4. helyezésről. Reálisnak tartod 
a végeredményt?

K. L.: Többször kezünkben volt a lehetőség az előrelépésre, de talán 
a nagy tét máshogy jött ki rajtunk. Most felesleges lenne siránkoz-
nunk, hogy „ha ezeken meg azokon a mérkőzéseken berúgtuk volna 
a helyzeteinket” - biztos, hogy az előttünk és az utánunk lévő csapa-
toknak is voltak ilyen mérkőzései, amelyekről ugyanígy nyilatkoznak. 
Sokan örültek volna egy ilyen fiatal csapatnak, mint a miénk, ugyan-
akkor néhány meccsen jó lett volna még 1-2 rutinos játékos, akik ha 
kell, megnyugtatják a csapatot.

Mi volt az idei szezon legemlékezetesebb pillanata számodra?
K. L.: Furcsa, de egy Martfű elleni idegenbeli vereség utáni mér-

kőzés jut az eszembe. Óriásit játszva az akkori második helyezett ott-
honában, csak az utolsó másodpercben kapott góllal kaptunk ki. A 
mérkőzés után jó pár hazai drukker várt az öltöző előtt, akiktől büsz-
kén fogadtuk a gratulációt teljesítményünkért. A vereség ellenére is 
győztesnek éreztük magunkat.

Hogyan értékeled a csapat előrelépését a tavalyi helyezéshez képest? 
Minek köszönhető a fejlődés?

K. L.: A tavaly tavaszi szereplést mindenki sikerként könyvelte el, 
pedig csak a 9. pozícióban zártunk. Játékunk minősége, csapategysé-
günk bizakodásra adott okot a folytatáshoz. Sajnos nyári felkészülé-
sünk utolsó napján elveszítettük gólerős csatárunkat, ennek ellenére a 
céljaink nem változtak. Tudtuk, hogy fiatal játékosaink egy évvel „öre-
gebbek”, rutinosabbak, érettebbek lettek. Nem csak edzésen, de mér-
kőzésről mérkőzésre fejlődtünk, mi a vereségekből is csak tanultunk.

Mi okozta számodra ebben a szezonban a legnagyobb kihívást/fej-
törést?

K. L.: Az egyik, a már említett gólerős játékosunk nyári hirtelen 
elvesztése. Ezt követően napokig azon gondolkodtam, hogy most mi 
lesz. Panaszkodni nem volt sok idő, hisz' meg kellett oldanom az adott 
állományból. Szerintem nem hoztam rossz döntést, ráadásul többen is 
hozzá tudtak járulni a gólszerzéshez.

A másik, amikor nagyjából látszott, hogy az adott helyezésen nem 
tudunk javítani már, pedig még hátra volt jó néhány mérkőzés. Nehéz 
ekkor már az edzéseken is úgy tűzben tartani a csapatot, hogy ez ki-
felé ne látszódjon. Fel kellett adnom az elveimből jó pár dolgot, meg 
kellett hajolnom a csapat akarata előtt, de ez így utólag jó döntésnek 
bizonyult.

Köszönjük az interjút!
A csapat tagjai nem sokáig pihenhettek, hiszen július 5-én, kedden 

délután már edzésre kellett jelentkezniük, és megkezdődött számukra 
a felkészülés az új idényre.

Tarr Gergely · Fotó: Lakatos Áron
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Az 50 éves Fortuna Együttes történetéből – 7

A Kis B. és Johancsik családok elkötelezett kutatója

RÉGI SZÍNJÁTSZÓK TALÁLKOZÓJA
Idén szeptember 24-én jubileumi ünnepségre várjuk régi színjátszó-

inkat, barátainkat, felhívásunk részletei ebben az újságban is megtalál-
hatók. Az 50 év alatt szerveztünk már hasonló találkozókat, sőt 1983 
őszén olyat is, ahol az előttünk lévő generáció színjátszóit kutattuk fel. 
Egy éves munka előzte meg ezt a rendezvényt. Összegyűjtöttük a régi 
színjátszók neveit, címeit, a dokumentumokat, szüleink, nagyszüleink 
ifjú korából gyűjtöttünk képeket, amelyekről másolatokat készítet-
tünk. Ebből a felkutatott anyagból állítottuk össze a „SZÍNJÁTSZÁS 
JÁSZFÉNYSZARUN” című kiállítást 1983-ban.

Az 1930-as évektől 338 régi színjátszó nevét tudtuk felírni a tabló-
ra. Természetesen ez csak a felkutatott létszám, valójában ennél jóval 
többen voltak. Az érdekes és értékes – országosan is egyedülálló – kul-
túrtörténeti kiállításunk főleg korabeli fotók alapján követte végig 
az akkor 550 éves nagyközség utolsó bő fél évszázadának történetét. 
Sokatmondó volt a régi repertoár, a választott népszínművek megőriz-
ték helyüket a kor divatos színpadi bóvlijaival szemben. Az ajtó fölött 
„Színház az egész világ” felirat köszöntötte a belépőket, s a Fortuna 

Együttes Sásdi Sándor: Nyolc hold föld című színművével kedves-
kedett az „ősöknek”, akik megteremtették a színjátszás hagyományát 
Jászfényszarun. Eljött olyan régi színjátszó, aki már 30 éve nem járt a 
faluban, és itt sírva borult rég nem látott játszótársa nyakába. Aztán 
kezdetét vették a beszélgetések, visszaemlékezések.

- Ahá! Emlékszem magára! Maga a… hogy is hívják…? 1933-ban 
maga volt Edina, a partnerem!

- Cecília!
S ahogy a színpadon, az egymásra találtak összeborultak….
A „színészvér” itt sem tagadta meg önmagát, a nagymama korú 

elődeink fiatalos viháncolásával telt az összejövetel. Nem volt köztük 
legöregebb. Az egykori „falurosszák”, Móricz főhadnagyok, királykis-
asszonyok, grófok, huszártisztek, pandúrok, szegénylegények, fenséges 
Cecíliák és parasztasszonyok együtt a fehér asztal mellett… megható 
látvány…

Úgy látszik, az élet a legnagyobb rendező…
Kovács Tímea drámapedagógus,

a jászfényszarui színjátszók művészeti vezetője

A helytörténeti pályázók közül a harmadik helyezettek bemutatása 
van soron. Kis B. Gáborról nehéz elfogulatlanul írnom, hiszen egy-
részt évek óta figyelemmel kísérem kutatásait, másrészt pedig többszö-
rösen is rokoni szálak fűznek hozzá. Gábor, ahogy sokan mások, saját 
érdeklődésből fogott a mára már hobbivá érő családtörténeti kutatás-
ba. Természetesen ő is a még élő idősek – köztük elsősorban édesanyja 
– kikérdezésével kezdte a múlt eseményeinek tanulmányozását, majd 
ahogy arra lehetőség nyílt, az online adatbázisok segítségével hozzá-
látott összeállítani a családfákat, a Kis B. családét, a Johancsikokét, a 
Szaszkókét, a Harangozókét, és más kapcsolódó ágakat is.

Kis Gábor 1964-ben született Jászberényben, de gyermekkora óta 
Jászfényszarun él. 1982-ben végzett az újszászi Közlekedési Szakkö-
zépiskola Autóforgalmi Ágazatán, és autóforgalmi fuvarozási és szál-
lítási ügyintéző szakképesítést szerzett. Dolgozott a helyi Orionban, 
majd másfél évig határőrként teljesített szolgálatot a soproni körzet-
ben. Ezt követően 24 évet dolgozott a gödöllői Learban (Lear Corpo-
ration Hungary Kft.), ahol személyautókba szánt elektromos kábelkö-
tegek gyártásában vett részt.

A pályázati anyag Gábor kutatásának pillanatnyi állását tükrözi, de 
bizton állítható, hogy jövőbeli munkája igen sok érdekes eredményt 
tartogat még. A gyűjtemény az évek alatt jónéhány értékes családi és 
települési vonatkozású fotódokumentummal gazdagodott. Számos 
fénykép, sőt levelezőlap, hivatalos dokumentumok maradtak fönn az 
első világháborút megjárt és olasz fogságba esett nagyapáról, Johancsik 
Vencelről. Számomra külön érdekes, hogy a nagyapa apai nagyany-
járól (azaz üknagymama), az 1841-ben született Both Viktóriáról is 
maradt ránk két fantasztikusan beszédes fénykép az 1920-as évek leg-
elejéről. De hasonlóan magával ragadóak a Szaszkó nagymama ifjú 
lánykori fotói is.

Ahogy az szinte minden gyűjtés gerincét alkotja, Gábor is nagy 
hangsúlyt fektetett a családfák felvázolására. Az általa összeállított 
Kis B. családfa a B. megkülönböztető nevet adó Kis Balázs szüleiig 
(1720-körülig) vezeti vissza a településünkön valaha élt összes Kis B. 
őst. A Gábor anyai felmenőit magába foglaló és eredendően elsősor-
ban állattartással, legeltetéssel foglalkozó Johancsik család lajstroma 
jóval népesebb, szálai a hevesi Pusztavisznekre vezetnek vissza minket. 
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Az elmondások és a fennmaradt adatok szerint az 1830-as évek táján e 
községből érkeztek gyalogszerrel a letelepülő Johancsik ősök, egy bir-
kanyájat hajtva. Természetesen a fotók és az ősfa a családi legendárium 
puszta vázát alkotják. E vázat Gábor a felmenőkről összeírt hihetetlen 
mennyiségű történettel, anekdotával színesítve töltötte fel, és meséli 
el lelkes odaadással, bármikor is felmerülnek egy-egy beszélgetés kap-
csán. E történetek közül ragadnék ki most párat a teljesség igénye nél-
kül, egyben azt is megvilágítandó, hogy milyen érdekes kincsekre is lel 
az ember a családtörténeti kutatás révén.

„Nagyapám (Johancsik Vencel) az első világháborúban az olasz fron-
ton harcolt. Sebesülése is volt, a nyakán ment át a lövedék, az egyik 
oldalon bement, a másikon kijött, de úgy, hogy csak a vége látszott ki. 
Az orvos húzta ki harapófogóval. A lövészárokban pihentek, mikor 

ez történt. Csípést érzett a nyakán, megérintette a kezével, véres volt, 
megérintette a másik oldalon is, ott is véres volt. Ha akár egy milli-
méterrel odébb megy, nem élte volna túl, mivel a golyó éppen a nye-
lő- és légcső között ment el. A fiumei kórházban ápolták, majd ismét 
visszakerült a frontra, ahol 1918. november 4-én (a világháború végét 
jelentő fegyverszünet első napján!) fogságba került. Rómától keletre, 
a vicovaroi hadifogolytáborba került.” Gábor egyébként máig őrzi a 
nagyapja nyakán áthaladt lövedéket!

Érdekes kis adalék, hogy az amerikai kontinensen is élnek Johancsik 
leszármazottak. Johancsik József (sz. 1851) és leszármazottai még a 
XIX-XX. század fordulójának nagy kivándorlási hullámai egyikével 
kerültek az Egyesült Államokba. József fia, István (sz. 1885) 1896-ban 
emigrált szüleivel. 1928-ban hazajött Magyarországra, látogatóba az 
itthon maradott rokonokhoz. Teljességgel váratlanul azonban idehaza 
utolérte a halál. A rokonságban „sokat emlegették, hogy látogatóba 
jött és meghalt.”

Gábor apai dédnagyanyja, K. Kovács Erzsébet (Kis B. Imre felesége), 
vagy ahogy férje után mindenki nevezte, Balázs nagyanya meglehető-
sen jómódú volt. A Lehel u. 2-ben volt a nagy háza (Gábor a gyerek-
korából még őriz rajzot az 1860 körül épült házról). Az alábbi visz-

szaemlékezést a Kis B. család más leszármazottai, köztük Kis B. Ilona 
és idősebbik fia Sós Zsolt, valamint Kis B. Katalin is ugyanekképpen 
ismeri: „Balázs nagyanya otthon is mindig abban a fényes szaténkö-
tényben volt, a földig érőben. Amikor mentünk hozzájuk, akkor kezet 
kellett csókolni neki, oszt úgy kellett köszönni, hogy, -Dícsértessék a 
Jézus Krisztus, szép nagymama. Aztán fogta magát Balázs nagymama, 
és elzarándokolt Lourdes-ból Fatimába, gyalog (!). Aztán Jézus nyo-
mában kiment Jerikóba, oda, ahol Jerikó falai leomlottak. Ez történt 
az 1910-es évek elején. Hajóval mentek el, akkor egy olyan ház árába 
került az út, mint, amiben akkor laktak. Oszt mondták neki a nagy 
gyerekei, mert hogy ugye volt a négy nagy fia, hogy –Anyám, ne men-
jen, hát majd valami baj éri. Erre válaszolt, hogy „Ó, ugyan fiam, ahun 
rossz ember van, ott van jó is”. És Balázs nagymama megjárta Jerikót, 
és hozott onnan rózsatövet a Jézus lábanyomából. És idehaza megeredt 
a rózsatő, mindig mondták, hogy ez az Úrjézus lábatövétől van Jeri-
kóból, abból a rózsatőből, amelynek ezer meg ezer éve van fakadása.”

Azt már nem tudjuk, hogy meg van-e még az a rózsatő Jászfénysza-

run, ami Jerikóból származik, és ezeréves tőről fakadt, de a történet 
maga kétséget kizáróan páratlan értékű, és hálával tartozunk a leszár-
mazottaknak, hogy hűen őrzik emlékét.

(A csatolt fotódokumentumok egy részét Pethő Ferenc bocsátotta közre, 
nagyapjának, Fényszaru egyik első fotósának, Varga Istvánnak páratlan 
értékű hagyatékából.) Kiss Dávid Sándor

Both Viktória
(1841–1923),

a pályázó
üknagymamája

(Varga István felvétele)

Johancsik Vencel itáliai fogságból küldött levelezőlapja 1919-ből

Johancsik Péter (1881–1966) és Pethő Anna családja a századelőn

Az amerikai emigrációból hazatért Johancsik István
budapesti temetése 1928-ban

(Varga István felvétele)

Johancsik Vencel 
(1895–1968),

a pályázó
anyai nagypapája 

(Varga István felvétele)

Szaszkó Erzsébet 
(1899–1989),

a pályázó
anyai nagymamája
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Köszönetnyilvánítás,
emlékezés

Emlékezés

GOHÉR PÁL
halálának 1. évfordulójára.

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

Szerető családod

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

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

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

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

   fotó  ................ 1.000 Ft/db

Anyakönyvi hírek – JÚNIUS
SZÜLETTEK: Bagi Norina (Tóth Nóra), Oláh Laura Kira (Palócz 

Edina), Tóth Norina (Kókai Kitti).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Halász Edina és Bali Róbert, Kara-
cson Ibolya és Nagy Lajos.

ELHUNYTAK: Gódor József (79), Harnos László (64), Jáger Mik-
lós (70), Menyhárt Miklós (91), Mészáros Tivadarné Tóth Valéria 
(86), Pál Gábor Ervinné Basa Magdolna (78), Rajna Péter (61), Tóth 
Károlyné Vas Klára (74).

 Az adatok tájékoztató jellegűek.

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag!”

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak,

barátoknak, ismerősöknek, akik Édesanyám,

MÉSZÁROS TIVADARNÉ
temetésére eljöttek, sírjára virágot és

koszorút helyeztek, ezzel enyhítve fájdalmunkat.
A gyászoló család

Emlékezés

MÉSZÁROS KÁROLY
(1928–2002)

halálának 20. évfordulójára.

„Az élet csendesen megy tovább, 
De a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.”

Szerető családod

Emlékezés

ÁGOSTON IMRÉNÉ
született

MÁRKUS ILONA
(1904–1992)

halálának 30. évfordulójára.

Ha a szeretetünk életben tarthatott volna ma is élnél.
Csend és béke őrizze örök álmod.

Szerető családod

Emlékezés

LÁSZLÓ SÁNDOR
ZOLTÁNRA,
aki 1 éve már az égi mezőt járja.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
de szívünkben él, és örökre ott marad.”
Szerető családja

Emlékezés

SÓS ALAJOS
halálának 5. évfordulójára.

„Szállhatnak az évek,
Nem feledünk Téged.”

Szerető családod

Sőregi Jánostól, a Községi Közös Tanács pusz-
tamonostori elöljárójától – aki később közel 
három cikluson keresztül volt a település pol-
gármestere – vettünk végső búcsút 2022. július 
1. napján, akit a pusztamonostori temetőben 
római katolikus vallás szertartás szerint helyez-
tek végső nyugalomra.

Emlékét megőrizzük.
Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Közel 40 éves pályafutása alatt kiemelkedő 
szakmai tudással, magas szintű feladatellátással 
segítette több száz gyermek egészséges fejlődését 
és a családok boldogulását. Ezt a munkát szere-
tet nélkül nem lehet végezni, a védőnő személyi-
ségével dolgozik. Így szolgált ő is: eleganciával, 
finom bájjal, csendesen és nagy-nagy szeretettel.

A szakma elismerte áldozatos munkáját, több 
miniszteri kitüntetésben részesült, melyek közül 
a legrangosabbat, a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztje elismerést, 1995-ben kapta Göncz Árpád Köztársasági 
elnöktől.

Köszönjük azt a sok munkát, amelyet a jászfényszarui lakosság egész-
ségének megőrzése érdekében tett!

Nyugodjon békében! Isten vele! Lovászné Török Magdolna

Búcsúzás

Búcsú Mészáros Tivadarné
Tóth Valéria védőnőtől,

a „kisbabák védőangyalától”
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Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
................................................................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ...............  (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-30/996-4205
Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvízügyelet:  ..............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .....................................  (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............  950-191, vagy
.............................................................................  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ..........................  522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ..................................  (+36)-30/346-0366
Polgárőrség:  ........................................................ (+36)-30/272-0611
Közterület-felügyelő: ............................................. (+36)-30/611-3479
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

Chili 1.5 éves
kistestű keverék kan

Brenda 1-1,5 éves
keverék szuka

Wilson 2-3 év körüli
keverék kan

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

AUGUSZTUSI 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

Starlite

VÁSÁRLÁSI IGAZOLÁS
Kiss Tibor FÉBE-tag, a szülei nagyszülei irathagyatékát a Városi Ér-

téktárnak adományozta. Az iratok között találtam három okmányt, 
amely azonos tartalmat ölel fel. Rimóczi Máriának (1923–2006) 18 
éves korában szülei 1941 májusában egy Csepelen, Weiss Manfréd 
üzemében gyártott 28-as „Graziosa” női kerékpárt vásároltak. A vásár-
lási igazolást Lehotay János jászfényszarui kerékpár és varrógép keres-
kedő töltötte ki. A Lehotai-ház a Kossuth L. út jobb oldalán, az első 
köz utáni sarokház volt. A jegyzék alapján Jászfényszaru Község Hi-
vatala a kerékpár tulajdonosának 566/1941 nyilvántartási számú Ke-
rékpár igazoló-jegyet (négyoldalas) állított ki. A 2500/1950. (XII. 1.) 
B. M. számú rendelet 65 §-ának (1) bekezdése alapján a Jászfényszaru 
Rendőrőrs 1951 márciusában Kiss Istvánné Rimóczi Mária Dózsa 
Gy. út 13. szám alatti lakosnak III. Kerékpár-Igazolólapot adott ki. A 
hátlapján szerepel, hogy az igazolólap a kerékpár igazolására szolgál, 
melyet a tulajdonos a kerékpárhasználat alkalmával a hatóság kérésére 
felmutatni köteles. A kerékpárt ma is láthatnánk, ha 1992-ban a gáz-
közmű kiépítése során az üresen álló portáról el nem tulajdonítják. 
A 81 éves muzeális értékű kerékpár talán ma is érne annyit, mint új-
korában. Tóth Tibor

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
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Programajánló
Augusztus
1-5.  Hittanos napközis tábor
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
3-5.  Karate bentalvós tábor a Szivárvány oviban
22-26.  Utánpótlás labdarúgó edzőtábor
22-26.  Kiscsoportosok szülői értekezlete a Napfény Óvodában
25-27.  Lumina Larp élő szerepjáték tábor a Vadászháznál
27.   FÉBE kirándulás
  Kiskunfélegyháza – Kiskundorozsma – Mórahalom
30.   Közösségépítő kultúra – kirándulás Gyulára az NMI és
  a BLNT szervezésében
30.   Bajnai szakmai tanulmányút – Házunk tája klub

Fény Napok 2022. augusztus 6-20-ig
6. 9:00 Országos érembörze és kiállítás (14:00-ig)
  a művelődési házban
  (benne: Szabó Imrefia Béla éremszobrász kiállítása)
6. 10:00 Magyar Éremgyűjtők Országos Egyesülete
  Vándorgyűlése a Városházán
  MÉE új vándorgyűlési érmének bemutatása
  (Szabó Imrefia Béla)
8-12.  V. Fény tábor a művelődési házban és külső helyszíneken
13.  1Úton közösségi zarándoklat a Mária úton
  – Boldog, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru
13. 19:00 Éjszakai horgászverseny a Kalapgyári tavaknál,
  nevezés 17 órától
19. 16:00 Kirakodóvásár a Bedekovich sétányon (01:00-ig)
19. 16:00 Gyereksziget – ingyenes játékok a Bedekovich sétányon
  (Lökd meg a kecskét, rodeo bika, darts foci, mászófal, 

eurojumping, gokart, gólyalábas bohócok, légvár,
  óriáscsúszda, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, körömfestés, 

lufihajtogatás.)
19. 16:00 VIII. Fényszarui Művésztelep és a Hímzőkör
  kiállításainak megnyitója a művelődési házban
19. 17:00 Díszünnepség a művelődési házban
19. 18:00 Pom Pom zenekar koncertje a Gyerekszigeten
  (Bedekovich sétány)
19. 20:30 Neoton klasszikusok – a Szolnoki Szimfonikusokkal 

közös nagykoncert a főtéren, a Bedekovich sétányon
19. 22:00 Tűzijáték a Bedekovich sétányon
19. 22:30 After party a RetroZóna zenekarral
  a Bedekovich sétányon
20. 8:00 Ünnepi szentmise a templomban
20. 9:00 Díjugrató verseny a Lovaspályán (Pipacs út vége)
20. 9:00 I. Szent István-napi utánpótlás torna a Sporttelepen
20. 15:00 Kemence ünnepe
  a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben

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!

Az aktuális járványügyi szabályok betartásával és
függvényében tartjuk meg rendezvényeinket!

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon. Katinka
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A jászfényszarui Fortuna Együttes és Napsugár Gyermekszínpad 
2022-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ez alkalomból 
2022. szeptember 24-én találkozót szervez a jászfényszarui Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, ahová szeretettel vár 
minden volt és jelenlegi tagot, támogatót, partnert, barátot családjával 
együtt. 

Jó lenne, ha minél többen együtt lehetnénk azon a szombati napon! 
Mi nagyon készülünk!

Kérjük a színjátszókat és barátainkat, hogy népszerűsítsék a rendez-
vényt ismeretségi köreikben, korosztályukban.
Programtervezet:
15:00 Gyülekező, regisztráció
16:00 Óz, a mi varázslónk – az ifjú Fortuná-

sok nyilvános, ingyenes előadása
17:00 Színjátszók 50 – kiállítások megtekin-

tése, baráti beszélgetések, fotózkodások, 
büfészünet

18:00 Jubileumi ünnepség
 Megnyitó
 Napsugár Gyermekszínpad jelenlegi csoportjainak előadásai
 Emlékezések, képes bejátszások, köszöntők
 Felidézett jelenetek
20:00 Büfészünet, beszélgetések
kb. 21:00 zártkörű Retro diszkó

A találkozón a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regiszt-
rálni többféle módon lehet: · Elektronikusan a Facebook-oldalunkon 
közzétett Google űrlapon keresztül · E-mailen: napsugarfortuna@
gmail.com · Telefonon (57/422-137, 70/301-3731), vagy személyesen 
a művelődési házban Dobákné Dobos Mariannánál.

A helyszínen önköltséges étel-ital büfé áll mindenki rendelkezésére. 
A kiállításhoz szeptember 10-ig örömmel fogadjuk az emléktár-

gyakat, fotókat, jelmezeket. Várunk szeretettel mindenkit, aki az 50 
év alatt a csoportok tagja volt, segítette munkánkat, támogatott ben-
nünket, egyengette utunkat. 

Aktuális információért kísérjék figyelemmel a Fortuna Együttes nyil-
vános Facebook-oldalát, vagy kérjék felvételüket a Színjátszók Baráti 
Köre Egyesület Facebook-csoportjába, ahol kérdéseikkel kereshetnek 
bennünket! Bordásné Kovács Katalin művelődési ház igazgató

Kedves Színjátszó! Kedves Barátunk! 

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

 Mosonyi György

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra

2022. augusztus 1-jén, hétfőn
14-17 óráig a Petőfi Sándor Művelődési Házba (Szent I. u. 1.).

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

Véradás


