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„Adj békét, uram!" – Államalapító Szent István ünnepe Jászfényszarun
A jászfényszarui Fény Napok keretében idén is gazdag, változatos
rendezvények várták a lakosságot. A Bringapark átadásától a Gyer
mekszigeti játékokon és a Mvésztelep, a Hímz kör kiállításain át a
rockkoncertig minden korosztály megtalálhatta a számára kedves
programot. A rendezvények sorából a városi díszünnepségr l tudósí
tunk az alábbiakban.
Augusztus 19én délután 5 órakor kezd dött az államalapító Szent
István király ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepség a Pet fi
Sándor Mvel dési Ház és Könyvtár nagytermében. A rendezvényen
jelen voltak Pócs János országgylési képvisel , Gy ri János Bertalan
alpolgármester, jászfényszarui önkormányzati képvisel k, Kardos Ve
ronika Pusztamonostor polgármestere, Kiss Gábor esperesplébános,
érseki tanácsos, dr. Gócza Tamás, a Jászberényi Járási Kormányhivatal
helyettes vezet je, dr. Voller Erika jegyz , Tóth Tibor Jászfényszaru
díszpolgára, Ézsiás István és Ézsiás Barnabás emeritus jászkapitányok,
és az ünnepséget jelenlétükkel megtisztel jászfényszaruiak.

munkáját, majd 8 évvel kés bb Jászfényszaru polgármesterévé válasz
tották, mely posztot azóta is betölti. Munkáját mindenütt elismerik. A
meglepetésre így reagált polgármester asszony: „Mindenkinek nagyon
szépen köszönöm. Nekem speciális helyzetem van. Nem vagyok szob
rász, nem vagyok fest . Az az ember vagyok, aki csak mások által tud
dolgozni, a mások, azok ti vagytok. És az hogy élhetek és dolgozhatok,
az a jászfényszaruiaknak köszönhet . A képvisel társaimnak, a mun
katársaimnak, és a családomnak.”

A Csík Együttes Hazám, hazám cím dalát Szabó Krisztina adta el ,
többen együtt énekeltek vele a közönség soraiból.
Nem maradt el az Iglice csodálatos produkciója sem, ezúttal a nép
tánccsoport szólistái remekeltek a színpadon. A Szózattal zárult a
A Himnusz eléneklése után Gy riné dr. Czeglédi Márta polgármes
ter köszöntötte a megjelenteket. „Adj békét, uram!” – idézte az ismert
rockoperából a fohászt, amivel a polgármester asszony megfogalmazta
az általa legszebb magyar ünnepnek tartott nap üzenetét, azt hogy ké
pesek vagyunk megújulni, újrakezdeni, hogy tegyen meg mindenki
mindent annak érdekében, hogy béke legyen, hogy egymás kezét meg
tudjuk fogni, s egymás gondolataiba kapaszkodva tovább tudjuk vinni
a körülöttünk lév igen nehéz életet.
A rendezvény ünnepi szónoka, Pócs János köszönt je után követke
zett az új kenyér megszentelése, megszegése. A nemzetiszín szalaggal
átkötött kenyeret Szabó Istvánné Dávid Erika és Ézsiás Flóra adták át
jelképesen a város lakosságának.
Ezt követ en került sor a helyi kitüntetések és elismerések átadására.
(A kitüntettek méltatását újságunk 23. oldalán olvashatják.)
Ami ezután következett, nem volt a forgatókönyvbe írva. „Egy em
ber életében közel fél évszázad a legaktívabb szakasz. Ha valaki ezt
az id szakot az emberek bizalmán alapulva, köztiszteletben, kivéte
les példamutatással, alázattal, egy közösség szolgálatában teszi, még
inkább elismerésre méltó.” E szavakkal köszöntötte Gy ri János Ber
talan alpolgármester a képvisel testület nevében Gy riné dr. Czeg
lédi Márta polgármestert, aki 1982ben vbtitkárként kezdte hivatali

Szent István király ünnepéhez méltó rendezvény, amelyhez hozzájárul
tak Bordásné Kovács Katalin moderátor, msorvezet , Szabó Kriszti
na énekmvész, Nagy Tímea Zsóka és Farkas Kolos versmondók, az
Iglice Gyermeknéptánc Együttes.
Augusztus 19e és 20a további eseményeir l a jelenlegi és kés bbi
lapszámunkban olvashatnak tudósítást.
Sugár Istvánné
Fotó: BZS, Glonczi Rudolf
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Helyi kitüntetések, elismerések 2022
JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM
Bordásné Kovács Katalin
Bordás Gyula
Bordásné Kovács Katalin Jászfényszaru Város kulturális életében több
évtizede kiemelked en, lelkiismeretesen végzi a rendezvények szervezé
sét, a városi események, programok levezetését.
Aktívan közremködik a civil szervezetek munkájában, a nyári tá
borok szervezésében és lebonyolításában. Intézményvezet i feladatai
mellett lelkesen szervezi meg a szavalóversenyeket és készíti fel a fiatal
versenyz ket.
Bordás Gyula sportkarrierje mellett feleségével együtt hosszú évek óta
a Fortuna Együttes tagjaiként, amat r színészekként sikerrel szórakoz
tatják a lakosság színház iránt érdekl d közönségét.
A házaspár a város életében is példamutató családként méltó a Jász
fényszaruért emlékérem kitüntetésre.
Dr. Voller Erika
Dr. Voller Erika a hivatal jegyz je. Több mint egy évtizede vezeti a
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalt. Fels fokú pénzügyi és
jogi végzettsége jól hasznosul településünk nagyív projektjeinek vég
zése során. Empatikus, kifejezetten jó kapcsolatteremt képessége segíti
Jászfényszaru jó hírnevének növelését.
Kommunikációja jelent sen fejleszti a város lakosságának tájékoztatá
sát, munkaköri kötelezettségen túl vezeti a Jászfényszaruért Alapítvány
kuratóriumát. Lelkiismeretes, megért egyéniség. A jó munkavégzés
érdekében elkötelezett vezet .
Dr. Voller Erika a város társadalmi fejl dése terén végzett kiemelked
munkájáért méltó a Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésre.
Fózer László Istvánné
Fózer László István
Fózer László és felesége Györgyike a város munkahelyteremtése ér
dekében, a megváltozott munkaképességek foglalkoztatását biztosítja
évek óta.
Cégük az M V Consulting Kft. kifejezetten a rehabilitációs munka
vállalók elhelyezkedését segíti el . Több évtizedes tevékenységük során
dolgozóikkal az egyénre szabott tör dés a jellemz . A helyben való fog
lalkoztatás mellett jelent s lehet séget nyújt azon réteg számára, akik
nek az elhelyezkedés korlátozott.
A házaspár ezirányú tevékenysége, törekvése okán méltó a Jászfénysza
ruért emlékérem kitüntetésre.
Kovács Béláné Pet Magdolna
Kovács Béla
Kovács Béláné Pet Magdolna és férje Kovács Béla Jászfényszaru éle
tében szinte egyet jelent a Bedekovich L rinc Népf iskolai Társasággal.
A társaságot közel három évtizede vezetik, lelkesen szervezik a városi
rendezvényeket, nyári táborokat, népf iskolai programokat. Jó kapcso
latot ápolnak a nagyváradi galériával, a Jászok Egyesületével. Tevékeny
ségük során törekednek a népf iskola nevét visel Bedekovich L rinc
hagyatékának rzésér l.
A házaspár a város életében kiemelked civil szervezet tevékenységéért
méltó a Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésre.
Török Imréné
Török Imre
Törökné Tusor Mária a város szociális és egészségügyi feladatainak
ellátásában évek óta kiemelked en végzi munkáját. A Gondozási Köz
pontban az id skorúak szociális ellátásában látja el szorgalmasan felada
tát. E mellett hosszú ideje az egészségügyi ellátásban közmegelégedésre
biztosítja a helyi laboratóriumi szolgáltatás keretein belül a vérvételt a
lakosság részére.
Az id s gondozottak és a betegek egyaránt hálásak lelkiismeretes, em
berközpontú magatartásáért.
Török Imre a szociális közmunkaprogramban sok éven keresztül irá
nyította a START Munkaprogramban foglalkoztatott rászoruló mun
kavállalókat. Az egyházközség hitéletében aktívan közremködik.
A házaspár a város szociális, egészségügyi és egyházi életében végzett
tevékenységéért méltó a Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésre.
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Fábián Gábor
Fábián Gábor a helyi Önkéntes Tzoltóegyesület parancsnoka, aki
hosszú id óta olyan munkaterületen dolgozik, melyet az állhatatosság,
a bátorság, a becsület és az önfeláldozás jellemez, és a tzoltó hivatás
lényegét testesítik meg. Napnap után kiemelked helytállással, különö
sen bátor, élete, testi épsége közvetlen veszélyeztetésével járó feladatok
ellátásával kell szembesülnie. Fábián Gábor a katasztrófavédelmi tzol
tási tevékenységek mellett mint ment s is igyekszik embertársai segít
ségére lenni, emellett rendszeres véradó is. Munkáját szakmai vezet i
is elismerik, és kiemelked en példásnak és példamutatónak jellemzik.
Fábián Gábor a város életében kifejtett közösségi tevékenysége és ön
zetlen, bátor munkája okán méltó a Jászfényszarun a köz szolgálatáért
kitüntet díjra.
Földvári Edit
Földvári Edit közel 30 éve Jászfényszaru kiváló óvodapedagógusa. A
három évtized alatt sok kisgyermek fejl dését segítette, akiknek több
sége ma már nagykorúan emlékezhet vissza kedves óvó nénijére. Peda
gógus munkája mellett lelkiismeretesen végzi a rábízott óvodapedagó
gus gyakornokok mentorálását. Szabadidejében lelkes tagja a Fortuna
Együttesnek, melynek amat r színészeként aktívan és sikeresen vesz
részt a színi el adásokban.
Földvári Edit a város kiváló óvodapedagógusaként méltó a Jászfény
szarun a köz szolgálatáért kitüntet díjra.
Johancsik Zoltán
Johancsik Zoltán 2013 óta a GAMESZ munkatársa. Becsületes két
kezi munkáját megbízhatóság, szakmai tudás és kreativitás jellemzi. Kö
zösségi tevékenységekben is szívesen részt vesz. A rábízott feladatokat
lelkiismeretesen látja el. Kedvessége, közvetlen személyisége, elkötele
zettsége például szolgálhat mindenkinek, aki a köz szolgálatában áll.
Johancsik Zoltán a GAMESZ kiváló munkatársaként méltó a Jász
fényszarun a Köz szolgálatáért kitüntet díjra.
Klippánné Jáger Melinda
Klippánné Jáger Melinda a város kiváló, céltudatos óvodapedagógusa.
Munkája mellett szerezte meg óvón i diplomáját. Felel sséggel és a szü
l k megelégedésére végzi óvón i munkáját. A tantestületben is kitnt
szervez készsége, ennek eredményeként az intézmény vezetésére két éve
kapott bizalmat a képvisel testülett l. Tagja az Iglice Hagyomány rz
Egyesületének. Közremködik a városi ünnepségek szervezésében. Kö
zösségi munkája példaérték.
Klippánné Jáger Melinda óvodapedagógusi és közösségi munkája
okán méltó a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntet díjra.
Lajkóné Tanczikó Tünde
Lajkóné Tanczikó Tünde a IV. Béla Katolikus Általános Iskola peda
gógusa. Gyermekek százait tanította és tanítja, neveli példás odaadás
sal, szeretettel, szakmailag magas színvonalon. Szül k, tanulók szeretik,
elismerik munkáját. Mindig igyekszik jó osztályközösséget kialakítani.
A kézimunka szépségével, technikájával szívesen megismerteti a gyere
keket. A város lakóinak is sokáig vezetett kézimunka szakkört, szöv 
szakkört, valamint az új tecnikákat, ötleteket megosztja a kollégákkal is.
Osztálytermei mindig esztétikusak, vidámak, színesek. A nyári táborok
rendszeres, aktív résztvev je, segít je.
Lajkóné Tanczikó Tünde az általános iskola kiváló pedagógusaként
méltó a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntet díjra.
Mészárosné Dobák Ildikó
Mészárosné Dobák Ildikó a IV. Béla Katolikus Általános Iskola pe
dagógusa. Osztályf nökként igyekszik a tanítványai életébe érdekes,
izgalmas eseményeket, ötletes foglalkozásokat csempészni. Kémiából
országos versenyekre eredményesen készít fel, az iskolai önértékelési cso
portot és az osztályf nöki munkaközösséget vezeti. Több alkalommal
sikerrel pályázott a Határtalanul programra, amelyek lebonyolításában
is részt vett. Ennek köszönhet en több száz gyermek ismerhette meg a
határon túli magyar vonatkozású történelmi emlékhelyeket és települé
seket. A Liliom bálok és a ballagások szervezésében is aktív részt vállal.
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Mészárosné Dobák Ildikó az általános iskola kiváló pedagógusaként
méltó a Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitüntet díjra.
KÖSZÖNET AZ ÉVEKÉRT KITÜNTET
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Dobák Sándorné
Dobák Sándorné a GAMESZ munkatársa. Évek óta azon tevékenyke
dik, hogy a település megjelenése fejl djön. Lelkes kertész munkatársa
ival szorgalmasan azon dolgozik, hogy a város minél virágosabb legyen
és szebb látványt nyújtson. Részese volt azon sikerélménynek, amikor is
a településünk elnyerte a Virágos Magyarországért díjat.
Dobák Sándorné a város virágosítása érdekében végzett munkája okán
méltó a Köszönet az évekért kitüntet díjra.
Gyóni Imréné
Gyóni Imréné a Jászfényszarui Polgármesteri Hivatal köztisztvisel je.
Jelenleg még aktív, a pénzügyi osztály dolgozója. Teljes kör anyakönyvi
szakvizsgával rendelkezik, így az esküv kön is találkozhattak vele ebbéli
munkáját végezve. Szakmai munkájára kiemelked hivatástudat, szor
galom jellemz . Feladatait mindig lelkiismeretesen, precízen és példa
mutatóan végzi.
Gyóni Imréné kiemelked munkája okán méltó a Köszönet az évekért
kitüntet díjra.
Rózsafalvi Mihályné
Rózsafalvi Mihályné 2004 óta a Gondozási Központ dolgozója házi
gondozó munkakörben. Tevékenységét mindig lelkiismeretesen végez
te. Szinte már családtagként tekintettek rá a hosszú éveken át tartó jó
munkavégzéséért. Vidám természete, táncos lába következtében a csa
patrendezvényeknek lelkes tagja, mozgatórugója volt.
Rózsafalvi Mihályné kiemelked házigondozói munkája okán méltó a
Köszönet az évekért kitüntet díjra.
Tamusné Bukó Katalin
Tamusné Bukó Katalin 1984 óta dolgozik a GAMESZnál. Pályáját
el adóként kezdte, majd az id k során változó munkakörökben dolgo
zott. Szakmai felkészültségét számítástechnikai, bels ellen ri, számvi
teli tanfolyamok és bels képzések elvégzésével fejlesztette. Feladatait
mindig pontosan és lelkiismeretesen látta el.
Tamusné Bukó Katalin a hosszú, lelkiismerettel végzett évek után
méltó a Köszönet az évekért kitüntet díjra.
Török Jánosné
Török Jánosné 2012 óta a Gondozási Központ házigondozója. Te
vékenységét mindig nagyon lelkiismeretesen végezte. A gondozottak
közül többen kifejezetten ragaszkodtak személyéhez, kedvessége, önzet
lensége miatt. Elkötelezett jászfényszarui. Sokszor olyan önként vállalt
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feladatokat is ellátott, munkakörén túl is, amelyet csupán jóindulatból,
emberszeretetb l végzett el.
Török Jánosné kiemelked házigondozói munkája okán méltó a Kö
szönet az évekért kitüntet díjra.
Zsámboki Sándorné
Zsámboki Sándor
Zsámboki Sándorné és Zsámboki Sándor 35 éve a Római Katolikus
Egyház szolgálatában végzik lelkiismeretesen és szorgalmasan az egy
házközség feladatait. Sanyi bácsi emberszeret és segít kész jellemét
már mint kiskeresked megismerhették az emberek, aki mellett 57 éve
mindig hségesen és támogatólag ott áll a felesége, Erzsike néni. Mun
kájukat a hív k elismerik, és áldozatos tevékenységüket megköszönik.
Zsámboki Sándorné és Zsámboki Sándor áldozatos és önzetlen mun
kájuk okán méltók a Köszönet az évekért kitüntet díjra.
Tárgyjutalomban részesültek
Berzéné Magyar Krisztina
A színjátszás területén, valamint városunk kulturális életében végzett
önkéntes munkájáért tárgyjutalomban részesül.
Bujdosó Katalin
A városi könyvtár színvonalas szakmai mködéséért, a településen
végzett kulturális szervez munkájáért tárgyjutalomban részesül.
Kóródi András
A városi rendezvényeken, a kerékpáros túraversenyen, futófesztiválon,
gyermeknapi programokon végzett önkéntes szervez munkájáért tárgy
jutalomban részesül.
Nagy Ildikó
A városi könyvtárban végzett szakmai munkájának elismeréseként, a
helyi közösségek mködésének támogatásáért tárgyjutalomban részesül.
Nagyné Kiss Mária
A város kulturális életében és civil szervezeteiben évtizedek óta kifejtett
aktív közösségi tevékenysége elismeréseként tárgyjutalomban részesül.
Pál Károly
A város rendezvényei során önkéntes, önzetlen lelkiismeretes munkája
elismeréseként tárgyjutalomban részesül.
Pet István
A Polgár r Egyesület hosszú évek óta lelkiismeretesen végzett veze
téséért és parancsnoki tevékenysége elismeréseként tárgyjutalomban
részesül.
Tóth Norbert
A városi rendezvényeken nyújtott önkéntes szervez munkájáért és a
Jász Íjászok vezet jeként az íjászat és a honfoglaláskori kultúra népsze
rsítéséért tárgyjutalomban részesül.
Víg Antal
A Polgár r Egyesület egyik legaktívabb, leglelkesebb polgár r tevé
kenysége elismeréseként tárgyjutalomban részesül.

A kitüntetettek és hozzátartozóik az augusztus 19i ünnepségen. Fotó: Glonczi Rudolf
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
ENVECON Környezetvédelmi Kft. vállalkozást jelölte ki az
ajánlatában megjelölt bruttó 3.543.300 Ft figyelembevételével,
mely összeget a város 2022. évi költségvetéséb l biztosított.
Módosították a „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntet díj
2022. augusztus 3.
alapításáról és adományozásáról szóló 7/1996 (V. 28.) önkormány
A Közbeszerzési Bírálóbizottság elterjesztésére
zati rendeletet.
az alábbiakról döntöttek:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvisel testülete elfogadta a
· Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési
Jászfényszaru Város víziközm¬vének 2023–2037. évekre vonatko
Tervének módosításáról.
zó Gördülfejlesztési tervét szennyvíz és ivóvíz vonatkozásában
· A „Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” projekt végrehajtá
is, mind a felújítási és pótlási, mind pedig a beruházási tervrész tekin
sához 11.000.000 Ft saját forrást biztosított a város 2022. évi
tetében. A szükséges 40.800 Ft szolgáltatási díjat az Önkormányzat
költségvetésének terhére. Jászfényszaru Város Önkormányzata a
2021. évi költségvetésének terhére biztosítja. A testület felhatalmazta
„Szentcsalád tér közösségi fejlesztése” tárgyú közbeszerzés I.
a polgármestert az el terjesztés mellékletét képez , Jászfényszaru város
rész „Értéktár felújítása, közösségi tér és parkolók kialakítá
víziközmvének 2023–2037. évekre vonatkozó gördül fejlesztési ter
sa.” beszerzés gyztes ajánlattevjeként az ÉPKOMPLEX Kft.
véhez szükséges nyilatkozatok és felhatalmazások aláírására.
vállalkozást jelölte ki az ajánlatában szerepl bruttó 96.717.359
A képvisel testület a 2020/2021. évi TAO pályázat – öltöz épí
Ft figyelembevételével.
tése önrészeként 62/2020. (II. 26.) számú határoza
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Szentcsa
tával jóváhagyott 17.533.620 Ft összeget 21.453.485
lád tér közösségi fejlesztése” tárgyú közbeszerzés
Ft összegre megemelte a 2022. évi költségvetése
II. rész „Önkormányzati tulajdonú közterületen
terhére, és engedélyezte annak lehívását a Jászfénysza
elektromosautó töltállomás kialakítása.” be
ru Városi Sportegyesület számára a Magyar Labdarúgó
szerzés gyztes ajánlattevjeként a TEA MOBI
Szövetség ki/JHINTMOD0143398/2020/MLSZ ikta
LITÁS Kft. vállalkozást jelölte ki, az ajánlatában
tószámú levelében a sportöltöz kialakítására megjelölt
szerepl bruttó 12.088.706 Ft figyelembevételével,
58.539.063 Ft támogatás önerejeként.
a 2. helyezett ajánlattevjeként az MVM Mobiliti
A Városi Sportegyesület öltöz építése kapcsán a
Kft. vállalkozást jelölte ki, az ajánlatában szerepl
Sporttelepen lév , öltöz építéssel érintett régi színpa
bruttó 16.337.598 Ft figyelembevételével.
dot befed sátorszerkezetet saját forrásból a 2022. évi
· A „Jászfényszaru, SRF út és Elektromos alállomás
költségvetése terhére elbontatja.
összeköt út megépítése a Jászfényszaru hrsz.
Határoztak a Jászfényszaru 02/6. hrszú helyi közút
05/225 és hrsz. 05/227 ingatlanokon.” tárgyú
ingatlan tulajdonba kérés megersítésérl, és a Jász
közbeszerzési felhívás elfogadásáról, és az ajánlat
fényszaru 2535/8. hrszú TRIANON terület tulaj
Dr. Voller Erika jegyz
tevk kijelölésérl.
donba kérés megersítésérl.
· A „Jászfényszaru hrsz. 05/3 külterületi út és a 32.
Döntöttek a Samsung Electronics Magyar Zrt. részé
j. kö., valamint a Jászfényszaru hrsz. 1191/7 Névtelen utca és a
re bérbe adja a Jászfényszaru 1158 hrsz alatt nyilvántartott összesen 3
3106. j. kö. útcsatlakozás átépítése.” tárgyú beszerzés nyertes
ha 2029 m2 alapterület kivett parkoló megjelölés¬ belterületi in
gatlanon található éttermi étkeztetési célját szolgáló felépítményt
ajánlattevjének kijelölésére, forrás biztosításáról, mely szerint
(138 m2) további bérbeadásáról.
nyertes ajánlattev kijelölésére a GEOGÉP Kft.t javasolta, az
Jászfényszaru Város Képvisel testülete bérbeadta a kizárólagos tu
ajánlatban szerepl 25.605.595 Ft figyelembevételével.
lajdonában álló Jászfényszaru külterület 05/179 helyrajzi számú
· A „Jászfényszaru Alsó temet kerítésépítés tárgyú beszerzés
ingatlant a Sangjin Micron Hungary Kft. részére az ingatlan és a
ajánlattevinek kijelölése” tárgyú 151/2022. (VI. 29.) képvise
szomszédos Jászfényszaru külterület 05/16 helyrajzi számú ingatlan
l testületi határozat, illetve az ajánlattevk módosításáról.
teljes területének folyamatos gyommentesítése ellenében.
· A „Jászfényszaru Napfény Óvoda eltet kiépítése.” beszerzés
Határozatot hoztak a térfigyel kamerarendszer bvítésérl, és
nyertes ajánlattevjének kijelölésérl, forrás biztosításáról,
újabb kamerák kihelyezésérl a CorvinaVásárhelyi Pál út keresz
mely szerint nyertes ajánlattev nek a BÉDARÉ HUNGARY
tez désébe az útkeresztez dést alkotó utak megfigyelésére a meglév
Kft.t jelölte ki.
· Az „Óvoda villamosmérhely áthelyezés, járda közvilágítás és
rendszámfelismer kamera mellé, valamint az új bringa park megfi
Iskola kerítés építés.” tárgyú beszerzés ajánlattevinek kijelölé
gyelésére. A képvisel testület a kamerák beszerzéséhez és üzembe he
sérl. A képvisel testület felkérte Gy riné dr. Czeglédi Márta
lyezéséhez kapcsolódó költségeket költségvetésében jóváhagyja.
polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát
A képvisel testület Donnert Richárd kérelmét támogatva jóvá
figyelembe véve a legalacsonyabb árat megjelöl ajánlattev t nyertes
hagyta a búcsú területének bérletét 2022. évben a vállalkozó részére
ként jelölje ki, gondoskodjék a szükséges forrás biztosításáról, a szer
200.000 Ft bérleti díjért. A képvisel testület felhatalmazta a polgár
z dés megkötésér l a képvisel testület utólagos tájékoztatásával.
mestert a bérleti szerz dés megkötésére.
· A „Kerékpáros híd tervezése, vázlatterv, engedélyezési és ki
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Pénzügyi, Ügyrendi, Fej
viteli tervek készítése, engedély beszerzése.” tárgyú beszerzés
lesztési és Ellenrzési Bizottság javaslatára az aktuális beszerzések
ajánlattevinek kijelölésérl. A képvisel testület felkérte Gy ri
hez további elirányzatokat hagyott jóvá:
né dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a Közbeszerzési Bí
Szentcsalád tér Közösségi fejlesztése (közbeszerzés) 20.000.000 Ft,
rálóbizottság javaslatát figyelembe véve a legalacsonyabb árat meg
Trianon 32es és Névtelen utca 3106os csatlakozás 25.605.595 Ft,
jelöl vállalkozást nyertesként jelölje ki, gondoskodjék a szükséges
Napfény µvoda el tet
9.869.805 Ft,
forrás biztosításáról a képvisel testület utólagos tájékoztatásával.
Local Agenda 21 dokumentum felülvizsgálata
3.543.300 Ft,
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Rekultivált hulladék
Rekultivált hulladéklerakó vizsgálata
2.844.800 Ft.
lerakó végleges rekultivációját megelz vizsgálata elkészí
Módosították a Jászfényszaru Napfény Óvoda el irányzatát az aláb
tése” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevjeként az Ökopajzs
biak szerint:
Kft. vállalkozást jelölte ki az ajánlatában megjelölt bruttó
· Öntözrendszer teljes felújítása (öntözfejek cseréje, újak telepíté
2.844.800 Ft figyelembevételével, mely összeget a város 2022. évi
se, sz rk beépítése, vezetékes víz ingadozó nyomása miatt szivattyú
költségvetéséb l biztosított.
beépítése, gyepfelületek minségének helyreállítása, a szennyezett alta
· Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Jászfényszaru Város
laj miatt részben gyepsznyeggel) 7.500.000Ft összegben.
Fenntarthatósági Terve Local Agenda 21 dokumentum fe
· Villamos biztonsági (szabványossági, érintésvédelmi) felülvizsgá
lülvizsgálata” tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevjeként az
lat megújítását 8.000.000 Ft összegben.

A képviseltestület által 2022. augusztus 3án megtartott ülésén
hozott döntéseirl az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdek
ld olvasóknak.
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Bölcsődei nyári pillanatok
A forró nyár hozzánk is beköszöntött. A gyermekekkel a lehet leg
több id t szabadban töltöttük a bölcs de udvarán, a hs árnyat adó
fák lombja alatt. Számos játéktevékenység közül választhattak az ap
róságok kedvük szerint. Mászókák, csúszdák, labdák, karikák, játék
fnyírók segítették mozgásigényük kielégítését. A piknikasztaloknál
megpihenve rajzolásra, képeskönyv nézegetésre nyílt lehet ség. A nagy
melegben vizes játékra is sor került, vidám pancsolás keretében. A leg
kedveltebb id töltés a homokozó használata volt.
Kompolti Erika
Fotó: Kompolti Erika

· Villamosenergiahálózat fejlesztését 500.000 Ft összegben.
A fentiek alapján Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvisel tes
tülete a Jászfényszaru Napfény Óvoda el irányzatában 16.000.000
Ftot biztosított keretjelleggel, melynek felhasználásáról az intéz
mény a 2022. évi IIII. negyedévi tájékoztató kapcsán köteles beszá
molni.
Önkormányzati tulajdonban lév lakás szolgálati jelleggel törté
n bérbeadásáról döntöttek, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Mvészeti Iskola pedagógusa részére a Jászfényszaru, Ber
csényi út 2/B/8. szám alatti ingatlant 2022. szeptember 1. napjától,
szolgálati jogviszonyának fennállásáig. A képvisel testület felhatal
mazta a GAMESZt, hogy a bérleti szerz dést kösse meg.
Jászfényszaru Város Képvisel testülete feltétlenül és visszavonha
tatlanul hozzájárult ahhoz, hogy Jászfényszaru belterület 1585
helyrajzi szám alatti ingatlan teljes tulajdoni hányadára, az önkor
mányzatot követ ranghelyre kölcsöntartozásból fakadó követelés biz
tosítására 1.960.497 forint és 6.212.500 forint erejéig önálló zálogjo
gok kerüljenek bejegyzésre a Fundamenta Lakáskassza Zrt. javára.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képvisel testülete a kitünteté
sek odaítélésére tartandó titkos szavazás lebonyolítására megvá
lasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és elnökét.
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A Szavazatszámláló Bizottság létrehozását és a jelölések elfoga
dását követen titkos szavazással döntöttek a kitüntetésekrl:
Fotó: Urbánné Hareche Fatima Zohra

· Bordásné Kovács Katalin és Bordás Gyula részére Jászfénysza
ruért kitüntet emlékérem adományozásáról,
· Fózer László István és Fózer László Istvánné részére Jászfény
szaruért kitüntet emlékérem adományozásáról,
· Kovács Béláné Pet Magdolna és Kovács Béla részére Jászfény
szaruért kitüntet emlékérem adományozásáról,
· Török Imre és Török Imréné részére Jászfényszaruért kitüntet
emlékérem adományozásáról,
· Dr. Voller Erika részére Jászfényszaruért kitüntet emlékérem
adományozásáról,
· Földvári Edit részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitün
tet díj adományozásáról,
· Johancsik Zoltán részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért ki
tüntet díj adományozásáról,
· Klippánné Jáger Melinda részére Jászfényszarun a köz szolgála
táért kitüntet díj adományozásáról,
· Lajkóné Tanczikó Tünde részére Jászfényszarun a köz szolgála
táért kitüntet díj adományozásáról,
· Mészárosné Dobák Ildikó részére Jászfényszarun a köz szolgá
latáért kitüntet díj adományozásáról,
· Fábián Gábor részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért kitün
tet díj adományozásáról,
· Dobák Sándorné részére Köszönet az évekért kitüntet díj ado
mányozásáról,
· Gyóni Imréné részére Köszönet az évekért kitüntet díj adomá
nyozásáról,
· Rózsafalvi Mihályné részére Köszönet az évekért kitüntet díj
adományozásáról.
· Török Jánosné részére Köszönet az évekért kitüntet díj ado
mányozásáról.
· Tamusné Bukó Katalin részére Köszönet az évekért kitüntet
díj adományozásáról.
· Zsámboki Sándorné és Zsámboki Sándor részére Köszönet az
évekért kitüntet díj adományozásáról.
A kitüntetéseken túl jóváhagyták a település érdekében nyújtott
segítség elismeréseként a tárgyjutalomban részesül személyek körét.
A kitüntetés átadására Szent István ünnepe alkalmából megtartandó
ünnepi rendezvényen került sor.
Dr. Voller Erika
jegyz

Kicsik mondták
Óvónéni!
– Tudod miért szeretem az alvást? Mert ha felkelek, Jó energiám lesz.
– Az a jó hír, hogy nekem ugyanolyan van, mint a testvéremnek, csak más.
– A fürdés nem tesz jót a koromnak.
– Ha párducos póló van rajtam, akkor gyors vagyok.
– Ha ideges vagyok, akkor beborul az ég.
– Az esküv re nagyon megéri elmenni, mert ott sok a torta.
– Tudod mit reggeliztem? Zsömlét, de csak kett t haraptam, mert
benne volt egy franc.
Összegyjtötte: Földvári Edit

„Állatbarát Óvoda" lettünk
Óvodánk ebben a nevelési évben második alkalommal nyerte el az
„Állatbarát Óvoda” címet. A cím viselésére egy éven keresztül vagyunk
jogosultak. A környezeti nevelés részeként nagy hangsúlyt kap óvo
dánkban az állatok megismerése, gondozásuknak, védelmüknek tuda
tosítása. Soksok program, tevékenység biztosításával van lehet ségük
a gyerekeknek a tapasztalatszerzésre,
élményszerzésre. Néhány a program
jaink, tevékenységeink közül: madár
etet elhelyezése, tanyalátogatások,
eledelgyjtés a kutyamenhely részére.
Látogatás a Sas Központban. Bogár
hotel készítése, elhelyezése az udvaron.
Szöveg: Földvári Edit
Kép: Sinkovics Gebura Katalin
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Legcsaládok versengése
A Ferenc pápa által meghirdetett Családok éve
Tibor, Jászfényszaru díszpolgára, a FÉBE elnö
nevében iskolánk Legcsalád címmel hirdetett
ke adta át, az iskola jutalmát Kotánné Kovács
pályázatot azon családok számára, akik szívesen
Tímea diákönkormányzatot segít pedagógus.
járnak színházba, kirándulni, sportolni.
A beküldött fotók által bizonyított események
A közös családi eseményen legalább egy szül
száma alapján a Legkirándulósabb család címet
és egy gyermek fotóval dokumentált jelenlétét
Veres Ádám és családja nyerte, a Legsporto
vártuk. A legtöbb eseményr l fotót küld csa
sabb család címet fejfej mellett BójaKovács
ládok pályázhattak a legsportosabb, legkirándu
Kincs és családja valamint Tanczikó Bence és
lósabb, legtöbbet színházba járó család címére.
családja, a Legtöbbet színházba járó család cí
Pályázatunkkal lehet séget kívántunk adni
met pedig Berze Rozi és családja nyerte.
azoknak, akik egyébként is nagy hangsúlyt fek
Nem mehettünk el szó nélkül a többi csa
tetnek a min ségi közös együttlétre, és azoknak
lád teljesítménye mellett, több olyan család
is, akik a lehet ség következtében kapnak ked
volt, akik sok programról küldtek be fotót,
vet a közös sportolásra, kirándulásra, színházba
ezért ket is jutalmaztuk 10.000 Ftos, illetve
járásra.
5000 Ftos vásárlási utalvánnyal: Himpelmann
Fotó: Lovászné Török Magdolna
Nagy örömünkre sok családi fotót kaptunk
Jázmin és családja; Erd s Kende és Boldizsár
különféle sportos, színházi, kirándulós él
és családja, Fekete Richárd és Brigitta és csa
ményekr l, melyek hen dokumentálták, hogy sikeresen zajlott a
ládja, Hurubán Áron és Áhim és családja, Török Natali és családja,
családok éve. Az egész tanéven áthúzódó pályázathoz és díjazásához
Polatschek Réka és Dominik és családja.
nagyvonalú felajánlásával csatlakozott Palla Gábor FÉBEtag, aki már
Gratulálunk a díjazottaknak, és minden résztvev nek köszönjük,
többször adott lehet séget iskolánk tanulói számára pályázataival.
hogy részt vettek játékunkban, bízunk benne, a sok közös élmény szép
Most a Legkirándulósabb család címért vetélked k számára ajánlott
emlékként kerül be a családi fotóalbumokba.
fel 50.000 Ft jutalmat.
Az új tanévben új programokkal és lehet ségekkel várjuk a csalá
A Legsportosabb és Legtöbbet színházba járó család jutalma 30.000
dokat!
Ft volt, melyet a Diákönkormányzat biztosított. Az eredményhirdetés
Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
re és jutalmazásra a tanévzárón került sor. Palla Gábor jutalmát Tóth
Képek: családok által beküldött fotók

A Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány díjazottjai
Alapítványunk mködésének 32. évében is jutalmazta a IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és AMI kimagasló teljesítményt nyújtó ta
nulóit.
Nagy öröm számunkra, hogy a koronavírus negatív hatásai lassan
csillapodtak a tanulmányi versenyek rendezése terén, és ismét több
versenyz diákot díjazhattunk háromezer forint érték könyvutal
vánnyal és az alapítvány díszoklevelével.
2022es tanévzárón a templomban vehette át jutalmát a kuratórium
által arra érdemesnek ítélt kilenc tanuló.
Dudás Dóra Fanni
A 8. a osztály végz se els sorban a rajzpályázatokon teljesített ki
válóan, mindkett n különdíjban részesült: a „Franciaország EUel
nöksége” és „A víz – Bolygónk egészsége, Európa jöv jének záloga.
Víz=élet, egészség, élelem, szabadid , energia…”
Berze Anett Lili 7. c
Kitn tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgal
ma, kiváló közösségi munkája mellett az Országos Honismereti Verse
nyen 4. helyezést ért el.
Ács Veronika 6. a osztályos tanuló a Kaán Károly XXX. Országos
Természet és Környezetismereti Verseny megyei fordulóján 5. helye
zést ért el. Tanulmányi eredménye, magatartása és szorgalma kima
gasló.
Szabó Anna is a 6. a osztály tanulója. Kitn tanuló, magatartása
és szorgalma példamutató. A „Hallak – VI. Országos Diák Alkotói

rajzpályázaton 3. helyezést ért el. Eredményesen szerepelt a Simonyi
Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási versenyen és az Arany János
magyarversenyen is.
Berze Rozi 6. b osztályos tanuló kimagasló közösségi munkát végez.
A jászdózsai versmondó versenyen 2. helyezést ért el.
Török Szonja szintén a 6. b tanulója a JászFény versés prózamon
dó találkozón min sítést szerzett. Jászdózsán a versmondó versenyen
különdíjban részesült. A Jász Íjászversenyen a 3. helyen végzett.
Az elmúlt tanévben az ötödikesek is remek eredményeket értek el.
Gyri Ern 5. a osztályos tanuló a Kaán Károly XXX. Országos
Természetés Környezetismereti versenyen a megyei 8. helyezést ért el.
Polatschek Réka az 5. b osztály tanulója számos versenyen indult, és
remek eredményeket ért el. A II. Fényszarui Családi és Egyéni Kerék
páros Teljesítménytúrán korosztályos els helyezés, Kisnána Vár Íjász
tornán a Vár legjobb íjásza cím 3. helyezés. A Nagyrédei XV. Szent
Imre Íjászkupán és a Jász Íjászversenyen egyaránt 3. helyezett lett.
Takács Ábel 5. as tanuló is a Kaán Károlyról elnevezett megyei
versenyen indult, és a megyei 5. helyen végzett.
Minden díjazottnak szívb l gratulálunk, további tanulmányaikhoz,
versenyeikhez, pályázataikhoz sok sikert kívánunk.
A Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány kuratóriuma
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Év végi programok az Iglicénél
Edz táborban járt az
Iglice Gyermeknép
tánc Együttes, Ifjúsági
Táncegyüttes és a Ha
gyomány rz
Tánc
együttes 2022. május
26tól 29ig Fels tár
kányban.
A több mint hetven
f vel megvalósuló tá
borban a táncosok a
széki táncokkal ismer
kedtek. Napi két pró
ba mellett természete
sen jutott id játékra,
szórakozásra, vetélke
d kre. Az utolsó nap
Szilvásváradra kirándult a táborozó társaság. Június 11én a hagyo
mány rz táncegyüttes és az ifjúsági táncegyüttes Jászapátin, a Csoóri
Fesztiválon mutatta be tánctudását, ahol a megyei néptáncegyüttesek
közösen adtak egy gálamsort. Június 16án évzáró msort tartott az
Iglice nagy családja, ahol a 20212022es tanévben elkészült koreo

gráfiákat táncolták el
a táncosok a megtelt
mvel dési ház közön
sége el tt. Az együttes
programjait Jászfény
szaru város Önkor
mányzata, valamint az
Emberi Er források
Minisztériuma Csoóri
Sándor Alap támogat
ta, melyet ezúton is
köszönünk!
Szeptembert l újra
indul a szakmai mun
ka az együttesben, és
terveink között szere
pel egy új tánccsoport
indítása 68 éves fiatalok részére. Aki kedvet érez a néptánchoz, ének
léshez, sok játékhoz, egy jó közösséghez, tehát az Iglice nagy család
jához, jelentkezzen a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Mvészeti Iskolában néptánc tanszakra! Várunk minden táncoslábú
gyermeket szeretettel!
Kép és szöveg: Péter Szilárd

Nyári tábor hátrányos helyzetű roma gyerekeknek Jászfényszarun

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 07. 18.
és 2022. 07. 22. között napközis tábort szervezett 16 f hátrányos
helyzet gyerek részére. Jászfényszaru Nemzetiségi Önkormányzata
a tábor szervezésénél fontosnak tartotta, hogy olyan vendékeket hív
jon meg és példaképként mutasson be a táborozó gyerekeknek, akik
hasonló környezetb l jöttek, és szorgalmas munkájuk által kimagasló
eredményeket értek el. A gyerekek különböz programokon keresztül
ismerkedtek meg a cigányság történetével, hagyományaival és kultú
rájával. Igyekeztünk bemutatni írókat, mvészeket, zenészeket, spor
tolókat, él és elhunyt hírességeket, akik szorgalmukkal, kitartásukkal
váltak híressé.
A meghívott vendékek közt volt Csámpai Attila százados, a Pest me
gyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóviv je. A Jászfényszaru Városi
Polgár rség részéröl Pet István tartott bemutatót. Itt volt körünkben
Szénási József, a Duna Tv szerkeszt je és riportere, valamint lánya
Szénási Réka, a Kossuth Rádió és Pet fi Rádió szerkeszt je és riporte
re. A gyerekek nagy érdekl déssel hallgatták végig az el adást. A tábo
rozó gyerekek egy héten keresztül sok színes programon vettek részt.
Többek között sport, ügyességi és szórakoztató játékokon, nagy sikere
volt a lángosevésnek, vízibomba dobálásnak, a kötélhúzásnak, almát
kellett kiszedni a vízb l hátra tett kézzel, volt zsákban futás és még
sorolhatnám, amikben a gyerekek nagy örömmel vettek részt.
Köszönjük a meghívott vendégeknek, hogy eljöttek, és be tudtuk
mutatni a példaképeket a gye
rekeknek. Minden segít nk
nek, akik azon fáradoztak,
hogy a gyermekek kikapcso
lódjanak és jól érezék magu
kat, köszönetet mondunk!
Glonczi Rudolf
Fotók: Glonczi Rudolf
(beállított fotók)
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A Penczner Pál Közhasznú Alapítvány 2022. évi nyári angol tábora
Alapítványunk július els hetében rendezte meg hagyományos nyári
táborát, amelyet „Camp for sports” néven hirdettünk meg. A táborba
30 f jelentkezett.
A tábor során a gyerekeknek igyekeztünk nem csupán az angol nyelv
tanulásához kedvet csinálni, hanem a mindennapos sporttevékenysé
gekhez és a rendszeres mozgáshoz is. A reggeleket tornával indítottuk,
ami az er nlétüket, kitartásukat és mozgáskoordinációjukat fejlesztet
te. A reggeli torna végeztével kisorsoltuk, hogy ki melyik szín cso
portban lesz, majd a gyerekek csapatokban keresték meg az adott nap
sportágát, ebben a feladatban fejl dhetett az együttmköd képessé
gük, melyre a nap során is nagy szükség volt. A borítékokban elrejtett
puzzle képek kirakása után megismerkedtek a fontosabb angol szavak
kal, melyeket a táborba jelentkez vegyes korosztálynak megfelel en
választottunk meg. A játékok ezután vették kezdetüket, melyekben
sokszín játéktípusok voltak felfedezhet ek. Arra fókuszáltunk, hogy
az adott sportághoz szükséges készségeket és képességeket fejlesszük
játékos formában, az angol nyelv belecsempészésével. A tábor során a
gyerekek gyakorolhatták egymás elfogadását, az új és szokatlan hely
zetekhez való alkalmazkodást, és azt, hogy a mozgás az egyik legfon
tosabb tevékenységünk.
A tábori hét során megismert sportágak: baseball, basketball, water
polo, hockey, american football. A legmókásabban sikerült játékok
voltak a vízzel töltött lufik kidurrantása habszivacs borítású baseball

üt vel, elrejtett cukorkák keresése, „vizesked s” sorversenyek, labda
adogatás az amerikai focilabdával.
Keddt l csütörtökig, délutánonként a szomszédos tanuszodában h
söltünk, a gyerekekre itt is várt néhány szórakoztató feladat, irányított
játék is.
Köszönjük a támogatást a szül knek, Jászfényszaru Város Önkor
mányzatának, a GAMESZ munkatársainak, a IV. Béla Katolikus Álta
lános Iskola és Alapfokú Mvészeti Iskolának!
Köszönjük a munkáját a diákmunkásoknak, a tanuszoda dolgozói
nak és az iskola technikai dolgozóinak!
Kép és szöveg: Berze Éva

Egy jó pedagógus
A nyár derekán érzem leginkább, hogy a leghosszabb tanítási szü
net nekem, szül nek is megkönnyebbülést jelent. Nincs az állandó
„készültségi fokozat”, hogy gyermekeimnek szükség szerint kövessem
napi iskolai teend it, segítsem felkészülését, rangsoroljam a napi szk
id beosztásban feltétlenül teljesítend feladatokat, és megkülönböz
tessem azoktól, amivel várni lehet az órarendhez illeszked en még
néhány napot.
Ebben a megkönnyebbült állapotban jobban tudom (át)értékelni
a lezárt tanév eseményeit: hogyan javult gyermekeim megismerése a
gyengeségeik, érdekl dési körük, jobb készségeik el térbe kerülése
által, valamint sorakoznak a pedagógusokhoz köthet tapasztalatok.
Így érkeztem el a cikk megírásának kiváltó okához, hogy saját és
szül társaim tapasztalatai alapján szeretnék megosztani olyan pedagó
gusélményeket, melyek mellett nem szabad szó nélkül elmenni. A jó
pedagógus ismérve nem általánosítható, személyenként egyedi, de az
eredmény mégis az, hogy gyermekeinkben maradandó pozitív válto
zás történik. Akár tárgyi tudásban, akár a jó értékrend feln tté válás
útján, vagy a tudás iránti kedvteremtés terén. Olykor az is számít,
hogy nem letörten indul reggelenként otthonról egy újabb iskolanap
teljesítésére.
Méltánytalan lenne a teljesség igénye nélkül (ami természetesen le
hetetlen vállalkozás) személyeket kiemelni, így inkább csak saját be
nyomások, szül társak élménybeszámolóinak kavalkádja a következ
felsorolás, mégis talán rávilágítanak arra, hogy hogyan lehet jó peda
gógusnak lenni:

Dolgozat el tt el vetetni a kisdiákkal az „okosabban fogó” ceruzát;
Óra elején az utolsó szendvicsfalatok elfogyasztását megengedni;
Beváltható kedvezménykártyákat ajándékozni a diákoknak, úgy
mint „mai felelés elmaradása”; „ma nincs házi feladat”; „plusz egy pont
a dolgozatban”;
· Szorgalmi feladatokkal megszerezhet javító jegyeket megengedni;
· Egy száraz tantárgyat viccekkel feldobni;
· A jó teljesítményt a társakkal megtapsoltatni;
· A szül számára (is) jól követhet vé tenni az el rehaladást, a szá
monkérés tartalmát;
· Készségtantárgyban mindenki által tanulható elvárásokat, felada
tokat adni;
· Ebéd el tti utolsó órán „kitartást segít ” csemegét kiosztani;
· A tudásvágyat felismerni, versenyfelkészítést vállalni;
· Ovisoknak élményprogramokat szervezni;
· A jó tanulást jutalomkirándulással, ajándékokkal elismerni.
Mindezek megtörténtek Jászfényszarun az elmúlt tanévben, s úgy
gondolom, hogy szeptembert l ismét példát adnak arra, hogyan lehet
ezen a digitalizációval és világjárvánnyal nehezített terepen mégis töb
bet, jobbat adni azoknak, akik a legkedvesebbek szívünknek.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Utóirat: Ha szül társaim szintén tudnak egyegy élményt megoszta
ni a témával kapcsolatban, szép cikksorozat indulhatna útjára.
Gyriné dr. Szabó Gabriella
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Fénytábor kárpátaljai gyerekekkel
2022
„A táborunk célja, hogy a Fényszarun él és az elszármazottak gyer
mekei egy tartalmas nyári id töltés kapcsán megismerkedjenek, kap
csolatot teremtsenek egymással, hogy személyes köt dés alakuljon ki a
szép élmények révén minden résztvev ben a városunk felé.” Az eredeti
cél az idén kiegészült az ukrajnai Gát testvérvárosból hozzánk érkez
gyermekcsapat vendégül látásával.
Nyolcvan gyerek táborozott velünk augusztusban egy héten át. Hat
évest l a tizenöt évesig, fiúk, lányok, kárpátaljaiak és határon belüliek,
helyiek és elszármazott szül k gyermekei, akik között vidám baráti
kapcsolat alakult a tábori napok alatt. Azoknak, akik elutaztak hoz
zánk nyaralni, Jászfényszaru már nemcsak a nagymamát, nagyapát
vagy keresztszül ket, vagy esetleg egy idegen várost jelenti, hanem
barátokat és a velük megélt nagyszer élményeket is. Ehhez nagyon
jó programok segítették a gyerekeket. Sokszor volt angol nyelvi fog
lalkozás, a nyári szünid höz és a gyerekek korához igazítva, rengeteg
énekkel, játékkal, vidámsággal. A kézmves foglalkozásokat a sok új
ötlet tette továbbra is vonzóvá.
Nagyon népszerek voltak a sport, sportos jelleg akciók. A NERF
csatát, ahol a vetélked csapatoknak manyag pisztolyból kil tt szi
vacs lövedékekkel kell egymást eltalálni a hat éves kislányok ugyan
olyan odaadással, koncentrálással játszották, mint a 14 éves fiúk. Nem
gy ztük fotózni a sok aranyos, kedves pillanatot. De ugyanilyen lelke
sedéssel vetették bele magukat az egész napos lézerharcba, a paintball,
légpuska céllövészetbe és újra nagy sikere lett az íjászfoglalkozásnak is.
Az íjász napot lufi vadászattal és a hozzá fz d zsákbamacskával tet
tük ez évben még izgalmasabbá. Népszer volt az airsoft céllövészet és
a szituációs pálya teljesítése páros versenyben. Itt a gyerekek valóságh
fegyver replikákkal a kezükben és magukra vett kiegészít ruházattal
élhették bele magukat a katonáskodásba. Ugyanakkor a táborozók szí
vesen álltak oda a csocsó asztalok mellé, focizhattak a mvel dési ház
parkjának szép zöld pázsitján kiskapukra, népszerek voltak a könyv
tárunk társasjátékai és hatalmas sikere volt a plüss figurákkal díjazott
dobozdobáló versenynek! Bepillanthattak a robotikába és többször is
volt alkalmuk felfrissülni a városi tanuszodában. A fürdés különösen a
kárpátaljai gyermekeknek jelentett nagy meglepetést és örömet.
Mindezek mellett szerveztünk kirándulásokat is. Ellátogattunk a
tápiószelei Blaskovich kastélyba, a hazánkban egyetlen épen maradt
köznemesi kúriába. Meglátogattuk a tápiószentmártoni Kincsem Lo
vas Parkot, ahol egy teljes vidám és önfeledt napot tölthettünk el. A
táborozók sétakocsikáztak, minigolfoztak, fociztak, gyönyörködtek
a csodaszép ménesekben és energiával tölt dtek az Attila–dombon.
Budapesten nagy sétát tettünk a Városligetben, meglátogattuk az ál
latkertet és résztvettünk egy nagyon szép, színvonalas és szédületes
cirkuszi el adáson a F városi Nagycirkuszban. A tábort rendhagyó
módon discóval zártuk! A nagyszer hangulatról egy ifjú Dj, Boda
Martin gondoskodott! Amikor tavasszal megtudtuk, hogy 20 határon
kívüli magyar gyermekkel emelkedik hirtelen a táborunk létszáma a
munkatársak arcán nem az aggodalom látszott, hanem a plusz moti
váció, amely gyümölcsözött is mind a tábor megtervezésében, mind az
egész lebonyolításában! A kárpátaljai gyermekek szívesen és örömmel
vettek részt mindenben, jól neveltek voltak és nagyon jó kapcsolatokat
alakítottak ki a magyarországi társaikkal. A gyermekeket kísér gáti
pedagógusok, Bakos Tóth Erika, Bak Szvetlána és Harsányiné Deme
ter Tímea maximális felel sséggel ügyeltek a gyerekekre, mindenben
segítették a munkánkat és a gyermekekkel együtt nagyon hálásak vol
tak mindenért. Mi feln ttek és a segít diákmunkások szintén hálásak
vagyunk, hogy részt vehettünk a tábor megszervezésében és lebonyo
lításában, hiszen ilyen szép lelki élményeket csak akkor élhet meg egy
ember, ha odaadóan dolgozik valami jó ügyért.
A Fény Tábort a Pet fi Sándor Mvel dési Ház és Könyvtár mun
katársai szervezték, akik ez úton is köszönetüket fejezik ki a gáti peda
gógusoknak, a középiskolás diákmunkásoknak, az 50 órás szolgálatot
teljesít knek, valamint köszönjük a GAMESZ munkatársainak a lo
gisztikai feladatokban nyújtott segítségüket.
A tábor megvalósulását Jászfényszaru Város Önkormányzata támo
gatta.
Palásthy Pál programfelels · Fotók: Katinka
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2022. 07. 29.
Jászfényszaru Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KIBŐVÜLT A JÁSZFÉNYSZARU IPARI CENTRUM
MEGKÖZELÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA,
ELKÉSZÜLT AZ ELKERÜLŐ SZENNYVÍZVEZETÉK IS
A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával valósult meg. Az I.
ütemben 300 millió forint TOP-os támogatással 2018-ra megvalósított 2.100 méter új út építéséhez
csatlakozva, ezen ütemben 459 millió forintos támogatásból 2.890 méter útszakasz, mini körforgalom
megépítése és 5,66 hektár szennyvíz elvezetés kiépítése valósult meg.
Projekt címe:
Projekt száma:
Megvalósító:
Projekt összköltsége:
Projekt támogatása:
Projekt megvalósításának kezdete:
Projekt fizikai befejezésének határideje:
Műszaki Ellenőr:
Menedzsment:

Jászfényszarui Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és
az infrastruktúra javításával II. ütem
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011
Jászfényszaru Város Önkormányzata
481.212.693 Ft
458.512.039 Ft
2019. 03. 01.
2022. 07. 31.
Hornyák Mérnöki Iroda – Jászberény
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával valósult meg. A fejlesztés
kapcsolódik az Ipari Park fejlesztésének első ütemében 2018-ra 300 millió forint TOP-os támogatással megvalósított, a 32-es út és az iparterület 2100 m hosszúságú csatlakozási szakaszainak megépítéséhez.
Az induló projektben egy útszakasz burkolása, új útszakasz építése és egy körforgalom kialakítása szerepelt,
melyek mellé a keletkezett maradványösszeg felhasználásával, továbbá többlettámogatás igénylésével 5,66
hektár terület szennyvíz infrastruktúrával ellátása, mint új projektelem is beemelésre került. A beruházás elsődleges
célja a jászfényszarui ipari park elérhetőségének javítása, a település lakott területeinek irányából. Kiépült a
még szennyvízelvezetési ponttal el nem látott ipari területek szennyvízelvezetési rendszerbe bekapcsolása, új
átemelő akna építésével, egy elkerülő szennyvíz nyomóvezeték lefektetésével. A fejlesztésre azért volt szükség,
mert az iparterületen keletkezett szennyvíz elvezetése a városi rendszeren keresztül a jelentős többletterhelés
miatt nem megoldható. A városi szennyvízelvezető rendszer tehermentesítése a projektben megépült elkerülő
vezetékkel megvalósult.
Projektelemek bemutatása:
· Elkészült a Sóstó dűlő (hrsz. 08) meglévő útalapjának útburkolattal történő ellátása 1984 méter hosszban, a
TK feltáró út és a Szent István út között. Burkolati szélessége 6 méter, teherbírása 7,5 tonna. Padkakialakítás
is megtörtént.
· Megvalósításra került a Corvina utca külterületi meghosszabbított szakaszán (hrsz. 06) meglévő útalap útburkolattal való ellátása, 207 méter hosszban. Burkolati szélessége 4 méter, teherbírása 7,5 tonna. Padkakialakítás is megtörtént.
· Elkészült a Szabadság út irányából a „Benzinkút útja” meghosszabbított szakaszán (hrsz 2553) lévő földúton
700 méter hosszban új, 4 méter széles, 7,5 tonna teherbírású út építése, melyből saját forrás bevonásával 282
méter hosszon 6 méter széles és 11,5 tonna teherbírásúra valósult meg. Padkakialakítás is megtörtént.
· Kiépült a 3106-os és a 3126-os összekötő utak városközponti találkozásában egy mini körforgalom.
· Megépült 5,66 hektár terület (05/16 hrsz, 05/189 hrsz, 05/224 hrsz) szennyvíz-elvezető rendszere. A beruházás
során az érintett területek szennyvíz elvezetéséhez szennyvíz-csonkok kerültek megépítésre, melyek részben
gravitációs, részben házi átemelős rendszerben szállítják a szennyvizet az újonnan megépült 2 méter átmérőjű
átemelő aknába, ahonnan az újonnan lefektetett 2.684 méter hosszú 150 KPE nyomóvezetéken keresztül
történik a szennyvíz elszállítása a Vörösmarty úton lévő átemelőhöz.
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Az 50 éves Fortuna Együttes történetéből
KÁRPÁTALJAI KAPCSOLATUNK
A külföldi szereplés mindig nagy felel sséget jelent, igazi megmé
rettetés. A Fortuna életében többször adatott meg, hogy képviselje
Magyarországot, s ezekb l a találkozásokból azóta testvérvárosi kap
csolatok is születtek. A legnehezebb volt felvenni a kapcsolatot Kár
pátaljával. Az elküldött tucatnyi levél közül három település válaszolt,
s kett vállalta, hogy családoknál fogadna bennünket.
1989 áprilisában az öt hónapos szervez munka és pályázati támo
gatás elnyerése után indulhattunk el el ször kárpátaljai turnénkra.
Torokszorító, de történelmi pillanatok voltak ezek, egy régi álom vált
valóra. Annak az orosztanárnak az álma, aki évtizedekig próbálkozott
hasonló út megszervezésével, de a politikai helyzet nem kedvezett az
ilyen egyszer emberi terveknek… (édesapám Kovács András orosz
tanár álmáról írok, aki sajnos már csak az égb l kísért el minket erre
a turnéra…) A politika szele kedvez en váltott, utunkkal egyid ben
Grósz Károly is ugyanazokra a helyekre tett diplomáciai látogatást.
A gondosan összeválogatott két és félórás széleskör repertoá
runk nagy sikert aratott Gáton, Nagydobronyban, Péterfalván és

Aknaszlatinán. Egy kis id nk akadt a városné
zésre Beregszászon, de legmélyebb nyomot az
el adásaink fogadtatása és gáti vendéglátóink
szeretete okozta. Megérkezésünkkor minden szállásadó család, gyerek,
pedagógus az iskola el tt várt. A kölcsönös bemutatkozást egy vélet
len helyzet szimbolizálta legjobban: kezet fogott a Magyarországról
érkezett magyartanár és a gáti magyar nemzetiség magyartanár. Az
el adás megkezdése el tt már egy órával megtelt a néz tér, s a végén a
Szózat után felállva tapsoltak. Az évek során a viszont vendégfogadások
is megtörténtek, s Gát községgel azóta is rendszeres a kapcsolatunk,
településeink testvérvárosokká váltak. Minden évben történik valami,
idén például a Pet fi Sándor Mvel dési Ház és Könyvtár Fény tábo
rába meghívták a gáti gyerekeket is, ahol együtt tölthettek egy tartal
mas hetet fényszarui táborozókkal. Így folytatódik a hagyomány.
Kovács Tímea drámapedagógus,
a jászfényszarui színjátszók mvészeti vezetje

Mesetábortól a Virgoncig – 24 év, 25 tábor 4. rész
2013. Bázakerettyén Tábori dal született Kotánné Kovács Tímea jó
voltából. Azóta azzal nyitunk, zárunk is, amikor a tábori zászlót fel és
levonjuk. Amennyiben nem lett volna elég teend nk, még bevállaltuk
a reggeli és vacsora készítést is. Az els virgoncos póló átvétele után
Szlovéniába „tekintettünk ki”, ahol Dobronakon fogadott bennünket
Cár Anna néni, az ottani magyar közösség vezet je. Megtisztel és
felemel élményben volt részünk. Szlovéniában néztük meg a Közép
Európában egyedülálló, valami csodás orchidea farmot.
Pilismaróton soha nem látott ideig tartott a szobák és a sátrak (össz
komfortos) szétosztása, hiszen jócskán emelkedett a létszámunk, és
egy buszon osztozott folyamatosan két busznyi gyerek, és osztottan
oldottuk meg a programokat. Ott szerettem bele a Pilisbe, azóta több
ször végigjártam a Deraszurdokot (s t a Rámszakadékot is). Haj
nalig tartó ügyeleteinkbe egészen belefáradtunk, míg egyik éjszaka

felfrissített minket egy felh szakadás, éjszakai költözések a sátorból.
Az rz angyalkáink nagyon jól dolgoztak.
2015ben indult útjára egy máig tartó szövetség a gyenesdiási Va
dóctanya Ifjúsági Tábor és a Virgonc tábor között. Olyan jól éreztük
magunkat. és a szálláshely és Nóra néni (az ottani táborvezet ) is any
nyira „bejött”, hogy azóta kölcsönös örömmel kétévente megyünk
oda. Nem kis ijedelmet okoz néha – mondjuk a keszthelyi mólón –,
mikor Bordásné Kati néni elkiáltja magát: „Balaton!” Ilyenkor egy
szerre indul a dal: „Balatonnál hej, jaj de jó…” 2015. extrája számom
ra a Krisnavölgy volt, amit már régóta szerettem volna meglátni. Egy
csepp India és kultúrája. Sose felejtem el, ahogyan átszellemült arccal
lejtettük a körtáncot a templomban… Hare Krisna, Krisna, Krisna….
2016. Pálháza: másodszor. Legtöbbünknek éltében el ször
CSOKIGYÁR Szerencsen.
(folytatás a 12. oldalon)
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Beöltözve öntöttük magunknak a csokit és ehettünk is… degeszre.
Aztán újra Gyenesdiás. Mindig nagy álmom volt a Balaton körbe
biciklizése. Itt belekóstoltunk. Máig hálás vagyok, hogy épségben,
fegyelmezetten nem csak „megúsztuk” balesetmentesen a szigligeti tú
rát, de igazán életre szóló élményt szereztünk és nem csak magunknak.
Ekkor voltunk el ször Balatonedericsen, az Afrika Múzeumban. Egy
vadász alapította, aki évtizedeket töltött Afrikában, és az ott szerzett
tárgyakból rendezett be egy igazán egzotikus, tartalmas, rendkívül ér
dekes kiállítást. Nem mellesleg a 3. napi hazaúton engedett le a bicik
lim, és éppen Sipos F. Tamást sikerült megkérnem, hogy felfújtatnáe.
Megtette. El ször a táborozásaink életében hivatásos DJt kaptunk
„ajándékba” a záró estre, aki nem volt más, mint – kicsi a világ – DJ
Fáczán, éppen Jászberényb l.
2018. µrimagyarósd. Sok gyerek két helyszínen, kürt skalács sütés,
kitekint . Ausztria: Graz, Eggenberg Kastély, Várhegy 260 lépcs vel –
mindenhol megnéztek minket az egyenpólóinkban. Pityerszer, Sz ce
lápréten járás, éjszakai fürd zés (ismét Zalaegerszegen) Kaszó: lomb
korona tanösvény, no, ilyet sem láttunk még, és rségi dödöllevacsora.
2019. Gyenesdiás. Óriási felh szakadás miatt maradt el a Kálime
dence program. Azóta is frusztrál. Hazafelé a Nem Adom Fel kávézó
ban ebédeltünk, azt megel z en a kávézó bemutatásával történt meg
az „érzékenyítés”, és megtanultuk a Soha nem adjuk fel cím dalt.
Felemel volt (A kávézóban és étteremben fogyatékossággal él em
berek dolgoznak.).
2020. Lovászné Magdi vágya végre teljesült: Telkibánya! Már az is
extra volt, hogy a lezárások után együtt lehettünk. Volt itt barlang,
stadionlátogatás, Telki Manó, várak, libeg , Méz Múzeum. Ami vi
szont a legemlékezetesebb volt számomra, hogy megtisztelt jelenlété
vel Lehóczki László (a legendás Mancs ment kutya gazdája), a miskol
ci Spider Speciális Felderít és Ment csoport vezet je IQ kutyájával.
Id s gazda és öreg kutyájának a pillantása máig könnyeket csal a sze
membe.
2021. Gyenesdiás. Sümeg: színvonalas Történelmi Lovasjáték és
középkori lakoma, és a borongós szombat délel tt a Viharfiú c. film
közös megtekintése, kevés szem maradt szárazon.
2022. Orf. Várakozás, ké
szül dés…
Természetes, hogy minden tá
bornak egyénenként más és más
vezet élményei voltak. Bízom
benne, hogy lesz lehet ség err l
egyszer beszélgetni. Azt viszont
biztosan egyféleképpen látjuk,
hogy óriási el készít munka
van minden nyolc nap el tt,
ami alatt mi magunk, szerve
z k is gazdagodunk tapasztala
tokkal, élményekkel. Másképp
látunk, mint 20 éve, akár 15
éve. Ha végiggondolom, hogy
mennyi templomot, skanzent,
tájházat, múzeumot, arboré
tumot, kastélyt, várat és várro
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mot, különleges természeti képz dményt, túraútvonalat – egyre rövi
debbet – temet t, kalandparkot, kerékpártúrát (csak egyszer), éjszakai
túrákat, lövészetet, kiképz központot, hajókázásokat, strandolást,
éjszakai fürd zést, tavakat, pincét, csendtúrát, mozit, kisvonatozást,
tanösvényt lombkorona szinten is, nagy játékdélel ttöt (szinte mindig
Jarábikné Andi és Czeglédi Dóri jóvoltából), daltanulást, CSIMO
RA (CsináldMonddRajzold) estet, név és születésnapozást, felsorol
hatatlanul sokféle programot éltünk, szerveztünk végig ötletelésekkel,
tervezgetésekkel, vitákkal, de szeretettel és maximális odafigyeléssel.
Csak hála érzése van bennem. Euforikus az öröm minden évben, hogy
épségben, egészségesen jövünk haza. Persze apró balesetek vannak, rit
kán akadt kórház, traumatológia ambulancia. Fózerné „Marka” néni
szinte 024ben „rendel”.
Hiszem, hogy az a sok – azóta feln tt – táboros gyerekünk is szíve
sen emlékezik, és találta meg azt, azokat az éveket, amikor is részese
lehetett az izgalmas, felfedez s napoknak.
Én köszönöm a sugallatot, azt a sok égi és földi segítséget, ami elkí
sért eddig, hogy idén – reményeink szerint – 25. alkalommal indul
hatunk útnak.
Köszönet a szervez társaknak, hogy pillantásokból, fél szavakból is
értjük egymást, és egyfelé húzzuk a szekeret. Köszönet a szül knek,
akik évr l évre ránk bízzák gyerekeiket és felajánlásaikkal könnyítenek
az egyre nehezebbé váló élelmezésen. Köszönet a gyerekeknek, akik
szintén tanítanak, gondoskodnak arról, hogy minden szinten „fittek”
maradjunk, legalábbis a nyolc napig biztosan. Köszönet a támogatók
nak! Az önkormányzat nélkül nem tudnánk ilyen szint programokat
biztosítani, de a Fényszaruért, az Oktatásért Alapítvány, a DÖK is
hozzájárul rendszeresen, hogy a megálmodott élményekb l minél töb
bet biztosítani tudjuk. Köszönet azoknak, akik évente viszikhozzák
a csomagjainkat! Remélem, az áldás, amit érzünk, hogy velünk volt,
velünk is marad.
Basa Éva

Ötven éve adták át a Nagyiskolát
Az eseményre tör
tén meghívó, for
gatókönyv a Városi
Értéktárban nem ta
lálható, így a korabe
li újság tudósításából
ismerhetjük meg az
esemény menetét.
A Szolnok Me
gyei Néplap 1972.
szeptember 1jén (pénteken) a 3. oldalon megjelent írásból tudjuk
a következ ket. „Iskolaavatás Jászfényszarun Tegnap (augusztus 31én,
csütörtökön) 17 órakor új 14 tantermes általános iskolát adtak át Jász
fényszarun. A nyolcszáz gyerek befogadására alkalmas iskola 6,5 millió
forintba került. A tanulók és a szüleik 200 ezer forint érték társadalmi
munkával járultak hozzá az építkezés költségeihez. Az iskolaavató ün
nepségen Ocskó (Sós) Imre és Czeglédi Mária tanulók verssel köszöntöt
ték az új iskolát. Török Sándor községi tanácselnök meleg hangú üdvözl
szavai után Fodor Mihály megyei tanácselnök ünnepi beszédben méltatta
az iskolaavatás jelentségét. Ezt követen a társadalmi munkában kit nt
aktivisták kitüntetésére került sor. Az ünnepélyes aktusra, amikor az isko
la igazgatója a tantestület és az ifjúság nevében átvette a kulcsokat, erre
18 órakor került sor. A megyei tanács elnöke ezután átvágta a szalagot,
és a lakosság, a meghívott vendégekkel egyetemben megtekintette az új
iskolát, amely jól felszerelt tantermeivel, politechnikai helyiségeivel, tor
natermével, – 300 adagos konyhájával a Jászság egyik újabb korszer
oktatási intézménye lesz.”
A váltott tanítás megszüntetése miatt, valamint a közel 100 éves el
avult Leányiskola kiváltására a 60as évek végén kezd dött el az iskola
helyének kialakítása majd felépítése. Az új iskola 14 tanterem mellett
a kémiai el adóval, tornateremmel és a gyakorlati termekkel együtt 18
tanteremmel rendelkezett. Az iskola építése Lantos Péter igazgatósága
alatt, szakmai útmutatásainak figyelembevételével valósult meg, de
lemondása miatt az iskola kulcsát az új igazgató, Kiss László vette át.
Tóth Tibor
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Lengyel futók is indulnak
október 7-én
a 4. Jászfényszarui Futófesztiválon
A versenyen Maróti Pista bácsiról emlékezünk, aki Jászfényszarun
több futó, kerékpározó és labdarúgó generációnak volt példaképe, és
2017. május 20. óta már nincs közöttünk. Nem rója a kilométereket
sem futva, sem kerékpárral és nem pattogtatja a focilabdát sem.
Az idén városunk polgármesterének meghívására a lengyelországi
testvérvárosunkból, Zaklichinb l is érkeznek futók, emelve a sport
rendezvény színvonalát és jelent ségét.
A versenyt 2022. október 7én rendezzük. A futamokat a Szent Csa
lád térr l a IV. Bélaszobor mell l rajtoltatjuk, és ugyanide várjuk a
célba érkez ket.
A különböz korcsoportok különböz versenytávokon fognak futni.
Óvodások: 360 m; 12. osztályosok: 600 m; 34. osztályosok: 900 m;
56. osztályosok: 1.500 m; 78. osztályosok: 2080 m; középiskolások
és feln ttek: 4.160 m.
Az ¼ maratoni távon, 10.548 men szintén középiskolások és fel
n ttek állhatnak rajthoz.
Nevezési díjat egyetlen távon sem kérünk!
Névre szóló rajtszámot az el re nevez knek tudunk biztosítani. A
helyszíni nevez k anonim rajtszámot kapnak.
El nevezés határideje: 2022. szeptember 26.!
Elnevezés módjai:
a). Személyesen: a Pet fi Sándor Mvel dési Ház és Könyvtárban.
5126. Jászfényszaru, Szent István út 1.
b). Emailben vagy postai úton: Nevezési lap letölthet :
jaszfenyszaru.sportey.hu
A nevezési lap beküldésének postai címe: Pet fi Sándor Mvel 
dési Ház és Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
Emailcím:
jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com
c). ONLINE NEVEZÉS: jaszfenyszaru.sportey.hu webcímen.
A helyszíni nevezés határideje 2022. október 7.! Az ¼
maraton távra 16:20 ig, a 4.160 méteres távra 16:45ig lehet
helyszínen nevezni!
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Átadtuk a bringapályánkat
Az elmúlt év novemberében született projekt
ötletb l dicséretes gyorsasággal,
2022. július 15ére elkészült a bringapályánk,
az augusztus 20ai városi rendezvénysorozat ke
retében pedig hivatalosan is átadtuk.
Az önkormányzat az Aktív Magyarországért
Felel s Államtitkárság el dszervezete, az
Aktív Magyarországért Felel s Kormánybiztosi Iroda „Országos
Bringapark Program” cím felhívására támogatási kérelmet nyújtott
be, mely nyomán az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Non
profit Kft. az AOFK_T_0042_2022 iktatószámú támogatói okiratá
val 25.000.000 Ft támogatást állapított meg. A képvisel testületünk
ugyanilyen összeg saját forrást biztosított a projekt megvalósításához.
A munkaterületet 2022. 05. 30án adtuk át a kivitelez Trail Art
Park Kftnek, másfél hónappal kés bb, 2022. 07. 15én megtörtént
a pálya mszakiátadás átvétele, ekkor vette kezdetét a próbaüzem.
A projektmegvalósításban együttmköd partnerünk a Magyar Ke
rékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ), az önkormányzatot a
projektiroda képviselte Tanczikó Attila projektvezet révén, mszaki
ellen rünk Hornyák János volt.
A létesítményt az els pillanattól nagy érdekl dés övezi. A helyet
biztosító régi vásártér közel 2,5 ha területének további fejlesztését ge
nerálja a pálya. Köszönjük az eddigi javaslatokat és várjuk a további
fejlesztési ötleteket.
Illés Péter
irodavezet, projektiroda

Információ, elérhetségek: Honlap: jaszfenyszaru.sportey.hu
Tel.: Dobákné Dobos Mariann 30/ 6068720, 57/ 422137;
Palásthy Pál +36 30/6951427 (14.30 után).
Email: jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com
Tisztelt Lakosság! A verseny a 360 mes távtól a 4.160 mes távokig
a következ utakat fogja érinteni:
Szent Család tér – Ady Endre út – Vörösmarty út – Csaba út – Baj
csyZsilinszky út. Ezeken az utakon, valamint az Ady Endre út és a
BajcsyZsilinszky út által közrevett utakon 14.15 ó. és 18.30 ó. között
teljes útlezárásokra kell számítani. Az Ady Endre és a BajcsyZsilinszky
útról a forgalmat a Széchenyi útra terelik át a rend rök és a polgár
rök.
Az ¼ maratoni táv, miel tt eléri a Zagyvagáti kerékpárutat, a kö
vetkez utakon halad végig odavissza: Dózsa György út – Kiss Ern
út – Kossuth Lajos út – Bethlen Gábor út – régi boldogi földút.
A futam 17.00 óra és 18.30 óra között zajlik.
Gyermekeink és a magunk egészsége érdekében minden érintett
közleked t l megértést és türelmet kérünk.
Sztárvendégek: jelenleg folyamatban vannak a szerz déskötések.
Nagy meglepetések lesznek!
Fotó: Szerémi Fanni

Itt az id , hogy végre elhatározzuk magunkat, és elkezdjük a ver
senyre való felkészülésünket, vagy edzésünket, egy újabb fokozatra
kapcsoljuk! Várunk minden korosztályt szeretettel!
Sportoljanak velünk Maróti Pista bácsi emlékéért, a gyermekeink
nek mutatott jó példáért és a testilelki egészségükért!
Palásthy Pál programfelels
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PETŐFI 200 KIÁLLÍTÁS
A Petfi 200 Emlékév tematikájába illeszked közösségi progra
mokat indít útjára a Bedekovich népfiskola. Elsként a nagyvá
radi Tibor Ern Galéria tagságának Petfi 200 csoportos tárlatát
mutatjuk be Jászfényszarun. A kiállításra 2022. szeptember 17én,
a Szent Erzsébet Közösségi Házban kerül sor. A tárlat egy hóna
pon át látogatható.
TÁRLAT
A galéria m¬vészeti vezetjét, Csathó Töhötöm Csongor Károlyt
kérdeztük, hogyan is jött létre ez a kiállítási anyag.
A Tibor Ern Galéria tagságának egyik év eleji gylésén megbe
széltük, hogy ebben az évben is szeretnénk egy tematikus kiállítást
létrehozni, amelyet majd különböz helyszínekre elvíve és ott kiállítva
egy vándor tárlattá alakítsunk sok mindenki örömére.
Az egyik tagunk felhívta a társaság figyelmét, hogy a 20222023as
éveket Pet fiemlékévnek nyilvánították a „Pet fi 200” elnevezéssel.
Ez egy olyan ötletforrásnak bizonyult, amely úgy gondoltuk, érdemes
és méltó arra, hogy az alkotások ihlet jévé váljon.
Ez már a második költ , akinek emléket állítunk egy vándorkiállí
tással, az els az Ady Endre volt, most pedig Pet fi Sándor. Az ötlet
mindenkinek megmozgatta a fantáziáját, felkorbácsoló téma. Olvas
tunk, kutattunk és igazi forráskeres tevékenység el zte meg magát
a konkrét alkotási folyamatot. Sok verset újraolvastunk, kerestük az
értelmezésének képi lehet ségeit, és igy fogott neki mindenki a maga
alkotásának.
PORTRÉ
Az anyag központi alkotása a Csathó Töhötöm Csongor Károly által
festett Petfi Sándor portré lett. A forrás, amelyikb l ez az alkotás in
dult, nem más, mint a mindenki által ismert dagerrotípia* (régi fotó).
Mivel ezen már a figura arcvonásai
csak nagyon nehezen kivehet ek,
ezért olyan alkotásokat is forrásként
kellett használni, amelyek a dagerro
típia elkészültének korszakához közel
álltak, és esetleg azok az alkotók még
láthatták, és dolgozhattak az akkori
jól kivehet fotó alapján. A lelkében
lév virtushoz viszont a magyar lelket
teljesen magában hordozó magyar
népzenére volt szükség, mert enélkül
valahogy sehogy nem akart megvaló
sulni az a bels tz, amely képes volt
Pet fi Sándort a legnagyobb magyar
költ rangjára emelni.
A kiállítási anyagot kb. harminc kép
alkotja. Ezek a költ életéhez kapcso
lódó témákat dolgoznak fel, vagy
a költészetének, egyegy versének a
képi megfogalmazása, vagy a 48as
eseményeknek állít emléket. Ugyan
akkor az egyszer életre odafigyel költ gondolatai is megelevenednek
a képeken, helyet kap nem egy alkotáson az „anyám tyúkja” is.
A Tibor Ern Galéria alkotó közössége elhivatottságként éli meg azt,
hogy a magyar kultúra értékeit feltárja, rizze és továbbadja az utókor
nak azáltal, hogy belefoglalják az alkotásaikba.
A kiállítással látjuk, hogy Pet fi Sándor költészetének vannak ma is
értelmezhet , érvényes üzenetei, és tovább er södik a két város (Nagy
várad és Jászfényszaru) civil szervezeteinek kulturális kapcsolata. Kér
jük, kísérjék figyelemmel a népf iskola közösségi oldalait, honlapját,
ahol a tárlat bemutatásáról, annak pontos id pontjáról is tájékozód
hatnak.
*A Petfidagerrotípia az egyetlen fennmaradt fotográfia Petfi Sán
dorról. A kép készítjének személyét illeten nincs egyetértés, Strelisky Li
pót fotóm vész az egyik, akinek tulajdonítják, de a legvalószín bbnek azt
tartják, hogy a költ portréját Egressy Gábor színész, amatr fotográfus
készítette. A felvétel Egressy pesti lakásán a Marczibányiházban készül
hetett 1844 vagy 1845 nyarán. A költ a feltételezések szerint elrejthette

a képet, mert nagy valószín séggel nem nyerte el a tetszését: a dagerrotípia
realitása megdöbbent volt, a korabeli képzm vészet idealizált ábrázo
lásaival szemben.
A felvétel csak 1868ban bukkant fel újra. Ebben az évben – Petfi ha
gyatékának részeként – Petfi Istvánhoz került (költ, mezgazdász, Pe
tfi Sándor egyetlen testvére, hozzá íródott az István öcsémhez cím vers),
aki 1879ben úgy nyilatkozott, hogy „a kép annyira el volt mosódva, hogy
azon csak egy görbült alaknak mintegy árnya látszott, az arc vonásai a
legmerészebb képzel tehetséggel sem voltak kivehetk.” Késbb a fénykép
Petfi Zoltánhoz, majd 1870ben Beliczay Imre pesti orvos tulajdonába
került, aki a képet restauráltatta. Valószín leg ekkortájt készíthetett Klösz
György egy reprodukciót a lemezrl, amit 1879ben a Koszorú cím lap
ban közöltek le.
Az eredeti kép a Beliczay család birtokában maradt, majd évtizedekig
nem lehetett tudni róla semmit, elveszettnek hitték. Rózsa György kuta
tómunkájának köszönheten 1948ban Beliczay unokájánál egy ládában
találták meg újra a fotográfiát. A nem megfelelen tárolt, elpiszkolódott
lemez ekkorra már teljesen besötétedett, s a kép alig látszott rajta. A lemez
a Nemzeti Múzeumba került (ma a Petfi Irodalmi Múzeum tulajdona).
Egészen 1953ig nem is foglalkoztak vele. Ekkor jelentkezett Escher Ká
roly fotóm vész, akinek képeit már a Mai Manó Házban is bemutatták,
hogy restaurálja az ezüst oxidációja miatt megfeketedett dagerrotípiát.
(Forrás: Escher Károly: Petfi igazi arca (Foto magazin, 1956. május)
2015. március 15. Mai Manó Ház)
Kovács Béláné Pet Magdolna
Bedekovich Lrinc Népfiskolai Társaság

A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI
A Bedekovich Lrinc Népfiskolai Társaság az ÉLETTÉRKÉP
2023 témakörben A VELÜNK ÉL¶ PET¶FI címmel ILLUSZT
RÁCIÓS PÁLYÁZATOT hirdet, a felhívásra gyermekrajzzal és fo
tókkal lehet pályázni.
Az Országgylés tavaly nyilvánította a 2022es és 2023as esztend t
Pet fi Sándoremlékévvé a magyar költészet egyik legkiemelked bb és
legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. A felhí
vás témája: A velünk él Pet fi.
Az óvodás gyermekeknek, általános és középiskolás fiataloknak szóló
pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban
kell lennie Pet fi Sándor költészetével, a reformkorral. „Olvasd el,
hallgasd meg a Petfi verseket, válaszd ki, amelyik a legjobban ma
gával ragad és készíts hozzá illusztrációt, vagy fotót Petfi szelle
mében”. Az illusztráció elkészítésének technikája szabadon választott.
Az alkotások mellé a választott, az ihletet adó Pet fi vers pontos cí
mét, a verset, vagy annak vonatkozó részletét is mellékelni kell.
Jelentkezési feltételek:
Rajz pályázat: pályázóként 13 db A/4 vagy A/3 szabadon választott
technikával készített alkotást, rajzot küldhetnek be. A papír kép hát
oldalán olvashatóan szerepeljen: az alkotás címe, a kép készítésének
helye, a készít neve.
Fotó pályázat: pályázóként legfeljebb 4 darab, saját maguk által ké
szített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási
jogával rendelkeznek. A pályázatra beküldhet fotók hosszabbik oldala
3000 pixel. Formátum: JPG, sRGB színtérben, maximum 2 MB/kép.
A beérkez pályamveket szakmai zsri értékeli, és választja ki a
legjobbakat. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a pályázatra
készített alkotás digitális és az eredeti alkotás megküldésével lehet. A
pályázatban való részvétel feltétele az adatvédelmi tájékoztatóban fog
laltak megismerése és tudomásul vétele, valamint a gyermeki és/vagy
szül i hozzájárulási nyilatkozat elfogadása.
Határid: 2023. február 5.
Eredményhirdetés, értékelés és a legszebb alkotások kiállítására
2023. április 2án kerül sor Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi
Házban – Szent Erzsébet Galériában, a mindenkori járványügyi sza
bályok figyelembevételével.
Részletes felhívás és a jelentkezési lap a népf iskola honlapjáról le
tölthet .
Kovács Béláné Pet Magdolna
Bedekovich Lrinc népfiskolai Társaság
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„KÉK ÉS NARANCSSÁRGA
SZÍNEKBE ÖLTÖZÖM …"
Újabb állomáshoz érkezett a jászfényszarui származású Ézsiás
Gyöngyike festészetének megmutatkozása, amelynek kurátora is
mét a Bedekovich Népfiskola volt. A kiállításra invitáló Republic
dalt Újhelyi Judit tolmácsolásában hallottuk „PILLANATOK,
REZDÜLÉSEK” c. önálló kiállításának megnyitóján Nagybarcán,
a Tollas Tibor Emlékházban. A vendégeket Csikászné Béres Erzsé
bet a Tollas Tibor Emlékház és Bánvölgye Népfiskolai Tagozat
nevében, a település képviseletében TóthPéter Zoltán polgármes
ter úr köszöntötte.
A kiállítás tervezése, megvalósítása az ÉszakMagyarországi népf
iskolai hálózatépítés keretében zajló programsorozat, kölcsönös láto
gatások, kapcsolatépítés részeként történt. „Ha tudnátok azt az örömet
és izgalmat, amit érzek!” – mondta Tollas Tibor (költ , a nagybarcai
emlékház névadója), amikor megállt az út kanyarulatánál, kiszállt
az autóból, hogy gyalog érkezzen a faluba. Valahogy így lehet most
Gyöngyike is, amikor itt, a Bánvölgyében is bemutatkozik – ezek
kel a gondolatokkal kezdte a tárlat bemutatását Kovács Béláné Pet
Magdolna a Bedekovich Lrinc Népfiskolai Társaság elnöke. Az
eseményr l részletes képriport látható és tudósítás olvasható a népf 
iskola honlapján és közösségi oldalain.

Kiállításmegnyitó: Ézsiás Gyöngyike, Kovács Béláné Pet Magdolna.
Énekel Újhelyi Judit. Az ablakban látható a kopjafa,
Szabó Imrefia Béla alkotása is
Fotó: Pet István
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ANNO
Hatvan–Szolnok vasútvonal
kiépítésének
jászfényszarui eseményei – III. rész
2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan–Szolnok
vasútvonalat. A közelg jubileum kapcsán korabbeli közlönyök
bl, újsághírekbl ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.
„Jászfényszaru állomásnak a gyors és teherdarabáruforgalomra
való megnyitása.
A hatvanújszászi vonalon Sashalom és Pusztamonostor állomások kö
zött fekv Jászfényszaru állomás, mely eddig csak a személy, podgyász és
kocsirakományi teherárúforgalomra volt berendezve, f. é. (1909) július hó
1én a gyors és teherdarabáruforgalomra is megnyittatik.
Élállatok és külön berendezést igényl küldemények ez állomás for
galmából ki vannak zárva…” Idézve: Vasúti és Közlekedési Közlöny
1909.07.04. 76. számából
A Hatvan utáni els megállóhelyként Sashalom nem elírás lehet.
Az 1916. Magyar Vasuti Szaknaptár Közlekedési Almanach és Sema
tizmus tizenkettedik évfolyamában, szerkeszti: Wodiáner Béla Antal
magyar királyi államvasuti f ellen r kiadvány 285. oldalon: „Hatvan
–újszászi vonal. Sashalom. Pályar: Beszterei János 35/1 Jászfényszaru.
Kiadór: Nun Mihály 35/2 Pusztamonostor. Állomáselljáró: Gálcsik Fe
renc 8/4…” és további nyolc f különböz beosztásban szerepel. Így
kés bb nevezhették át Boldog településr l a megállót.
A Heeger Árpád által szerkesztett, Budapesten, 1947. karácsony ha
vában kiadott Közlekedési Cimtár – Vasutas Évkönyv 164. oldalán
Állomások között szerepel „Hatvan – Szolnok vonal. Boldog (ekkor már
nem Sashalom) Jegykiadó rök: Balogh István, 1916 Várhelyi László,
1897 Jászfényszaru Állomásvezet: Erdei Zsigmond áe, 1895 Pusztamo
nostor Állomásvezet: Pintér Lajos áe, 1909…”
A nevek után a személyek születési éve szerepel. Erdei Zsigmond
1895ben született, minden bizonnyal az els állomásf nök lehetett,
hogy mikortól, arra pontos adat nem áll rendelkezésre.
Tóth Tibor

TOLLAS TIBOR EMLÉKHÁZ
Az emlékház névadójáról, a költ r l, lapszerkeszt r l, újságíróról
halálának 25. évfordulóján Nagybarcán is megemlékeztek ebben az
évben. Szülháza ma emlékház, ahol helyet kapott a könyvtár, a
Bánvölgye Népfiskolai Tagozat, amely egyben a település kö
zösségi színtere. A névadó emlékére kopjafát állíttattak – Lakitelek
Népf iskola kertjében a Vendégház sarkán, a parkban van elhelyezve –
készít je Szabó Imrefia Béla (jászfényszarui köt dés szobrászmvész)
volt. A kopjafa másik példánya Nagybarcán, a költ szül házából ki
alakított Emlékház el tt áll.
Nagybarca szülöttje – Kecskési Tollas Tibor eredeti nevén Kohlmann
Tivadar (Nagybarca, 1920. december 21. – München, 1997. július
19.) „költ , negyven éven át a Nemzet r f szerkeszt je, az emigráció
fennmaradását és a magyarság megmaradását szolgáló kovászember,
gyújtó hatású szónok, eredményes szervez ” (Medvigy Endre) – a La
kitelek Népf iskola egyik alapító kurátora volt. Ennek köszönhet en
születésének 100. évfordulója alkalmával Tollas Tibor emléknapokat
tartottak 2021. október 2223án Lakiteleken, a Hungarikum Liget
ben. A megemlékezésen jelen volt a költ három gyermeke: Tamás,
Csilla és Krisztina, két unokája: Péter és Attila, valamint szül faluja,
Nagybarca küldöttjei. A jelenlév ket Lezsák Sándor köszöntötte, és
megajándékozta az Antológia Kiadó legújabb kötetével, Tollas Tibor:
Szólnál mint tücsök, amelyben a költ versei találhatóak magyar és
angol nyelven. A kötet egy példányát a Bedekovich Népf iskola is
megkapta.
Kovács Béláné Pet Magdolna

Az állomásról 1945 eltt készült képeslap
A vasútállomás eltt
készült csoportkép.
A bal szélen Barna
Mihály tüzép és
fakereskeded,
eltte fia ifj. Barna
Mihály született
1936ban, tlük
jobbra a 3. személy
Erdei Zsigmond ál
lomásfnök, az álló
sorban, a középs
civilben a fia Erdei László, aki szintén vasutas lett Hatvanban.
A fotó 1942 vagy 1943ban készülhetett.
A képet Vidovich László adományozta a Városi Értéktárnak
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A MÉE 52. Vándorgyűlése Jászfényszarun
A Magyar Éremgy¬jtk Egyesülete (MÉE) országos rendezvé
nyét, 52. Vándorgy¬lését augusztus 6án, Jászfényszarun tartotta.
A programok a MÉE Elnöksége és a Jászberényi Csoport anya
gi, szervezi, koordinátori, Jászfényszaru Város Önkormányzata
részben anyagi, a Petfi Sándor M¬veldési Ház és Könyvtár és a
FÉBE közrem¬ködésével kerültek megvalósításra.

Tóth Tibor, Szabó Imrefia Béla, Gyriné dr. Czeglédi Márta,
Fáczán Pál, Szabó Tamás. Fotó: Bordásné Kovács Katalin
Az országos rendezvény Jászfényszaruba kerülését Szabó Tamás öt
vös, a szegedi Éremverde tulajdonosa javasolta a MÉEnek, aki 1986
óta az egyesületi érmek szállítója. A vándorgylések eddig megyei
székhelyeken, nagy városokban kerültek megrendezésre, ahol érem
gyjt k szervezete vagy csoportja mködik. Az elmúlt évben az 51.
Sopronban tartották
Szabó Tamás javaslatát azzal indokolta, hogy egy kisváros is alkalmas
országos rendezvény színhelyére, még ha nem is mködik éremgyjt
csoport. A Jászfényszarun él emberek egy része szereti és becsüli a
szép érmet. Ez köszönhet városunk díszpolgárának, Szabó Imrefia
Béla szobrász, éremmvésznek is. Els ként 1993–1996 között a Jász
fényszaru kitüntetéseihez kapcsolódóan adott érmek készültek el. A
FÉBE által 2000. augusztus 19én jelent meg az els , 42,5 mm átmé
r j Szent István millenniumi emlékérem. A következ 22 év alatt az
önkormányzat vagy a FÉBE kiadásában további 13 érem jelent meg.
Az érmek gipszmintáját tervezte és kivitelezte Szabó Imrefia Béla, és
a szegedi Éremverde mhelyében készültek.
Március hónapban a MÉE elnökségének több tagja Csóka Ferenc
elnökkel az élen ellátogattak városunkba. A városházán el készít
megbeszélésre került sor. A megbeszélésen a vendégeken túl Gyri
né dr. Czeglédi Márta polgármester, Bordásné Kovács Katalin, a
mvel dési ház és könyvtár igazgatója, Tóth Tibor, a FÉBE elnöke,
Szabó Imrefia Béla és Szabó Tamás vett részt. Közös helyszíni bejárás
történt. Megállapításra került, miden adott Jászfényszarun a rendez
vény sikeres megtartásához.
Már ekkor kiderült,
Fényszarun
éremgyj
t csoport ugyan nincs,
de a MÉEnek 41 év óta
6750 tagkönyvszámmal
van egy tagja Fáczán Pál
személyében. A négy évti
zed alatt sok szép érmet –
köztük valamennyi helyi
A kiállításmegnyitón Kovács Ákos Ferenc, kiadásút – gyjtött össze.
a MÉE részérl a rendezvény koordinátora Unokáját, Sz¬cs Leven
gratulál Szabó Imrefi Béla éremm vésznek tét is megfert zte a gyj
a vándorgy lés érmének elkészítéséhez
t i szenvedéllyel, így lesz,
Fotó: Tóth Tibor
aki tovább viszi az érmek
gyarapítását.
A rendezvénysorozat augusztus 5én (pénteken) 17 óra 30 perckor
kezd dött a Pet fi Sándor Mvel dési Ház és Könyvtár földszinti
kiállítóteremében elhelyezett Szabó Imrefia Béla Jászfényszaru dísz
polgára, szobrász, éremmvész legszebb alkotásaiból, MÉE érmeib l

rendezett kiállítással. Szpisják Pál Boldogon él mvészeti pedagógus
öntött érmei is láthatók voltak.
A kiállítás moderátorának szerepét Bordásné Kovács Katalin, az
intézmény igazgatója látta el.
A kiállítást Csóka Ferenc, a MÉE elnöke nyitotta meg. Beszédében
hangsúlyozta, a Magyar Numizmatikai Társaság a világon els k között
alakult meg 1901ben. 1969ben a társaságból kiváltak a csak gyjtés
sel foglalkozók, és ekkor jött létre a Magyar Éremgyjt k Egyesülete.
A társaság másik része tudományos célokkal mködik tovább. A MÉE
céljai között szerepel többek között, hogy szervezze a gyjt i tevékeny
séget, kiadványain, szakmai rendezvényein b víti a gyjt k szakisme
retét, gyarapítsa a közgyjteményeket, széles körben népszersítse a
numizmatikai tevékenységet.
Ezen célok jegyében rendezik meg évente a vándorgyléseket, azon
belül a kiállításokat, a gyjt k találkozóját. A MÉE sok ezer érme kö
zül most az 1948/49es szabadságharchoz kapcsolódó személyekr l,
eseményekr l kiadott vert érmek egy része került egy tárlóba. Öröm
számára, hogy egy helyi születés, országosan jegyzett éremmvész,
Szabó Imrefia Béla legszebb alkotásaival is megismerkedhetnek a két
nap során az ide látogatók. Gyakorlattá vált, hogy ahol a vándorgy
lést rendezik, ott él vagy élt mvészt kérnek fel a vándorgylés érmé
jének tervezésére, gipszmintájának elkészítésére. Igy történt ez most is.
Felkérte Szabó Imrefia Bélát, hogy mutassa be a MÉE 52. Vándor
gylésének érmét.

Az 52. Vándorgy lés érem oldalai Fotó: Tóth Tibor
Az érem tervez je a következ ket mondta: „Az érem egyik oldalán
Bedekovich Lrinc portréja, köriratban „BEDEKOVICH L³RINC
JÁSZKUN KERÜLETI GEOMETRA”, a portré mellett bal oldalon a
két évszám egymás alatt helyezkedik el „1751” „1823”. Felette korabeli
használat közben földmér eszközök láthatók. Az érem másik oldalán a
fels ív felirat a MÉE logója, alatta „52.”, alatta „VÁNDORGY¶LÉS”,
a középmez sávjában a Jászberényben rzött Jászkürt (Lehel kürtje) pa
lástjának harmadik sorában lév motívum, mely a griffek által közre
fogott, sashoz hasonló madarat ábrázolja, alatta „JÁSZFÉNYSZARU”,
ezalatt 2022. augusztus 6. szerepel.
A vert érmek nagy többsége kétoldalú, de tudjuk, az éremnek 3. oldala is
van. A 2 mm peremre a Jászkürt (Lehel kürtje) keskeny szíjfonata került.”
A MÉE elnöke megköszönte a mvész munkáját, és kiemelte, hogy
igen szép és, a harmadik oldal díszítésé folytán, ritka érem született.
Az érem értékét az is emeli, hogy összesen 120 db készült, ebb l
bronz 65 db és ezüst 55 db vékony és vastag (piefort) formátumban.
Minél kisebb szériában jelenik meg egy érem, annál értékesebb a ki
adás pillanatában is, id vel pedig értékes ritkaságnak számit.
A kiállítás megnyitóját színesítette Tóth Mercédesz hegedjátéka.
A vándorgylés napján, 6án már reggel hét órakor nagy volt a
nyüzsgés a mvel dési ház körül és a nagyteremben egyaránt. Az or
szág minden tájáról érkeztek a szervezetek, gyjt k a találkozóra, a
börzére. A közel 40 asztalon érmek, régi apró és papírpénzek, kitünte
tések, jelvények, képeslapok sokasága várta az érdekl d ket.
A FÉBE is kiállította érmeit, képeslapjait. Nyolc órakor megnyílt
a terem az érdekl d k, vásárlók el tt. Szinte mindenki kora délel tt
érkezett, abban a reményben, hogy megtalálja, amit keres.
A MÉE 52. Vándorgylése a városháza dísztermében 10 órakor vet
te kezdetét. Az elnökségben többek között helyet foglalt Gyriné dr.
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Czeglédi Márta polgármester. Csóka Ferenc MÉE elnöke köszön
tötte a vándorgylésesen megjelent szervezetek vezet it, képvisel it,a
csoportok titkárait, a meghívott vendégeket.
Az 1300 f s egyesület életének egyik legfontosabb eseménye az éves
vándorgylés. Megköszönte a város önkormányzatának támogatását,
intézményének a segít , közremköd tevékenységét, a jászberényi
csoport koordináló munkáját. Megállapította, hogy négy óra múlva
sikeres rendezvény zárul Jászfényszarun.
Az éremhez kapcsolódóan a Lehel kürtr l, Bedekovich L rincr l és
Jászfényszaruról tartott sok információval szolgáló értékes el adást dr.
Farkas Vince Kristóf történész.
A vándorgylés fénypontja, hogy az egyesület által alapított kitün
tetéseket az arra méltóknak átadják. Az éremelismerések különböz
fokozatát többen az elnökt l vették át. Dr. Prohászka Péter kutató,
numizmatikai szakírót munkásságáért, az egyesület támogatásáért a
MÉE elnöksége Unger Emil jutaloméremmel tüntette ki.
Prohászka Péter neve ismer sen cseng a Jászfényszaru múltját
megismer helyieknek. A FÉBE kiadásában államiságunk ezeréves
évfordulójára, az els városnapra, 2000. május 1jére megjelentetett,
Langó Péter szerkesztésében „Szállástól a mez városig – Tanulmányok
Jászfényszaru és a Jászság múltjáról” cím kötet egyik tanulmányának
szerz je Prohászka Péter volt. Jászfényszaru és környékének története a
vaskortól a magyar honfoglalásig címmel jelent meg írása a könyvben.

17

Mit rejt a ládafia?
VASÚT¸TANYAI ISKOLAI CSOPORTKÉP
A csoportkép a Vasúttanyai iskola mellett (1936ban adakozásból)
megépült kápolna fala el tt készült 1959 májusában.
A csoportképen 2. és 4. osztályos tanulók láthatók. Az els sorban
az els Horváth Mária és az utolsó Langó Éva még nem jártak isko
lába, testvéreiket elkísérve kerültek fel a csoportképre. A tanító néni
Sztojkov Erzsébet 1954ben végezte el a jászberényi Tanítóképz t és
a Vasúttanyai általános iskolában kezdte pályáját. Az osztott évfolya
mok közül a 2. és 4. osztályt vitte. E sorok íróját is tanította másodi
kosként az 1959/1960as tanévben. Sok emlék fz hozzá, de leginkább
az maradt meg, hogy tanítványaiba belesulykolta, hogy mindenkinek
köszönni kell. Ha valaki a köszönést nem viszonozza, akkor még egy
szer hangosabban meg kell ismételni, és hozzá kell tenni: köszöntem.
1960ban férjhez ment és elkerült Jászfényszaruból, helyére Bodnár
Klára került. A tanyai iskolába járt tanítványai mindig jó szívvel em
lékeznek a tanító nénire.

Jelen volt a Tanítók emlékm¬vének 2002. május 1jei avatásán,
hozzászólásában köszönetet mondott az emlékm megvalósításért. A
10 éves évfordulón 2012. szeptember 1jén két „halhatatlanok olvasó
könyvébe” bekerült volt kollégájára, Benke Imréné Horváth Teréziá
ra és Fónagy Lászlóra emlékezett. Megkapta az arany, gyémánt és vas
díszdiplomáját. Két év múlva a rubintdiplomáját is átveheti. Nyug
díjas éveit Kecskeméten töltötte, majd saját elhatározásból két éve
a martonvásári Harmónia Id sek Otthonának lakója lett. Id s kora
nem teszi lehet vé, hogy a Tanítók emlékm¬ve 20 éves évforduló
jának ünnepén, szeptember 3án velünk legyen, de lélekben együtt
lesz velünk, mondta ezt júliusi telefonbeszélgetésünk alkalmával.
A fotón látható személyek balróljobbról haladva: Ül sor: Hor
váth Mária, Horváth Judit, Pál László, Pataki György, Nagy Erzsébet,
Rusai Pál, Szabó Bertalan, Langó Éva; Álló sor: Gergely Balázs, Kiss
B Ilona, Zsámboki Katalin, Pethes Sándor, Langó Eleonóra, Sztojkov
Erzsébet tanító, Melegh József, Török Sándor, Bordás Mária, Bor
dás Mária, Nagy Antal. Az öregdiákok és tisztel i nevében további jó
egészséget kívánunk Erzsikének.
Tóth Tibor
Fotó: Városi Értéktár archívuma

Gy jti találkozó – érembörze a m veldési ház nagytermében
Fotó: Tóth Tibor
A kitüntetések átadása után a polgármester asszony köszöntötte a
vándorgylésen jelenlév Fáczán Pál MÉEtagot, városunk köztiszte
letben álló polgárát, és a vándorgylés ezüstérmét nyújtotta át számá
ra, tovább gyarapítva gyjteményét.
Az esemény programját színesítette Tóth Mercédesz hegedjátéka.
A vándorgylés után a MÉE elnöksége a Royal Kaszinó étteremben
a résztvev k és kitüntettek tiszteletére fogadást adott.
Köszönet mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez hozzájárult, kü
lön kiemelve Róbel Gábort, aki a mvel dési ház és könyvtár részér l
a rendezvény felel seként dolgozott.
Megállapíthatjuk, hogy sokan vitték városunk jó hírnevét az ország
minden tájára.
Tóth Tibor

Roma holokauszt · 1944. augusztus 2.
Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. augusztus
2án Jászfényszarun a Szent József Szabadid parkban a Cigányzenész
emlékmnél méltón és szomorúsággal megemlékezett a szörny ese
ményr l. Reményi Alexander Choli Daróczi József: Elvitték a cigá
nyokat cím versét mondta el. Glonczi Rudolf Jászfényszaru R. N.
Ö. elnöke beszédet mondott
a történelmi eseményekr l,
melynek befejezéseként az
auschwitzbirkenaui tábor
szemtanú lakójának írását ol
vasta fel, majd közösen gyer
tyát gyújtottak az áldozatok
emlékére.
Glonczi Rudolf
Fotó: Rácz Bence
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Szomszédoló (3. rész) – Boldog
Városunk Boldog nagyközséghez is számos közös szállal kapcsolódik,
ugyanis a közelség miatt kisebb mérv kölcsönös beházasodás is meg
figyelhet a két település között. Valamint az egykori jászfényszarui
vegyes céhben a boldogi tanulók megjelenése is tette érhet . Boldog
3 kmre fekszik Jászfényszarutól, és az 1995ben elkészített aszfaltos
úton könnyen elérhet . Városunkon kívül csak két településsel hatá
ros: Hatvannal és Turával.
Irányítószáma: 3016. Területe: 26,74 km2 és
közel 3000 lakos él itt. Polgármestere 2014
t l Laczkó Roland. Címere részben az 1690es
pecsétre megy vissza, hiszen a folyó, a benne
lév halak és az ekevas már ekkor is szerepelt.
A stilizált Boldogasszony ábrázolás viszont mo
dern elem és a település nevére utal. Boldog
els ismert írásos említése 1395b l származik
és Bodogazzonhothvana névalakban olvasható.
Tehát a település a nevét a Szz Mária tiszteletére felszentelt templo
máról kaphatta. A népi magyarázat szerint a település akkor kapta a
nevét, amikor egy pusztítás után a falu Bonta nev bírájának a veze
tésével telepedtek a mai helyre és a f bíró ezt mondta: „Itt leszünk mi
boldogok.” Viszont az kétségtelen tény, hogy a falu a török korban
elpusztult. 1673 körül jórészt palócföldi magyar és felvidéki tót bete
lepítéssel alakult újra a település. 1712ben kis fatemplomot emeltek,
majd 1732ben k templom épült. 1741ben gróf Grassalkovich An
tal vette meg a települést. 1880ban Deutsch Ignác vásárolt jelent s
földbirtokot a határban. 1895ben Boldogon hitelszövetkezet alakult.
1900 és 1901 új községháza épült. Jelent s esemény volt, hogy 1902
ben a plébániára emeletet építettek, így ez vált a falu els emeletes
házává. 1908ban a település piactartási jogot kapott. Bruckner Jen
f jegyz fotói nyomán 1923tól Boldog gazdag népszokásai és népvi
selete révén jelent s érdekl dést váltott ki. A viselet ekkor egyre szí
nesebbé vált és a jelent s ismertség hatására a n k a helyi ruhákat
továbbra is viselték. Az ismertség egyik el nyeként a településen 1928
ban kiépült a villany és a telefon is. Napjainkra szintén országos hírre
tett szert a lakodalmak jellegzetes olajban sült tészta étele: a boldogi
nagyrózsa és kisrózsa. 1932ben itt forgatták a Tavaszi zápor, Egy pesti
éjszaka és a Schubert élete cím filmeket. 1935ben pedig a vendégek
fogadására a helyi stílusú népi vendégházat alakítottak ki. 1940ben
új, emeletes iskola épült, aminek a tet szerkezetén a boldogi népi épí
tészet díszítései is megjelennek.
A község egészen 1950ig Pest megyéhez tartozott, azóta viszont He
ves megye része.
Napjainkban Boldogon több nagyvárosból kiköltöz család is lete
lepedett, hiszen a nagy kertek az életmódváltásra is alkalmasak. Ma
napság a mintegy százötven éve Boldogon termelt fszerpaprika jó
min sége miatt keresett termékké és ismert védjeggyé vált. A lakosság
a korábbi id szakban jórészt fóliás és szabadföldi zöldség és paprika
termesztéssel foglalkozott, de napjainkra ez háttérbe szorult. Boldo
gon jelent s cég a fatelep, de a lakosság túlnyomórészt a környez tele
pülések ipari cégeinél, így például Jászfényszarun vállal munkát. Amíg
néhány évvel korábban még hétköznap is elterjedt volt a népviselet,
addig sajnos napjainkra a viselet felöltése már csak a nagy ünnepekre
szorult vissza.
Látnivalók:
Boldog legnagyobb és leg
szebb emléke a templom,
melyet özv. Grassalkovich
Antalné Klobusiczky Teré
zia épített barokk stílusban
1779 és 1781 között a ko
rábbi templom részleteinek
a felhasználásával a Szepl 
telen fogantatás tiszteletére.
A meglehet sen nagy tájház épülete 1871ben épült a helyi kovács
mester részére. Az 1930as években a házat tornáccal b vítették és a
konyha tüzel berendezését is megújították. Az épületet 1987ben táj
házzá rendezték át. A szépen felújított népi memlék 2017ben az év
tájháza megtisztel címet nyerte el.

A templom el tti tér
szép emléke Nepomuki
Szent János 1769ben ké
szített barokk szobra.
Figyelmet érdemel a
Turai út mellett a régi te
met nél 1903ban épült
neogótikus stílusú Jézus
szíve kápolna.
A községháza mellett
2014ben került felállí
tásra Monori Sebestyén
szobrászmvész alkotása, ami az µseink emlékére címet viseli. A bol
dogi módra festett falat idéz k lapon a boldogi menyasszony és v le
gény viseletbe öltözött pár körvonala figyelhet meg, ami modern és
egyben érdekes jelet ad a ma él k számára.
Jeles személyek:
Dr. Davida Sándor (1814‒1876) Lengyelországban született szabad
ságharcos és az 1848 után Magyarországon telepedett le. 1859ben
unokaöcsének Davida Mihálynak itt vásárolt birtokot, és is huza
mosabb id t töltött a településen. A módos orvos a szegény betegeit
ingyen gyógyította, így került hozzá Táncsics Mihály is. A megbecsült
doktort Boldogon temették el és róla nevezték el az egészségházat.
Berecz Antal (1836‒1908) Boldog híres szülöttje. Vácott és Pesten a
piarista iskolában tanult, a rendbe is belépett, majd 1871ben kilépett
és megházasodott. Részt vett a Magyar Földrajzi Társaság megalapí
tásában. Földrajztudósként jelent s a térképészeti munkája. Pedagó
gusként is országosan is számon tartott. Nevét viseli a helyi általános
iskola.
Bruckner Jen (1889‒1955) 1919t l 1945ig Boldog f jegyz je
volt. Sokat tett a település fejl déséért. Megírta a település történetét.
Felismerte a helyi népi emlékek értékét. Fényképei nyomán a boldogi
népviselet országos hírre tett szert, melynek hatására Boldogon jelen
t ssé vált az idegenforgalom.
Ujváry Ferenc (1914‒1992) kántortanító. Folytatta apósának
Bruckner Jen nek a munkásságát és feldolgozta Boldog község tör
ténetét, valamint néprajzi emlékeit is. 2002 óta a mvel dési ház és
könyvtár a nevét viseli, és az életét itt kiállítás mutatja be.
Dr. Zsíros László (1919‒1955)
Boldogon született gazdálkodó
családban. Elemi iskoláját hely
ben végezte, majd Gödöll n a
Premontrei Gimnáziumban ta
nult tovább, ahonnan a váci Kis
szemináriumba került. 1945ben
szentelték pappá. 1949ben hittu
dományokból doktori címet szer
zett. 1949t l Kiskunfélegyházán
a Szent István Plébánián volt káp
lán. 1953ban a rend rség súlyo
san bántalmazta, mert a hatóság
tudta nélkül fogadott el húst egy
búcsúi fogadáshoz. Ekkor szerzett
sérüléseibe hosszas szenvedés után
1955ben halt bele. Szent élete
miatt paptársai kezdeményezték
boldoggá avatását.
Köszönöm Barócsi Barbarának és Nagy Györgynek az adatgyjtés
ben nyújtott segítséget.
Képek címei és forrásai
Boldog címere:
https://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzaticimer/boldogkozseg
A boldogi templom (fotó: FKV)
A boldogi tájház (fotó: FKV)
³seink emlékére szobor (fotó: FKV)
Dr. Farkas Kristóf Vince
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Mesél a múlt:
drungattyú és búzasíp
Mindnyájan szeretünk játszani, feln ttek és gyerekek is. Van is egy,
talán csak néhanapján használt latin kifejezés erre: homo ludens, azaz
játszó ember. De mit is játszottunk gyerekkorunkban, a ’60as, ’70es
években, b 50 vagy inkább már 60 évvel ezel tt? Mert akkoriban
még nem hallottunk sem a Legóról, sem a számítógépes játékokról.
Ám az id keréken túl talán a legnagyobb különbség abban volt, hogy
a legtöbb gyerekkori játékot maga a gyerek készítette el, el ször szül i
segítséggel, kés bb már önállóan. És ha jól sikerült, akkor nemcsak
maga a játék volt élvezetes id töltés, hanem a megalkotás, a létrehozás
is örömet okozott.
Nekem talán az els emlékezetes játékom nem is a lendkerekes autó
volt, hanem a drungattyú nevet visel játékszer. Mit is takar ez a furcsa
név? Igen egyszer játék volt: keresd ki a nagymama gombgyjtemé
nyéb l a legnagyobbat, ami talán
a nagypapa lódenkabátjáról esett
le. Kell hozzá b egyméternyi er s
cérna, átfzni azt a gombon, a két
végét csomóra kötni. Ezután a két
mutató ujjad közé kifeszíteni úgy,
hogy a gomb középre kerüljön, el
forgatni a gombot el ször lassan,
aztán finom feszítéssel mozgásba,
forgásba hozni, ami egyszer egyik
irányba, aztán lelassulás után visszafelé forog. És ha a forgás sebessé
ge elég nagy, akkor a gomb és a sodródó cérna ad egy érdekes búgó,
dongó hangot – ez a drungattyú. Ennek továbbfejlesztett változata az,
amikor egy 810 centiméter hosszú kis lécb l éles késsel egy repül
propellere faragható ki, majd középre két lyuk jön, aztán megint az
er s cérna befzése, és már készen is van a játék. Pörgetés közben a
gyerek már szinte egy kisrepül gép pilótájának képzeli magát.
Igen, a faragáshoz kés kellett, mégpedig éles pengével. A Válik
bicska ilyen, hétévesen kaptam az els t keresztapámtól. Aztán kilenc
évesen a másodikat, egy kicsivel nagyobbat nagymamámtól, amikor
a jászberényi piacra mentünk. A piac szélén volt a Válikkéses pici
boltja, mhelye. Jó acélból dolgozott, ma is megvan mindkett . S t
a faragás fortélyait ezekkel a ké
sekkel sajátítottam el. Egy másik
játékhoz, a síphoz is kés kellett. A
sípkészítés ideje a tavasz, amikor
a fzfa hajtani kezd, és könny
az ágacska héját ügyesen lehúzni,
kialakítani a síp szerkezetét, beál
lítani, mennyi legyen a rés a be
fújt leveg höz. Aztán már csak a
próbálgatás van hátra, és el áll az
apró zeneszerszám. És ha már síp és hangszer, akkor volt egy másik, a
búzasíp is. Amikor már térdig ért a búzaszál, de még zöld volt, a gyö
keréb l ügyesen kihúzva és a búzaszál csövéb l egy ötcentis darabot
lecsípve, egyik végét a homlokon picit összenyomva el állt a hangszer.
Mostanában csak nagy ritkán látni, hogy a mai gyerek sárkányt
eregetne a szell járta széles mez n. De ezek a mai sárkányok sajnos
gyárban készülnek, és keletr l teherhajókon jutnak el a vásárlóhoz.
Ám mennyivel jobb id k voltak azok, amikor a gyerek maga készítette
el ezt az egyszer, mégis sokoldalú játékot. Miért is sokoldalú? Én
nagy sárkányépít voltam, tudnom kellett, hol n a lapos mez n vagy
vizes terület szélén a nád. Iyen volt a Sárkánygödör környéke, és el
kellett oda menni egy éles bicskával. Aztán ha más papír nem volt, a
nagymama Szabad Föld újság nagyméret lapja lett a sárkány ruhája.
Fel kellett kutatni a vékony, de er s cukorspárgát, lisztb l csirizt is
tudni kellett keverni, ez volt a ragasztó. A farok és a két fül készítése
is ügyességet kívánt. Ám talán a legfontosabb a háromszög alakú bog
eltalált méretezése, beállítása és a jó egyensúly kitapasztalása volt, hogy
feleresztve a sárkány feje ne idegesen bólogasson, hanem méltóságtel
jesen lovagolja meg a szelet. Nagy szó volt, amikor nem újságpapír lett
a sárkány ruhája, hanem pirosfehérzöld szín krepppapírt kaptam
hozzá, ekkor ünnepl be öltözött a játék. Ha meg a nagymama bef t
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tes celofánjából csórtam el egykét darabot, akkor egy különleges, de
sokkal kisebb és nehezebben elkészíthet sárkány lett. A sárkányere
getéshez a szelekkel is meg kellett ismerkedni, az alsó szelek gyengék
voltak ugyan, de összevissza fújtak, a fönti szelek meg egyirányúak, ám
er sek voltak. Akkor volt baj, ha a fönti er s szél kitépte a kezemb l
a spárgatartó botot, és futni kellett a sárkány után a Zagyvahídtól a
Torok felé, hogy utolérjem az elszabadult játékot. A szelek ismerete ré
vén sürgönyt is lehetett felküldeni a magasan repül sárkányhoz: egy
nyelvtanfüzet lapját átlyukasztva át kellett fzni a spárgatartó boton,
ügyesen a sárkány irányába tolni, aztán ha belekapott a szél, és minden
jól ment, akkor elvitte a sárkány fejéhez a sürgönyt föl a magasba. Jó
móka volt!
De nemcsak ezek a játékok voltak, hanem még nagyon sokféle: pa
pírrepül k készítése, kígyó, hajó, sótartó vagy csattogó hajtogatása
papírból. Voltak drótjátékok is, ezekhez már csíp fogó kellett, egyik
kedvencem az ördöglakat volt. Ám voltak veszélyesebb, a gyerekkor
hoz kapcsolódóan kihagyhatatlan játékok is, f leg a csúzli vagy a
száraz kóróból a nyílvessz készítése. Hogy jól repüljön, ez utóbbi
fejébe nehezéknek szeget szúrtam be, és dróttal kötöttem át. Persze a
csúzlihoz és a nyílvessz kiröptetéséhez rugalmas gumira, tejgumira
volt szükség, és ez mindig lett valahonnan, f leg a régi konzervgyári
üvegek zárókupakja alól, de ez sincs ma már. És megint a Zagyvapart,
mert ott volt a legjobb csúzlizni és nyílvessz t lövöldözni, amikor ép
pen a sárkány kipihente a reptetést.
Kép és szöveg: dr. Palla Gábor

FÉBE-kirándulás Budapestre
OPERAHÁZ ¹ UNICUM GYÁR ¹ GÜL BABA TÜRBE
A FÉBE kell számú (legalább 32 f ) jelentkezés esetén 2022. ok
tóber 8. (szombat) Budapestre önköltséges kirándulást szervez. A ki
rándulás els állomásaként megtekintjük az öt év után idén nyáron
átadott, teljes pompájában felújított Magyar Állami Operaházat.
Rövid sétát teszünk a Városligetben a közelmúltban átadott Magyar
Zene Házához, és az új Néprajzi Múzeumhoz. A közösen elköltött
ebédet követ en bemutatják nekünk az Unicum gyár egyedülálló tör
ténetét, megtekinthetjük a gyár mködését, és megkóstolhatjuk legis
mertebb termékeiket. A nap végét a Rózsadomb romantikus, mármár
elfeledett, de szintén a közelmúltban igényesen renovált Gül Baba
türbéjét övez rózsakertben töltjük. E helyütt, szintén idegenvezet i
támogatással visszaemlékezünk majd a török id kre, miközben pazar
kilátásban gyönyörködhetünk a Dunát átölel belvárosban.
Szolgáltatás: különjáratú autóbusz, közös háromfogásos ebéd, belé
p k költsége. Részvételi díj: a résztvev k számától függ en várhatóan
12.000 Ft/f. Az utazás feltétele: A programon kizárólag az aktuális
járványügyi szabályok betartásával lehet részt venni. A 18 évnél fiata
labb személyek kizárólag szül i felügyelet alatt vehetnek részt.
Jelentkezni lehet: 2022. augusztus 22tl szeptember 15ig sze
mélyesen a városháza 2. emeletén, bal oldalon az els iroda helyiség
ben lehet Tóth Tibornál, 6000 Ft/f elleg befizetésével. A vonalas
telefonszámon 0657/520149 vagy mobilon +3630/3373336 is
kereshetik.
Kiss Dávid Sándor

2022. július 23án Hasznoson falunapon szerepelt
a Fehér Akác Népdalkör, majd július 31én, az 50. jubileumi
népdalköri találkozón Jászjákóhalmán. Képaláírás, kép: Dávid Ildikó
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Oroszföldi Kiss Antal
Most, hogy közvetlen közelünk
ben sajnos ismét háború dúl, test
közelb l tapasztalhatjuk meg, hogy
miként változtatja meg a családok,
közösségek sorsát az agresszió ily
nagy lépték formája. Nem volt
ez másképpen az elmúlt század két
nagy világégése kapcsán sem. Még
ha oly távolinak is tnhet a 100120
éve zajlott els világháború, és talán
mi, a leszármazottak a viszonylagos
gondtalanságunkban már talán nem
is rizzük akkor élt el deink szenve
désének emlékét, mégis szinte biz
tosra vehet , hogy hazánkban nem
volt olyan család, amelyet ne érin
tett volna a korszak romboló hatása.
Az alábbiakban egy nem mindennapi történet bontakozik majd ki egy
fogságba esett fényszarusi fiatalember nem szokványos sorsáról.
Történetünk egyik f h se Kiss A. Antal, aki Kiss A. Sándor (1862.
I. 71954. X. 3.) és Kóródi Franciska negyedik gyermekeként látta
meg a napvilágot 1892. október 6án. Gyermek és fiatalkoráról külö
nösebbet nem tudunk, igaz, utóéletér l se túl sokat, az azonban tény,
hogy kora végett a nagy háború idején t is besorozták. „Az els világ
háborúban a fenti Kiss Sándornak négy fia volt oda, köztük Antal, aki
szerencsésnek mondhatóan fogságba esett Oroszországban. Az akkori
körülmények között ez megnyugtató lehetett a család számára, hisz
nem került rossz helyre, szolgálnia kellett egy orosz földmvesnél, s t,
a háború befejeztével még a kapcsolat is megteremt dött közöttük, hi
szen Antal, bár haza nem jöhetett, rendszeresen levelet küldött hazulra.
Itthonról két kishúga, a család legifjabbjai, Teruska és Franciska vála
szolgattak neki id r l id re. Sok éven át írtak egymásnak (tán a ’20as
évek derekáig), de egyszer csak megsznt a levelezés, többet nem jött
posta, hiába írtak. Onnastól azt sem tudták, éle, hale, jóllehet halál
híre sem érkezett. Nagy volt a család, sok az örökös, a húgok is férjhez
mentek, figyelmüket mindinkább lekötötték a mindennapok dolgai,
és talán az özvegyen maradt apán kívül már nem is várták volna haza
Antalt, de ezt ma már jobbára csak találgathatjuk. Sok történet zárul
hasonlóan, ilyesféle sorokkal, de nem úgy a mi Antalunké. Húsz évvel
kés bb ugyanis valami egészen rendkívüli eset történt, olyan, ami akár
írókat is megihlethetne.
1944et írunk. µsz van, az orosz csapatok már benyomultak az or
szágba, hátrataszítva a németeket. A front novemberben elérte Jász
fényszarut. Azok, akik az els világháborút megjárva, ne adj Isten, a
fogság hosszú éveit letöltve jól elsajátították az orosz nyelvet, most
fontos szerepet kaptak a keletr l érkez katonák és a hazai lakosság
közötti párbeszéd megteremtésében, a hetekig tartó kényszer együtt
élés elviselhet bbé tételében. Köztük volt Ézsiás Lukács (1893.VIII.
201968. III. 8.) is, aki annak idején maga is hat éven keresztül volt
kénytelen viselni az orosz fogság nehézségeit. Lukács (e sorok írójának
Lukács bácsi) aznap is szolgálatban volt a Rimóczikastélyban beren
dezett „irodában”, ahol tolmácsként segédkezett. Orosz kézen volt
már akkor a településünk (a hatalomváltás 1944. november 16án
történt), szovjet katonák jártak mindenhol.
Lukács, ahogy éppen sietett haza ebédre a tisztségéb l, a templom
végénél összefutott egy orosz kiskatonával. Tanácstalanság látszott a
nézel d , valamit határozottan keres ifjú katonán, aki tudakozódván
meg is szólította az arra haladó Lukácsot. Lukács segít készen fordul
hozzá, a kiskatona pedig zsebéb l rongyosra gyrt papírdarabot hú
zott el , amelyen településünk vázlatos úthálózata volt kivehet ciril
bets, kézzel írt feliratokkal. Lukács legnagyobb megdöbbenésére a
huszonéves forma fiatal kezet nyújtva Anton Kiss néven mutatkozott
be. A katona elmondta, hogy az apja Fényszarura volt valósi, az els
világháborúban fogolyként maradt odakint oroszföldön, ott n sült
meg, és annak az els szülött fia. Az apja készítette neki a térképet
és a rövid útleírást arról, hogy a templomhoz képest hol találja meg a
nagyszülei házát. Lukácsba ebben a pillanatba nyilallt bele a felisme
rés, úgy hogy lélegzete is elállt: most már pontosan tudta, kibe botlott.

A fogolyként odakint maradt Kiss A. Antal Lukács ifjúkori barátja,
bajtársa volt; egy évben is születtek. Lukács a Borostónál lakott, Antal
pedig a Széchenyi utca 4ben, közel egymáshoz; gyakran összejártak.
Annyira szoros volt a kapcsolat a két család közt, hogy Antal udvarolt
Lukács n vérének, Ézsiás Ilkának, és már tervezték is a lagzit (1914
nyarán), amikor megjött a nem várt behívó parancs. Együtt kerültek
az orosz frontra is 1915ben, és mindketten fogságba estek, de aztán
Antalnak – addig úgy tudták – nyoma veszett, nem keresték. Lukács
tehát azonnal tudta, kétség nem férhetett hozzá, hogy a vakszerencse
éppen ifjúkori barátja orosz földön született fiával hozta össze. Meg is
esküdött neki, hogy a délutáni mszak után készségesen elviszi az ifjút
a nagyapja házához (a nagyapa, a 83 éves Kiss A. Sándor, még igen
jól tartotta magát ekkoriban). Lukács a váratlan találkozástól teljesen
feldúlva tért haza ebédre.
Este lett, mire Lukács végzett az irodán. Lélekszakadva rohant meg
keresni Antont, a kiskatonát, hogy elvigye nagyapjához és annak
családjához. De már kés volt. Antont azalatt a front már nyugatra
sodorta, csapatát Pest felé vezényelték, nem maradhatott. Lukács hete
kig év d t, hogy vajon mi lett azzal a „gyerekkel”, merre vihették, élet
ben maradte, vagy odaveszett egy összetzésben. Nagyon bántotta,
hogy nem tudta beváltani ígéretét. Hogy könnyítsen lelkiismeretén, az
eset után Lukács elmesélte Antal családjának, hogy találkozott a fiúval,
de nem igazán akartak hinni neki, nem akarták tudomásul venni, k
már lerendezték magukban a veszteségüket, elgyászolták testvérüket...
Eddig ismert a történet, amelynek két részletét egymástól teljesen
függetlenül mesélte el nekem Mezei Zoltánné Ézsiás Ilona és Kiss Já
nosné Márkus Erzsébet. Ilonka néni Lukács bácsi leánya, Erzsike néni
pedig id. Kiss A. Antal húgának az unokája.
Kiss Dávid Sándor

Ézsiás Lukács levele az I. világháborúból és az orosz fogságból

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI
ÉRDEKESSÉGE
HIVATALOS NYUGTA
A Városi Értéktárba adományként került a Jászfényszaru község
pénztára által 1948. január 16án kiállított hivatalos nyugtája.
Tóth Tibor · Fotó: Hivatalos nyugta
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JVSE Foci- és Élménytábor 2022
Július 18án reggel népes gye
reksereg vette birtokba a városi
sporttelepet. Ezen a napon vette
ugyanis kezdetét a Jászfénysza
ru Városi Sport Egyesület idei
Foci és Élménytábora, melybe
a tavalyi évi nagy siker után
idén rekordot jelent 45 gyer
k c vett részt egészen péntek
délutánig.
A hétf reggeli regisztrációt
követ en minden lurkó átve
hette az idei nyárra tervezett egyedi és vagány JVSEs pólóját, majd,
hogy sokáig ne maradjanak szárazon, egyb l a füves edz pálya felé
vette az irányt mindenki, hogy hangulat és keringésfokozó mérk zé
sekkel indítsák el a tábort és a közös hetet, hogy aztán igen tartalmas
és színes programokon, feladatokban vegyenek részt a hét folyamán.
Táborunk idén sem volt program és élmény híján, amire szerencsére
a nyári forróság sem tudta rányomni bélyegét.
Az els nap a délel tti foci és a kiadós tízórai után rögtönzött sor
versennyel folytatódott, ahol igyekezett minden résztvev jó nagy
étvágyat csinálni magának az ebédhez, mely után a délután els prog
ramjaként az uszodát vette célba a népes társaság, ahol egy nagy csob
banással frissíthették fel magukat a táborozóink. A pályára visszaérve
már várta a gyereksereget Ft Krisztina, akivel egy rögtönzött dance
fitness foglalkozáson, valamint zenés, táncos ügyességi feladatokban
vehettek részt.
Kedd reggel ismét birtokba vette a siserehad a füves edz pályát, hogy
az els nap összecsapásait újrajátsszák a hétf n alakult gárdák. A jó ira
mú mérk zések, valamint a tízórai nyújtotta feltöltést követ en meg
érkezett Jászfényszarura Budapestr l a Skills4EVA egyéni képzésekre
specializálódott csapatának három tagja, Evanics Martin, Vass János és
Paplanos Gellért, akik a labdazsongl rködés világába igyekeztek kicsit
jobban bevezetni a táborozó lurkókat. Volt itt labdaérzékelés, cseltanu
lás, tükörjáték, kapura lövés, kapáslövés, minden, mi szemszájnak, na
meg a focistalábaknak ingere. A Skillses srácok, na meg a táborozóink
is nagyon élvezték a délel ttöt és az összeállított foglalkozásokat. Ebéd
után ismét az uszoda felé vette az utat a brigád, hogy a nagy melegben
egy kis frissít csobbanás segítsen energiát gyjteni a délután hátralév
részéhez. Visszaérkezés után Szabó István hivatásos bvész fogadta a
csapatot, aki a varázslatok és trükkök birodalmába kalauzolta el a gyer
k cöket, akik közül szinte mindenki aktív részese lehetett az interaktív
msornak. A napot pedig rögtönzött vízipisztolycsata zárta le.
Az intenzívre sikerült keddi nap után táborozóink számára egy kis
lazítással folytatódott a hét.
A harmadik nap délel ttje a kis mfüves pályán Rácz Máté után
pótlásedz vezetésével, rögtönzött kézi, majd focimeccsekkel indult,
mely után buszra pattantak a fiatalok, hogy Jászberényben folytassák
napjukat. Itt a Lehel Filmszínház felé vették az irányt, hogy egy kikap
csolódó mozizással tölt djenek fel a hét hátralév napjaira. Ez úton
is köszönet a Lehel mozi kedves munkatársainak a lehet ségért és a
nagyszer vendéglátásért. A film végeztével a mini sereg az Apostol
cukrászdában, akiknek szintén köszönjük a szíves fogadtatást és aján
dékokat, frissítette fel magát finomabbnál finomabb fagylaltokkal.
Fényszarura visszaérkezve, az ebéd végeztével, siettek vissza a bázisra
a fiúk és lányok, hogy belevessék magukat a délután programjaiba.
Volt itt minden. Berényi Cintia jóvoltából elkészültek a tuti futball
frizurák, vízibomba élethalál csatával frissítették magukat a srácok a
nagy melegben, majd a sátorban mini pályákon mini focibajnokság
zajlott a nap zárásáig.
Csütörtökön már nem
csak egymással a pályán
kellett megküzdenie a
gyerk cöknek, hanem az
egyre fokozódó kániku
lával is.
Ennek
megfelel en
reggel menetrendszerinti

járat indult a füves edz pályára,
hogy a délel ttb l még a nagy
h ség el tt minél több id t ki
tudjanak használni a focizásra.
A meccsek között dézsabúvár
kodással igyekezett mindenki
frissnek és üdének maradni
a következ találkozókra, va
lamint a délel tti büntet rú
gó versenyre is, mely nagyon
nagy csatákat hozott el ször a
csapatokon belül, majd a cso
portgy ztesek versenyében is. A délel tti csörték után töménytelen
mennyiség pizza elfogyasztásával igyekezett mindenki visszanyerni
az elvesztett energiáit, hogy aztán az uszodában való csobbanásra és
labdázásra újra teljes er bedobással futhasson majd neki.
A hsölés után a csipetcsapat meglátogatta a Jászfényszarui Mvész
telepet az általános iskolában, ahol a pólóbatikolás kézmves fortélya
it sajátíthatták el a táborozók, és színesebbnél színesebb pólódarabok
születtek meg a mini kézmvesek jóvoltából. Visszaérve a sporttelepre,
a tábori nap zárása el tt hsít jégkrémekkel igyekezett mindenki ki
tartani a nagy melegben a szül k érkezéséig.
A mozgalmas és igen intenzív, meleg napok után táborzáró napunk
ra igyekeztünk relaxálósabb menetrenddel készülni a srácoknak.
Érkezések után az els út, mármár szokásosan, a pályára vezetett,
hogy sor kerüljön az utolsó nagy összecsapásokra, és még utoljára fo
cizhasson mindenki egy kiadósat. A grundos foglalkozás végeztével és
a b ségtálak elfogyasztása után a csapat útra kelt, hogy a jászfényszarui
horgásztársaság tagjainak segítsége és felügyelete mellett pecázzon egy
nagyot. Ezzel párhuzamosan, akiknek éppen nem volt bot a kezé
ben, azok Bagi Gábor, kis táborozónk édesapja jóvoltából rögtönzött
offroad túrán vehettek részt a Kalapgyáritavak körül. Ebédre pedig a
horgászegyesület elnökének jóvoltából nagyon finom paprikás krump
li várta a megfáradt társaságot. Ezt követ en egy rövid „tankolásra”
visszatért a brigád a bázisra, hogy onnan az uszoda felé vegye az irányt,
ahol a kinti forróság el l a medencébe menekülve telt a délután, hogy
aztán az utolsó uzsonna és az egész hetes élmények után mindenki
mosolyogva térhessen haza, és megkezdhesse a hétvégi regenerációját!
Bízunk benne, hogy minden gyerk c, aki minket választott, nagy
szeren érezte magát, és szuper emlékekkel, élményekkel feltöltve
folytathatta a nyárból hátralév részt!
Köszönjük szépen, hogy velünk táboroztatok, valamint nagyon há
lásak vagyunk a rengeteg segítségért, a programokban és étkezésben
nyújtott támogatásért mindenkinek, aki részese volt az idei rendezvé
nyünknek. Reméljük, minél több mindenkivel találkozunk jöv re is!
Tarr Gergely
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In memoriam
Zsámboki Bertalanné
1928–2022
Zsámboki Bertalanné Gy ri Etelka
– Gy ri Imre és Pet Erzsébet szül k
gyermekeként  Jászfényszarun, 1928.
december 30án látta meg a napvilágot.
Jó és szolgalmas tanuló volt az elemi is
kolában. Szülei taníttatták és a Jászbe
rényi Tanítóképz ben tanítói képesítést
szerzett. Közben férjhez ment Zsámbo
ki Bertalan okleveles könyvel höz, aki
szintén Jászfényszarun született.
1949t l 8 évig a jászfényszarui Álla
mi Általános Iskolában tanított, diákjai szerették, tisztelték.
A család Budapestre költözött, nyugdíjba vonulásáig ott folytatta
oktatónevel i hivatását.
Gyermekei: Gabriella, (orvos), Bertalan (közgazdász), akik kétkét
unokával ajándékozták meg. Két dédunokája cseperedését is követ
hette.
A családnak mindvégig megmaradt a kapcsolata a szül faluval.
Nyugdíjasként sok id t töltöttek a Széchenyi utcában a Gy ri szül k
által megépített szép polgári házban. A férj elhunyta után Etelka néni
még 90 évesen is hazalátogatott.
Zsámboki Bertalannét Budapesten, a Bartók Béla úti Szent Gellért
Temet urnatemet jében helyezték örök nyugalomra. Nyugodjék bé
kében!
A húszéves Tanítók emlékmve kapcsán, szeptember 3án délután
az neve is felkerül a „katedrán” lév halhatatlanok bronzkönyvének
lapjára.
Tóth Tibor
Fotó: Zsámboki Bertalanné Gyri Etelka, 2001. 09. 28.
Berze Lászlóné Túsor Viktória adománya a Városi Értéktárnak

Köszönetnyilvánítás,
emlékezés
Drága Édesanyám!
Úgy mentél el, ahogyan éltél, csendesen, szerényen.
Jóságos szíved nyugodjon békében.
Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik szeretett hozzátartozónk,

PALÓCZ MIKLÓSNÉ
JUHÁSZ MARGIT

ÖZV.

1928–2022

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család
Köszönöm a Gondozási Központ dolgozóinak,
hogy édesanyámat éveken keresztül ápolták.
Ézsiás Vencelné Jolika
Emlékezés

ZSÓLYOMI IMRE
halálának 1. évfordulójára és

ZSÓLYOMI IMRÉNÉ
DOBÁK ROZÁLIA
halálának 4. évfordulójára.
„Csillag volt, mert szívbl szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogyan csak lehetett.
Elment tlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökre ott marad.”
Szeret családjuk

Emlékezés

PET¶ ÁRPÁDNÉ
KÓKAI ERZSÉBET

halálának 2. évfordulójára.
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel
Nem örülsz már nekünk szeret szíveddel,
De egy könny a szemünkben Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívbl szeretünk, s nem felejtünk Téged!”
Szeret családod
Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, ismersöknek,
akik szeretett férjem, édesapám,
nagyapám, dédipapám,

TÖRÖK IMRE

temetésére eljöttek, sírjára virágot és
koszorút helyeztek, részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Emlékezés

TUSOR ANTAL
halálának 38. évfordulójára és

TUSOR ANTALNÉ
SZ. LANGÓ JOHANNA
halálának 5. évfordulójára.
„Csak az id múlik, feledni nem lehet,
szívünk örökké rzi emléketeket.”
Szeret családotok

Anyakönyvi hírek – JÚLIUS
SZÜLETTEK: Gyenes Botond (Ézsiás Dominika), Kis Rozina Zsó
fia (Sápi Zsófia Katalin), Rafael Szelim (Lakatos Martina), Vitányi
Panni (Kovács Judit).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Csontos Orsolya és Danyi Máté
László, Földvári Dorottya és Koncz Gábor, Hamza Mónika és Pabar
Viktor, Horváth Boglárka és Varga Levente, Kállai Heléna Melinda és
Rékasi Tamás, Kárpuk Ludmilla Ivanivna és Peigelbeck György.
ELHUNYTAK: Begala László (66), Palócz Ferenc (68), Pászti Ist
vánné Kovács Klára (78), Török Imre (82), Varga Béla (79).
Az adatok tájékoztató jellegek.

Közelgő
határidő!
Az önkormányzat növénye
sítési programjában az igények
benyújtási határideje:
2022. szeptember 16.
Személyesen vagy megbízott
útján a Városháza 2. emeletén,
a projektirodán munkaid ben
lehet leadni az igényl lapokat.
Érdekl dni az 57/520123 te
lefonszámon, az urban.csaba@
jaszfenyszaru.hu email címen
vagy a projektirodán lehet.
Fotó: Szerémi Fanni
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Starlite
Szeptemberben nálunk már
LÁTÁS HÓNAPJA!
Diákkedvezmény komplett szemüvegre: -30%
Lencsék: -20% · Keretek: -30%
Napszemüvegek: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Petőfi emlékfutam
Kiskunfélegyházán július 23án rendezték meg a XXIX. Kiskun
Futóversenyt. A futóverseny keretében bonyolították le a Pet fi Em
lékfutamot Pet fi Sándor születésének a 200. évfordulója alkalmából,
melyre a rendez önkormányzattól a jászfényszarui futók meghívást
kaptak.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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

Településünket egy öt f s futócsapat képviselte és a következ ered
ményeket produkálták:
BójaKovács Kincs 3. hely; BójaKovács Nimród 4. hely; Bója–Ko
vács Andrea 10 km–en 6. hely; Fáy Dániel 5. hely. Kovács Erika a
korcsoportos versenyér l pedig serleggel térhetett haza.
A versenyt 37 fokos h ségben rendezték meg! Gratulálunk a
jászfényszarui futóknak a helytállásért és a szép eredményekért!
Palásthy Pál
Fotó: Bója Kovács Attila

Közterület-felügyelő:............................................. (+36)-30/611-3479

Hirdetési díjaink

Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

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

Szerkesztőségi infók
Szerkeszt ségi fogadóóra minden pénteken délel tt 911 óráig
a Pet fi Sándor Mvel dési Ház és Könyvtár földszinti termében.
Jászfényszaru, Szent István u. 1.
Telefonszám: 70/6737618, hívható napközben hétf t l péntekig.
Email: miujsagfenyszarun@gmail.com
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Programajánló
Szeptember
1.
8:00 Veni Sancte – tanévnyitó szentmise a templomban
3.
14:00 FÉBE Tanítók emlékmvemegemlékezés a f téren,
Márkus Mária emléktábla avatás
3.
17:00 Golf emlékkoncert vendégzenészekkel
a FÉBE színpadon
5.
Madárlesen a Jászságban BLNT fotókiállítás
a Szandasz l si Mvel dési Házban
9–11.
Lumina – M.Á.G.U.S. kártyaverseny
a mvel dési házban
10.
Fehér Akác Népdalkör részvétele
a pásztói szüreti felvonuláson
11.
Szenes Iván emlékestre különjáratú busz indul Budapestre
12.
Olvasói klub – Szabó Magda nyomában –
irodalmi kirándulás Debrecenbe
17.
9:00 RNÖ Családi nap a Szt. József Szabadid parkban,
msor 15 órakor
17.
17:00 Pet fi 200 Nagyváradi Tibor Ern Galéria kiállítása
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
18.
Kirakodóvásár, vidámpark a Víztoronynál
18.
11.00 Szent Kereszt búcsú a Fels temet ben
23–25.
Kultúrházak éjjelnappal akció
23.
17:00 Nyitott templomok program:
Szent Gellért mise és orgonakoncert
24.
16:00 Színjátszók 50 – találkozó és kiállítás
a mvel dési házban
24.
Fehér Akác Népdalkör fellépése Jászjákóhalmán
30–okt. 2.
Színjátszók Erdélyi turné
30.
16:00 Csetresz Betti workshop a mvel dési házban
A magyar népmese napja az iskolai és
városi könyvtárban
Idszaki kiállítások:
· VIII. Fényszarui Mvésztelep zárókiállítása a m veldési házban
· Nevelés és oktatás Jászfényszarun anno – szabadtéri fotótárlat
a Kisiskola falán
· Petfi 200 Nagyváradi Tibor Ern Galéria kiállítása
a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gy jtés tárgyak a Tájházban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetébl a Városházán
Állandó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gyjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzmvész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Idszalag – Sisa József t zzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pet István fotókiállítása
a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián
A kiállítások nyitvatartásáról és a programokról bvebb információ
a m veldési házban az 57/422137es telefonon!
A szervezk a programváltoztatás jogát fenntartják!
Az aktuális járványügyi szabályok betartásával és
függvényében tartjuk meg rendezvényeinket!
Bvebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu
honlapokon és a Facebookon.
Katinka

Véradás volt
2022. 08. 01én délután véradás volt a mvel dési házban, ahol 19
véradó vett részt. Köszönjük az önzetlen segítséget! Szeretettel várjuk
a következ véradásra is!
Dávid Ildikó

Szépkorú
köszöntése
Gy ri János Bertalan
alpolgármester úrral
köszöntöttük
95. születésnapja
alkalmából
dr. Hegyi Jánosné
– Pet Ilona –
szépkorú
lakosunkat.
Kép és szöveg:
Szalainé
Varga Erzsébet
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