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Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 2020. július 22. napján 
tartott ülésén az alábbi kitüntetések átadásáról döntött:

˙ 148/2020. (VII. 22.) számú határozatával Lakatos István, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési 
és Külügyi Iroda vezetője részére Díszpolgári Címet adományozott 
a település érdekében hosszú távon végzett munkájáért, mellyel 
hozzájárult Jászfényszaru jó hírnevének öregbítéséhez, valamint fej-
lődéséhez.

˙ 149/2020. (VII. 22.) számú határozatával Nagy Sándornak, aki a 
Jászfényszaru Városi Szennyvízberuházó Társulat 17 éves fennállása 
alatt a  társulat elnöki tisztét betöltötte, a város gazdasági fejlődé-
se terén végzett kiemelkedő munkájáért Jászfényszaruért kitüntető 
emlékérmet adományozott.

˙ 150/2020. (VII. 22.) számú határozatával Ácsné Csontos Mária, 
a Napfény Óvoda nyugalmazott igazgatója részére Jászfényszaruért 
kitüntető emlékérmet adományozott az oktatás, nevelés terén a te-
lepülésen végzett kiemelkedő munkájáért.

˙ 151/2020. (VII. 22.) számú határozatával Vágó Tibor a Régi Kaszi-
nó étterem üzemeltetője részére Jászfényszaruért kitüntető emlék-
érmet adományozott a város társadalmi, gazdasági fejlődése, a te-
lepülés nemzetközi gasztronómiai tevékenységének fejlesztése terén 
végzett kiemelkedő munkájáért.

˙ 152/2020. (VII. 22.) számú határozatával Mezeiné Folyó Angéla, 
a Napfény Óvoda igazgatóhelyettese részére Jászfényszarun a köz 
szolgálatáért kitüntető díjat adományozott a település közéletében 
közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át végzett kiemelkedő 
munkájáért.

˙ 153/2020. (VII. 22.) számú határozatával Langó Miklósné, a 
Napfény Óvoda nyugalmazott dajkája részére Köszönet az évekért 
kitüntető díjat adományozott a város érdekében végzett kimagasló 
munkájáért.

˙ 154/2020. (VII. 22.) számú határozatával Kóródi Antalné, a Nap-
fény Óvoda nyugalmazott dajkája részére Köszönet az évekért ki-
tüntető díjat adományozott a város érdekében végzett kimagasló 
munkájáért.

˙ 155/2020. (VII. 22.) számú határozatával Bőti Józsefné, a Nap-
fény Óvoda nyugalmazott dajkája részére Köszönet az évekért ki-
tüntető díjat adományozott a város érdekében végzett kimagasló 
munkájáért.

A kitüntetések méltó helyen és időben egy későbbi időpontban ke-
rülnek átadásra.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

KITÜNTETÉSEK 2020
Hosszas mérlegelést követően arra kértem képviselőtársaimat, tá-

mogassanak abban, hogy további intézkedésig a Jászfényszarun tar-
tandó valamennyi jövőbeni rendezvényt függesszük fel. Az első ilyen 
az augusztus 15-én (szombat) 19.00 órára meghirdetett Cimbaliband 
koncert volt.

Elmaradt továbbá az augusztus 19-re meghirdetett valamennyi prog-
ram és az azt követő minden olyan rendezvény, amely közösségi ren-
dezvénynek minősül, közönséget vonz.

Az intézkedésre városunk biztonsága érdekében került sor. Kérem a 
lakosság megértő támogatását!

Mindenkinek felhívom a figyelmét saját egyéni felelősségére a jár-
ványügyi helyzetre tekintettel, az érvényben lévő szabályok minden-
kori betartására!

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Elmaradtak rendezvényeink

A képviselő-testület által július 22-én és július 30-án tartott 
ülésein megalkotott rendeleteiről és meghozott határozatairól az 
alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2020. július 22.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:
· a „mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” tárgyú 

közbeszerzési eljárás I részének (útépítés) nyertes ajánlattevő ki-
jelöléséről, mely szerint az eredményhirdetés tárgyában a közbe-
szerzési eljárás első részének (útépítés) nyertese: a Colas Út Épí-
tőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a nettó 25.500.000 
Ft-os árajánlatával.

· a „mini körforgalom kialakítása, útfelújítás, útépítés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás II. részének (közvilágítás) nyertes aján-
lattevő kijelöléséről, mely szerint az eredményhirdetés tárgyában

(folytatás a 2. oldalon)

Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről
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Az önkormányzat által foglalkoztatott diákmunkások és a kisebbségi 
önkormányzat önkéntes diákjai a Szent József Szabadidőparkban fel-
újítást végeztek, lefestették a padokat, korlátokat. Jászfényszaru Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata ezúton köszöni meg a diákmunkások és 
a gyermekek szorgalmas munkáját.

Kép: Glonczi Rudolf · Szöveg: Dávid Ildikó

 (folytatás az 1. oldalról)
 a közbeszerzési eljárás második részének (közvilágítás) nyertese: 

a Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a net-
tó 26.995.000 Ft-os árajánlatával.

· a Szabadság és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés kivitelezésé-
re az ajánlattevők kijelöléséről.

· „Jászfényszaru Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18- 2018-
  00145 projekthez alhonlap készítése és annak akadálymentesí-

tése” beszerzéshez, távolsági személyszállítás” beszerzéshez, mé-
dia szolgáltatás beszerzéshez, catering szolgáltatás beszerzéshez, 
nyomtatvány és irodaszer szolgáltatás” beszerzéshez ajánlatte-
vőinek kijelöléséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a körfoga-
lom CATV hálózatának kiváltása tervezésével a PR Telecom Zrt.-t 
bízta meg, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a tervezési szerző-
dést kösse meg. A tervezésre költségvetésében bruttó 698.500 Ft ösz-
szeget biztosított.

Az önkormányzat a 2020. évi nyári diákmunkát 2.500.000 Ft ösz-
szegű forrás erejéig biztosította, a minimálbérnek megfelelő munka-
bérrel, napi 6 órás foglalkoztatással.

Döntöttek a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadá-
sáról, és a testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete, Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata, mint alapító képviseletében a Jászfényszaru Ipari Cent-
rum Kft. felügyelőbizottsági elnökének megválasztotta dr. Dobák 
Miklóst 2020. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig ter-
jedő időszakra. A képviselő-testület meghatalmazta dr. Barazutti 
László ügyvédet, hogy a társaság alapító okiratában a képviselő-tes-
tület által elhatározott módosítást, valamint a 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) hatálybalépéséből eredő szükségszerű változásokat vezesse át, 
az ennek megfelelő új, egységes szerkezetű társasági szerződést készítse 
elő, és azt ellenjegyezze, valamint a cégbíróság előtt a változásokkal 
kapcsolatos eljárásban a kft.-t teljes jogkörrel képviselje. A képviselő-
testület felhatalmazza Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, 
hogy az ennek megfelelően elkészítésre kerülő kft. alapító okiratát 
az önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében eljárva írja alá.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete ingatlanhasznosítás tárgyá-
ban úgy döntött, hogy a 2020. évi fejlesztési időszakban nem kíván 
parkolót létesíteni a tulajdonában álló 5126 Jászfényszaru, Sza-
badság út 109. szám alatti ingatlanon.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a koronavírus-járványra 
tekintettel úgy döntött, hogy 2020. évben az államalapítás ünnepe 
alkalmából az önkormányzat nyilvános rendezvényt nem tart. Az 
önkormányzati elismerést, kitüntetést elnyerő személyek részére 
az elismerést, illetve kitüntetést az önkormányzat zártkörű ren-
dezvény keretein belül adja át. A képviselő-testület felkérte szer-
veit, intézményeit, hogy a korábbiakban a nyilvános rendezvény 
megtartása érdekében kötött szerződéseiket szüntessék meg.

Jászfényszaru Város Önkormányzat képviselő-testülete a kitünteté-
sek odaítélésére tartandó titkos szavazás lebonyolítására megvá-
lasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és elnökét.

A Szavazatszámláló Bizottság létrehozását és a jelölések elfoga-
dását követően titkos szavazással döntöttek a kitüntetésekről:

· Lakatos István részére Díszpolgári Cím adományozásáról,
· Nagy Sándor részére Jászfényszaruért kitüntető emlékérem adomá-

nyozásáról,
· Ácsné Csontos Mária részére Jászfényszaruért kitüntető emlékérem 

adományozásáról,
· Vágó Tibor részére Jászfényszaruért kitüntető emlékérem adomá-

nyozásáról,
· Mezeiné Folyó Angéla részére Jászfényszarun a köz szolgálatáért ki-

tüntető díj adományozásáról,
· Langó Miklósné részére Köszönet az évekért kitüntető díj adomá-

nyozásáról,
· Kóródi Antalné részére Köszönet az évekért kitüntető díj adomá-

nyozásáról,
· Bőti Józsefné részére Köszönet az évekért kitüntető díj adományo-

zásáról,

2020. július 30.
Központi jogszabályváltozásra tekintettel módosították a helyi 

építményadóról szóló rendeletet.
Az ülésen megvitatták a koronavírus járványügyi helyzetre tekin-

tettel a 2020. augusztus 19-20-ai Szent István-napi ünnepséghez 
kapcsolódó rendezvények megtartásával összefüggő kockázatokat, 
mely szerint Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete engedélyezte a Petőfi Sándor és Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésében 2020. augusztus 10-14. időszak között megrende-
zésre kerülő Fény Tábort a szervező intézmény felelősségvállalása, 
illetve a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
tárgyjutalomra érkezett javaslatokról szóló napirend levételét.

Zárt ülésen jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulás meg-
adásáról döntöttek. Dr. Voller Erika jegyző

Az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmez-
tetnek, hogy a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek 
tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Az utóbbi időben előfor-
dult új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik 
ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan, és 
ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövete-
lekre, ahol másokat is megfertőztek. A kockázatos külföldi utazások 
kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszk-
használat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb vé-
dekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és 
komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket, függetlenül attól, 
hogy jártunk-e külföldön. Ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni 
a fertőzés továbbterjedését, és emiatt további korlátozó intézkedések 
bevezetését.

Fontos tehát továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, 
amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, 
torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés 
egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara vagy elveszté-
se, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket 
észleli magán, kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen közös-
ségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja 
fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronaví-
rus-fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi 
kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. 
nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg kór-
házi elhelyezéséről. Forrás: koronavirus.gov.hu

Szabadidőpark felújítás

Legyünk fegyelmezettek,
vegyük komolyan!
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Részletes közérdekű tájékoztató a helyi egészségügy elérhetőségeiről
HÁZIORVOSOK

I. számú háziorvosi körzet
Dr. Palencsár Csaba

Cím: 5126 Jászfényszaru, Szent Erzsébet u. 8.
Körzeti ápoló: Petkov Gabriella
Telefonszám rendelési időben: 06-57/424-113, 06/30-462-79-76
Rendelési idő: munkanapokon 8:00–11:00 óra között

 rendelési idő rendel

HÉTFŐ 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
KEDD 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
SZERDA 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
CSÜTÖRTÖK 8:00-11:00 Dr. Palencsár Csaba
PÉNTEK 11:00-12:00 Dr. Palencsár Csaba

II. számú háziorvosi körzet
Dr. Zsólyomi Krisztina; Dr. Elor Judit

Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Körzeti ápoló: Petrovicsné Rusai Mária Hajnalka
Tel.: 06-57/656-681 (ezen a számon recept nem kérhető!)
Recept felíratása az alábbi módon lehetséges:

E-RECEPT az alábbi email címen kérhető:
recepthajni@jaszfenyszaru.hu
(Az e-mailben, kérjük, a nevet, születési dátumot és a kért, rendsze-
resen szedett gyógyszerek pontos listáját, nevét, dózisát feltüntetni 
szíveskedjék!)
Telefonon keresztül: 06-30/567-45-56 (8:00-10:00 óra között)

 rendelési idő rendel

HÉTFŐ 12:00-16:00 Dr. Elor Judit
KEDD 8:00-12:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
SZERDA 12:00-16:00 Dr. Elor Judit
CSÜTÖRTÖK 8:00-12:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
PÉNTEK 8:00-10:00 Dr. Zsólyomi Krisztina

III. számú háziorvosi körzet
Dr. Zsólyomi Krisztina; Dr. Elor Judit

Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Körzeti ápoló: Kissné Pap Izabella
Tel.: 06-57/659-727 (ezen a számon recept nem kérhető!)
Recept felíratása az alábbi módon lehetséges:

E-RECEPT az alábbi e-mail címen kérhető:
receptiza@jaszfenyszaru.hu
(Az e-mailben, kérjük, a nevet, születési dátumot és a rendszeresen 
szedett gyógyszerek pontos listáját, nevét, dózisát feltüntetni szíves-
kedjék!)
Telefonon keresztül: 06-30/567-45-56 (8:00-10:00 óra között)

 rendelési idő rendel

HÉTFŐ 8:00-12:00 Dr. Elor Judit
KEDD 12:00-16:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
SZERDA 8:00-12:00 Dr. Elor Judit
CSÜTÖRTÖK 12:00-16:00 Dr. Zsólyomi Krisztina
PÉNTEK 10:00-12:00 Dr. Zsólyomi Krisztina

Kérjük a lakosságot, hogy a rendelési időt a saját körzetük 
vonatkozásában tartsák be, és csak sürgős esetben keressék 
rendelési időn kívül az orvosokat!

GYERMEKORVOS

Dr. Kocsis András
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. Egészségház
Tel.: 06-57/655-256, 06-30/408-32-02 · E-mail: dr.kocsis@pr.hu
A gyermekorvosi rendelőbe való időpontfoglalás az alábbi linken 

tehető meg: http://www.infomix.hu/IxPortal/IxNetEK/Reservation/
Pages/Login.aspx

Rendelési idő:
Iskolai tanítási szünet idején (kb. június 15-től augusztus 30-ig):

munkanapokon: 8:00-11:00 óra között
Szorgalmi időszakban (kb. szeptember 1-től június 15-ig):

hétfő-kedd: 8:00-11:00 óra között · szerda: 13:00-16:00 óra között
csütörtök-péntek: 8:00-11:00 óra között

Tanácsadás:
Hétfő 14:00-15:00, Csütörtök 14:00-15:00, 

Iskolaorvosi órák Szerda: 08:00-10:00

VÉRVÉTEL
Hétfőn és Szerdán: 8:00-10:00 óráig

Jászfényszaru, Deák Ferenc u. 1. Egészségház

FOGORVOSOK
Dr. Kakas Tünde – fogszakorvos (I. számú fogorvosi körzet)

Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: 06-70/550-56-45
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8:00-14:00,
 kedd, csütörtök: 12:00-18:00

Dr. Tóth Lajos János – fogszakorvos (II. számú fogorvosi körzet)
Cím: 5126 Jászfényszaru, Deák F. u. 1. (Egészségház)
Tel.: +36-30/304-76-45
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 13:00-19:00
 szerda, péntek: 8:00-14:00

Hétvégi fogorvosi ügyelet:
Dr. Istók László – 3000 Hatvan, Boldogi út 2.

minden vasárnap: 9:00-13:00 óra között

MENTŐK: 104
Sürgősségi Mentőtiszti Ügyelet:

Egészségház – Jászfényszaru, Deák Ferenc u.1
Tel.: 06-70/370-31-04 · Folyamatos 24 órás időtartamban!

JÁSZBERÉNYI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET:
5100 Jászberény, Thököly út 13.

Hétfő-csütörtök: 17:00-8:00 · Péntek:12:00-8:00
Hétvégén és munkaszüneti napon: 8:00-8:00

GYÓGYSZERTÁRAK:

Kleopátra Patika
Cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 40.
Tel.: 57/424-046 · Mobil: 06-30/244-14-56

Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: 8:00-18:30 óráig,
Szombaton: 8:00-12:00 óráig

Fény Patika
Cím: 5126 Jászfényszaru, Szentcsalád tér 13.

Tel.: 57/522-460
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: 8:00-18:00 óráig,

Szombaton: 8:00-12:00 óráig

A járványügyi helyzetre való tekintettel bármilyen változást közzé 
teszünk a www.jaszfenyszaru.hu, illetve Facebook-oldalunkon.

Kérjük, kövessék figyelemmel!
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HÍRLEVÉL 2020/08/15
Jászfényszaru Város Önkormányzata Klímavédelmi Kerekasztal létrehozásával és több környezeti 
szemléletformálási program megrendezésével folytatja klímavédelmi intézkedéseit

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban sikeresen pályá-
zott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban kiírásra került KEHOP-1.2.1 
kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pá-
lyázati felhívásra.

A „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 kódszá-
mú pályázat szakmai megvalósítása keretében települési klímastratégia kerül kidolgozásra, illetve a klímavál-
tozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudás-
megosztás, széles körű szemléletformálási programok kerülnek megvalósításra. 

A Klímabarát Települések Szövetsége által elkészített módszertani útmutató alapján készülő települési klímastra-
tégiával párhuzamosan 2020. augusztus 25-én két workshop került megrendezésre a pedagógusok, illetve az 
önkormányzat munkatársai részére.

2020. szeptember 15-én kedden 10.00 órától a civil szervezetek képviselői részére újabb workshop kerül 
megrendezésre Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében, majd ezt követően ugyan-
ezen a napon 13.00 órától a gazdasági szereplőket is várjuk az Ipari Parkban megrendezésre kerülő 
workshopunkra.

A fenti rendezvényeken egy interaktív beszélgetés keretében a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és 
problémák felismertetése, az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása és a résztvevők részére a jó 
gyakorlatok megismertetése a cél, azaz a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmeg-
osztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése és gyakorlatba való átültetése.

A projekt keretében októberben tartja alakuló ülését a Jászfényszaru Város Éghajlatváltozási Kerekasztal.

A megyei klímaplatform mintájára a helyi/települési éghajlatváltozási kerekasztal a helyi- és térségi, illetve a me-
gyei önkormányzat vezetőinek, képviselőinek, a helyi és térségi iskolák vezetőinek és iskolák fenntartóinak, vala-
mint térségi szakintézmények képviselőinek (vízművek, katasztrófavédelem) meghívásával, felkérésével alakul 
meg, de várjuk a civil és a gazdasági szereplők csatlakozását is. 

A kerekasztal legalább évente kerül összehívásra, működése szorosan kapcsolódik a helyi klímastratégia kidol-
gozásához, annak célja azonban nem magának a stratégiának a kidolgozása, hanem a térségi/helyi döntésho-
zók és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a témakörhöz köthető tevékenységek 
helyi szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú 
biztosítása. 

A pályázatokról és programokról bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36 20 288 0240)

Az érdeklődő civil és gazdasági szereplők előzetes jelentkezésének, részvételi szándékának jelzését is a 
fenti e-mail címre várjuk, hogy a meghívókat időben ki tudjuk küldeni.

Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145
Projekt címe: „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun”
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Bölcsődei hírek

Változás a Napfény Óvoda élén

Ahogy a nyár, úgy az első „teljes” (2019–2020) nevelési évünk is a 
végéhez közeledik. 

Pedig nem is olyan régen volt, hogy a gyermekek és szüleik átlépték 
a bölcsőde kapuit, elkezdhették a beszoktatást. Sok szülőben ott volt a 
kétely: Jól döntöttem? Meg fogja szokni? Mi lesz, ha…?

Az aggodalmak mára már feledésbe merültek, és a beszoktatás ne-
hézségeit felváltotta a jókedv, a biztonság és a kiszámíthatóság. 

19 bölcsődés gyermekünk kezdheti meg az óvodai életet szeptember-
től. Terveink szerint augusztus 29-én köszönünk el tőlük egy családi 
délelőtt keretében. 

Boldog óvodás éveket, felhőtlen gyermekkort kívánunk minden böl-
csődénktől búcsúzó gyermekünknek!

Mester Ágota bölcsődevezető

Változás történt a Napfény Óvoda életében. Eddigi vezetőnk, 
Ácsné Csontos Mária, aki 1994 óta dolgozott intézményvezető-
ként városunkban, nyugdíjba vonult.

Az intézményvezetői állás betöltésére meghirdetett pályázat 
alapján városunk képviselő-testülete Klippánné Jáger Melindát 
bízta meg a Jászfényszarui Napfény Óvoda vezetői feladatainak 
ellátására.

Mondanál néhány szót magadról, a családodról?
Szüleim is jászfényszaruiak, így születésem óta 

én is itt élek, így sokan ismerhetnek a városban. 
Férjezett vagyok, és született két gyermekem: 
Richárd és Kata. Régi vágyam volt, hogy óvónő 
legyek, azonban az élet először mégis más irányba 
terelt, betekintést kaphattam az egészségügy vilá-
gába is. A gyermekeimmel otthon töltött idő alatt 
nyílt rá alkalmam, hogy elvégezzem az óvodape-
dagógiai főiskolát. Városunkban sikerült elhelyez-
kedni, mint óvodapedagógus. Mindig is szerettem 
tanulni, lehetőségem volt rá, hogy jelentkezzek a 
Közoktatási vezető képzésre, amit sikeresen el is 
végeztem.

Mivel jár egy óvoda vezetése? Milyen feladatokat 
kell ellátnod?

Az elmúlt években, mint óvodapedagógus egy 
kis csoporton belül kellett közösen dolgoznom a 
gyermekekkel és a csoporton belüli kolléganők-
kel. Ehhez képest teljesen más feladatokat kell 
ellátni egy óvoda vezetőjének, viszont itt is egy 
közösséget kell összefogni kicsit másképp. Miden, ami az óvodával, 
gyermekekkel, ott dolgozó felnőttekkel kapcsolatos információ, ké-
rés, panasz, megoldásra váró feladat hozzám „fut be”, és próbálom 
a tőlem elvárt lehető legjobb megoldást megtalálni az elém gördülő 
nehézségekre.

Hogyan fogalmaznád meg vezetői célkitűzéseidet?
Vezetői programomat az intézményünkben eddig elért eredmények-

re szeretném felépíteni, azok megbecsülésével, elismerésével, a régi 
értékek, szokások megőrzésével és továbbvitelével. Az óvodában mi 
pedagógusok, alkalmazottak a gyerekekért vagyunk. Mi a legfonto-
sabb célkitűzés? A gyermek érdekeinek mindenek felett álló figyelem-
bevétele.

Megosztanál velünk néhányat rövid, illetve hosszú távú célkitűzéseid 
közül?

Célkitűzéseim igen sokrétűek, néhány közülük: 
olyan intézmény vezetője szeretnék lenni, ahol az 
intézmény stratégiájának fókuszában a közösség 
által képviselt értékek állnak, melyek meghatároz-
zák önálló arculatát. Szeretném egy olyan közös-
ség, csapat kialakítását, amely a múlt hagyomá-
nyaira, eredményeire építve magasabb színvonalat 
képvisel, nyitott, innovatív, együttműködő, elkö-
telezett. Olyan eredményes intézmény működte-
tése a célom, mellyel a gyermekek, szülők, mun-
katársak, fenntartó és egyéb partnerek egyaránt 
elégedettek lehessenek.

További céljaim, terveim között szerepel még 
többek között: nyelvi készségek alapjainak letéte-
le, óvoda és családok kapcsolattartási formáinak 
bővítése, új „Zöld Óvoda” és „Biztonságos Óvo-
da” cím elnyerése és fenntartása, tehetségígéretek 
gondozása.

Augusztus elseje óta vezeted az óvodát. Milyen 
volt az elmúlt pár hét?

Ez teljesen más feladatkör, mint amit eddig csi-
náltam. Most még nagyon sok újdonság és szá-

momra is tanulandó feladat van. Bízom benne, hogy a rám bízott fel-
adatoknak és a megelőlegezett bizalomnak meg tudok felelni. Ehhez 
már most nagyon sok segítséget kapok a kollégáktól és a fenntartótól 
is. Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget!

Sok sikert kívánok vezetői céljaid megvalósulásához.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Klippánné Jáger Melinda
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Hírek az óvodából

Intézményünk
igazgatója: Klippánné Jáger Melinda
Igazgatóhelyettes: Mezeiné Folyó Angéla
Óvodatitkár: Péter Ferencné Ági

CSOPORTJAINK

Mazsola csoport: 27 gyermek
Óvó nénik: Cseszkóné Zsámboki Tímea
 Kovácsné Papp Andrea
Dadus néni: Garasné Zsólyomi Katalin

pillangó csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Szarka Gáborné Judit
 Petrezselyemné Rimóczi Anett
Dadus néni: Baráth Olga

Méhecske csoport: 27 gyermek
Óvó nénik: Dobák Jánosné Kati
 Perediné Pál Miléna
Dadus néni: Mészáros Györgyné Orsi

a süni csoportban: 26 gyermek
Óvó nénik: Mezeiné Folyó Angéla
 Földvári Edit
Dadus néni: Kókainé Mészáros Éva

Ficánka csoport: 26 gyermek
Óvó nénik: Mezei Zsoltné Paula
 Sinkovics Gebura Katalin
Dadus néni: Urbán Tiborné Ilonka

katica csoport

Óvó nénik: Csuzzné Lovász Mária
 Jarábikné Sinkovics Andrea
Dadus néni: Laczkóné Kovács Katalin

Maci csoport: folyamatos beszoktatás mel-
lett, 9 induló létszám után év végére 30 gyer-
meket fogad
Óvó nénik: Tóth Anett
 Dobák Ágota Zsuzsanna
Dadus néni: Rajna Józsefné Györgyi

csiga-biga csoport: a másik kiscsoport. 
Szeptemberben várhatóan 15 gyermek érke-
zik. Év végére várhatóan szintén 31 főre gya-
rapodik a csoport.
Óvó nénik: Földvári Dorottya
 Szakaliné Hesz Katalin 
Dadus néni: Kocsis Bettina

Az óvó nénik munkáját két pedagógiai asz-
szisztens segíti: Melegh Lilla és Vígné Ká-
poszta Erzsébet.

A fejlesztő munkában segít László Gyöngyi 
fejlesztő gyógypedagógus és Egri Zsuzsanna 
pszichológus.

Óvodánk segítői még Farkas Tamásné Jutka, 
Berzéné Rózsa Ibolya és Pesti Mónika.

Szöveg: Földvári Edit
Fotók: Földvári Dorottya

A szeptember elsejével induló évben a következőképpen alakultak a csoportbeosztások.
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ISKOLAI HÍREK
A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI Humán munkaközösségének

2019/2020. tanévben elért eredményei
XXIII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 
fordulójára továbbjutó tanulók:
Sándor Roland 8. c
Ézsiás Réka Napsugár 8. a
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea
Sajnos a koronavírus-fertőzés miatt a további fordulókat nem tartot-
ták meg.
„Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulója:
Pető Hanna Boglárka 7. b 2. hely
Hangya Fatime Fruzsina 6. b, 3. hely
Felkészítő: Botkáné Sárközi Ildikó
A Bajza József Gimnázium által rendezett
„NYELV-ÉSZ” Anyanyelvi verseny:
A 8. a osztályos csapat, melynek tagjai: Csizmarik Csenge Zoé, Ézsi-
ás Réka Napsugár, Tanczikó Hanna Zsuzsanna 3. helyezést ért el. 
Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea
TITOK országos történelem levelezős verseny:
Bató Anna, Dósa Kira és Klippán Kata 6. b 8. helyezést ért el,
Klippán Richárd, Nagy Bálint Attila, Pethő Máté és Vad Nándor 8. 
a osztályos tanulók 7. helyezést értek el.

Felkészítő: Kotánné Kovács Tímea.
Februárban az angol nyelvi verseny 2. fordulóját két 6. osztályos és 
négy 8. osztályos tanuló írta meg. A márciusi versenyek már nem ke-
rültek megrendezésre a COVID19 miatt.
Képzőművészeti eredmények
Egri Csillagok Országos Rajzverseny:
Rusai Anikó, Tóth Jázmin, Nyers Lili és Kulics Vivien 8. osztályos 
tanulók csapatversenyben eredményes munkájukkal elnyerték a Ván-
dorserleget.
Felkészítőjük: Kerekné Mihalik Judit.
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság rajz- és fotópályázat:
Gyermekrajz kategória:
Bója-Kovács Kincső 6. a 1. hely
Hangya Fatime Fruzsina 6. b 2. hely
Fotó kategória:
Lengyel Áron 5. b 1. hely
Horváth Viktor 5. a 3. hely
Felkészítőjük: Kerekné Mihalik Judit

Botkáné Sárközi Ildikó
munkaközösség-vezető

Június 30-án, kedden reggel hétkor indultunk az Éva néni által idén 
is megszervezett hittantáborba, Szegedre.

Miután megérkeztünk a szálláshelyre, mindenki elfoglalta a szobáját. 
Délután ismerkedtünk a környezettel és egymással. Szerdán megnéz-
tük az állatokat a vadasparkban. Ez a program érdekelte a kicsiket és 
nagyokat is egyaránt. Ezután a szegedi dómhoz látogattunk el, itt meg-
ismerhettük a templom történetét, és nagyon érdekes volt az idegen-
vezetés. Elmesélték nekünk a templom múltját, és lehetőségünk nyílt 
arra, hogy felmehessünk a templom tornyába. 302 lépcsőfok után gyö-
nyörű kilátás tárult elénk. Csütörtökön Mórahalmon látogattuk meg 
a strandot, ahol nagyon jól éreztük magunkat annak ellenére, hogy 
mikor oda értünk, esett az eső. Délutánra ellenben már szépen sütött 
a nap. Másnap megcsodálhattuk a Feszty-körképet Ópusztaszeren, 
majd körbesétáltunk a skanzenben. Nagyon érdekes volt látni, hogy az 
emberek régen hogyan éltek, milyen eszközöket használtak, mivel fog-
lalkoztak. Szombaton Szeged főterét látogattuk meg, majd ebéd után 
a Tiszán hajókáztunk. Az út alatt gyönyörű táj tárult elénk. Miután 
visszamentünk a szállásunkra, egy házaspár és a gyermekeik látogattak 
meg minket. A tábortűz mellett elénekeltük a már ismert énekeket, va-
lamint új dalokat tanultunk játékosan. A Forró fogadóban étkeztünk, 
de a szálláshelyen volt lehetőség arra, hogy aki éhes maradt, nasizzon. 
Sőt, szombaton este a felnőttek finom palacsintával vártak minket. 
Sajnos gyorsan eljött a vasárnap, reggel összepakoltunk, majd a szent-
mise után hazafelé indultunk. Útközben megálltunk Soltvadkerten, 
Magyarország egyik leghíresebb fagyizójában fagyizni. Köszönjük Éva 
néninek és csapatának, hogy a tábort megszervezték, és lehetőségünk 
volt egy csodás hetet együtt tölteni. Tanczikó Hanna Zsuzsanna 8. a 

Idén immár harmadik alkalommal vehettünk részt a Napsugár 
Gyermekszínpad által megrendezésre kerülő ,,Napkirály” táborban, 
az eddigi évektől eltérően itthon, a Kisiskolában, napközis jelleggel.

A hét első felében 
nagyrészt korosztályon-
ként voltunk három 
csoportra szétbontva. 
Csirmaz Luca pszicho-
lógus, Nagyné Radics 
Emília szülő és Kovács 
Tímea drámapedagó-
gus kis csoportokban 
dolgoztak velünk. Így 
zajlottak a pszichológi-
ai beszélgetések, a kéz-
műves foglalkozások és 
a szituációs játékok.

Főképp a hét második 
felében kerültek sorra a 
törzsi játékok. A tör-
zsek vegyes korosztály 
szerint voltak összeál-
lítva. A törzsfőnökök a 
három rangidős diák, 
Dudás Hanna, Kiss 
Gergely és jómagam 
voltunk. A reggeleket közös játékokkal indítottuk. Mindezek mellett 
lovaskocsiztunk, Nagy Attila segítségével íjászkodtunk, kardoztunk, 
szabadulószobán és még sok más izgalmas programon vehettünk részt.

A felnőtt segítségek mellett Nagy Bálint Attila és Berze Anna is hoz-
zájárult a programok összeállításához és megvalósításához.

Péntek délután meglátogatott minket néhány fortunás felnőtt szín-
játszó, és egy közös táborzáró vetélkedőt, majd ünnepséget tartottunk.

Egy nagyon tartalmas és örömteli hetet töltöttünk együtt. A közösen 
eltöltött idő, a közösen megoldott feladatok, a közös élmények mindig 
jobban összekovácsolják a csoportot. Már nagyon várom a következőt!

Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását és a Színjátszók Ba-
ráti Köre Egyesület segítségét!

Szöveg: Nagy Tímea Zsóka · Fotó: Nagy Bálint Attila

HITTANTÁBOR
2020. 06. 30.–07. 05., Szeged

Napsugár Gyermekszínpad
III. Napkirály tábora
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Fény tábor 2020
Az idén az átlagosnál nagyobb várakozás előzte meg Fénytáborun-

kat, hiszen a vírus okozta szabályozások miatt mindenkinek sokkal 
jobban hiányzott a közösség és a közösségi élmények.

Hatvanhárom gyerek táborozott velünk augusztus közepén egy hé-
ten át. Hatévestől a tizenöt évesig, fiúk, lányok. Helyiek és elszárma-
zott szülők gyermekei, akik között vidám baráti kapcsolat alakult a 
tábori napok alatt. Azoknak, akik elutaztak hozzánk nyaralni, Jász-
fényszaru már nemcsak a nagymamát, nagyapát vagy keresztszülőket 
jelenti, hanem barátokat és a velük megélt nagyszerű élményeket is.

Ehhez nagyon jó programok segítették a gyerekeket. Minden nap 
volt angol foglalkozás, a nyári szünidőhöz és a gyerekek korához iga-
zítva. Rengeteg énekkel, játékkal, vidámsággal. A kézműves foglal-
kozásokat a sok új ötlet – ez évben pl. batikolás – tette továbbra is 
vonzóvá. Nagyon népszerűek voltak a sport, sportos jellegű akciók. A 
NERF csatát, ahol a játékosoknak műanyag pisztolyból kilőtt szivacs-
lövedékekkel kell egymást eltalálni a hat éves kislányok ugyanolyan 
odaadással, koncentrálással játszották, mint a 14 éves fiúk. Nem győz-
tük fotózni a sok aranyos, kedves pillanatot. De ugyanilyen lelkesedés-
sel vetették bele magukat az egész napos lézerharcba, a paintball cél-
lövészetbe és kirobbanó sikere lett az íjászfoglalkozásnak is. Kipirulva, 
elszántan küzdöttek a kötélhúzásban a kapitány kiütőben és az asztali 

csocsó játékokban. Imádták a Pető-tanyán a csónakázást és a pecázást. 
Sokan meg is tanultak kenuval evezni, a horgászás pedig – úgy tű-
nik – a gyerekekkel született adottság. A tanyasi tó partján kialakított 
pecázóhelyeken reggeltől estig csúcsforgalom volt. A kánikulában vi-
dám felüdülést jelentettek számukra a vízibombákkal, csészékkel, vöd-
rökkel vívott vízi csaták és nem utolsó sorban az uszodai látogatások.

Mindezek mellett meglátogattuk a Veresegyházi Medveparkot. Jár-
tak a gyerekek a helyi tájházban, megismerték az ott kiállított tárgya-
kat, és traktorral kirándultak a Pető-tanyán.

A Fénytábort a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munka-
társai szervezték, akik ezúton is köszönetüket fejezik ki az angol szakos 
egyetemista hallgatóknak, a középiskolás diákmunkásoknak, Mitter 
Ferenc nagypapának és Magdi nagymamának nélkülözhetetlen, ön-
zetlen segítségükért.

Köszönjük Pethő Ferencnek és kedves feleségének, Katikának, hogy 
a fénytáborozó gyermekeknek minden évben ilyen nagyszerű tanyasi 
helyszínt biztosítanak.

A tábor megvalósulását Jászfényszaru Város Önkormányzata támo-
gatta.

Szöveg: Palásthy Pál
Fotók: Palásty Pál, Bordásné Kovács Katalin
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Iglice edzőtábor 2020

2020. július végén találkozott újra az Iglice Gyermeknéptánc Együt-
tes két csoportja, hogy egy edzőtábor keretén belül felfrissítsék tu-
dásukat, és megalapozzák a szeptemberi szakmai munka kezdetét. A 
tábort két turnusban rendeztük meg, először az ifjúsági korosztállyal, 
majd a nagyok csoportjával dolgoztunk. A vírushelyzetre való tekin-
tettel nem utaztunk el más helyszínre, hanem a tábor helyszínének 
Jászfényszaru város régi óvodáját választottuk, míg a szakmai munka 
a művelődési házban zajlott. A fiatalok a tavalyi tanévben megkezdett 
táncanyagokat elevenítették fel, és készítettek belőle koreográfiát. Es-
ténként különböző játékos feladatokkal igyekeztünk a gyerekek közös-

ségét megerősíteni, és a hosszú fáradt napot levezetni. A csoportoknak 
lehetősége nyílott Jászfényszaru város tanuszodájának használatára is, 
ahol felfrissülhettek a napi próbák után. A tábor zárásaként egy közös 
táncházas estét valósítottunk meg, ahol a muzsikát a Zagyva Banda 
szolgáltatta. Ezen az estén a csoport elköszönt Havrán Bettinától is, 
aki húsz évig dolgozott az együttes művészeti vezetőjeként, és aki 
szeptembertől már nem folytatja oktató tevékenységét a csoportnál. 
Az ötnapos tábor nem jöhetett volna létre a Jászfényszaru város ön-
kormányzatától kapott támogatás nélkül, melyet ezúton is köszönünk!

Kép és szöveg: Péter Szilárd

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár egyik újabb és kedvelt 
szolgáltatásai közé tartozik a társasjátékok helyben használata és köl-
csönzése, ami a színvonalas szabadidő eltöltéséhez nyújthat segítséget 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Egy jó társasjáték – legyen szó akár egy kockajátékról, kártyajáték-
ról, stratégiaijátékról vagy egy hagyományos társasjátékról – örömet, 
vidámságot vihet a hétköznapokba. Ráadásul a szórakozás mellett még 
képességek fejlesztésében is segíthet. Úgy mint térlátás, memória, be-
szédkészség, mozgáskoordináció, logika.

A gyerekek játék közben szabályokat sajátítanak el, megtanulnak 
egymásra odafigyelve, nem pusztán a versengés, inkább az élmény 
kedvéért játszani. A társasjátékokban minden korosztály örömét lel-
heti. Legmegfelelőbb választás a szórakoztató közös időtöltésre mind a 
családoknak, mind a baráti társaságoknak.

Könyvtárunk igyekszik az igényeknek megfelelően bővíteni a kínála-
tát, ezért szívesen vesszük az új ötleteket, kéréseket.

Bátorítunk minden kedves érdeklődőt arra, hogy kölcsönözzön 
könyvtárunkból társasjátékot, és feledkezzen bele a játék örömébe!

Kép és szöveg: Bujdosó Katalin

A könyvtár minden évben 
sok-sok könyvfelajánlást kap. 
Azokból a példányokból, ame-
lyek nem kerülnek fel a polc-
ra, évente többször rendezünk 
könyvvásárt. Az itt befolyt ösz-
szegből a gyereksarok játékál-
lományát szoktuk gyarapítani.

A könyvvásár minden évben sok embert vonz, a kihelyezett dobo-
zokban mindig lehet fillérekért igazi kincseket találni. Mindenki jól 
jár, a könyv könyvszerető emberhez kerül, aki lehet, már régóta keresi 
ezt a kötetet, a könyvtár szép új dolgokat tud venni a minőségi szabad-
idő eltöltéséhez, a könyvtáros, mert klassz beszélgetéseket folytat le a 
kultúráról, olvasásról a könyvárusítás közepette.

Következő árusítós alkalmunk az adventi időszakban lesz.
Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru 2020. 
április 14-én hirdette meg a Jászfényszarui Karantén Pillanatok című 
online fotóversenyt. A verseny győztesei kategóriánként: Berze Lili, 
Horváth Viktor, Lengyel Áron. A nyereményük ingyenes részvétel a 
2021. évi Fény táborban. Gratulálunk nekik!

Társasjátékot a könyvtárból!

Jászfényszarui karanténpillanatok 
eredményhirdetés

Könyvtári hírek
Könyvvásár a parkban

Fotó: Lengyel Áron
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Hírek az Idősek Otthonából
Kollégáimmal megpróbálunk minden tőlünk tel-

hetőt megtenni azért, hogy idős lakóink élete tar-
talmasan, nyugodtan és biztonságban teljen. Azon-
ban időről időre örökre el kell búcsúzunk egy-egy 
lakónktól. A karantén időszaka alatt a fekete zászló 
nem került ki a Gondozási Központ falára, azonban 
a korlátozások feloldása óta öt lakónk hagyott itt 
végleg minket. Köztük olyanok is, akik a közössé-
günk motorjai voltak, és haláluk nagyon váratlanul 
ért minket. Az elmúlt hetekben öt jászfényszarui 
idős lakos költözött otthonunkba. Volt, aki kórház-
ból, más a saját otthonából érkezett hozzánk. A be-
költözők már többféle krónikus betegségben szen-
vednek, a mindennapjaikban egyedül sajnos nem 
boldogulnak, segítségre szorulnak.

Kérjük, kísérjék figyelemmel az Idősek Otthona Jászfényszaru Facebook-oldalt, ahol információkat, képeket láthatnak ottho-
nunk életéből. Reichenbergerné Anita

FÉBE-közgyűlés
A Fényszaruiak Baráti Egyesü-

lete augusztus 14-én kora este a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár földszinti klubtermé-
ben tartotta éves közgyűlését. 
A járványhelyzet miatt az egyéb-
ként májusban tartandó közgyű-
lésre most került sor.

A közgyűlés jóváhagyta a július 
23-i Elnökségi ülésen előkészí-
tett, 2019. évben végzett mun-
káról szóló beszámolót, a köz-
hasznúsági jelentést és kiegészítő 
mellékleteket, a mérlegeredmény-

nyel együtt, amely 176 ezer Ft. 
A jelenlévő tagok egyetértettek 
a 2020. évi főbb feladatokkal, a 
2020. évi költségvetés-tervezettel, 
amely 6,6 millió Ft bevétellel és 6 
millió Ft kiadással számol.

A közgyűlés elfogadta a FÉBE 
Ellenőrző Bizottságának beszá-
molóját az elmúlt évben végzett 
munkáról, melyet Kónyáné Ko-
lozs Katalin EB-tag ismertetett. 
A bizottság számviteli beszámo-
lóról és költségvetésről alkotott 

véleményével a közgyűlésen megjelent tagok egyetértettek. A közgyű-
lésen az elnök köszöntötte és átadta – az egyesület szabályzata alapján 
– a 10 éves, 20 éves és 25 éves tagsággal rendelkezőknek a „Tízéves 
Tagságért Emlékérmet”, FÉBE címert ábrázoló „Bronzkitűzőt” és a 
negyedszázados munkáért „Díszoklevelet”.

Lovászné Török Magdolna titkárhelyettes előterjesztése alapján a 
2021. év májusában tartandó tisztújításhoz a Jelölő Bizottságot 
a közgyűlés megválasz-
totta.

A bizottság elnöke: 
Varga Gáborné, tagjai: 
Baranyi Józsefné Béké-
si Kornélia és Szlávik 
József. A helyben lakó 
egyesületi tagok javas-
lataikat 2021. március 
31-ig a bizottságnak 
szóban vagy írásba ju-
tassák el. Az elszárma-
zottak, de a helyiek is 
e-mailben a febejfsz@
gmail.com vagy febe@
febe.hu címen írásban is 
megtehetik.

A közgyűlés jegyző-
könyve a mellékletekkel 
együtt teljes terjedelem-
ben a www.febe.hu hon-
lapon augusztus 31-től 
olvasható lesz.

Tóth Tibor

Kotánné Kovács Tímea
10 éves tagsága alkalmából

emlékérmet vesz át

Szabó Lajosné Kiss Kornélia
(Hatvan) negyedszázados tagságáért 

Díszoklevelet kapott
Tamus Béla (Budapest) elnökségi tag

hozzászólását mondja

Fotók: Lovászné Török M
agdolna 
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JÁSZFÉNYSZARU HARMINCÉVES KRÓNIKÁJA
Mi újság Fényszarun? Jászfényszaru Város havilapjának

tematikus feldolgozása alapján
1990. július – 2020. június

A júliusi lapszámban tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a 
harmincéves helyi lap tematikus feldolgozása megtörtént, 
így összeállt a település három évtizedes története, kró-
nikája.

A digitális példányhoz minden olvasó hozzá tud fér-
ni, használatához most néhány útmutatással szolgálok.

Az újságban szereplő cikkeket 27 fő témakörre osztot-
tam, melyek kerek számok 0-val vagy 5-tel végződnek, 
ezen belül összesen 264 alszámot alkalmaztam, egyes 
alszámoknál 45 esetben ABC betűivel további alszámok szerepelnek. 
Az alszámok sorrendiségét többségében – a főszámok alatt – az újság-
ban megjelent időpont határozza meg.

– Az online PDF verzióban a 27 fő témakör valamelyikére kattintva 
a dokumentumban az adott fő témakörhöz navigálhat. PDF olvasó-
jának keresőjével a témakörökben (Tematikus feldolgozás) szabadke-
resést végezhet, azaz bármilyen adatra, szóra, kifejezésre rákereshet. 
Minden oldal jobb alján szerepel „Vissza a Tartalomjegyzékhez”, 
melyre kattintva már a tartalomjegyzékhez jutunk vissza, ezáltal újabb 
keresési lehetőséggel élhetünk.

Az alszámoknál időrendi sorrendben – (gondolatjel) jelzi az egyes 
cikkeket. A legrégebbi legfelül szerepel, lefelé haladva jutunk el a má-
hoz. A gondolatjel után a cikk címe szerepel, majd az esemény idő-
pontja, ha a cikkben szerepelt, és több esetben a hónap és nap után 
további magyarázat a cikk tartalmára.

A szöveg vége után, először ha a cikkhez társul fotó, a fotós (mivel 
először a kép készül) és utána a cikk írójának monogramja. A mo-
nogram beazonosítható a 370 főszám (RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉ-
SE) 371 alszámánál (Cikkírók, fotósok, monogram nevei), a 349. 
oldaltól a 357. oldalig. A monogramok képzésénél minden esetben a 
családi névnél a több azonos névnél pl. Kovács a családi nevek eseté-
ben a második, majd a harmadik betűt alkalmaztam, a keresztnévnél 
csak az első betűt használtam. Az asszonyoknál Kissné Szalai Csilla = 
KNÉSZCS vagy Nagy Sándorné = NSNÉ. Azoknál, akik két kereszt-
névvel rendelkeznek, ott a családi név és két keresztnév kezdőbetűjét 
írtam, pl. Kiss Dávid Sándor = KDS vagy Farkas Kristóf Vince = FKV.

Sok esetben egy monogram szerepel, ami azt jelenti, hogy azonos a 
fotós a cikk írójával, vagy fotó nincs a cikknél. Ha több monogram 
van egymás után, akkor több fotós készített a cikkhez fényképet, de a 
cikket minden esetben az utolsóként szereplő monogramhoz tartozó 
személy írta. A monogram vagy monogramok után egy évszám szere-
pel, ez az újság évfolyama a / (per) után a hónap, melyben megjelent, 
majd az oldalszám, ahol olvasható a keresett cikk, pl. 2011/8. 16. o. = 
2011. év augusztus hó és 16. oldalon szerepel az írás.

Az újságban jelentek meg cikkek, melyeknél vagy nem szerepel a 
cikk írójának neve, vagy általam be nem azonosítható fantázianév, 
monogram szerepel, vagy közösség neve található. Pld.: Óvodai dolgo-
zók, Alsós nevelők, tanítók, vagy a szervezet neve, Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskola Társaság stb.

Példa a keresésre: Ha szeretnénk tudni, hogy Jászfényszaru testvér-
városával, Zakliczyn településsel mióta van kapcsolatunk, mikor írtuk 
alá a testvérvárosi szerződést:

A főszámok között megtaláljuk a 80. TESTVÉRVÁROSOK, KI-
RAJZOTT TELEPÜLÉSEK fejezetet, lefelé haladva a 81. Zakliczyn 
testvérváros alszám első gondolatjelénél a következő olvasható:

– Kapcsolatok napja – március 23. A testvérvárosi szerződést 
Kazimierz Korman és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármesterek 
írták alá BNÉKK 2001/4. 4. o.

Megtudtuk, hogy a „Kapcsolatok napján” 2001. március 23-án írták 
alá a testvérvárosi szerződést, az aláírók nevét, a cikk írójának monog-
ramját: BNÉKK = Bordásné Kovács Katalin, ha több információt is 
szeretnénk tudni, akkor a www.jaszfényszaru.hu vagy a www.febe.hu 
Mi Újság Fényszarun? jobb oldalon szereplő újság oldalra kattintva 

előjönnek az évek, az éveken belül a hónapok. Jelen eset-
ben 2001. évnél az április hónapra kattintva megjelenik 
a képernyőn az újság, és a negyedik oldalon olvasható a 
cikk teljes terjedelemben.

Bízom benne, sok gazdálkodó szervezet és civil közösség 
lesz kíváncsi múltjára, hiszen az újságcikkek alapján össze-
áll rövidebb-hosszabb tevékenységük. Érdekesek lehetnek 
az intézmények működésével kapcsolatos információk. 
Mikor és ki milyen kitüntetésben, elismerésben részesült. 

Izgalmas lehet egy-egy régebbi interjú újraolvasása. Megtudhatjuk, 
mikor mit avattunk, és ki avatta, milyen kiadványok jelentek meg. 
Milyen sokszínű a településen a kiállítások sokasága. Kik látogattak 
el településünkre. Itt meg kell jegyeznem, hogy csak a városi önkor-
mányzati rendezvényeken megjelentek szerepelnek a feldolgozásban, 
csak néhány esetben a civil szervezeteknél pl. a Sportegyesület vendége 
volt Puskás Ferenc, az aranycsapat tagja, vagy járt itt prof. dr. Czeizel 
Endre genetikus is egy roma szervezet meghívására. A helytörténeti 
részben a ládafia képeit nézhetjük újra, és hogy még egyszer ugyanazt 
ne tegyük közzé, ami már eddig is előfordult, bár igaz a mondás itt is: 
„újszülöttnek (új generációnak) minden vicc új”. A háziasszonyok a 
vasárnapi menühöz a receptgyűjteményből (69) válogathatnak. Egy-
egy újságban közétett verset is újraolvashatunk.

A tematikus feldolgozás nyomtatott formában az Iskolai és Gyer-
mekkönyvtárban, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, a 
Városi Értéktárban lesz megtalálható. Digitálisan a városi honlapon 
(www.jaszfenyszaru.hu) a Mi újság Fényszarun? nyitólapján. A FÉBE-
honlapján (www.febe.hu) az értékek tárházában az egyéb fülön vagy 
a honlap nyitó lapjának jobb oldalán az újság alatt lévő városi címerre 
kattintva érhetjük el.

Nem állítom, hogy a munkám tökéletes – még hiba is található ben-
ne – mert ezt az anyagot lektorálni csak újabb legalább két-három hó-
napos munkával, már írás nélkül (gépelés) az 5300 oldalt cikkenként 
ellenőrizve lehetne megtenni. Nyilván, ha más valaki készítette volna 
a tematikus feldolgozást, az más koncepcióval dolgozott volna, én így 
láttam célszerűnek.

Köszönöm a két diákmunkásnak, Kotán Eszternek, aki a helyesírá-
si hiányosságaimat korrigálta és Víg Hanna Klaudiának, aki a mo-
nogramok pontosságát ellenőrizte. Bagi Lászlónak a dokumentum 
elképzeléseim szerinti összeállítását, a digitális változat megvalósítását.

Kérem a kedves felhasználókat, ha hibát észlelnek, találnak, akkor 
a tothtibor5193@gmail.com E-mail címre jelezzék, illetve írják meg, 
melyet előre is köszönök. Időnként (három havonta) a digitális vál-
tozatban az észlelt hibákat javítjuk. A lektorálás így a felhasználókkal 
közösen valósulhat meg.

Az előző lapszámban a szöveget az újság első öt évének eseményeihez 
kapcsolódó fotókkal színesítettük, mert az első húsz évben a színes 
fotók is fekete-fehéren jelentek meg. Jelen íráshoz a kilencvenes évek 
második feléből és a 2000-es évek elejéből válogattam képeket.

Tóth Tibor

Amikor a Takarék még szövetkezet volt (2000-es évek)
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Amikor még Videotéka is volt a városban A Samsung egymilliomodik tv-készüléke a szalagról legördült
(1997. június 4.)

Három polgármester Annus Ágnes 1997/98-as tanév,
Tusor Tamás a 1998/99-es tanév diákpolgármesterei és

Győriné dr. Czeglédi Márta 1990-től városunk polgármestere (1998)
A Koltay család a templomban, Koltay József kántorizálásának fél évszá-
zados évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen (1996. február 25.)

Dr. Lakatos Béla főorvos a polgármestertől átveszi a Jászfényszaruért 
emlékérem kitüntetést a művelődési házban 1997. augusztus 19.

40 éves osztálytalálkozói csoportkép az 1964-ben végzett
8. b tanulói és a Lantos házaspár (2004. szeptember 4.)

Pál Antalné Pannika néni alkotásaival 
(1997)

Ipari Park alapkőletétele, ekkor lett megalapozva a város
hosszú távú fejlődése. A képen Michael Lake nagykövet, az EU 
magyarországi delegációjának vezetője és Szűcs Antal ügyvezető,
képviselő látható a kapszula elhelyezésénél (2000. október 20.)

A Szabadság út 70.
Kovács László és neje Manyika
kisboltjában szinte minden volt
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NÉPFŐISKOLAI HÍREK
KITEKINTŐ
A „Felkészülés az aktív időskorra” Alsómocsoládon. A 2020. 

augusztus 4-én megtartott konferencián a község önkormány-
zata által vezetett nemzetközi partnerség tananyagairól tájé-
kozódhattak az érdeklődők. A konzultáció során gyakorlatias 
ismereteket, valamint hasznos tanácsokat kaptak a minősé-
gi időskor megéléséhez a programon résztvevők. A program 
disszeminációjában örömmel vett részt népfőiskolánk is, mert 
rokon vonások, hasonló gondolkodás fedezhető fel a „Korha-
tártalan Akadémia” programsorozatban.

A „Felkészülés az aktív időskorra” 2018-1-HU01-KA204-047707 
Erasmus+ projekt keretein belül Alsómocsolád Község Önkormány-
zata együttműködésben Budapest Főváros XV. kerület Önkormányza-
tával, a norvég Bjerkaker Learning LAB és a szlovén A.L.P. Peca d.o.o 
szervezetekkel 4 modulból álló tananyagot dolgozott ki a felnőtt ta-
nulók számára, amelyek jó gyakorlatokat és az aktív öregedés tudatos 
felkészítésének innovatív megoldásait tartalmazzák. Az első modul az 
időskori informatika oktatásról és tanulásról szól. A második modul 
példákat, jó gyakorlatokat és útmutatást kínál minden korosztály szá-
mára az önkéntességhez. A harmadik modul a tudás átadásáról és ta-
nácsadásról, továbbá arról szól, hogyan lehet új szokásokat kialakítani, 
majd azokat megtartani az egészséges életmód fenntartása érdekében, 
illetve miként lehet az időskort hasznos szabadidős tevékenységekkel 
tölteni. A negyedik modul számos jó gyakorlatot mutat be az aktív 
öregedésről és a generációk közötti együttműködésről, valamint arról, 
hogy mit tegyünk, ha kiderül, hogy egy családtagunk Alzheimer-kór-
ral vagy demenciával küzd. Az elkészült tananyagok egyszerű nyelve-
zettel, a felnőtt tanulók igényeit, sajátosságait figyelembe véve készül-
tek. Alkalmasak egyéni tanulásra, de közösségek is jól hasznosíthatják 
ezeket tudásgyarapításra, tapasztalatmegosztásra vagy közös tevékeny-
ségekhez. A szerzők hálásak lennének, ha az olvasóktól visszajelzést 
kapnának az anyagok olvasása, használata során felmerült tapasztala-
tokról – a közösségi oldalakon elérhetőek az anyagok. A projekt egy-
ben jó gyakorlat, jó minta egy nemzetközi együttműködésre is.

EGY PROJEKT UTÓÉLETE
Örömmel olvastuk: „Ezúton értesítem, hogy a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program támoga-
tási rendszerében TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 
azonosítószámmal nyilvántartott projektjéhez kapcso-
lódó támogatási szerződés teljesítése kapcsán az 2019. 07. 
04. – 2020. 07. 03. közötti időszakra benyújtott Záró Projekt Fenn-
tartási Jelentése elfogadásra került. Tisztelettel: Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság”

Hat-hét éven át rendszeresen tudósítottunk egy nyolc intézményt át-
fogó népfőiskolai projekt megvalósításáról és ötéves fenntartási idő-
szakáról. Pályázatot adtunk be 2012. november 30-án „Hagyomány 
és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli 
kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntartható-
ság jegyében” címmel a TÁMOP-3.2.13-12/1 sz. konstrukcióra. A 
pályázat eredményességéről 2013. október 3-án kaptunk értesítést, a 
támogatási időszaka: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között volt. A 
program keretében nyolc köznevelési intézmény – Boldog, Jászágó, 
Jászfényszaru, Pusztamonostor – óvodái és általános iskolái szá-
mára biztosítunk tanórán kívüli tevékenységeket: heti szakkör, havi 
szakkör, versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek és tehetséggon-
dozás formájában a projekt anyagi hátterével. Mindez történt abban az 
időszakban, amikor egy-egy kisebb oktatási intézmény számára a fenn-
tartó (társulás, önkormányzat) szerényebb anyagi támogatást tudott 
biztosítani az alaptevékenységen kívüli programokra, feladatellátásra. 
A projekt fenntarthatóságát 5 éven át kellett biztosítanunk. Így 
ebben az évben is elkészítettük a fenntartói jelentést. Az 5. számú be-
számolóba azok a nem formális tevékenységek (versenyek, vetélkedők, 
témanapok, témahetek) kerültek be, amelyek 2019. 07. 04. – 2020. 
07. 03. között valósultak meg – ennek összeállításában kértük a nyolc 
intézmény segítő közreműködését. A Bedekovich Lőrinc Népfőisko-
lai Társaság nevében köszönjük az intézmények együttműködését!

KORHATÁRTALAN AKADÉMIA
Hosszú ideje vártuk az alábbi értesítéseket: „Tisztelt Ked-

vezményezett! Értesítjük, hogy a(z) GINOP-ban benyújtott, 
GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azonosítószámmal nyilván-
tartott projektjéhez kapcsolódó záró kifizetési igénylését és 
kapcsolódó záró beszámolóját jóváhagytuk. … Ezúton tájé-
koztatjuk, hogy a kapcsolódó fenntartási jelentések ütemezése 
megtörtént és a projekt fenntartási jelentések tárgyidőszaka: 
2020. 06. 25 – 2022. 06. 24. Tisztelettel: Gazdaságfejlesz-

tési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság”
A népfőiskola 2018. július 1-től hirdette meg hagyományos és in-

novatív programjait, a „Korhatártalan Akadémia – Bedekovich 
hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében” projekt 
keretében.

DIGIT modul keretében: négyszintű térítésmentes informatikai 
képzést hirdetett „Átkelni a digitális szakadékon” címmel összesen 
440 órában. A SMART School tantermeiben rendelkezésre áll 15-17 
tablet, illetve a népfőiskola 3 db laptopja, a hallgatók is – az ő kéré-
sükre – hozták a saját mobil eszközüket. A projekt végéig megvalósul-
tak: Digitális írástudást megalapozó képzés (2 csoport, 60-60 órában), 
IKER 1. szintű digitális alapképzés (2 csoport, 35-35 órában), Szenior 
digital – Mindennapi informatika (6 csoport, 30-30 órában), IKER 2. 
szintű képzés (2 csoport, 35-35 órában). A lebonyolított 12 képzésre 
összesen 156 fő jelentkezett, a tanfolyam elvégzéséről igazolást, tanú-
sítványt 144 fő kapott. A képzést elvégzők átlagéletkora 62 év (35 és 
78 életév között), a jelentkezők 76%-a nő, 24%-a férfi. A képzés teljes 
dokumentációs anyaga a helyszínen került elhelyezésre.

A modul keretében a népfőiskola 4 alkalommal fotókiállítást is szer-
vezett. Népszerűsítő kiadványok – szórólap, leporelló, puzzle, kreatív 
anyagok, kirakók, képeslapok, ismertető füzetek – készültek.

CSALÁD modul keretében: a Mozgásban az Egészség programele-
men belül a Mozogjunk, de okosan alprogram keretében 42 program, 
az Egészség vár Rád alprogram keretében 42 program és a Játék-Tér-
Zene programelem keretében 28 program – előadások, közösségi, 
egészségfejlesztő és családi programok, múzeumpedagógiai progra-
mok, kézműves játszóház, ének, tánc, játék, alkotás és kiállítás, ge-
nerációk találkozása valósultak meg. E projektben a népfőiskola 3 
alkalommal közönségtalálkozót szervezett, ahol Endrei Judit volt 
vendégünk. Az együttműködő szervezetek, intézmények bevonásával 
partnerségi találkozók és hagyományos nagy rendezvények – Könyv-
bemutató, Erzsébet-napi kiállítás, Adventi Kávéház, Akadémiai diplo-
mák átadása – valósultak meg.

A projekt keretében digitális eszközöket (laptop, fénymásoló, pro-
jektor) és display elemeket (sajtófal, kínáló pult) szerzett be a nép-
főiskola és finanszírozták a SMART School termek bérlését, ahol a 
rendelkezésre álló digitális eszközöket is alkalmazták. A népfőiskola 
honlapját moodle alkalmazással bővítették, közösségi oldalt, csopor-
tokat működtetnek. A programsorozat sikeres megvalósításához nagy-
ban hozzájárult Jászfényszaru Város Önkormányzata is.

A fenn említett uniós támogatású pályázatok vonatkozásában meg 
kell említenünk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Bedekovich 
Népfőiskola egyedüli nyertes pályázóként bonyolított le ilyen projek-
teket.

BEDEKOVICH TÁRLATOK
Az idősebb komori Bedekovich Lőrinc munkásságát virtuális ki-

állítás keretében is bemutatjuk a népfőiskola közösségi oldalán.
A Bedekovich Emlékévhez kötődően a Népfőiskolai Társaság gyer-

mekrajz és fotópályázatot hirdetett ÉLETTÉR-KÉP 2020 címen. 
A beérkezett pályaművek on-line értékelésre kerültek. Az alkotások 
virtuális kiállítás keretében láthatóak a Bedekovich Galéria Facebook-
csoportban.

A Gyökereink kiállítási anyag válogatása 15 év után ismét megte-
kinthető a Szent Erzsébet Közösségi Házban, Jászfényszarun. A tárlat 
képeiből válogatva virtuális kiállítás keretében is megemlékezünk a 
„Gyökereink – Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió szemé-
vel” című könyvbemutatóról és a fotókiállításról. Az eseményre 2004. 
november 19-én került sor.
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A Bedekovich térképek nyomán fotóztak (Duflex Fotográfiai Stú-
dió), a Jászok, huszárok, hagyományok (Pető István AFIAP) és a 
Jászfényszaru régi képeslapokon (szerk. dr. Farkas Kristóf Vince) 
kiállítások a Régi Parókián láthatóak.

Az idő nem fontos – Ézsiás Gyöngyike festményei a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kiállítótermében láthatóak 
szeptember közepéig. Itt került elhelyezésre a népfőiskola vendég-
könyve is – megtisztelő, ha az érdeklődő tárlatlátogatók megosztják 
gondolataikat a szervezőkkel, kiállítókkal.

Kovács Béláné Pető Magdolna

A HAZAIT MINDENEK ELŐTT
Januári lapszámunkban adtunk hírt népfőiskolai terveinkről a „Kite-

kintés, szomszédolás, együttműködések” témakörben. Az éves tervben 
megjelentek az ÉRTÉKŐR MŰHELY részeként – Fenntarthatósá-
gi programok, Hagyomány és kreativitás, Hetedíziglen programok, 
ÍZEK-ÉLMÉNYEK-ÉRTÉKEK, öko- és interaktív programok, 
igény (és lehetőség szerint) esetén szenior digit program, Helyi Piac 
– Helyi Termék, szakmai tanulmányút terve. Pályázati felhívásokat 
tettünk közzé – ÉLETTÉR-KÉP 2020 és a Régimódi történet címen, 
virtuális kiállításokkal jelentkeztünk a népfőiskola közösségi olda-
lain s a Bedekovich Galériában. S hozzánk még a múzeum is ház-
hoz jött. Ez utóbbi esemény keretében már januárban Csipkébe írt 
üzenet címen ismerkedtünk meg a Hunnia Csipke történetével, egy 
egyedülállóan gazdag családi örökséggel, majd betekintést kaphattunk 
egy komplex családi vállalkozás szolgáltatásaiba is. Februárban pedig a 
kézműves szappankészítéssel ismerkedünk meg – a nagyanyáink kony-
hájában sokféle praktikumot tanulhatunk.

Külön öröm volt a számunkra, hogy a népfőiskolai Korhatártalan 
Akadémia zsámboki résztvevői felhívták figyelmünket a településük 
újabb gyöngyszemére, az I. Magbörzére, ahol velük is találkozhattunk, 
s további együttműködéseket terveztünk. A lelkes csapat egy éven át s 
jelenleg is résztvevője a népfőiskolai programoknak, hozzájárulnak az 
Értékőr Műhely közös tudásgyarapításához is.

Zsámbokon a helyi Biogazda Kör és a község önkormányzata szer-
vezésében hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal tartottak 
magbörzét 2020. február 15-én, ahová a helyi és környékbeli kisker-
tek gazdáit várták. Jászfényszaruról is többen mentünk, ismerkedtünk 
többek között a tájfajtákkal, azok megőrzésének fontosságával, lehe-
tőségeivel.

Hegyesi József a Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK) – Nemze-
ti Biodiverzitás*- és Génmegőrzési Központ Növények Génmegőrző 
Intézete – munkatársa a magbörzén ismertette a szervezetük múltját, 
az örökséghagyók – dr. Szelényi Lajos, alapító, s az első igazgató, dr. 
Jánossy Andor szerepét és az együttműködési lehetőségeket a gén-
bankkal. Jánossy Andor, a tápiószelei Agrobotanikai Intézet alapítója 
és haláláig (1975) igazgatója, időben felismerte, hogy a hagyományos 
és tájfajták gyűjtését sürgősen el kell végezni, mert a nagyüzemi gaz-
dálkodás terjedésével ezek rövid idő alatt eltűnnek a köztermesztés-
ből. Amit mi tehettünk, azt megtettük: tájfajta magvakat igényeltünk, 
amelyekről a felhasználásuk mellett kis feljegyzést is készítettünk, 
amelyet a népfőiskolai műhelyek körében (virtuálisan a Facebook-
csoportokban) és e lapszámban az olvasókkal is megosztjuk.

A MAGYAR TÁJFAJTÁK ŐRZÉSE, TAPASZTALATOK
Jelen cikk írója elsőként két tájfajta koktél típusú paradicso-

mot vetett: Lycopersicon esculentum Mill. Zalaistvándi tájfajta és 
Lycopersicon esculentum Mill. Patvarci tájfajta. A korrekt meghatá-
rozáshoz szükséges feltüntetnünk, hogy mind a két esetben a fajták 
„gazdája” a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 2766 
Tápiószele, Külsőmező 15.

Az RCAT079946 Zala-
istvándi tájfajta: Erőtelje-
sen folytonnövő, átlagnál 
magasabb támrendszert 
igényel, 140-160 cm ma-
gasra növekszik. Bogyója 
éretlenül zöldesfehér, éret-
ten piros. Alakja gömb, 
mérete kicsi, bogyó súlya is 
kicsiny, átlagosan 5 gramm, 
keresztmetszete kerek, húsa 
lédús és enyhén savas. Az 
RCAT079945 Patvarci táj-
fajta: Folytonnövő, 60-80 
cm-re növekszik. Bogyója 
éretlenül zöldesfehér, éret-
ten piros. Alakja gömb, 
mérete közepes, bogyó sú-
lya nagyobb, átlagosan 15-
20 gramm, keresztmetszete 
kerek, húsa kemény, szá-
razanyagtartalma nagyobb, 
mint az előzőé. Íze zamatos, 
édeskés. Mindkét tájfaj-
ta hiánytalanul csírázott, 
erőteljes palántát tudtunk 
nevelni. Nagyon ízletesek frissen, jól használhatóak grillzöldségként, 
remek kiegészítői a friss salátáknak, hidegtálaknak, a sülteknek vagy a 
padlizsánkrémnek. Tartósítása: befőzésre vegyesen alkalmas (nagyobb 
mennyiséget igényel), félbe vágva aszalható, bogyósan is fagyasztható.

És hogy mi a tájfajta jelentősége?
2014-es adatok alapján 369.000 virágos növényfaj közül mind-

össze 200-at használunk élelmiszer-előállításhoz. Ennél még 
elgondolkodtatóbb az a 2017-es adat, miszerint a 200 növényfajból 
pusztán 9 adja a globális növénytermesztés több mint 66%-át. A 
probléma ezzel az, hogy ezek a kultúrnövények, genetikai változatossá-
guk elvesztésével párhuzamosan, sérülékennyé válnak az éghajlatváltozás 
egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb hatásaival szemben.

A tájfajták, melyek természetes és emberi szelekció útján létrejött po-
pulációk, sokszínűségükkel lehetővé teszik az alkalmazkodást a folyama-
tosan változó környezethez, időjáráshoz és piaci igényekhez, genetikai 
erőforrást jelentenek egy alkalmazkodóképesebb, helyi adottságokhoz 
igazodó, a gazdák függetlenségét biztosító, fenntartható mezőgazdasá-
gi modell megvalósításához.

A helyi szervezésű magbörzéken és internetes portálokon kívül idén 
is kaphatóak voltak a tájfajta öko paradicsompalánták, melyeket az 
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) hozott vissza tavaly 
a köztermesztésbe, ahonnan immár teljesen kiszorultak. Országosan 
az egyik áruházláncban, korlátozott számban pedig több budapesti 
átadóponton voltak beszerezhetőek a különlegességek.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 2012-ben indította el a 
hazai tájfajta paradicsomok ökológiai termeszthetőségét vizsgáló kuta-
tását. Eddigre a tájfajták már teljesen kiszorultak a köztermesztésből, 
így a kutatási munkához a vetőmagokat a Növényi Diverzitás Köz-
ponttól, közismertebb nevén a tápiószelei génbanktól kapták meg. A 
vizsgálatok célja az volt, hogy az ökológiai termesztésre legalkalmasabb 
tájfajták újból megjelenjenek a hazai kertekben.

A NÖDIK munkatársaival előkészítettük a Fényszarusi Magbörzét 
is, amelyet a járványhelyzet miatt újra kell terveznünk, reméljük, hogy 
a következő tavaszon erre is sor kerülhet. Nem mellesleg örömmel 
tapasztaltuk, hogy azzal a munkatárssal, Hegyesi Józseffel találkozhat-
tunk ismét, aki a 2019. évi nyári népfőiskolai tábor csoportját lelke-
sen kalauzolta, s talán a jövőben ismét lehet kísérőnk egy-egy felnőtt 
csoportnál is.

*biodiverzitás – biológiai sokféleség, az élő természet létezésének ereden-
dő formája

Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Ember tervez…

Tájparadicsom
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Benyomás Jászfényszaruról

Noszvaj, a „mi falunk”

Egy csodálatos adottságokkal rendelkező területen található meg 
Jászfényszaru, aminek megvan a maga kisugárzása. Természeti adott-
ságok terén a város mellett fut a Zagyva, de annak is pont azon része, 
ahol a Galga a folyóba torkollik. A kiemelkedő adottságok, illetve 
a két folyó jelenléte lehetőséget biztosított egy szélesen elterülő ta-
nyavilágra, ami szintén megerősíti a terület megtartó képességét. A 
szántóföldek mellett fellelhetők telepített és meghagyott erdőrészek. 
Ezeknek és a földek váltakozásának hála, vadállománya könnyen bárki 
számára megfigyelhető: őzek, nyulak, az égen egerészölyvek, de távol-
ból már több alkalommal láthattam személyesen rókát, testközelből 
még vaddisznót is. Akik tehát szeretik a természet közelségét, itt azt 
megkapják. Ilyen területi adottságok mellett természetes volt a város 
berendezkedése, és az ebből fakadó identitás, értékteremtő munka.

Ezt nyomokban még ma is fellelni, elvégre a földeket ma is műve-
lik, sokan a város területén belül is termelnek, például fóliasátrakban, 
de kisebb mennyiségben elszórtan még haszonállatok is fellelhetők. 
Nehéz dolog egyszerre modernnek lenni, haladni a folyamatokkal, 
valamint nem eldobni az értékeket és a hagyományokat mindenes-
től. Jászfényszaru azok közé a települések közé tartozik, amelynek ez a 
kettő egyszerre sikerül. Ez megfigyelhető egész arculatán, a közterek, 
azok minősége (kiemelve abból külön a parkokat, azoknak mennyisé-
gét vagy éppen növényvilágát), közösségi épületei mind kivétel nélkül 
felújított állapotban, a mai normák igényeinek teljes mértékben meg-
felelnek. Itt külön kitérhetnénk intézményeire, illetve a különböző 
szolgáltatásokat kielégíteni hivatott létesítményeire. Pár évvel ezelőtt 
Hatvanban járva Megyeri Szabolcs kertész dicsérte kiemelten a várost, 

annak a köztereken végbemenő ültetéseit, a főút mentén létesített vi-
rágrengetegét. Nos, ez Jászfényszaruról is pont így elmondható. Fo-
lyamatosan bővülő ipari parkja már most több céget foglal magába, 
amiknek helyi kiépítettsége is nagymértékűnek mondható. Ha abból 
indulunk ki, hogy akár csak a közbeszédben, Jászfényszaru nem egy 
főként iparvárosként jelenik meg, akkor ennek a megléte is nagyobb 
városokéval vetekszik. Emellett gazdasági életében a helyi kezdemé-
nyezések is szerepet tudnak vállalni.

Méretének és felépítésének köszönheti azt, hogy egy kellemesebb 
életlehetőséget biztosít, nem egyszerű városi létet, vagy egy cél nél-
küli falusi életet. Lakói képesek ismerni egymást. Jelen van egy réteg, 
amely bizonyos értékrendek mentén dolgozik, így a kulturális értékek 
sem kerülnek elhanyagolásra, azokra folyamatosan hangsúlyt fordíta-
nak. Ez képes vonzani is az ilyen személyeket, de kinevelni is azokat.

A város közhangulata szempontjából nyílt konfliktusoknak, vagy 
komolyabb, mindig szemetszúró rongálásoknak, devianciának nem 
lehetünk tanúi.

Számomra mindig az a hely, ahova hazajövök. Így bárhová megyek, 
viszem magammal a város nevét is, minden bemutatkozásomnál a ne-
vemet követvén, honnan jöttem. Egy hely, ami mindig kedves marad 
a számomra, ahol egy számomra fontos és különleges személyt ismer-
hettem meg, és ahol annyi időt foglalatoskodtam.

Rajtunk múlik, hogy ez ne csak kiemelkedő alkalmakkor, hanem 
mindig különleges legyen annak, aki itt él. „Ahol minden nap értékes, 
mint egy karácsony...”

Mészáros Róbert

Noszvaj a Házunk tája klub ha-
zánk tájain tett tanulmányi kirán-
dulásainak legújabb helyszíne volt.

Sokat hallottunk és olvastunk er-
ről az Egertől mindössze 10 kilo-
méterre fekvő településről, ahová 
valamikor a XI. században latinus 
népcsoportok érkeztek, olasz, 
ófrancia, vallon eredetűek. Ittlé-
tükre néhány településrész elneve-
zése is utal pl. Olaszilápa. A hon-
foglalás után sokáig királyi birtok, 
majd később püspöki birtok lett. 
Eger 1552-es ostroma után a vár-
védő Figedy János kapja jutalmul 
vitézségéért, és így folytathatnánk 
még tovább a település történetét, 
de mi inkább elmentünk körül-
nézni, hogyan tudta ez a település 
adottságait jól kihasználva fejlesz-
teni a helyi turizmust, vendéglá-
tást, milyen programokkal várják az ide érkezőket.

Július 14-én keltünk útra, és első állomásunk a falu határában lévő 
barlanglakások voltak. Itt találkoztunk Horváth Ottó szobrászművész-
szel, aki végigkalauzolt bennünket a ma már lakatlan lakások között, 
amelyeknek egy részében a Farkaskői alkotótelep működik. A tufába 
vájt kisebb-nagyobb terek rendkívül érdekesek, és nyáron nagyon kel-
lemes itt tartózkodni. Valamikor itt a lakások egy szobából és konyhá-
ból álltak, és egészen az 1960-as évekig éltek benne. Ekkor számolták 
fel, mert rosszul vette ki magát, hogy a szocializmusban még vannak 
barlangban élő emberek. A művészek néhány évvel ezelőtt néhány ter-
met összenyitottak, alkotótáborokat szerveztek bennük. Igazán érde-
kes és tanulságos volt látni, hogy az üresen hagyott helyszínt hogyan 
töltötték meg tartalommal a művészeti egyesület programjai.

Itt a barlanglakások bejáratánál, de még számtalan helyen találkoz-
hattunk a Meseút állomásaival. A kis ládák egy-egy mesét rejtenek 
feladatokkal, amelyet a séta alatt kell megfejtenie a résztvevőknek.
Utunk következő állomása a pompás De La Motte-kastély volt, 

amelyről Várnai Judit kiváló ide-
genvezetőnk mindjárt az elején 
megjegyezte, hogy ez a kastély a 
„nagy illuzionista”, miniatürizált 
nagyság. Nagyobbnak, előkelőbb-
nek tűnik, mint amilyen valójá-
ban. Bravúros megoldások szolgál-
ják ezt az illúziót. A kastély stílusa 
későbarokk, copf és klasszicista. 
De la Motte Antal mint háborúk-
ban edződött tiszt cseh, német és 
itáliai területeken is ismerős volt. 
A toscanai ezred alezredeseként 
szolgált.

Ennek a kastélynak is hányat-
tatott volt a sorsa, az államosítás 
után a helyi téesz csirkekeltetője és 
lóistállója volt, de az épület vala-
hogyan túlélte ezeket a viszontag-
ságokat, és három termét sikerült 
szépen helyreállítani. Mindenki-

nek ajánljuk, látogasson el ide, néha jelmezes tárlatvezetés is van, ami 
még érdekesebb. A kastélyt angolkert veszi körül, mi a klubban rész-
letesen foglalkoztunk a különböző kertek kialakításával a történelem 
folyamán, és éppen ezért nagyon kíváncsiak voltunk, itt milyen is az 
angolkert. Ha jót nem tudunk mondani, inkább nem mondunk sem-
mit, tettünk egy nagy sétát, ami kellemes volt, de láthatóan nem jutott 
energiája a kastély jelenlegi üzemeltetőjének a kert gondozására. Az 
ebédet (ki-ki mit csomagolt) az árnyas kastélykertben fogyasztottuk el 
kellemes körülmények között.

Utolsó állomásunk egy nagyon szépen kialakított kávézó klub, 
agóra, – igazából nem is tudom minek nevezzem – kis komplexum 
volt, a Csendülő. Csernus doktor varázslatos találkozóhelyet álmodott 
meg ezen az ingatlanon, szép kilátással, kellemes körülmények között.

Valamennyi meglátogatott helyszín arról tanúskodott, hogy a helyi 
adottságokat kihasználva, sok-sok kreativitással megspékelve milyen 
vonzóvá varázsolható egy település.

Nagyné Kiss Mária klubvezető

Házunk tája klub Noszvajon · Fotó: Nagy Ildikó
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Jászfényszarui gazdálkodók

Augusztusi lapszámunkban Borbély Sándort, a Jászvega Global 
Kft. tulajdonosát mutatjuk be. Arra kértük, mondja el, hogyan 
kezdte ezt a munkát, milyen zöldségféléket termel, hol tudja azo-
kat értékesíteni.

Borbély Sándor: Jászfényszarun élek feleségemmel és 3 gyönyörű 
gyermekemmel. Mint sok más termelő, én is a nagybani piacon kezd-
tem pályafutásomat 25 éve. Kezdetben paprikával foglalkoztam, ezt 
követően váltottam salátára kb. 20 éve. A salátát mintegy 15 hektáros 
területen termesztem, ebből 1 hektár fűtött fólia. Cégem jelenleg 10 
féle salátafajtával foglalkozik. A fejes saláta mellett jégsaláta, lolló sa-
láta (zöld, piros), tölgy saláta (zöld, piros), batávia saláta (zöld, piros), 
salanova saláta (zöld, piros), szív saláta (zöld, piros), római saláta, frise 
saláta és endívia saláta. Pár éve karalábétermesztéssel is elkezdtünk 
foglalkozni. Termékeimet a magyarországi METRO áruházaknak, a 
Coop áruházaknak és a nagybani piacon lévő zöldséges cégeknek szál-
lítjuk egész évben.

Ennyi év után el sem tudok képzelni mást, mint a gazdálkodást. 
Annyi szeretet, kitartás és odaadás van részemről a zöldségtermesz-
tésben, amit más hivatásban már nem hiszem, hogy megtalálnék. 
Szakmám szerint autószerelő vagyok, de nagy szerencsémre kertész 
családba nősültem, így hát a nagybani piac világától a 15 hektáros 
nagykereskedelmi termelésig az egész „szamárlétrát” bejártam, és erre 
az útra visszatekinteni mindig nagy örömmel tölt el.

A legtöbb ember számára a földterület csak nyűg, hiszen művelni 
kell. Én viszont egy lehetőséget látok benne, mert, ahogy Shakespeare 
mondta: „A műhöz nem csak művészet és tudás – türelem is kell”.

Mára városlakók ezreinek és vendéglátóegységek sokaságának aszta-
lára kerülnek az innen származó salátakülönlegességek az év minden 
szakaszában.

Erre nagyon büszke vagyok, és örömmel tölt el, hogy egyre többen 
megismerik és fogyasztják termékeinket!

A képeket Borbély Sándor bocsátotta rendelkezésünkre.
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SZÓLJUNK HÁT ISMÉT ELEINKRŐL
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 

ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
(Kodály Zoltán)

A cikk szerzői arra vállalkoztak, hogy Jászfényszaru híres szülötteiről 
vagy az itt élőkről információkat gyűjtsenek, és egy cikksorozatban 
közreadjanak – az áprilisi, májusi lapszámban már erről olvashattunk. 
Az arcképcsarnokban azokról emlékezünk meg, akik a tudomány, 
építészet, művészet tárgyi, szellemi javaival értékeket, örökséget 
hagytak ránk, jászfényszarusiakra, s akikre méltán lehetünk büszkék 
– akkor is, ha az élet másfelé vezette útjukat. „Hogy dicső eleink nyo-
main járni taníthassunk…”

FÁBRY DEZSŐ
A Kereszteltek Anyakönyve szerint „FÁBRY DEZSŐ Béla János 

1893. április 23-án született Jászfényszarun, szülei Fábry Elek 
gyógyszerész (ág. ev.* vall.), Szalay Ilona (rk). Keresztszülők: Fischer 
Panka, Fábry Dezső vasúti tisztviselő neje, tiszteletbeli keresztszülők 
Szalay Béla és neje Racsek Ilona. Keresztelte Han Pál plébános. Meg-
jegyzés: A vallás és közoktatásügyi m. kir. 1890. február 26. 10068. 
sz. a. k. rendelete folytán áttétetett az aszódi ág. ev. lelkészi hivatalnak. 
1893. máj. 3.” (*az ágostai hitvallású evangélikus egyház – a szerző)

Iskoláit a Jászságban végezte, majd Budapesten 1909-től 1914-
ig díszítőfestő szakos hallgató volt az Országos Magyar Királyi 
Iparművészeti Iskolában, melyet dicsérettel végzett el. Az iskola 
évkönyveiben 1909-től minden évben láthatjuk nevét. A több mint 
100 oldalas díszes címlapú évkönyvekben részletesen olvashatunk az 
intézmény éves szakmai munkájáról, oktatott szakokról, tárgyakról, 
név szerint az oktatókról és diákokról, az intézmény gazdálkodásáról, 
diákasztalról (menza), pályázatokról és díjazásokról, pályadíjakról, tá-
mogatókról és támogatásokról, segélyekről. A kiadványok gazdagon 
illusztráltak. Az alábbiakban néhány gondolat az évkönyvekből – a 
teljesség igénye nélkül.

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1909-10. évéről – 
Rendes és rendkívüli növendékek névsorában az előkészítő első évfolyamán 
Fábry Dezső hallgató.

Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Évkönyve 1912-1913 
(Szerkesztette Czakó Elemér igazgató) Fábry Dezső a főiskolai képzés első 
évfolyamának növendéke. A kiadvány 60. oldalán a zebegényi templom-
terv is látható.

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Évkönyve 1913-
1914 (Szerkesztette Czakó Elemér igazgató). Az év végi iskolai pályá-
zaton a díszítő festészeti szakon Fábry Dezső dicséretet nyert. A szünidei 
pályázaton dicséretet nyert. Vásárlások (a hallgatók műveit megvásárol-
ták): Fábry Dezső 138 koronáért. Az 1913-1914-es tanévben szakokle-
velet kapott. Az V. éves festők tanulmányait Kőrösfői a zebegényi templom 
gyakorlati feladata köré csoportosította, a festésben Fábry Dezső tanítvány 
is részt vett. A kiadványban freskótervet is láthatunk.

Körösfői-Kriesch Aladár (művész-tanár, aki az V. éves festők tanul-
mányait a zebegényi templom gyakorlati feladata köré csoportosította) 
tanítványaként részt vett a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola 
falképeinek festésében, majd 1913-ban a zebegényi templom kifestésében.

1914-1915-ös évkönyv: Az iparművészeti iskolában az 1914-1915-
ödik háborús tanévben is a tananyagának teljes felölelésével folyt az okta-
tás. A kiadvány 63-67-ik oldalán olvashatunk és képeket látunk a zebegé-
nyi templom kifestéséről is, amelyen a művészünk is részt vett.

1915-1916-os évkönyvben (szerkesztette Nádler Róbert h.igazgató) már 
arról kapunk tájékoztatást, hogy az intézet jelenlegi és végzett növendékei 
közül hadba vonult az 1914-ben végzettek közül Fábry Dezső zászlós.

Az intézmény másik több mint 400 oldalas kiadványa: Díszítő Művé-
szet 1915-1918, amelyben szintén láthatóak tervek, rajzok a zebegényi 
templom fali díszeiből, mustráiból (59. oldaltól).

FÁBRY a tanulást nem hagyta abba, a festő szakkal 1914-ben 
nyert felvételt polgári iskolai rajztanító jelöltként, majd 1918-ban 
negyedévesként, mivel behívták katonai szolgálatra, korábban tett 
szakvizsgát. A háborúban a 60. gyalogezred és a császár vadász-
zászlóalj kötelékében vett részt, és harcolt az orosz, olasz, román 
és albán frontokon. A kis ezüst vitézségi érem, a Signum Laudis és 
Károly-csapatkereszt díszítik mellét. A nemzeti hadsereg megala-
kulásakor Ceglédről Vácra helyezett gyalogezredben és az ebből 
fejlesztett 1. számú kerékpár zászlóalj kötelékében szolgált 1920-
tól 1926-ig Vácon, mint főhadnagy. Ekkor a hat év alatt nagyon 
sok váci tárgyú olajfestményt, akvarellt festett, és a Múzeum Egye-
sület felkérésére megrajzolta a váci „barokkízlésű” épületeket. 
1926-ban, mint kiállító vett részt a Faluszövetség váci kiállításán, 
és művészi képeit aranyéremmel tüntették ki. Ez idő szerint Balas-
sagyarmaton százados, ahol az 1930-as években tevékenykedett. 
További munkássága, életrajza jelenleg kevéssé ismert.

FÁBRY nyomában jártunk Zebegényben
„A falképek programját Fieber Henrik (1873 – 1920), az Iparmű-

vészeti Iskola egyházművészeti szakosztályának vezetője adta meg: „A 
templom a konstantini diadal 1600 éves évfordulójára festetett ki, s 
ez adta a művészi ábrázolás gondolati tartalmát.” – írja. „Az egésznek 
alapgondolata a szent kereszt diadala és felmagasztalása, vagyis a ke-
resztény világnézet apoteózisa.”

A festést Diósi Antal, Fábry Dezső, Klosius Károly, Gáspár Mór, 
Schindler Valér tanítványok végezték.

„Körösfői-Kriesch Aladár és tanítványai 1914 tavaszától őszéig dol-
goztak a festményeken. Az előre meghatározott program alapján a 
vázlatokat Leszkovszky György készítette el. „Az egész templom de-
korációjának – mint ideának – megoldását tehát két év előtt végzett 
tanítványomra – és akkori tanársegédemre – Leszkovszky Györgyre 
– bíztam” – írja Körösfői-Kriesch a templomfestés készüléséről. „Neki 
kellett az egész templom színakkordját, a folt- és vonalelosztást – úgy-
szintén a figurális freskók kompozícióit – számos, kísérletező, kisebb 
vázlatokban megállapítani – úgyszintén az ornamentális részekhez is 
apróbb vázlatokat készíteni.” Ezeket a vázlatokat kapták kézhez azután 
Körösfői végzős növendékei. Az életnagyságú kartonokat, műhelyraj-
zokat és a kidolgozott színvázlatokat még az iskolában készítették el, 
majd kivitték a helyszínre.”

A kifestésről a szentély falában, középen a Szűz Mária színes üvegab-
laka alatt kör alakú emléktáblán olvasható:

E TEMPLOM
KIFESTÉSÉT
KÖRÖSFŐI K ALALDÁR
TANÁR
VEZETÉSE ALATT TERVEZTE
LEWKOSZKY GYÖRGY TANÁRSEGÉD
A KIFESTÉST VÉGEZTÉK
DIÓSI ANTAL – FÁBRY DEZSŐ –
KLOSIUS KÁROLY – GÁSPÁR
MÓR – SCHINDLER VALÉR
TANÍTVÁNYOK

Sidló Ferenc a gyulai tárlaton
„Nagy és intelligens közönség jelenlétében nyílt meg a Közműve-

lődési Egyesület által rendezett tárlat a vármegyeház dísztermében, 
melyre ez alkalommal Gyulára érkezett Sidló Ferenc a kiváló festő és 
szobrászművész, a Képzőművészeti főiskola neves tanára. A tárlatot 

A zebegényi templom
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vasárnap délután Kovacsics főispán nyitotta meg, majd Sidló pro-
fesszor tartotta meg nagyértékű előadását. … A gyulai szerzők közül 
kiállítottak: Vitéz Ákosffy Barna, Bíró György, Bercsényi Aladár, Fáb-
ry Dezső, József Dezső, Técsi László, Tarr Dezső, Szilágyi István, ifj. 
Ürmössy Károly, Wéber Józsefiné és Kristóffyné, Fábián Margit. Sidló 
mester megszemlélte a gyulaiak alkotásait, és általában dicséret-
tel nyilatkozott mindegyik kiállítóról. Különösen kiemelte Fáb-
ry Dezső akvarelljeit, Técsy mesteri plakettjeit, Tarr Dezső szindus 
üvegfestményeit, kinek vásznai fantasztikus elgondolással alkottattak 
meg. […] Sidló mester itt tartózkodása alatt dr. Tury Ferenc ügyéd, a 
művészeti szakosztály elnökének vendége volt. A mester hétfőn reggel 
utazott vissza a fővárosba — teljes megelégedéssel, csak azon csodálko-
zott, hogy a kulturmozgalomtól a város vezetősége teljesen elszigetelte 
magát s a tárlat megnyitásán senki sem képviselte a várost.” (Szerző 
ismeretlen). Forrás: BÉKÉS, POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZ-
GAZDÁSZATI HETILAP, LVII. évfolyam 80. szám, Gyula, 1925. 
október 14.

A gyulai tárlat
Szirmai Endre írása tanúskodik a következőkről: „A tehetségek nálunk 

úgy teremnek, mint a fekete, televényes, drága magyar földben az acélos 
búza. De jött az égi háború, a forradalom tornádója és szétszórta, meg-
roncsolta, elpusztította a vetést. Csonkaországunkban a tehetségek nem ér-
hetnek be, mert az élet szigora és kegyetlensége az életfenntartás vályúihoz 
hurcolja az alkotni tudó embert. Itt vannak mindjárt a gyulai piktorok és 
iparművészek, akikben a tehetség csak úgy duzzad, de az egyik, mint hal-
lom, katona, a másik kovácsinas, a harmadik hivatalnok. Előbb a min-
dennapi kenyeret kell megkeresniük, csak szabad idejükben foglalkoz-
hatnak a művészettel, melyre születtek és melynek élni szeretnének.

Futólag megtekintettem a Közművelődési Egyesület által rendezett, 
úgynevezett „tárlatot“, melyen Ákosffy Barna, Fábry Dezső, Kohán 
György, Biró György, Szilágyi István, Técsy László, Ákosffy Barnáné, 
Antalóczy Nándor, Kristóffy Ferencné Fábián Margit, Morvay Zoltán 
és Baumann Alajos állított ki. …

Fábry Dezső munkáiból a melegség árad szét. Úgy látszik, hogy 
egyedül a szabad természet inspirálja munkára, mert a legtöbb 
képe tájkép. Nagyon szép alkotás a Délutáni napsütésben és a 
Kossuth-téri kápolna címü vízfestményei. Általában minden képe 
eredeti és hangulatos …

Fábry Dezső olajfestményét megvette a gyulai Nemzeti Hitelin-
tézet. Fábry Dezső két vízfestményét megvette Gyula városa. … A 
műtárlat junius 4 én zárul Junius 4 én délután 3 órakor a Polgári Kör 
nagytermében 8-10 remekmű kerül amerikai árverésre s ugyanakkor 
délután 5 órakor sorsolják ki a tárlat látogatói között a három művészi 
remekmunkát.” Forrás: BÉKÉS 1926. május 29.

Vác város műemlékei festményeken,
grafikai műveken és fényképeken
Az országos múzeumi hónap váci programjának alapján szombaton 

délután a harmadik kiállítás nyílt meg a Vak Bottyán Múzeum ter-
meiben … Vác közismerten az ország egyik legrégibb és legszebb fek-
vésű városa. A múlt eseményeinek sok nevezetes emléke fűződik ne-
véhez. A történelmi helység hatvanöt műemléket és műemlék jellegű 
épületet tart számon. Ezeket mutatta be festményeken, grafikai mű-
veken és fényképeken a most megnyílt kiállítás … Az első teremben 
Fábry Dezső, Szinte Gábor, Pörge Gergely s mások ceruzarajzai, tus-
vázlatai idézik a század eleji várost. Kár, hogy mai fényképekkel nem 
érzékeltették: az egykori homokbuckák, vásárterek s szemétdombok 
helyén hogyan épült fel alig ötven év alatt az új belváros rendezett ut-
cáival, házsoraival. (P. r. – a szerző így jelölte magát) Forrás: MEGYEI 
HÍRLAP 1964. október 20. kedd

Régi képeslapok, kiadványok
„A képeslapokon képzőművészeti alkotásokkal is találkozhatunk. Ezek 

készítői között találhatunk váciakat és nem helybelieket egyaránt. 
Dörre Tivadar (Nemespécsely, 1858-Bp., 1932) festő és illusztrátor-
nak váci képe megjelent az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben c. sorozatban. Fábry Dezső (Jászfényszaru, 1893) iparművészeti 
iskolát végzett, és 1920-1926 között Vácott szolgált főhadnagyként a gya-
logezredben, majd a kerékpáros zászlóaljban. Több váci tárgyú festményt 
és rajzot készített. … Dezső Fabry (Jászfényszaru, 1893) graduated a 
school of arts and crafts and served as a lieutenant in the Vác foot re-
giment between 1920-1926, then in the Cycling Battalion. He made 
several drawings and paintings of Vác.” Forrás: Héjjas Pál – Horváth 
M. Ferenc: Régi képeslapok – Old postcards – Alte Ansichtskarten, 
1896 – 1950 – Váci Történelmi Tár 2. (Vác, 2001) Város a Duna 
partján – történeti áttekintés

Tragor Ignác Vác története, Váci Múzeum-egyesület kiadványa, 
(Vác, 1927 https://www.antikvarium.hu/konyv/tragor-ignac-vac-
tortenete-589608 ) 100 képpel díszített kiadás, amelyben Fábry Dezső 
11 alkotása (irónrajz, akvarell) is fellelhető. Többségében utcák, házak, 
portálék, homlokzatok láthatóak az alkotásokon, amelyek 1923-ban 
készültek. A képek – amelyek a kötetben is szerepelnek – elérhetők a 
múzeum honlapján található adatbázisban.

Piaristák Vácott – Galéria képei között található Fábry Dezső két 
grafikája is – Váci Piarista Rendház bejárata (1923), Váci Piarista 
templom bejárata (1923); Gyűjtés: Piarista Múzeum

Benkő Zsuzsanna (művészettörténész, ELTE doktorandus) „A ze-
begényi templom kifestése, mint művészet-pedagógiai feladat” 
– Leszkovszky György munkái a váci egyházmegyében c. előadásban 
a festő tanítványok között Fábryról is olvashatunk. Elhangzott A ma-
gyar szecesszió a Váci Egyházmegyében című tudományos konferenci-
án 2013. szeptember 06-án. (Nagypréposti palota, Vác).

Fábry Dezső munkássága, életrajza további kutatást kíván.

Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Zsámboki Bertalanné Győri Etelka fény-
szarui tanítónő látható 4. osztályos tanítvá-
nyaival a régi iskolás képen, mely Jászfény-
szarun készült 1952-ben. A tanítónő 1949 
szeptemberétől 1957 márciusáig tanított 
Fényszarun. 1957-ben költöztek családjá-
val Budapestre, ahol tanítónőként, később 
német, polytechnika tanárként, nyugdíjas 
éveiben pedig napközis tanárként dolgo-
zott 78 éves koráig. Kapcsolata Fényszaru-
val soha sem szakadt meg, ma is gyakran 
hazalátogat. Férjével, aki sajnos már nem 
él, kezdetektől előfizettek a helyi újságra, 
fontos volt számukra minden hír, amit ab-
ban olvashattak. A fényképet, mely apró, 
de fontos része a helyi sajtó történetének, 
Johancsik Istvánné Kompolti Mária bocsá-
totta rendelkezésünkre.

Régi kép a ládafiából
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Utcaneveink nyomában (15. rész)
Fecske utca
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: D2)

Az utca 1991-ben jött létre, így az 
egyik legfiatalabb közterületnek számít. 
Az utca minden bizonnyal a városunk-
ban is gyakori európai füstifecskéről (la-
tinul: Hirundo rustica rustica) kapta a 
nevét. A füstifecske nagyon hasznos ma-
dár, hiszen az emberek és állatok számára 

egyaránt kellemetlen repülő rovarokkal (például: légy), illetve kisebb 
lepkékkel és esetleg levéltetvekkel táplálkozik. Költöző madár lévén a 
teleket Afrika déli részén tölti. A fecske kedveli a nyílt területeket, de 
fészkeiket gyakran ember alkotta épületeken (házak, ólak) készíti el. A 
sárból épült fészket viszont sajnos sok esetben az emberek leverik. A 
kis madarak gyakran a macskák és a vándorsólyom áldozatai. Európá-
ban a fecskék általában egy fészekaljat nevelnek fel, afrikai tartózko-
dásukkor pedig újabb egyet vagy kettőt. A füstifecske védett madár.

Gólya utca
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: D2–E2 között)

Az utca 1909 és 1913 között kezdett 
kialakulni. Ekkor még nem adtak neki 
hivatalos nevet, ezért többféleképpen 
emlegették: Felvég újtelep, Serházalja, il-
letve Malom utca. Ez utóbbi elnevezés a 
közeli Nagymalomtól származott. Hiva-
talos nevét 1951-ben kapta. Meglehető-
sen furcsa (igaz a városban nem egyedüli 

eset), hogy a Gólya utca valójában nem csak egy, hanem két szakaszból 
áll, és mintegy T betű alakot vesz fel. (Célszerű lenne ezeket az elne-
vezésbeli szabálytalanságokat orvosolni.) Az utca a Jászfényszarun is 
gyakori fehér gólyáról (latinul: Ciconia ciconia) lett elnevezve, ami 
egyébként a magyarság egyik kedvelt madara. Védett madár, de időről 
időre előfordul, hogy az emberek gyilkolják. A fecskéhez hasonlóan 
szintén nagyon hasznos, hiszen békákkal, rágcsálókkal és rovarokkal 
táplálkozik. Régen a házak tetejére építette a fészkét, ma viszont már 
előszeretettel a villanypóznákon alakítja ki gallyakból összeépített, éve-
kig használt hajlékát. Költöző madár lévén a teleket Afrika déli részén 
tölti. Hazánkból augusztus vége felé – a népi megfigyelés szerint Szent 
István napján (augusztus 20.) – kezdik meg a vonulást. A gólyamadár-
ról szól Fekete István Kele című regénye is.

Gyöngyvirág
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: D2)

Az utca 1991-ben jött létre, így az egyik 
legfiatalabb közterületnek számít. Az utca 
a városunk kertjeiben is gyakori gyöngyvi-
rágról lett elnevezve. A gyöngyvirág (lati-
nul: Convallaria maialis) Európában, illetve 
Ázsia mérsékelt éghajlatú területein ősho-
nos, évelő növény. Elsősorban a tölgyesek-
ben gyakori, de a nyirkos talajt is kedveli. 
Szép virágzata és remek illata miatt kedvelt 
májusi növény, és a kertekbe is ültetik. Vi-

rágzás előtt sokan összetévesztik a medvehagymával, mert a gyöngyvi-
rág és a medvehagyma levele hasonló, de fontos különbség, hogy amíg 
a medvehagyma levelének fokhagyma illata van, addig a gyöngyvirág 
levelének nincs illata. Bár a gyöngyvirágot a gyógyszeripar is felhasz-
nálja többféle készítményhez, a növény mégis mérgező hatású, köze-
pes fogyasztása halált okozhat!

Hangsugárzó
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: F1)

Az utca neve egyedülállónak számít egész 
Magyarországon. Története 1985-re nyúlik 
vissza, amikor az Orion gyáregység mögött 
az akkori elképzelés szerint kialakították a 
korabeli szóhasználat szerint a három utcát 
magában foglaló „Orion lakótelepet”. Nevét 
is az Orion gyár által gyártott hangsugárzó 

készülékről kapta, amit ma már hangszórónak nevezzük.
Köszönetemet fejezem ki Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-

ternek és Péter Zsuzsannának az adatgyűjtésben nyújtott segítségéért.

Képek címei és forrásai:
Füstifecske: https://www.hirmondo.ro/eletmod/cseperedo/madarak-
 vegveszelyben/
Fehér gólya: https://erdelyinaplo.ro/szabadido/feher-golya-az-aemberia-
 madar
Gyöngyvirág: https://kisbabanaplo.com/eletveszelyben-vannak-gyongyvira
 got-evett-gyerekek/
Orion HS 280 hangsugárzók: https://retronom.hu/node/14697

Dr. Farkas Kristóf Vince

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Őstermelői igazolvány

A Városi Értéktárban található a több mint 
hetven évvel ezelőtt keletkezett Őstermelői 
igazolvány, melyet Budapesten 1950. május 
16-án állították ki Rimóczi Sándor Jászfény-
szaru, Dózsa György úti lakos részére.

Az igazolványba bejegyzésre került, hogy 
a termelő terményei egy k. hold* öntözé-
ses konyhakertből és hat k. hold szabadföldi 
zöldségterületből származnak. Az igazolvány 
tulajdonosa és a bejegyzettek jogosultak a bu-
dapesti vásárcsarnokokban és egyéb piacokon 
árusítani.

Az igazolványban a tulajdonos Rimóczi 
Sándor és leánya, Rimóczi Mária fényképe is 
szerepel.

Az iratot az értéktár Rimóczi Sándor unoká-
jától, Rimóczi Mária fiától, Kiss Tibortól kapta.

Az adományozó évfolyamtársam volt az általános iskolában. Mind-
ketten továbbtanultunk, Tibor autószerelő lett, én szőlőtermesztő. 
Sok fényszarui vitte – magam is – a Zsiguli személygépkocsit hozzá 
szervizre, Budapestre.

A föld szeretete hazahúzta, és követve az elődöket, eredményesen 
gazdálkodott. Egyik fia, Péter – Rimóczi Sándor dédunokája – a ha-
gyományokat továbbviszi. Talán az ükunokák közül is lesz, aki folytat-
ja a nem könnyű, de szép hivatást, a „földmíves” foglalkozást.

* egy katasztrális hold = 1600 négyszögöl vagy 5755 négyzetméter vagy 
0,5755 hektár  Kép és szöveg: Tóth Tibor
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„A szavak ablakok vagy falak.
Elítélnek vagy felszabadítanak.
Célom: úgy szólni és úgy figyelni,
ami mindenkinek a szeretetet jelenti.”
/R. Bebermeyer: A szavak ablakok (vagy falak) – részlet/

Társadalmunkban és kapcsolatainkban javarészt hierarchia dominál. 
A ranglétrán feljebb állók gyakran helyzetüknél fogva eldöntik, hogy 
mi a jó és mi a rossz, és jogosultságot éreznek arra, hogy döntésü-
ket bármilyen eszközzel keresztülvigyék. Így alakulnak ki az elnyomó 
rendszerek a hétköznapi életben is: nemcsak a társadalomban, hanem 
a családban, a munkahelyeken, iskolákban, baráti kapcsolatokban. Az 
elnyomás a „jónak” ítélt cselekedetek jutalmazásával, illetve a „rossz-
nak” ítélt cselekedetek büntetésével valósul meg. Ez a kétféleképpen 
megnyilvánuló eszköz az erőszak.

Az erőszakmentes vagy együttműködő kommunikáció (EMK) Mar-
shall Rosenberg amerikai klinikai pszichológus nevéhez fűződik. A 
módszer célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és kevesebb 
félreértéssel tudjanak kommunikálni egymással.

Alkalmazásával könnyebben átlendülhetünk a konfliktushelyzete-
ken, de társas kapcsolatainkat és személyiségfejlődésünket is kedvező-
en befolyásolja. Ez a módszer minden olyan megnyilvánulást erősza-
kosnak tekint, amely a hatalmi pozícióból meghatározott „jó–rossz” 
felosztást erősíti, mely tartalmazza a dicséret, a kedveskedés és szívé-
lyesség gesztusait is.

Az EMK két eszköze az empátia, vagyis a másikra való együttérző 
odafigyelés, a másik az őszinte önkifejezés. Az EMK egy négy lépésből 
álló folyamat, melynek alkotóelemei: 1. a megfigyelés, 2. az érzés, 3. a 
szükséglet és 4. a kérés:

Megfigyelem, hogy az adott helyzetben mit hallok, látok, tapaszta-
lok, és ezt minden véleménytől, kritikától, általánosítástól, ítélettől 
mentesen fejezem ki. Fontos érzelmeink azonosítása és kifejezése, mert 
ez által élő, emberi találkozásokban lehet részünk.

Megtanultuk, hogy érzelmeink nem fontosak, esetenként szégyellni 
valóak, ezért sokunknak gondot okozhat azonosításuk. Vállaljuk fel, 
mely szükségletünk rejlik az azonosított érzés mögött. Minden em-
bernek azonos szükségletei vannak, ilyen például a megértés, figyelem, 
őszinteség, önállóság.

A szükségletek szintjén beláthatjuk, hogy közösek a szándékaink. Az 
első három lépés segít elmondani a jelenlegi lelkiállapotomat. Ezután 
már megfogalmazhatom a kérésem a másik felé. Tehát ha felfedtük 
lapjainkat, már csak azt kell megtanulni, hogyan lehet ebből követelés 
nélküli kérést megfogalmazni, és a végén az egészet megköszönni.

Ez tehát az egyik fele az EMK szerinti kommunikációnak. A másik 
fele abból áll, hogy figyelmemet a másik emberre irányítom: mit figyel 
meg ő, mit érez, mire van szüksége, és mit kér.

Ezzel megakadályozom, hogy a másik támadva érezze magát, így 
szükségtelen védekeznie is. Ezáltal ki sem alakul feszültség a párbe-
szédben.

Az empatikus odafigyelést a következő kommunikációs fajták aka-
dályozzák: 1. Erkölcsi ítéletek (pl. hibáztatás, szemrehányás, kritika, 
gúny stb.: „Hazudsz!”) 2. Hasonlítgatások (pl. „Lassabban dolgozik, 
mint az elődje.”) 3. Felelősség áthárítás ( „Én ezt csak azért csináltam, 
mert te így kérted.”) 4. Felszólítás, utasítás ( „Márpedig ezen a héten 
túlóráznod kell, különben…”)

Ezen egyszerű alapelveket szem előtt tartva a legtöbb beszélgetést a 
sírból is vissza lehet hozni. Párbeszédeinkben mindenki szeretne adni 
és kapni is, ezért fontos, hogy mindkét fél nyertesként jöjjön ki a be-
szélgetésből. Az erőszakmentes kommunikációban a végső cél, hogy a 
kommunikáló felek a szív szintjén kapcsolódjanak össze.

Minden korosztályt csak bátorítani tudok e módszer elsajátítására és 
alkalmazására, mely nagyon hatékony eszköze a konfliktusok higgadt 
megoldásának, vagy ahogy a módszer alkalmazói mondják: „Nem ígé-
rünk mást, csak békés realitást.”

Ne felejtsd el, hogy te döntöd el, hogyan viselkedsz egy szituációban, 
és nem a helyzetet kiváltó inger!

Bergmann Kincső intézményvezető
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Zsámboki Zsolt, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapító 
tagja édesapja, Zsámboki László (1935–2019) nyugalmazott általá-
nos iskolai tanár – aki feleségével együtt szintén a FÉBE alapító tagja 
volt – verseit az egyesületnél helyezte letétbe.

Az A/5-ös nagyságú tíz darab kapcsos bőrmappa 1645 lapot tartal-
maz, mivel soknak a hátlapján is szerepel a szerző gyöngybetűvel meg-
formázott kézírása, így több mint 2500 oldalon kb. 1300 verset írt a 
tanár úr 1990-től az elmúlt harminc évben. 

A szerző sokat kerékpározott, így a táj, a természet sok versének ihle-
tője volt. A településen történt eseményt, évfordulót, ismert és kevésbé 
ismert személyeket is versbe foglalt. 

A FÉBE által Agócs – Ézsiás – Kolozs – Zsámboki „Csak szív kell…” 
válogatott versek című kötetbe 123 verse került be, amely az egyesü-
let megalakulásának tízéves jubileumára 2003. augusztus 30-án jelent 
meg. A helyi lapban nyolc verse olvasható. Sok rendezvényen élőben 
is elhangzott egy-egy költeménye. A kötetben megjelent Önéletrajz 
verséből két versszakot idézek:

„Jászfényszarun születtem
harmincötnek őszén,
szeptembernek havában,
pontban tizedikén….
Verseimet több éve 
írogatom rendre,
hobbiból, mint amatőr,
– nem vágyok sikerre….” (2008)

A FÉBE igyekszik a nagyközönséggel is megismertetni – a so-
kak által kedvelt, közérthető és többségében rímelő – verseit azáltal, 
hogy szeptembertől minden héten Zsámboki László egy az évszakhoz, 
hónaphoz kapcsolódó verse kerül fel a FÉBE Facebook-oldalára, hon-
lapjára. Verseiből jövőre egy digitális kötetet is összeállítunk, és el-
helyezzük a www.febe.hu honlap Értékek Tárházában. Emlékét ezzel 
is ápolva a jövő nemzedék előtt.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ Nemes gesztus

A FÉBE 20 éves jubileumi találkozóján Zsámboki Zsolt és Zsámboki 
László (a fiú és az apa) 2013. október 19.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS,
EMLÉKEZÉS

Emlékezés

BERÉNYI JÁNOS
halálának 15. évfordulójára

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”

Szerető családja

Anyakönyvi hírek – JÚLIUS
SZÜLETETT: Baranyi Blanka (Csámpai Alexandra), Faragó Gergő 

(Baranyi Henrietta), Lukács Levente (Korzsova Bettina), Pók Amira 
Liliána (Lakatos Klementina), Rafael Mendi (Lakatos Bianka), Rafael 
Mózes (Rafael Elvíra), Szabó Jázmin (Rusai Katalin), Szénási Márk 
Ferenc (Farkas Fanni), Szentgyörgyi Zselyke (Béczy Bernadett).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bálint Bettina és Jász Viktor, Bor-
dás Júlia és Gúth András.

ELHUNYTAK: Balázs István (60), Czeglédi Pálné Bagi Gizella (75), 
Ézsiás Nándorné Sándor Irén (89), Fekete Pálné Gergely Mária (87), 
Mészáros Györgyné Budai Anna (98), Rubint Kálmánné Gyetvai 
Anna (90).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

A járványhelyzetre való tekintettel a megszokottnál szűkebb körben, 
de bensőséges keretek között augusztus 14-én átadták a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Önkormányzat díjait. 

A szolnoki megyeházán tartott ünnepi ülés keretében 44 személy és 
közösség részesült megyei szintű kitüntetésben. Az augusztus 20-ai ál-
lami ünneppel összekötött eseményen azokat díjazták, akik Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében egyes szakterületen kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak. 

Mindig örömmel adunk hírt azon személyek sikereiről, akik 
jászfényszarui gyökerekkel rendelkeznek, itt születtek, itt szerezték 
meg az alapokat az általános iskolában. 

A kitüntetettek listájában szerepel egy elszármazott fényszarui szü-
letésű személy, aki „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” 
kitüntető címben részesült: Nagyné Török Zsóka tiszafüredi fazekas-
műhely. Gratulálunk, és további eredményes alkotómunkát kívánunk.

Tóth Tibor · Fotó: Facebook

Nagyné Török Zsóka
megyei szintű kitüntetése

A kitüntető cím átadása után
Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész,

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével és
Borbás Zoltán alelnökkel

Ezt a finomságot hívhatnánk szilvás gombócnak, mert szilvából 
készült, vagy nevezhetnénk kókuszgolyónak is, mert arra hasonlít 
leginkább, de én a vitaminbomba nevet adtam neki, mert tele van 
vitaminnal.

Az elkészítése nagyon egysze-
rű.  Az érett ringlószilvát, mely-
nek a héja már könnyen lejön, 
összeturmixoltam, adtam hozzá 
egy kis rumaromát, kakaót és 
annyi darált háztartási kekszet 
amennyit felvett. Kisgolyókat 
formáltam belőle és kókuszre-
szelékbe forgattam, de darált 
dióval is nagyon finom.

A ringlószilva élettani hatása kiváló és a benne található vitaminok 
és ásványi anyagok sokat segíthetnek egészségünk megőrzésében. A 
gyümölcs sok A- és B2-vitamint tartalmaz, valamint élelmi rostban 
gazdag. Ásványi anyagai közül a legfontosabb a kálium, a kalcium, 
illetve a vas. C-vitamin tartalma erősíti az immunrendszert, valamint 
elősegíti a vas felszívódását, ezzel is akadályozva a vérszegénység kiala-
kulását. 

(12 darab szilvához 1 kanál evőkanál kakaót és 30-35 dkg kekszet 
használtam.)

Vitaminbomba

Emlékezés

SZEGEDI ISTVÁN
halálának 20. évfordulójára.

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
bennünk él a múlt, a végtelen szeretet.

Őrizzük, óvjuk emlékedet.”
Szerető feleséged és családod

Köszönetet mondunk a rokonoknak,
ismerősöknek, jó barátoknak, akik

MÉSZÁROS GYÖRGYNÉ
BUDAI ANNA

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Szerkesztőségi információk
A szerkesztőségi fogadóóra a koronavírus-fertőzés veszélyhelyzet miatt 

határozatlan ideig szünetel a művelődési házban.

Az olvasóinkkal való kapcsolattartás
csak telefonon vagy e-mailben lehetséges.

Telefonszámunk: 70/673-7618, mely hívható hétfőtől péntekig napközben.
E-mail címünk: miujsagfenyszarun@gmail.com

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

PETŐ ÁRPÁDNÉ
KÓKAI ERZSÉBET

temetési szertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Szerető családja
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Szeptember hónapban megkezdjük
a látás hónapja kampányunkat!

AKCIÓINK:
Keretek: -40% · Multifokális lencsék: -30%

és valamennyi más lencsére: -20%
Szemvizsgálat minden szerdán.

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Telefonszámaink: 30/2933-834, 70/2244-179

Starlite

Apróhirdetés
Ház eladó!

A Jászfényszaru,
Damjanich u. 21. sz.
alatti 2 és fél szobás

családi ház nagy udvarral 
eladó.

Érdeklődni
a +36-20/580-1230-as
telefonszámon lehet.

*
3 szobás

családi ház eladó.
Jászfényszaru,
József A. u.
Érdeklődni:

30/417-4244
*

Nyugdíjas
bedolgozást vagy
idősebb ember

gondozását vállalnám.
Érdeklődni:

20/550-1674

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

BROWNIE
1,5 éves

vizsla keverék kan

POPEYE
2 éves

puli kan

REGE
5 éves

kistestű keverék kan

Erdélyi-Sápi Diána
KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ, MŰKÖRÖMÉPÍTŐ

Jászfényszaru
+36-70/672-2649

 Szolgáltatások:

*	 Esztétikai	pedikűr

* Gyümölcssavas
	 hámlasztó	pedikűr

*	 Benőtt	köröm	kezelése

*	 Tyúkszem	kezelése

*	 Spa	kezelés	

*	 Talpmasszázs

*	 Manikűr

*	 Japán	manikűr

* Gél lakkozás

*	 Műkörömépítés
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időszaki kiállítások:
· VII. Jászfényszarui Művésztelep zárókiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Mátyás király és kora – kiállítás az emlékév alkalmából
 a művelődési házban
· Az idő nem fontos... – Ézsiás Gyöngyike festménykiállítása
 a művelődési házban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak szabadtéri tárlata
 a Kisiskola falán
· Gyökereink – BLNT fotókiállítása
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
 a Városházán

állandó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Jászok, huszárok, hagyományok – Pető István fotókiállítása
 a Régi Parókián
· Régi képeslapok Jászfényszaruról – BLNT kiállítása a Régi Parókián
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu

honlapokon és a Facebookon. Katinka

a járványügyi helyzet Miatt
a tervezett prograMokról

közösségi oldalainkon adunk tájékoztatást.

Programajánló

Még van néhány szabad hely a Szigligeti Színház Örkény bérletének 
előadásaira. Az 5 produkcióra szóló bérletek ára: 12.500, 10.500, 8.600 
Ft. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás Bordásné Kovács Katalinnál a 
422-137-es, a 70/431-6113-as telefonszámokon. A következő évad mű-
sortervét megtalálják a színház honlapján.  Katinka

Színházbérlet Szolnokra

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége az augusztus 14-i köz-
gyűlést előkészítő ülését július 23-án a városháza tárgyalójában tar-
totta. Az ülésen három tisztségviselőt: Nagyné Kiss Mária alelnököt, 
Cserháti Vencelné EB-elnököt és Kővágó Jánosné pénztárost kerek 
évfordulós születésnapjuk alkalmából szabályzatunk alapján köszön-
töttünk. Az ülés végén egy közös csoportkép készült az Időszalag 
ötvöszománc falikép előtt. Tóth Tibor · Fotó: Németh András

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászfényszaru településen 
2020. október 17-én, reggel 7 órától lomtalanítást szervezünk.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált hulladé-
kot az adott napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatla-
nuk elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy 
károkozás veszélyének előidézésével. A lomtalanítást csak magánsze-
mélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó 
szervezetektől a hulladékot nem szállítjuk el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem kihelyezett hulladékért 
nem áll módunkban visszamenni!

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű beren-
dezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok eset-
ben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind 
a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot 
jelent.

El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes 
göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hű-
tőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, 
elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, 
gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes 
összetevőjű hulladékok.

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, 
autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat 
– kommunális és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellené-
ben szállítja el. SZELEKTÍV NONPROFIT KFT.

FÉBE Elnökségi ülés

LOMTALANÍTÁS

Most jelentkezzen a szeptember elején induló középfokú 40 órás angol 
nyelvtanfolyamunkra! Méltányos ár, részletfizetési kedvezmény. Részle-
tekért hívja a 70/431-6113-as telefonszámot! Jelentkezés a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu e-mail címen, vagy személyesen a jászfényszarui Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A foglalkozásokat Hornyák 
Melinda angol szakos tanárjelölt tartja. A nyelvtanfolyam kellő számú 
jelentkező esetén indul. Lehet még csatlakozni az angol kezdő nyelvtan-
folyamhoz, amely szintén szeptembertől folytatódik.  Katinka 

Angol felnőtt nyelvtanfolyam


