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A Kormányablakok jelenlegi eljárásrendjéről és az ügyintézési lehe-
tőségekről: „2020. 11. 11. napjától a járvány terjedésének lassítása, 
valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében 
a kormányablakokban kizárólag előzetes időpontfoglalást követően 
lehet ügyeket intézni.

Az idopontfoglalo.kh.gov.hu internetes oldalon az ügyfelek ügyfél-
kapu-regisztráció nélkül is foglalhatnak időpontot, mely alól kivételt 
képeznek a gépjármű-ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök.

A megújult magyarorszag.hu oldal és az ingyenesen hívható 1818-
as telefonszám szintén lehetőséget kínál az előzetes időpontfoglalásra.

További tájékoztatás céljából a 06-57/795-224-es számon tudnak a 
Jászberényi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának Jászfényszarui 
Kormányablak munkatársaihoz fordulni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2020. 11. 04. után lejáró okmányok 
a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még használ-
hatóak maradnak.

Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, melyek a tavaszi ve-
szélyhelyzet idején, azaz 2020. március 11. és július 3. között jártak le.

A 2020. július 3. és november 4. között lejárt okmányokat viszont 
meg kell hosszabbíttatni.

Az ügyféltérben kizárólag az ügyet intéző állampolgár jelenhet 
meg az egészségügyi-biztonsági szabályok betartásával.”

Vári-Nagy Judit Járási Hivatal hivatalvezető

A koronavírus-járvány miatt a Kormány a 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendeletével 2020. november 4. napjával Magyarország 
egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Veszélyhelyzet ideje alatt a különleges jogrend érvényesül, mely-
nek során az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése ad felhatalmazást 
a Kormánynak rendeletalkotásra, mellyel egyes törvények alkal-
mazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, vala-
mint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 
szóló 2020. évi CIX. törvényt a Magyar Közlöny 2020. november 
10-én megjelent 242. számában hirdették ki. Ebben került kihirde-
tésre a törvény végrehajtására alkotott 484/2020. (IX. 10.) Korm. 
rendelet, melyben a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről szóló szabályokat rögzítették. Így 
többek között a rendelet tartalmazza a maszkviselési szabályok meg-
erősítését, a kijárási tilalmi és a közterületi magatartási szabályokat, a 
rendezvényekre, a vendéglátó üzletekre, a nevelési, oktatási intézmé-
nyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket, valamint a Magyar Hon-
védség veszélyhelyzeti közreműködését. Veszélyhelyzetben a helyi 
önkormányzatok működésére a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról (folytatás a 2. oldalon)

A Kormányablak ügyintézési rendje Önkormányzati hírek
a fontosabb döntésekről

Tisztelt jászfényszarui lakosság! Ez az év, 2020 fegyelmezett magatartást követelt, rendet, amely biztosítja számunkra a reményt, hogy 
a következő év újabb kihívásaira is készen állunk. Az advent várakozása, az ünnepek öröme, egymás szeretete nyújt segítséget és erőt 
ahhoz, hogy az átmeneti nehézségek után hittel telve gondoljunk a ránk váró jövőre. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Áldott ünnepeket kívánunk a képviselő-testület nevében!

Dr. Voller Erika
jegyző

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Vigyázzunk egymásra!
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(folytatás a 1. oldalról)
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését kell alkal-
mazni, amely az alábbiak szerint rendelkezik: „Veszélyhelyzetben a tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyű-
lésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szol-
gáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A COVID-19 miatt kialakult járványra tekintettel elrendelt 
veszélyhelyzet következtében a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Jászfényszaru Vá-
ros Képviselő-testülete által meghozandó döntések joga, valamint 
a Bizottságokra átruházott jogkörök ellátása a polgármester ha-
táskörébe kerültek.

Vagyis azokat a döntéseket, amelyek a képviselő-testület, vala-
mint a bizottságok hatáskörébe tartoznak, ezen időszakokban a 
polgármester hozza meg.

Az említett testületek a veszélyhelyzet alatt nem üléseznek.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta a képviselő-testület, illetve a bizott-

ságok nevében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester hozta meg 
a döntéseket, a határozatokat.

Az önkormányzat zökkenőmentes és folyamatos működtetése 
és határidős feladatok ellátása érdekében több témakörben vált 
indokolttá polgármesteri döntés meghozatala. A polgármester a 
szükséges döntéseket megelőzően rendszeresen egyeztet a képvise-
lőkkel a hivatali munkatársak bevonásával.

Kiemelt döntései voltaK:
· a „mini körforgalom kialakítása, útfelújítás” projekthez kap-

csolódó közvilágítás átépítése okán szükségessé vált pótmunka 
megrendelése,

· a „Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020. évben megvaló-

sítandó I. üteme keretében illegális hulladéklerakók felszámolá-
sához hulladék „összegyűjtésére, rakodására” , továbbá „szállítása, 
lerakása” tárgyú beszerzésekhez ajánlattevők kijelölése,

· az ipari övezetben található ingatlanok értékesítésére vonatko-
zó pályázat kiírása,

· a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatosan,
· a szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II. 25.) önkormányzati 

rendelet módosítása,
· a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerme-

kek egyszeri támogatásáról,
· az időskorúak támogatásáról,
· Jászfényszaru Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi tervéről 

– a költségvetés 2020. háromnegyedévi helyzetéről,
· Jászfényszaru Önkormányzatának 2021. évi várható pénzügyi 

helyzetéről,
· ingatlan árverésen történő részvételről,
· ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása.
további polgármesteri határozatoK születteK többeK Között:
· átruházott döntési jogkör visszavételéről,
· rendkívüli települési támogatás megállapításáról,
· ingatlan adásvételéhez történő hozzájárulás,
· Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2020. évi 

tagdíjról,
· kül- és belkapcsolatokért felelős tanácsnoki megbízás meghosz-

szabbításáról,
· Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2021. évi munkatervé-

ről,
· Jászfényszarui Közös Önkormányzati hivatal köztisztviselői 2021. 

évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező kiemelt célok 
meghatározásáról,

· otthonteremtési támogatások iránti kérelmek elbírálásáról.
Dr. Voller Erika jegyző

HARMINCÉVES A HAZAI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER
3. rész 2014–2020

Önkormányzati választások Jászfényszarun*
2014–2019
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára, va-

sárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek álta-
lános választását. A választáson Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 
31,69%-a jelent meg. A vastagon szedett személyek kerültek meg-
választásra.

Polgármesterjelölt: Győriné dr. Czeglédi Márta.
Képviselőjelöltek: Bagi Gergő, Balogh Béla, Basa Éva, Berényi Fe-

renc, Dobákné Simon-Kiss Judit, Győri János Bertalan, Kaszai Ist-
ván Tamás, Kovács János, Lovászné Török Magdolna, Mezei Zsolt, 

Sándor Sándor, Sánta Ferenc, Szabó László, Szakali János Vendel, 
Tóth Norbert, Tóth Tibor, Török Csaba, Török Imre, Zsámboki Sán-
dor (19 fő).

Jászfényszarun 2014. október 22-én alakult meg a 9 fős képvise-
lő-testület. A képviselők Győri János Bertalant alpolgármesterré 
választották és négy állandó bizottságot: így az 5 fős Pénzügyi, Ügy-
rendi- és Civilfinanszírozási Bizottságot Berényi Ferenc, az 5 fős Szo-
ciális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottságot Lovász-
né Török Magdolna, a 7 fős Sport, Kulturális Ifjúsági- és Közrendi 
Bizottságot Szakali János Vendel, az 5 fős Koordinációs, Stratégiai 
Bizottságot Zsámboki Sándor elnökletével hoztak létre. A képvise-
lő-testület Sándor Sándor képviselőt humánpolitikai, Tóth Norbert 
képviselőt helyi termelésügyi tanácsnoknak választotta meg.

A bizottságok munkájában részt vevő külsős személyek: Bója-Kovács 
Andrea, Varga Ferencné, – Fózer Tiborné, Radics Flórián, – Gere Fe-
renc, Matécsa László Csaba, Mezei Zsolt (7 fő).

Személyi változás: 2015. december 1-jén a képviselő-testület civil 
kapcsolati tanácsnoknak Szabó László képviselőt bízta meg. Radics 
Flórián elhalálozása miatt a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és 
Vallásügyi Bizottságba külsős tagnak a képviselő-testület 2016. május 
25-én Mezei Zsoltot választotta meg.

Cigány nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek: Baranyi Lajosné, 
Farkas János, Radics Tibor (3 fő). A vastagon szedett személyek ke-
rültek megválasztásra. 2014. október 22-én megalakult a Jászfénysza-
rui Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, az elnöke 
Baranyi Lajosné, elnökhelyettese Farkas Lajos lett.

2016. szeptember 19-én a Jászfényszarui Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, majd a szeptember 23-i ülésen az elnökhelyettes 
és képviselő október 1. napjával lemondott mandátumáról.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők időközi választását 
Jászfényszaru Város Helyi Választási Bizottsága 2017. január 15. nap-
jára tűzte ki. Indulók hiányában a választás elmaradt.

2014. október 22-én az alakuló ülés alkalmából készült csoportkép
Ülő sor balról jobbra: Győri János Bertalan,

Győriné dr. Czeglédi Márta, Lovászné Török Magdolna, Sándor Sándor
Álló sor balról jobbra: Zsámboki Sándor, Szakali János Vendel,

Berényi Ferenc, Tóth Norbert, Szabó László
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2019–2024
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára, vasár-

napra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 
évi választását. A választáson Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 
35,6 %-a jelent meg. A vastagon szedett személyek kerültek meg-
választásra.

Polgármesterjelölt: Győriné dr. Czeglédi Márta.
Képviselőjelöltek: Bali Zsolt, Berényi Ferenc, Berze Éva, Berze Já-

nos, Csizmarik Gyula, Gyetvai Mónika, Győri János Bertalan, Kiss 
Tamás, Lakatos Zoltán, Lovászné Török Magdolna, Mezei Zsolt, 
Sándor Sándor, Szabó László, Szakali János Vendel, Tóth Norbert, 
Vitányi Szabolcs, Zsámboki Sándor (17 fő).

Jászfényszarun 2019. október 30-án alakult meg a 9 fős képvise-
lő-testület. A képviselők Győri János Berta-
lant alpolgármesterré választották és három 
állandó bizottságot: így az 5 fős Pénzügyi, 
Ügyrendi Fejlesztési és Ellenőrző Bizottságot 
Berényi Ferenc, az 5 fős Oktatási, Szociális, 
Egészségügyi, Idősügyi- és Kulturális Bizott-
ságot Lovászné Török Magdolna, a 7 fős 
Sport és Közbiztonsági Bizottságot Szakali 
János Vendel elnökletével hoztak létre.

A képviselő-testület Sándor Sándor képvi-
selőt humánpolitikáért felelős, Szabó László 
képviselőt kül- és belkapcsolatokért felelős, 
Tóth Norbert képviselőt vidékfejlesztésért 
felelős, Zsámboki Sándor képviselőt ener-
getikáért és fenntartható fejlődésért felelős 
tanácsnoknak választotta meg.

A bizottságok munkájában részt vevő külsős 
személyek: Bója-Kovács Andrea, Varga Fe-
rencné, – Fózer Tiborné, Mezei Zsolt, – Gere 
Ferenc, Kóródi András, Matécsa László Csaba (7 fő).

A bizottságok munkáját segítő szakmai közreműködők: prof. dr. Do-
bák Miklós közgazdász, Kuti Mihályné Boros Mária vegyészmérnök, 
Varga Béla építészmérnök, – Kiss Gábor érseki tanácsos, Kiss Jánosné 
Idősek Otthona igazgatója, Kovács Béláné Pető Magdolna mérnök-
tanár, dr. Lakatos Béla főorvos, dr. Langó Péter régész, Szabó Imrefia 
Béla szobrászművész, Szabó László villamosmérnök, mérnöktanár, 
Tóth Tibor helytörténész, Zilahy Zoltán szobrászművész, – dr. Facskó 
István jogász, gazdasági menedzser, Győri Gábor építészmérnök, erdő-
gazdálkodó, dr. Kis Zoltán jogász (15 fő).

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek: Ajtai István, 
Glonczi Rudolf, Szénási Sándor (3 fő). A vastagon szedett szemé-
lyek kerültek megválasztásra.

2020. október 30-án megalakult a Jászfényszarui Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat, a háromfős testületet Glonczi Rudolf elnök, 
Szénási Sándor elnökhelyettes vezeti.

Harminc év helyi önkormányzatiság a statisztika tükrében:
Polgármesterjelöltnek a nyolc választáson 14 jelölt indult, a leg-

több 1990-ben 3 fő, 1998-ban 2014-ben és 2019-ben nem volt ki-
hívója az induló polgármesternek. A harminc év alatt a tisztséget 
Győriné dr. Czeglédi Márta töltötte be, illetve jelenleg is tölti be.

A nyolc választás alkalmával összesen 222 fő indult képviselőjelölt-
nek. Ez választásonként átlagosan 28 fő, legtöbben 1990-ben 37 fő, 
legkevesebben 2019-ben 17 fő jelöltette magát.

A harminc év alatt a nyolc választáson a lakosság 33 főt választott 
meg képviselőnek. Ebből 7 fő már elhunyt: Bálint László (6 hónap), 
Kovács Lászlóné (4 év), Mészáros Tivadar (12 év), Radics Flórián (12 
év), Szabó László (8 év), Tamus Béla (12 év) dr. Tóth József (12 év).

A jelenleg élő képviselők száma 26 fő: az alpolgármester Győri Já-
nos Bertalan (30 év), képviselők: Szakali János Vendel (30 év) Beré-
nyi Ferenc (26), Sándor Sándor (22 év) Szűcs Antal (20 év) Lovász-
né Török Magdolna (18 év), Zsámboki Sándor (18 év), Kiss Zoltán 
(16 év), Tóth Tibor (16 év), Langó János (12 év), Cserháti Vencel (11 
év 1 hó), Barna Sándor (9 év 3 hó), Tóth Norbert (8 év 11 hó), Tö-
rök Imre (8 év), ifj. Szabó László (6 év), Sinkovics Rajmund (5 év), 
Cserháti László (4 év), dr. Jakus Zoltán László (4 év), Kiss József (4 
év), Kovács Béláné Pető Magdolna (4 év), Kovács Tímea Krisztina (4 
év), Nagy Sándor (4 év), Berze Péter (3 év 2 hó), dr. Tóth Zoltán (2 év 
8 hó), ifj. Szabó Lászlóné (10 hó), Lantos Péter (5 hó).

Az összes képviselőből 5 fő nő került ki. Ez 15,2 %, de a 1990–
1994-es és 1998–2002-es ciklusokban hölgy nem került be a testület-
be. A 2006-os választáskor három hölgy lett megválasztva, és egy fő 
lemondása folytán 10 hónap időtartamra listán a következő került be. 
A többi ciklusban és jelenleg is egy hölgy, Lovászné Török Magdolna 
képviselő van a testületben.

A zárójelben szereplő év, hó a képviselőként eltöltött időt jelzi. A 
vastagon szedett személyek jelenleg is megválasztott képviselők.

A képviselő-testület munkáját ciklusonként átlagban 5 bizottság 
segítette. Legtöbb bizottságot 2006-ban (hetet), legkevesebbet 2019-
ben (hármat) választottak.

A bizottságokban külsős tagként a harminc év alatt 106 fő dol-
gozott. Ez átlagban 13 fő, legtöbb 1990-
1998 között 21 fő, legkevesebbet 2014-ben 
és 2019-ben 7 főt választottak.

A nyolc választásból hat választási évben 
indultak (1994, 1998, 2006, 2010, 2014 és 
2019) cigány (roma) kisebbségi (nemzeti-
ségi) önkormányzati jelöltek, összesen 50 
fő, ebből 25 fő került megválasztásra. Há-
rom ciklusban ötfős, egyszer négyfős és két-
szer háromfős testület alakult. A 2014. évben 
választott testület mandátumát nem töltötte 
ki, két év elteltével megszűnt. A megválasz-
tott testületekben a nők aránya 12 %.

Jegyzői feladatokat: Mészáros László (21 év 
3 hó) és dr. Voller Erika (8 év 10 hó) lát-
tak el. Aljegyzői kinevezést kaptak: dr. Voller 
Erika (9 hó), dr. Aladics László (1 év 3 hó), 
dr. Sándor Mátyás (3 év 2 hó). A vastagon 
szedett személy jelenleg a kinevezett jegyző.

*Az összeállítás Tóth Tibor: JÁSZFÉNYSZARU HARMINCÉVES 
KRÓNIKÁJA Mi újság Fényszarun? Jászfényszaru Város havi lapjá-
nak Tematikus feldolgozása alapján készült.

2019. október 30-án az alakuló ülés alkalmával készült csoportkép
Ülő sor balról jobbra: Győri János Bertalan,

Győriné dr. Czeglédi Márta, Lovászné Török Magdolna, Sándor Sándor
Álló sor balról jobbra: Tóth Norbert, Berényi Ferenc,

Szakali János Vendel, Zsámboki Sándor, Szabó László

2019. október 30-án
az alakuló ülés alkalmából a

Jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tagjairól készült csoportkép

Balról jobbra:
Ajtai István, Glonczi Rudolf, Szénási Sándor
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Az idei advent nagyon más, mint ahogy eddig megszoktuk. Az óvoda 
ajtói napközben is zárva vannak, ezért kintről talán nem is gondolnák, 
milyen mozgalmas élet zajlik odabent. A gyerekek és az itt dolgozók 
ugyanúgy élik a mindennapokat, ahogy azt az ovisok megszokták. A 
napirend, a heti tevékenységek, a kialakított közös szokások megnyug-
tató keretet adnak a gyerekek mindennapjainak, ebben a mindannyi-
unk számára nehéz időszakban is.

November utolsó hétvégéjétől ünnepi fénybe öltözik az óvoda kívül-
belül. Kint fényfüzérek díszítik az épületet, bent, az aulában már áll a 
fenyőfa, díszítésre várva. A folyosók és a csoportszobák is ünneplőbe 
öltöznek. Az épületet finom mézeskalács illat lengi be. Kis kezek gyúr-
ják, formázzák, díszítik a mézeskalácsot, amely végül felkerül az aulá-
ban díszelgő pompás karácsonyfára. Egymás után érkeznek az otthon, 
családi körben készített szebbnél szebb mézeskalács házikók, a kará-
csonyfa mellett valóságos városka épül belőlük. Az aula sarkában kis 
szoba várja a Mikulást, kényelmes fotel, befűtött kandalló, tej és süte-
mény van odakészítve, hogy meg tudjon pihenni nálunk. Természete-
sen csak éjszaka, amikor a gyerekek otthon alszanak az ágyikójukban. 
Nappal csak az udvarra jöhet be Ő is, a csoportok teraszára lerakva a 
várva várt ajándékokat. Az óvó nénik is készülnek egy kedves Mikulás-
váró mesével, amit most videóra is vettek, hogy minden csoport a saját 
termében megnézhesse. Ugyanígy zajlik a lucázás is. A Süni csoport 
hagyományőrző műsoráról is videó készül, ugyanúgy, ahogy a Mazsola 
és Pillangó csoport karácsonyi összeállításáról is.

A közös együttlétek bizony nagyon hiányoznak, de a gyerekek hatal-
mas empátiával alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. Mi, felnőttek 
pedig azon igyekszünk, hogy minél kevesebbet érezzenek a kinti világ 
feszültségeiből. Együtt várjuk a karácsony érkezését, amikor kiürül 
majd az óvoda. A gyerekek és az őket nevelő, óvó felnőttek otthon, 
szeretteik körében ünnepelnek, és mindannyian reménnyel telten vár-
juk a jövő évet.

Szarka Gáborné

Karácsonyi készülődés
a Napfény Óvodában

Jászfényszaru Város
Önkormányzata ajándékcsomaggal 

járult hozzá gyermekeink
egészségének megőrzéséhez

Óvodánkban évek óta kedveskednek Mikulás napján az óvó nénik a 
gyerekeknek egy rövid mesejelenettel. A mese szálait úgy szőjük, hogy 
a végén a Mikulás is megjelenik, bekapcsolódik a mesébe. Feloldja 
a konfliktusokat, megdorgálja a haszontalanokat, megjutalmazza az 
arra érdemeseket. Ilyenkor az óvoda apraja-nagyja összegyűlik egy te-
remben, együtt nézik a mesét, és úgy várják a Mikulást. Ebben az 
évben nem gyűlhettünk össze a tornateremben, de a meglepetés me-
séről nem szerettünk volna lemondani. Videóra rögzítettük, és úgy 
mutattuk meg a gyerekeknek. Megosztottuk a virtuális világban is, így 
újra megnézhetik odahaza. Köszönjük a felvételt Réz Bertoldnak és a 
Mikulásnak, hogy eljött közénk. Szabadidejüket szánták arra, hogy 
közreműködjenek a meglepetés elkészítésében.

Földvári Edit

Mese az óvodában
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Fotó: Klippánné Jáger M

elinda
Fotó: Földvári Edit

Fotó: Réz Bertold
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Óvodánk szeptemberben logópályázatot 
hirdetett, melynek célja egy új, modern 
szemléletű, gyermekközpontú arculat létre-
hozása. A pályázatra október végéig összesen 
25 alkotás érkezett hét különböző személy-
től. Egy személy egyszerre több logóval is 
pályázhatott. Örömmel töltött el minden-
kit, hogy ennyi ötletes, színes, fiatalos logó 
készült. A győztes pályázat, melyről a nevelő-
testület szavazás alapján hozott döntést, Péter-Berényi Ágnes munkája.

Földvári Dorottya

Október elején több választható foglalkozást indítottunk óvodánk 
nagycsoportos és középsős korú gyermekei részére. A nagyok érzéke-
nyítő angol foglalkozáson vehetnek részt, ahol a gyermekek játszva, 
mondókák és dalok segítségével ismerkedhettek az angol nyelvvel. 
Hittan keretein belül lehetőségük volt színezni, rajzolni, énekelni, be-
szélgetni. Sikere van a sakkoktatásnak, ahol játékos feladatok megol-
dásával fejlődnek képességeik.

Erősödik figyelmük, kitartásuk, kreativitásuk, fejlődik kudarctűrő 
képességük. A Perdülj, fordulj!, ahol a középső csoportosok is részt 
vesznek, néptáncelemekkel, népi játékokkal színesített foglalkozás, 
mellyel a népi hagyományok éltetését kívánjuk erősíteni. A gyermekek 
lelkesen, örömmel vettek részt a választott foglalkozásokon.

Élményekkel telve érkeztek vissza a csoportba. Sajnos a járványügyi 
helyzet miatt ezek a foglalkozások határozatlan ideig szünetelnek. Ter-
veink szerint a vírushelyzet elmúltával folytatjuk.

Földvári Dorottya

Meghitt, békés
karácsonyi ünnepeket

és egészségben,
új lehetőségekben gazdag

2021. évet kívánnak
a Petőfi Sándor

Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársai!

A Napfény Óvoda logópályázatának 
eredménye

Jászfényszaru Város Önkormányzata által meghirdetett klímavál-
tozással, éghajlatváltozással kapcsolatos óvodai rajzpályázaton vettek 
részt csoportjaink. A képen a Mazsola csoportos gyerekek munkája.
 Földvári Edit

A Napfény Óvoda udvarán csintalankodtak a Krampuszok. Hogy 
milyenek voltak? Milyennek látták a gyerekek?
- Nem mozgott a szeme, meg a szája. Piros volt a szarva. 
- Futottak, lobogott a köpenye, az arca is fekete.
- Csúnya volt a ruhája, a kesztyűje, mindent dobált, szemetelt. Ör-

dög fickók voltak, verekedtek is.
- Először féltem, de Adél megvédett. Lopakodva figyeltem, aztán azt 

gondoltam róla, hogy nagyon vagány a fekete és a piros. 
- Csúnya volt tőle, hogy szemetelt. Az oviban nem szabad.
- Melinda óvó néni elzavarta őket. Nagyon bátor Melinda.
- Féltem azért, hogy miért viseltek kesztyűt. Miért ide jöttek?

A Süni csoportosok gondolatait lejegyezte, fotó: Földvári Edit

Rajzpályázat ovisoknak

Különfoglalkozásainkról

Itt jártak a Krampuszok Most jelentkezzen a 2021. január 6-án induló újrakezdő 40 órás 
angol nyelvklubba!  Méltányos ár, részletfizetési kedvezmény. Részle-
tekért hívja a 70/431-6113-as telefonszámot! Jelentkezés a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu e-mail címen a jászfényszarui Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és Könyvtárban. A foglalkozásokat szerdánként 18:45-
20:15-ig Hornyák Melinda angol szakos tanárjelölt tartja, egyelőre 
online. A nyelvklub kellő számú jelentkező esetén indul. 

Katinka

Angol újrakezdő nyelvklub

Fotó: Klippánné Jáger M
elinda
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„Nagy dolgokat nem minden-
ki tud tenni. De tehetünk kicsi-
ket nagy szeretettel.” 

Teréz anya gondolatával, 
édes séggel, kézfertőtlenítővel 
gon doskodott az önkormány-
zat iskolánk minden tanuló-
járól.

Köszönjük a figyelmes aján-
dékot!  Fotó:

Lovászné Török Magdolna
Képaláírás:

Kotánné Kovács Tímea

Mindenki csak önmagát tudja kiolvasni a könyvből. A saját szerelmét, 
a saját emlékét és a maga tapasztalatát. (...) Mert hiába olvasol valamit, 
azt még a saját képzeletedben is meg kell teremtened. A te valóságodban, 
amely más, mint az enyém vagy bárkié. Minden olvasás: újrateremtés. 

 -Müller Péter-

Talán a karácsony és a két ünnep közötti időszak az, amikor a legtöb-
ben olvasással vagy felolvasással töltik a szabadidejüket. Estére minden 
család elcsendesül, a vendégek hazatérnek, és a karácsonyfa alól előke-
rülnek az új könyvek, a polcokról pedig a kedvencek. Karácsonykor 
kellemes érzés régi történetet újraolvasni, a könyv lapjain találkozni az 
ismert szereplőkkel, bebújni a sűrű sorok közé, és átélni még egyszer 
ugyanazt, de soha nem ugyanúgy.

Charles Dickens: Karácsonyi ének
Ez a történet a karácsonyi történetek igazi klasszikusa, nincs olyan 

ember, aki ne hallott volna még róla, és a magukat olvasónak tartó 
emberek szinte biztosan olvasták már legalább egyszer. Ezt a történetet 
viszont többször is érdemes elolvasni, mert minden életkorban más 
jelentéssel és jelentőséggel bír. Szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik 
szeretik az örökzöld klasszikusokat, az igényes szépirodalmi műveket 
és a veretes mondatokat.

A történet a szőrösszívű Scrooge úrról szól, akinek a karácsony is 
csak olyan nap, mint a többi, dühvel és megvetéssel nézi az emberek 
ünnepi készülődését. Este, hazatérve magányos házába jelenést lát: 
meglátogatja Marley, rég halott üzlettársa, s bejelenti három további 
szellem érkezését. Az első a régi karácsonyok szelleme, aki végigvezeti 
Scrooge urat saját hajdani életén, s elfelejtett, fájó emlékeket elevenít 
föl benne. A második az új karácsony szelleme, aki felnyitja Scrooge 
szemét a körülötte élők sorsára, nyomorúságára és vidámságára, szen-
vedéseikre és emberségükre. Végül a harmadik, a jövő szelleme meg-
mutatja neki saját, ijesztő, magányos halálát.

Scrooge urat a jelenések új emberré teszik: más szemmel kezdi látni 
a világot, és itt megtörténik az igazi karácsonyi csoda, gonosz hősünk 
egyszerre jó emberré válik, és igyekszik jóvátenni az elvesztegetett éve-
it, amit szeretet nélkül élt le.

Bujdosó Katalin könyvtáros

Az iskolában is várjuk a karácsonyt.
A gyerekek lelkesen készítik a díszeket heteken át,

hogy az ünnepre teljes díszében pompázhasson a fa.
Köszönjük Hurubán Zoltánné Erzsikének és

a Fáczán családnak a felajánlását! 
Fotó: Czeglédi Dóra és Lovászné Török Magdolna

Képaláírás: Kotánné Kovács Tímea

ISKOLAI HÍREK

Karácsonyi könyvajánló
a városi könyvtár gyűjteményéből

Mikulás az alsó tagozatban · Fotók: tanító nénik · Montázs: Czeglédi Dóra
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BOLDOG 30. SZÜLETÉSNAPOT, SAMSUNG!
(III. rész: 2011–2020)

A továbbiakban a Mi újság Fényszarun? című havilapban megjelent 
cikkekből válogatva idézzük fel a harminc év főbb állomásait.
· 2011 márciusában a Szivárvány Óvoda Katica csoportja a Sam-

sungban gyárlátogatáson vett részt. A csoportot Szabó Andor fo-
gadta, majd Pető István kalauzolásával nézték meg a tévégyártás 
folyamatát. 

· Június 25-én a Samsung napon Jászfényszarun a sportpályán öt-
ezer fő vett részt. A rendezvényen megjelent Suh Chung-Ha, a Dél-
Koreai Köztársaság nagykövete és Győriné dr. Czeglédi Márta, 
Jászfényszaru város polgármestere. A városnéző kisvonattal érke-
ző Samsung vezetőket, családtagjaikat, a vendégeket a Kiss József 
Helytörténeti Gyűjteménynél az önkormányzat lelkes csapata fo-
gadta. A gyűjtemény mellett a közösségi térben a település múltjá-
ból fotókiállítás és gasztronómiai kóstoló színesítette a programot. 

· Augusztus 15-én „Tiszteletbeli gyárigazgató” címet kapott Győri-
né dr. Czeglédi Márta polgármester asszony. A díjat Jang SiHo, a 
jászfényszarui gyár elnöke adta át.*

· Augusztus 19-én a Szent István-napi ünnepségen az önkormányzat 
által alapított Jászfényszaru Díszpolgára címet adományozott Jang 
SiHo villamos- és gépészmérnöknek, a Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. elnökének. 

· Október 22-én a városi ünnepségen Szűcsné Jáger Magdolna 
több mint két évtizedes Samsungnál végzett munkájának elismeré-
seként, mely során a helyieket a koreai, illetve a koreai dolgozókat a 
jászsági és helyi kultúrával, hagyományokkal megismertette, az ön-
kormányzat Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesítette. 

· 2012 januárjában személyi változások a Samsungnál: Jang SiHot, 
a Samsung elnökét magasabb pozícióba helyezték, ezért elutazott 
hazánkból. A tisztelet jeléül, mint a város díszpolgára, a Város Kul-
csának másolatát kapta meg búcsúzóul. Az új elnöknek Lee Kyu-
Jint, budapesti elnöknek dr. Facskó Istvánt, a város díszpolgárát 
nevezték ki. 

· Február 10-én Fényszaru 3 fős delegációja jelen volt Budapesten a 
Csörsz utca 49-51. szám alatt a Koreai Kulturális Központ megnyi-
tóján.

· Május hónapban Lee Kyu-Jin elnökkel interjú készült, hét év után 
tért vissza Jászfényszarura.

· Június 2-án Jászfényszarun a „Gyűjtsd a kilométereket!”, a Sam-
sung Zrt. nagyszabású országos akciójának nyitó rendezvénye a gyár 
parkolójából indult útjára. A bringanapon a környező települések-
ről és Jászfényszaruról közel kétezer bringás követte Kropkó Péter 
triatlon világbajnokot egy tiszteletkörre. A résztvevőket a kerékpá-
rozás után bemutatók sokasága varázsolta el.

· Június 23-án egész napos program keretében a jászfényszarui 
Sportpályán vette kezdetét a Samsung Zrt. nagyszabású születésna-
pi rendezvénye, a SAMSUNG DAY, melyen ötezer felnőtt és gyer-
mek vett részt. 

· Szeptember 4-én a jászfényszarui gyárba látogatott a Magyar-Kore-
ai Társaság elnöksége dr. Szegő Andrea elnök vezetésével.*

· December hónapban kiadott TOP 50-es megyei listán a Samsung 
a 793 milliárdos nettó árbevételével az élen végzett.

· 2013. február 16-án a XX. Jubileumi FÉBE bálon részt vett Lee 
Kyu-Jin, a Samsung elnöke és családja. (folytatás a 8. oldalon)

Jászfényszaru város nevében a helyi lap hasábjain köszöntjük a 30 éves Samsung valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját.

2011. augusztus 15-én a Samsungban „Tiszteletbeli gyárigazgató” címet 
vette át Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, melyet Jang SiHo,

a jászfényszarui gyár elnöke adott át*

2013. február 16. A XX. Jubileumi FÉBE bálon
részt vett Lee Kyu-Jin, a Samsung elnöke és családja

2014. június 6-án a V3 átadása alkalmából
a nemzetiszínű szalagot átvágták balról jobbra haladva

dr. Facskó István, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöki tanácsadója,
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony,

Nam Kwan-Pyo, a Dél-Koreai Köztársaság nagykövete,
Lee Kyu-Jin, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke*

2014. június 6-án a V3 átadása alkalmából
emlékfaültetésre került sor. A fát ültette balról jobbra haladva

Nam Kwan-Pyo, a Dél-Koreai Köztársaság nagykövete, Lee Kyu-Jin,
a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, dr. Facskó István,

a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöki tanácsadója és
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony*
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(folytatás a 7. oldalról)
· Április 2-án a város húszéves születésnapján a városi templomban 

rendezett ünnepség résztvevőit Lee Kyu-Jin, a Samsung elnöke is 
köszöntötte, jelen volt dr. Facskó István, Jászfényszaru díszpolgára, 
a Samsung budapesti elnöke.

· Május 29-én gyermeknap az óvodásoknak a Koreai Kulturális Köz-
pont közreműködésével a művelődési házban.

· Július 31-én a digitális átállást ünnepelte jászfényszarui gyárában a 
Samsung.

· Augusztus 19-én a 20 éves a város kiemelt ünnepségén dr. Facskó 
István, a Samsung budapesti elnöke, Jászfényszaru díszpolgára is 
köszöntötte a jelenlévőket, s a jeles alkalomból átadta a Samsung 
ajándékát, egy herendi porcelánvázát a polgármester asszonynak.

· Augusztus 19-én a városi ünnepségen többek között Sándor Sán-
dor, a Samsung dolgozója, önkormányzati képviselő Jászfényszaru-
ért emlékérem kitüntetésben részesült.

· Október 8-án a budapesti Koreai Köztársaság nagykövetségi rezi-
denciáján a nagykövet fogadja a polgármester vezetésével Jászfény-
szaru város képviselő-testületének tagjait.

· November 28-án megkezdődött a képzés a Samsung Smart School 
falai között, melyet a Rimóczi-kastélyban alakítottak ki. Elsőnek a 
helyi általános iskola 5. osztályos tanulói ültek be a délelőtti tanórá-
ra.

· December 11-én az október 8-án átadott meghívást elfogadva 
Jászfényszarura látogatott Nam Kwan-Pyo, a Koreai Köztársaság 
nagykövete és kísérete, akik megtekintették a Rimóczi-kastélyban 
kialakított Samsung Smart Scoolt. 

· 2014. január 14-én Samsung Családi Szoba nyílt a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház szülészeti osztályán.

· Január 16-án különleges koreai táncbemutatóra került sor, a műve-
lődési házban felléptek a Jeongseon Arirang Színházi Társulat tagjai. 

· Január 23-án korszerű digitális eszközökkel felszerelt Samsung 
Smart School nyílt Jászfényszarun. Az átadáson megjelent Vályi-
Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár és Nam 
Kwan-Pyo, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete. Az oktató-
központot Lee Kyu-Jin és dr. Facskó István, a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. elnökei adták át Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mesternek.

· Februárban hirdették meg a II. Samsung Fizika- és Elektronika 
Versenyt, melyre 14 környékbeli középiskola közel 150 diákja je-
lentkezett. Elektronikából a legjobb 9, fizikából 10 fő jutott a dön-
tőbe. 

· Májusban a helyi általános iskolában rendhagyó „zöld órák” a Sam-
sung szervezésében.

· Június 6-án a Samsung jászfényszarui gyárában a V3 gyáregység 
alapításával 22 ezer négyzetméter területű üzemcsarnokot adtak át, 
a beruházás 25 millió dollárba került. Így létrejött Európa legna-
gyobb és a világ egyik legmodernebb tévégyára. Az üzemcsarnokban 
ezer fő dolgozik, ebből 75 új munkahelyet hoztak létre. Az átadó 
ünnepségen Nam Kwan-Pyo, a Dél-Koreai Köztársaság nagyköve-
te, Lee Kyu-Jin, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöke, dr. 
Facskó István, a Samsung Electronics Magyar Zrt. elnöki tanács-
adója és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony vett 
részt.*

· Júliusban a Samsungban az első félévi adományozó ünnepség kere-
tében 43 televíziót és 8 db házimozirendszert adtak át.

· Szeptember 16-án Samsung VIP szoba nyílt a jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház gyermekosztályán.

· Október 29-én Samsung komfortszoba nyílt a jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház gyermekosztályán.

· November 27-én Szolnokon a megyeháza dísztermében mutatták 
be a TOP 50 kiadványt, melyben 682 milliárd Ft nettó árbevétellel 
első helyen a Samsung végzett.

2016. június 12-én a Samsung napon, a boldog tombolanyertesek

2017. május 3-án az V. Samsung Tanulmányi Verseny
eredményhirdetése a győztesekkel

2017. június 14-én a Samsung két okostantermet adott át
a helyi iskolának. Az ünnepség megnyitó pillanatai balról jobbra 

haladva Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, dr. Facskó István, a 
Samsung elnöki tanácsadója, Jászfényszaru díszpolgára és

Lovászné Török Magdolna igazgató

2018. április 13-án a művelődési házban
a Koreai Kulturális Központ és magánszemélyek anyagaiból
koreai kiállítás nyílt, a megnyitás előtti műsor egy blokkja

2018. augusztus 4. Samsung nap a Mátrában,
az Oxygen Adrenalin Kalandparkban, a legkisebbek
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· 2015. február 19-én féléves adományok, 19 intézmény 54 Sam-
sung terméket kapott.

· Február 21-én a XXII. FÉBE jótékonysági műsoros est és bál ven-
dége volt Kim Ki Bo, a Samsung HR-igazgatója.

· Március 12-én a Samsung Smart School adott otthont a III. Sam-
sung Fizika- és Elektronika Verseny döntőjének, az eredményhirde-
tést a győztesek középiskolájában tartották.

· Március 20-án önkéntes környezetvédelmi munkán vett részt a 
jászfényszarui televíziógyárának koreai és magyar menedzsmentje. 
A nemzetközi víz világnapja alkalmából szemétgyűjtést végeztek a 
Lehel-tónál.

· Április 9-én Stratégiai Együttműködési Megállapodást írt alá Jász-
fényszaru Város Önkormányzatának nevében Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester és Jung Hyun Jun, a Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. elnöke. 

· Június 6-án Samsung nap a Lázár Lovasparkban – búcsúztattak 
két nyugdíjba vonuló kollégát, Fábián Istvánt és Szűcsné Jáger 
Magdolnát, akik több mint 25 évig dolgoztak a gyárban.  

· Június 8-án a Samsung Zrt. személyzeti osztályának munkatársai 
önkéntes munka keretében festettek a Szivárvány Óvodában. Meg-
szépült a kerítés és az udvari játékok is. 

· Július hónapban Kézfogás az együttműködés jegyében programban 
123 db Samsung termékből álló adományt vett át az önkormányzat 
a Gondozási Központ részére. 

· Augusztus 25-én Adományozó Ünnepség a Samsungban, melynek 
ke re tében 16 intézmény összesen 62 db Samsung termékkel gazda-
godott.

· Szeptemberben a Napsugár Óvodában a Samsung Zrt. GA osztály 
munkatársai az udvari játékokat lefestették.

· Október 20-án a 8. osztályos tanulók technikaórán gyárlátogatá-
son vettek részt a Samsungban.

· December 15-én a Samsung Üzletfejlesztési Osztályának munka-
társai a Napsugár Óvodában a belső nyílászárók ajtóit festették át.

· 2016. január 29-én Samsung – Jung Hyun Jun elnök részvéte-
lével – adományozó ünnepségen a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár részére egy Samsung Smart televíziót és két monitort 
adományozott.

· Június 12-én Domonyvölgy, Lázár Lovasparkban Samsung családi nap.
· 2017. május 3-án az V. Samsung Tanulmányi Verseny eredmény-

hirdetésére került sor. A döntő 31 fő résztvevője 15 oktatási intéz-
mény 200 versenyben résztvevő diákja közül került ki. 

· Május 28-án Domonyvölgy, Lázár Lovasparkban Samsung családi nap.
· Június 14-én a Samsung két új okostantermet adott át, a társadal-

mi felelősségvállalási projekt részeként a jászfényszarui IV. Béla Ka-
tolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében. 
A 80 tablettel és két okostáblával felszerelt tanterem nemzetiszínű 
szalagját dr. Facskó István, a Samsung elnöki tanácsadója, Jászfény-
szaru díszpolgára, Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Lo-
vászné Török Magdolna igazgató vágta át.

· Október 11-én a Napfény Óvoda ünnepélyes átadása kapcsán a 
Samsung elnöke elektronikai eszközöket ajánlott fel. 

· 2018. áprilisban interjú Lee Chun Jae, a Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. új elnökével.

· Április 13-án a művelődési házban Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester nyitotta meg a Koreai Kulturális Központ és magány-
személyek anyagából a koreai kiállítást.

· Augusztus 4-én Samsung nap a Mátrában, az Oxygen Adrenalin 
Kalandparkban várták a dolgozókat és családtagjaikat.

· Szeptemberben az új Napfény Óvodában a Samsung dolgozók 
folytatták az önkéntes segítő munkát.

· November 3-án a FÉBE negyedszázados jubileumi ünnepi talál-
kozóján – az egyesület elnökségének döntése alapján – a közösség 
címerét ábrázoló EZÜST KITŰZŐ kitüntetésben részesült Somo-
gyi Géza, a Samsung Electronics Magyar Zrt. HR-menedzsere, a 
Samsung és az egyesület kapcsolatépítésében játszott meghatározó 
közvetítő munkájáért.

· 2019. januárban a polgármester köszönti a Samsung új elnökét, 
Hwang Keunha urat. 2018. évben 82 ezer m2-es üzemcsarnokok-
ban 6 millió darab készüléket gyártottak a piacra.

(folytatás a 10. oldalon)

2019. november 6-án elkészült a százmilliomodik televízió,
balról jobbra haladva dr. Facskó István, a Samsung elnöki tanácsadója,

Jang SiHo, a Samsung Globális Termelés elnöke,
Jászfényszaru díszpolgárai, Hwang Keuha, a Samsung elnöke és

Kim Jun Yeop, a Samsung pénzügyekért felelős alelnöke*

2019. november 6-án a százmilliomodik tv ünneplésére készült
jubileumi torta*

2019. november 6-án a jubileumi torta felvágása balról jobbra
Pető István, a gyár Munkavállalói Kommunikációs Tanácsának tagja,
Jang SiHo, a globális termelési elnök, Zolnai Zoltán termelési vezető és

Hwang Keunha elnök látható*

A 30 éve a Samsungban dolgozó 11 fő, melyből 8 fő jászfényszarui
kötődésű, valamint Keunha Hwang elnök és Petróczki Zoltán,

a gyár Munkavállalói Kommunikációs Tanácsának elnöke látható*
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(folytatás a 9. oldalról)
· Februárban adományozó ünnepség: tizennégy intézménynek – 

köztük Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatala és a Rendőrség 
- adományoztak egy-egy televíziót.

· Június 15-én a tanévzáró ballagási ünnepségen Kotán Eszternek az 
Év Diákja kitüntető címhez Károly Péter, a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. jászfényszarui gyárának termelési igazgatója egy 82 cm 
átmérőjű full HD televíziót adott át.

· 2019. november 6-án készült el a százmilliomodik televízió a 
jászfényszarui gyárban.*

· 2020. szeptember 4-én ünnepséget szervezett fennállásának 30. 
évfordulója alkalmából a Samsung jászfényszarui gyára. A vállalat 
e jeles alkalomból köszöntötte azon munkatársait, akik a kezdetek 
óta a cégnél tevékenykednek. A 30 éve itt dolgozó 11 fő közül 8 
jászfényszarui kötődésű.* 

Tóth Tibor

A Jászsági Évkönyv Alapítvány által december elejére elkészült 
a dr. Pethő László nyugalmazott egyetemi docens által alapított 
és szerkesztett Jászsági Évkönyv sorrendben huszonnyolcadik kö-
tetével. A Jászsági Évkönyv 216 oldalán öt fejezetben 26 írást, ta-
nulmányt tartalmaz. Szép és tartalmas ajándék a karácsonyfa alá.

Az évkönyv történetében először nem lesz – a pandémia miatt – 
ünnepélyes könyvbemutató. Az évkönyv bemutatása minden évben 
a felelős kiadó dr. Kertész Ottó sajátos humorával fűszerezve jelentős 
jászsági eseménnyé vált. Érsek Attila segítsége révén – aki egy tanul-
mány szerzője is – online kapcsolás lehetőségével december 4-én 18 
órakor jelentkeztek be a szerzők írásuk néhány perces beajánlására. 
Nagy Tamás jászberényi tanár ebben az évben is elkészítette a 2020-
as kiadvány videoklipjét a könyvben szereplő képek felhasználásával, 
amely YouTube csatornán megnézhető.

A művészet fejezetben két írást szeretnék kiemel-
ni: egyik a Jászfényszaruhoz köthető Feledy Balázs: 
Rajzszobrok – Zilahy Zoltán. A másik személyes 
ismeretség folytán, Rideg István: És akkor azt írja 
Körmendi Lajos. A Nagykunság íróját 1995-ben 10 
napos dániai tanulmányút során ismertem meg.

Feledy Balázs művészettörténész (Budapest) – eb-
ben az évben megjelent – ZILAHY válogatás Zilahy 
Zoltán szobrászművész rajzait tartalmazó albumból 
válogatott. Feledy írásából idézve: „A művész esetében 
rajz és szobor nem két önmegvalósítási forma, hanem 
sajátos és egyedi szimbiózis, együttesség. Zilahy Zoltán 
úgy rajzol és olyan rajzot készít, amely nem a lehetőségét 
hordja magában egy későbbi szobornak, hanem rajzai 
maguk – sajátos imaginárius módon – egyben szobrok 
is. A szó szoros értelmében tehát szobrász rajzokat lá-
tunk, melynek mindegyikében ott a plasztika… A mű-
vész 6/B-s ceruzával rajzol, s mint látható, a szigorúbb 
vonalképzés és a tónusozás egyaránt erőssége, de vannak 
színes rajzai is, ám a színt minden munkájánál úgy 
alkalmazza, mint plaszticitást erősítő tényezőt.”

Tizenkettő egész oldalt lefedő ceruzarajz és két szövegbe beillesztett 
kép került be az évkönyvbe. Néhányat nagyméretű bannerek (moli-
nók) formájában a Kisiskola falán már láthatunk. Szeretném kiemelni 
a számomra kedvenc három portrérajzát: Liszt Ferencét, gr. Apponyi 
Albertét és Radnóti Miklósét.

Rideg István nyugalmazott középiskolai tanár (Karcag) egyik ku-
tatási területe a fiatalon elhunyt Körmendi Lajos (1946–2005), a 
Nagykunság legnagyobb, József Attila-díjas (1995) írójának, költő-
jének életműve. A tanulmány kizárólag a Jászsággal kapcsolatos írá-
sait elemezi, illetve sok esetben szó szerint idézi Körmendi Lajosnak 
a magyarságról, hagyományokról, a jászokról, a Jászságról alkotott 
véleményét.

A História fejezetben 55 oldalon hat tanulmány olvasható. Ördög 
János levéltáros (Jászboldogháza) írásának van jászfényszarui vonat-
kozása is, amikor Kovács Mihály jászfelsőszentgyörgyi plébános mun-
kásságát dolgozza fel. A plébános 1892 és 1894 között Jászfényszarun 
káplánként szolgált. Jászfelsőszentgyörgy volt utolsó szolgálati helye 
1909 és 1935 között, majd nyugdíjazását kérte. 95 évesen, 1962-ben 
Jászberényben adta vissza lelkét a teremtőnek.

Az innováció és gazdaság fejezetben öt tanulmány szerepel, többek 
között Konkoly Mihály (Budapest) szőlész-borász, szakmérnök, bor-
tanácsadó tanulmánya. A boron át a világ című doktori disszertációját 
felhasználva bemutatja a világ és Magyarország bortermelését, illetve 

marketing szempontból értékeli a tokaji borok piacát.
Az Örökségünk fejezetben hat írás jelent meg. Besenyi Vendel hely-

történész, Jászberény, Jászboldogháza szarvasmarhatenyésztéséről írt. 
Lukácsi László nyugalmazott tanár (Jászalsószentgyörgy) (november-
ben váratlanul elhunyt) Fodor István Ferencről, Szabó László vállal-
kozó (Jászszentandrás) Kő Pálról, Tóth Tibor helytörténész (Jászfény-
szaru) Macsi Sándorról emlékezett meg, akik 2020-ban hagytak itt 
bennünket.

A kiadvány könyvismertetésekkel zárul. Elsőként Dinnyés István 
nyugalmazott régész (Tápiószele) három oldal terjedelemben összegzi 
A Jászság kapuja, Jászfényszaru – Régészeti tanulmányok Jászfénysza-
ruról című kiadványt. Megállapítja: „A Jászfényszaruért Alapítvány 25 
éves évfordulójára megjelent, a Hild Viktor és Kiss József emléke előtt tisz-

telgő kötet szép adomány a város és a Jászság minden 
lakója részére. Hild Viktor (1865‒1929) újságíró és 
közéleti személyiség, a Jászság (és Jász-Nagykun-Szol-
nok megye) régészeti és történelmi emlékeinek kiemelke-
dő kutatója és gyűjtője, aki a Jász Múzeumnak is volt 
munkatársa. Régészeti gyűjteménye pedig a szolnoki 
Damjanich János Múzeum alapításához járult hozzá. 
Kiss József (1924‒1989) tanár, helytörténész, Jászfény-
szaru néprajzi és történeti emlékeinek kutatója, akinek 
a régészeti leletek, lelőhelyek felderítésében is komoly 
szerepe volt. Ő hozta létre a város helytörténeti gyűj-
teményét is.

A kötet népes, 19 fős szerzőgárdája jó példája a több 
korosztályba tartozó, 8 intézményben dolgozó kutatók 
együttműködésének.

Ki kell emelni dr. Selmeczi László régész-néprajzos, 
címzetes docens bevezetőjét, a Jász Múzeum 2019. évi, 
Jászfényszaru emlékeit bemutató kiállítást megnyitó be-
szédét. Hiszen ő a jászok és a kunok régészeti hagyaté-
kának meghatározó kutatója, aki ‒ ebben a tekintetben 
‒ folytatója lett Hild Viktor munkásságának.

A bevezető után dr. Langó Péter Jászfényszaru régészeti kutatástörténetét 
dolgozta fel igen részletesen és olvasmányosan. Kiemelte a régészeti leletek, 
lelőhelyek gyűjtésében, felderítésében sokat vállaló személyek (amatőrök és 
régészek) munkásságát, a 2000-es évek megelőző feltárásainak jelentőségét 
a város régmúltjának megismerésében, a város vezetőinek a régmúlt emlé-
kei megmentésében játszott fontos szerepét. Cikke után a régészeti korsza-
kok relikviáit bemutató, feldolgozó tanulmányok következnek.

Több korszak esetében a helyi és a környékbeli régészeti emlékeket át-
tekintő cikket a helyi leleteket feldolgozó értekezések követik. A kötetet a 
Jászfényszaruért Alapítvány 25 éves tevékenységéről szóló részletes beszá-
moló zárja. Megismerkedünk az Alapítványnak a város és lakói életében 
betöltött, szerteágazó szerepével az oktatás, a kultúra, a környezet- és ter-
mészetvédelem területén. A beszámoló azt is bizonyítja, hogy az Alapít-
vány sikereit a helyi, a jászsági lakosság és a vállalkozások anyagi támo-
gatása teszi lehetővé. Jelen kötet megjelenéséhez sem volt szükség állami 
költségvetési szerepre.”

Bemutatásra kerültek még néhány oldalon: Földi József: Jászárok-
szállás története; Bódy Irén: A kékfestés művészete; Szabó István: Egy 
jászsági fiú a történelem viharában címmel megjelent könyvek.

A Mi újság Fényszarun? olvasói közül, aki szeretné az évkönyvet 
megvásárolni, úgy 1700 forintért Jászberényben, a főtéren a LÍRA 
könyvesboltban megveheti helyben, a Városi Értéktárban Tóth Tibor-
nál (+36-30-337-3336) megrendelheti.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV – 2020

ZILAHY – válogatás
Zilahy Zoltán szobrászművész

rajzaiból című album borítólapja
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Hírek az Idősek Otthonából
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. december 1-től 

minden kedd délelőtt 9-11-ig és csütörtök délután 14-16 óráig 
lehetőségük van a fennjáró időseink biztonságos látogatására!

A látogatás ideje 15 perc, melyre előzetesen időpontot kell 
kérni az 57/422-148-as telefonszámon.

A látogatást egy átlátszó plexivel elválasztott fedett, fűtött mo-
bilházban tudjuk biztosítani Önöknek, ami a szigorú járvány-
ügyi szabályoknak is megfelel.

Köszönjük a „látogató ház” ötletét az ötletgazdának, megvaló-
sítását az önkormányzatnak és a GAMESZ-nak!

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a látogatások időtarta-
ma alatt – lakóink mentális állapotának javítása miatt – cso-
magot is átveszünk időseink részére. Kérjük, a csomagban 
elsősorban alapvető tisztálkodási és higiéniás termékek és 
olyan gyárilag csomagolt élelmiszerek, gyümölcsök, vita-
minok kerüljenek bele, amik fertőtleníthetőek!

Házi készítésű ételt nem 
áll módunkban elfogadni!

Fekvőbetegeink kapcso-
lattartását – előzetes tele-
fonos egyeztetés után – a 
messenger alkalmazáson ke-
resztül videóhívásban tud-
juk biztosítani. Természete-
sen ez a lehetőség továbbra 
is minden lakónk számára 
biztosított! Hozzátartozói-
kat hívhatják az intézmény 
telefonszámán (57/422-148)  
délelőtt 9-11-ig és délután 
14-16 óráig.

Reichenbergerné Anita

Örökségünk a kultúránk
Kedves újságolvasó, Örökségünk a kultúránk 

címmel több cikket is olvashatsz majd a cigány 
hagyományokról és kultúránkról, így megismer-
hetsz minket, és remélhetőleg más szemmel nézel 
ránk, és elfogadsz minket, úgy, ahogy mi is elfo-
gadjuk a többi nép hagyományát és kultúráját.

A magyarországi cigányság körében a leghagyo-
mányosabb az oláhcigányok ruhaviselete. Ruhá-
juk kifejezi és szimbolizálja a közösséghez való 
tartozást.

A fiatal generáció, ahogy tehette, kivetkőzött, de lehetőség szerint 
betartja a közöség normáit.

Hagyományos női viselete volt a bő, ráncos, bokáig érő szoknya, 
mellette a rakott szoknya is jellemző. Színe a fiataloknál élénk, például 
piros, sárga, kék, zöld, rózsa vagy más virágmintás, az időseknél egy-
szerű sötét. Alsószoknyával együtt hordták.

Lányok csak a gyász időszaka alatt vették fel a sötét, leginkább bar-
na vagy fekete szoknyát. Emellett hordtak még mintás blúzt, a férjes 
asszonyok fejkendőt, vöröset, sárgát, kéket, ami megkoronázta a vi-
seletüket.

A férjezetlen lányok kendő helyett színes szalagot fontak a hajukba. 
Így tudatták a közösségükkel, hogy nincsenek férjnél.

A férfiak hagyományos viselete volt a csizma, a csizmanadrág, a fehér 
ing, a kalap, aki tehette díszként madártollat tűzött a kalapjába (álta-
lában fácánkakas tollából, mert az a férfiaság jelképe), a kabát, a cipő.

Nagy szeretettel viselték a mellényt, főként az idősebb cigány embe-
rek és a kapcát.

Meg kell említeni, hogy ha a kalap széles kari-
májú és fekete színű, a mellényen a gomb ezüst 
fémből van, akkor másik, Gábor-cigány csoport-
hoz tartozik. A férfiak dísze a bajusz volt, a nőknél 
a hosszú haj. 

Ha a nő bármilyen cigány törvényt megszegett, 
a vajda elrendelhette a haj levágását, így szégyení-
tették meg a vétkes nőt. A cigány törvény napja-
inkban is érvényben van és gyakorolják.

Társadalmi (vagyoni) helyzetüket az ékszer vi-
selése jelzi, úgy az ujjukon, a karjukon, a nyakukon, amit kihívóan 
viselnek, még napjainkban is.

Az öltözködéssel kapcsolatban számos szokás él.
Az asszonyok a férfiak előtt ne fésülködjenek, ne hajtsák fel a kendőt, 

mert az rosszaság jele. A férjezett nő idegentől nem fogadhat el kendőt 
ajándékba. Nem illik a nőnek rövid ujjú blúzban a férfiak társaságában 
lenni.

A lányok, asszonyok, férfiak (apa, testvér) előtt nem öltözködhetnek. 
A nők nem hordhatnak nadrágot, mert a női mivoltukon esik csorba. 
A kisgyermek haját legalább egy évig vagy még tovább nem vágják le, 
mert különben nem nő nagyra a gyermek.

A nők haját rendes körülmények között semmikép nem szabad le-
vágni és a fésülködést a férfiak látótávolságán kívül kell tenni.

Bízom abban, hogy aki elolvassa e cikket, az jobban megért minket 
és elfogad.

A következő írásomban a gasztronómia terén ismerhetitek meg kul-
túránkat. Glonczi Rudolf

Menyhárt Miklós december 5-én 
ünnepelte 90. születésnapját.

A járványhelyzet miatt sem családja,
sem az önkormányzat képviselői

nem köszönthették személyesen, így
kis ünnepség keretében mi adtuk át

a kormány emléklapját és
az önkormányzat ajándékát.

Isten éltesse erőben, egészségben!
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Utcaneveink nyomában
(19. rész)

Kiss Ernő út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térké-
pén megtalálható: C3)

 Az út az egyik legősibbekhez tartozik. Az utcában 
Kiss József adatai szerint 1962-ben egy obszidián 
kőbalta került elő, ami alapján az őskorban itt már 
kisebb emberi megtelepedés lehetett. Jelenlegi isme-
reteink szerint ez az egyetlen kora újkor előtti megte-
lepedésre utaló nyom a város területéről. 1854-ben Kis derék utcának 
nevezeték. Az 1920-as évektől Bajnok utca volt a neve a Kossuth Lajos 
útig, innen pedig Virág utcának nevezték. A Madách utca lakói Másik 
sornak hívták. 1947-ben Kiss Ernőről nevezték el. Eleméri és ittebei 
Kiss Ernő (1799‒1849) örmény eredetű nemesi családban született. 
A bécsi Theresianumban végezte tanulmányait. 1818-tól a császári 
hadseregben dzsidásként kezdte katonai pályáját, majd 1845-től a 2. 
(Hannover) huszárezred parancsnoka lett. 1848 tavaszán a délvidéki 
Nagykikindán állomásozott, ezért már a szabadságharc elején a szerb 
felkelők ellen harcolt. A szabadságharc alatt gyorsan lépett előre a ka-
tonai ranglétrán: 1848 októberében honvéd vezérőrnaggyá, december-
ben pedig honvéd altábornaggyá nevezték ki. 1849 márciusában meg-
kapta a Magyar Katonai Érdemrend II. osztályát. Több alkalommal 
hadügyminiszter helyettesként is eljárt. A világosi fegyverletétel után 
orosz, majd osztrák fogságba és az aradi várba került, ahol 1849 októ-
ber 6-án golyó általi halállal vesztette életét.

Kossuth Lajos út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megta-
lálható: C3–D3 között)

 A város egyik ősi utcája. Jól látható az 1791-es 
térképen is. 1854-ben Belső sornak írták a térké-
pen. Régi, ma már nem használt népi elnevezése 
„Bíró Misa uccája”. Ugyanis a 75. szám alatt élt 
Harangozó Mihály (1852. 07. 13‒1930. 03. 23.), 
aki 1901 és 1908 között Jászfényszaru nagyközség 
főbírája volt. 

Meglehetősen furcsa (igaz a városban nem egye-
düli eset), hogy a Kossuth Lajos út valójában nem 

csak egy, hanem két szakaszból áll. (Célszerű lenne ezeket az elnevezés-
beli szabálytalanságokat orvosolni.) Ugyanis ide tartozik az 1854-ben 
Szűk köznek leírt, népi nevén pedig Kifli köznek nevezett terület is. 

 Megjegyzendő, hogy a Kossuth út és az Attila utca sarkán volt egykor 
az 1934 és 1947 között működő Darabont Lajos féle nyomda. 

 Az utca a mai nevét feltehetően 1920 körül kaphatta. Udvardi és 
kossuthfalvi Kossuth Lajos (1802‒1894) a magyar történelem egyik 
legismertebb politikusa. Családja tót gyökerű, a középkortól nemesi 
rangú família. Kossuth Lajos Monokon született. Édesapja Kossuth 
László, édesanyja Weber Karolina. Sátoraljaújhelyi és eperjesi tanul-
mányai után Pesten 1823-ban ügyvédi diplomát szerzett. Ezt követően 
Zemplén vármegyében tevékenykedett. Már az 1825-ös reformország-
gyűlésen részt vett. Az 1832‒36-os reformországgyűlésen ismét részt 
vett, és az Országgyűlési Tudósítások című hírlevelében népszerűsítette 
a liberális reformellenzék törekvéseit. 1837-től 1840-ig tevékenysége 
miatt börtönbüntetést szenvedett. A börtönévek alatt viszont megta-
nult angolul. 1841-től 1844-ig a Pesti Hírlap szerkesztője lett. Ekkori-
ban került vitába Széchenyi Istvánnal (akit Kossuth nevezett elsőként 
„legnagyobb magyarnak”) az ország megújítása ügyében. Az első felelős 
magyar kormányban Kossuth a pénzügyminiszteri posztot kapta meg. 
Nevéhez fűződik a Kossuth-bankó, ami az első magyar nyelvű papír-
pénz volt. A szabadságharc során az Országos Honvédelmi Bizottmány 
elnökévé választották meg. 1849. április 14-én Debrecenben a függet-
lenségi nyilatkozat alapján Kossuth Lajost Magyarország kormányzójá-
vá választották. A szabadságharc leverésekor viszont Kossuth a hatalmat 
Görgei Artúrnak adta át. Kossuth Lajos pedig a Török Birodalomba 
menekült. Később Kossuth Görgeire hárította a szabadságharc veresé-
gét. Ezt követően Angliában, majd az Amerikai Egyesült Államokban 
keresett támogatást a magyar ügy érdekében. 1861-ben Olaszország-
ban telepedett le. Nevéhez fűződik többek között az 1867-es kiegyezést 
bíráló Cassandra-levele, melyben nagyon előrelátóan azt írta, hogy az 
Ausztriával közös állam Magyarország felbomlását is jelentheti. Kos-
suth Lajosnak Meszlényi Teréziával kötött házasságából három gyerme-
ke született. Közülük Kossuth Ferenc a XX. század elején Magyarország 
kereskedelemügyi minisztereként is tevékenykedett. Kossuth Lajos 

1894-ben Torinóban hunyt el, de 
hamvait Budapesten temették el. 
Magyarországon szinte minden te-
lepülésen közterületet neveztek el 
róla, és számos helyen áll szobra is. 
Emlékét nemcsak megannyi ábrá-
zolás: festmény, metszet, papír-
pénz, fémpénz és édesség, hanem 
még népdal is őrzi.

Képek címei és forrásai:
Kiss Ernő portréja https://magyartudat.com/213-eve-szuletett-kiss-erno-

altabornagy-az-aradi-vertanuk-egyike/ 
Kossuth Lajos portréja 1852-ben https://cultura.hu/aktualis/kossuth-lajos-

125-eve-halt-meg/ 
Harangozó Mihály főbíró háza napjainkban. Fotó: Kovács Tímea

Szöveg: Dr. Farkas Kristóf Vince

EGY RÉGI ÓVODÁSKÉP JÁSZFÉNYSZARUN
Bodony Béla 1937. június 22-én Jászfényszarun született, itt járt 

óvodába, általános iskolába. Budapesten autószerelő, majd kereske-
delmi és vendéglátói képesítéseket szerzett, és a fővárosban dolgozott. 
Nyugdíjas éveinek elejét feleségével Jászfényszarun töltötték, majd 
visszaköltöztek Budapestre. Mindketten tagjai a Fényszaruiak Baráti 
Egyesületének.

Édesapja Bodony Béla hentes és mészáros volt. A szülői ház és hen-
tesüzlet a mai Ady Endre úton, a templomtól haladva az utca közepe 
felé bal oldalon állt (66. házszám), és némi átalakítás után ma is áll a 
ház, a húsfeldolgozó és az üzlet.

Bodony Bélától kaptam egy 1942-ben készült óvodás képet. El-
mondása szerint egy gyerekeknek szóló színdarabot tanított be velük 
Márkus Mária óvónő. A szerepnek megfelelő öltözetben láthatók. 78 
év távlatában óvodás társai nevének többségére ma is emlékszik. Az 
első sor (balról jobbra) Sugár Judit (fehér nagy masnival a hajában), 
?, ?, Pető Ferenc, Bodony Béla, Penczner Kornélia, Ézsiás Ilona 
(Mezei Zoltánné), a második sorban a kalapos fiúk mögött szintén 
kalapban Hungler Károly.

Tóth Tibor 
Fotó: Városi Értéktár fotóarchívumából való 

EGY 66 ÉVVEL EZELŐTT KÉSZÜLT FÉNYKÉP
Az újság októberi számának 19. oldalán közölt Hazay családról 

készült csoportképen szereplő Novothny Klára (Kati) (1937-), örö-
münkre jelentkezett, hogy Ő látható az álló sorban dr. Hazay Lenke 
mellett. Katinak jó egészséget kívánunk!

Tóth Tibor

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI
ÉRDEKESSÉGEI
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Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2020. évi tematikus programjai
„Ez az év más lesz, mint a többi, hiszen magunk mögött tudhat-

juk a KORHATÁRTALAN AKADÉMIA eredményes programso-
rozatát, a BEDEKOVICH EMLÉKÉV 2019–2020 tervei megvaló-
sításra várnak” – terveztünk, még az év elején.

Terveztük, útjára indítottuk a népfőiskolai ÉRTÉKŐR MŰHELY 
tematikus programjait és folytatjuk az informatikai SZENIOR 
DIGIT képzéseket – igény mutatkozott rá. A hagyományos rendezvé-
nyek, az Erzsébet-napi programok – kiállítás, vásár, előadás, kézműves 
vagy interaktív programok gyermekeknek, az európai mézes reggeli 
és az Adventi Kávéház – Kiskarácsonyi vásár már beépült a település 
életébe – sokan várják, számítanak rá. A fotóműhely keretében a fotó- 
és Bedekovich-kiállítási anyagok várják a bemutatás lehetőségét újra 
egyeztetett időpontokban Jászfényszaru, Jászberény, Szolnok, Kecske-
mét, Isaszeg, Túrkeve, Eger, Kunhegyes, Bors, Nagyvárad, Gödöllő, 
Pécel, Budapest helyszíneken. A gyermekeknek meghirdetett rajz- és 
fotópályázat elbírálásra, bemutatásra vár. A drámaműhely keretében 
komplex művészeti programok, tábor, színházlátogatás, Szülők Aka-
démiája, Bakancsos tábor tervezésére került sor. S mindezek megva-
lósításában számos együttműködő partnerre számíthatunk. A teljesség 
igénye nélkül: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászok Egyesüle-
te, Nemzeti Művelődési Intézet, Magyar Népfőiskolai Társaság, Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Jászfényszarui Római Katolikus 
Egyházközség, Iglice Gyermeknéptánc Együttes, Polgárőrség, IV. Béla 
Katolikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Galgamenti Nép-
főiskola, Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet, Magyar Nem-
zeti Levéltár JNSZM Levéltára és Heves Megyei Levéltára, Hamza 
Gyűjtemény és Jász Galéria, Esély Közalapítvány, Eszterházy Károly 
Egyetem, Neumann János Egyetem, Szent István Egyetem, Duflex 
Fotográfiai Stúdió, Gödöllői Civil Ház.

Már önmagában a tervezés is örömre adott okot, hiszen évről évre 
folyamatosan érződik az igény a népfőiskolai programokra, amelyeket 
Jászfényszarun több helyszínen is meg tudunk valósítani: Rimóczi-
kastély, Szent Erzsébet Közösségi Ház, Régi Parókia, Teaház, Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Régi Kaszinó Étterem.

Ez az advent más, mint a többi – különböző szívvel, gondolatokkal 
indultunk útnak a várakozás útján (a cikk írásának idején), átértékel-
tük az ünnep jelentőségét csakúgy, mint az együttlét örömét.

„Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod.
Másként kelt fel reggel a nap és másként járt a hold.”

VISSZATEKINTÉS – BLNT 2020. 1. RÉSZ
JANUÁR
01. 06.: RÉGIMÓDI TÖRTÉNET – pályázati felhívás családtörté-

neti anyagok gyűjtésére
01. 10.: ÉLETTÉR-KÉP 2020 Gyermekrajz és fotópályázati felhívás 

a jászsági intézményeknek
01. 14. – 01. 15.: ÉRTÉKŐR MŰHELY – Múzeum házhoz megy 

– CSIPKÉBE ÍRT ÜZENET: 5 alkalom gyerekeknek, 1 alkalom 
felnőtteknek

01. 18.: Székelyné O. Mária (Isaszeg) fotókiállítása Jászfényszarun
01. 22.: „Delineata per Laurentium Bedekovich” válogatás idős Bede-

kovich Lőrinc kéziratos térképeiből. Magyar Kultúra napja kereté-
ben Szolnokon

01. 23.: Szülők Akadémiája: Online gyerekek offline felnőttek, Tari 
Annamária előadás

01. 27-29.: 2020. évi önkormányzati civil pályázatok beadása

FEBRUÁR
02. 01.: Tombola ajándékok készítése, átadása az általános iskola ré-

szére a katolikus bál alkalmából
02. 05.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat, Műhelymunka 

Nagybarcán
02. 06.: MNT elnökségi ülés, TIT Stúdió Budapest
02. 08.: ÉRTÉKŐR MŰHELY – Kézműves szappanfőzési praktikák 

Csabainé dr. Gógán Andreával
02. 12.: Fotókiállítások helyszíni egyeztetése Neumann János Egye-

tem, Kecskemét

02. 13.: Házasság Hete, MTA Budapest
02. 15.: ÉRTÉKŐR MŰHELY Magbörze – Zsámbok – szakmai ta-

pasztalatcsere
02. 18.: Ünnepi Biblia kiadása, Észak-magyarországi Népfőiskolai 

Há lózat, Vizsoly
02. 19.: ÉRTÉKŐR MŰHELY – FáyInn – Hagyomány és kreativitás 

– Családi örökségből, helyi termék
02. 21.: Bedekovich-kiállítás bontása Szolnokon
02. 21.: Kiállítási helyszín, programegyeztetés Kunhegyesen
02. 24.: Madárlesen a Jászságban fotókiállítás előkészítése, Nagyvárad, 

Tibor Ernő Galéria
02. 27.: Utazás Kiállítás, Budapest, a BLNT meghívásának aktualitása 

a Bedekovich füzetek megjelenése a Tájak-Korok-Múzeumok Kis-
könyvtár keretében

02. 28.: Közművelődési statisztika elkészítése, beadása

MÁRCIUS
03. 04. – 03. 05.: Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat Műhely-

munka Tokajban
03. 10.: Madárlesen a Jászságban fotókiállítás leszedése a Szent Erzsé-

bet Közösségi Házban
03. 12.: Gyökereink, Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai stúdió szemé-

vel kiállítás a Szent Erzsébet Közösségi Házban
03.10. – 03. 30.: ÉLETTÉR-KÉP 2020 Gyermekrajz és fotópályázat 

on-line elbírálása, Bedekovich Galéria keretében, virtuális kiállítás, 
értékelés

03. 23.: BLNT elnökségi ülés
03.16. – 04. 02.: ÉRTÉKŐR MŰHELY keretében id. Bedekovich 

Lőrinc munkássága felterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Értéktárba

ÁPRILIS
04. 02.: ÉLETTÉR-KÉP 2020 Gyermekrajz és fotópályázat eredmény-

hirdetése, virtuális kiállítás a Bedekovich galériában (Facebook- 
csoport), 04. 02. – 04. 10. díjak átadása minden nevező részére

04. 06.: Jászfényszaru Történelmi Arcképcsarnoka – előkészítés
04. 07.: BLNT elnökségi tájékoztatás leegyeztetett programok átüte-

mezéséről, Közgyűlés elhalasztásáról, tisztségviselők mandátumá-
nak meghosszabbításáról

04. 09. – 05. 10.: Családtörténeti felhívás meghosszabbítása, virtuális 
kiállítás előkészítése

MÁJUS
05. 06. – 05. 08.: Bedekovich Galéria virtuális kiállítások bemutatása; 

Gyökereink; Winkler Csaba életműve; Családtörténeti virtuális ki-
állítás – gyűjtés, előkészítés

05. 11. – 05. 27.: Jászfényszaru Történelmi Arcképcsarnoka – előkészítés
05. 28.: BLNT elnökségi tájékoztatás a határozathozatalokról, (102 

/2020. (IV. 10.)) kormányrendelet
05. 29.: Ézsiás Gyöngyike (Budapest) fotókiállításának előkészítése

JÚNIUS
06. 18.: BLNT elnökségi tájékoztató a számviteli beszámoló elkészí-

tése, elfogadása
06. 19.: Az idő nem fontos – Ézsiás Gyöngyike (Budapest) fotókiállí-

tása Jászfényszarun
06. 22-től folyamatosan: Jászfényszaru Történelmi Arcképcsarnoka – 

előkészítés
06. 22. – 06. 24.: DRÁMAMŰHELY TÁBOR megtartásával kapcso-

latos egyeztetések – kialakult járványhelyzet miatt a tervezett tábor 
elmaradt
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A JÁSZKUN KERÜLET ELSŐ FÖLDMÉRŐ ÉS VÍZÉPÍTŐ MÉRNÖKE
A Bedekovich-emlékév 2019/2020 zárásaként a Népfőiskolai Tár-

saság nagyobb elismerést nem is kaphatott volna, mint id. komori 
Bedekovich Lőrinc személyének, munkásságának elismerése. Az 
életműve nemzeti érték, amely része a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Értéktárnak. A Bizottság, megismerve a geodéta gazdag életút-
ját, a felterjesztést továbbvitelre javasolja.

Jelenleg a Társaság elnöksége a szakmai támogató ajánlások, elismeré-
sek bekérésén dolgozik. Így került sor a geometra valamikori munkate-
rületét is érintő szakhatóságok, levéltárak, felsőfokú intézmények, or-
szágos civil szervezetek megkeresésére, amely eredményéről a következő 
lapszámokban tudósítunk.

CURIOSUMOK
A Bedekovich-kuta-

tás kapcsán a fellelt 
do ku mentumokból s 
a felterjesztő javaslat-
ból né hány alkalom-
mal egy- egy érdekes 
részletet mutatunk be.

1774-ben Mária Terézia királynő rendeletben parancsolta meg, hogy 
az egyes megyéknek földmérőt kell alkalmazniuk. Ezért Pest vármegyé-
ben 1777-től Balla Antalt, Heves vármegyében 1778-tól Litzner Jánost 
alkalmazták megyei földmérőként. A rendelet és valószínűleg a szom-
szédos vármegyék hatására a Jászkun Kerületnek is földmérőt kellett 
fogadnia. A kerületek közgyűlése 1779. június 2-án tárgyalt a földmérő 
alkalmazásáról. A mérnöki hivatalra a huszonnyolc éves Bedekovich Lő-
rinc jelentkezett, aki kiváló ajánlólevelet kapott akkori munkaadójától 

báró Orczy Lőrinctől. A korszak jelentős irodalmára részére ugyanis 
Bedekovich Lőrinc már ekkor számos földmérést végzett. Bedekovich a 
közgyűlésen bemutatta eddigi elvégzett munkáinak igazolásait, valamint 
Kiskunhalas város határának felméréséért neki járó kétszáz arany kifi-
zetésének bizonylatát. Mindezek figyelembevételével a kerületi hivatal 
javasolta a nádornak Bedekovich Lőrinc földmérő felvételét évi kétszáz 
arany fizetéssel, hiszen alkalmazását indokolta az a tény is, hogy a hely-
ségek közötti ügyekben gyakori volt a véleményeltérés. A nádor végül 
a rá ruházott hatalomnál fogva Bedekovichot, „mint a szülőföld fiát”, 
felvette mérnöknek.
Forrás: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VizugyiKozlemenyek_1987/?

query=SZO%3D%28Orczy%29&pg=667
Báró Orczy Lőrinc ajánlólevele Bedekovich Lőrincről Almássy Pál 

jászkun kapitánynak
(1779. május 21.)
Informáltatom, hogy Nemes Jász, és Kun Districtusok1 különös ususokra2 

egy bizonyos Geometrat3 pro Communi4 szándékoznának tartani s sze-
rezni; és mivel ezent meg adó Bedekovics Lőrincz Uramat az el múlt 
két esztendőkben itt s amott jószágomban applicálván5 mindennemű 
Geometrica operatioit6 helyessen s cum approbatione omnium7 véghez 
vivén, ollyannak lenni esmérem az ki az mondott Nemes discrictusoknak 
tellyes contentumokra8 szolgálhat; Ha azért mind ekkoráig illyetin Ember-
rel provideálva9 nem volnának említett Bedekovics Lőrincz Uramat az Úr 
Consiliaris Uram10 gratiajában recommendálom11 annál inkább, mennél 
nagyobb reménségem vagyon, hogy tökéletes maga viseletében, s a szükséges 
tudományában különössen az Úr Consiliarius Uram is tellyes megelégedését 
fogja tapasztalni, kibenis azomban, ha kegyes resolutiójához12 az Úrnak 

HÍRLEVÉL 2020/12/10

Jászfényszaru Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 számú „Helyi klímastratégiák kidol-
gozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázatának keretében 2020. 
 december 10-én 13.30 órától zoom találkozás alkalmával online térben megalakult az

Éghajlatváltozási és Klímastratégiai Kerekasztal.
Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Klímabarát Települések Szövetsége konzorcium kezdeményezésére megalakult 
az Éghajlatváltozási és Klímastratégiai Kerekasztal. 
Alapító tagok: Hatvan Város Önkormányzata, Pusztamonostor Község Önkormányzata, Tóalmás Község Önkormányzata, 
Jászfényszaru Városi Bölcsőde, Napfény Óvoda Jászfényszaru, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Fénykörközösség Nonprofit Kft., Fényszaruiak 
Baráti Egyesülete Jászfényszaru, Zsámboki Sándor energetikáért és fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok, Jászfénysza-
ruért Alapítvány. Csatlakozó tagok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár Jászfényszaru, Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Az eseményen ismertetésre kerültek a projekt eddig megvalósult elemei. A városról szóló, de térségi hatású stratégia február 
végéig készül el, melynek véleményezésében lesz szerepe az összesen négy alkalommal ülésező Kerekasztal társaságnak. 
A stratégia első olvasatát január első felében kezdi véleményezni a munkacsoport. Az éghajlatváltozási kihívásokra a Klíma-
barát Települések Szövetsége helyzet elemzése után készíti el a stratégiai javaslatot, melyet az önkormányzatok, intézmé-
nyek, civilek szempontjainak figyelembe vételével véglegesítünk.  A záró dokumentum elkészüléséig még háromszor ülésezik 
a Kerekasztal. A tanácskozás érdekes felvetése volt, hogy a városi stratégiák a megyei stratégiákhoz kell illeszkedjenek, és 
vajon a megyehatáron átnyúlnak-e az egyeztetések? Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke 
elmondta, hogy a stratégiákat egyeztetik a Heves Megyei Önkormányzattal is. Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere 
érdeklődésére, dr. Sági Zsolt elmondta, hogy lehet még csatlakozni a régióból a tanulmányi versenyhez és a rajz-, logó- és 
fotó pályázathoz is.

Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145
Projekt címe: „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun”
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Consiliarius Uramnak szerencséje lészen, eránta való informatióját magam-
nak ki kérem ...

SZML Jászkun Ker. ir. D Capsa, XII. Fasc. 8. No. 16.
 1 Kerületek 7 mindannyiunk jóváhagyásával
 2 alkalmazásokra 8 megelégedésükre
 3 földmérő, mérnök 9 ellátva
 4 a közösség számára 10 tanácsos úr
 5 alkalmazván 11 jóindulatába ajánlom
 6 földmérő munka 12 elszánás (válasz)
„… azért csak Róvja fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse …”
 (Fazekas Mihály)
Idősebb Bedekovich Lőrinc13 (Jászapáti 1751. augusztus 8. – Jász-

fényszaru 1823. november 23.) pályafutása során legfontosabb felada-
ta volt a települések határainak felmérése. Több helység határát többször 
is újramérte, illetve ha kellett, akkor igazságot tett a helységek pontos 
határait illetően. A településeken belül pedig többször kérték fel új 
utcák tervezésére és házhelyek kijelölésére. Mint földmérő utak, hidak és 
posta állomások tervezését végezte. Bedekovich valóban mestere volt a 
malomzúgók, zsilipek és gátak tervezésének. Sőt ma már tudjuk, hogy 
kisebb épületeket, így például iskola és kocsma épületet is tervezett. Az 
egyes települések, vagy éppen a kerületek és a Helytartótanács részére 
számos birtokjogi és vízügyi jellegű térképet készített. Saját tervei és tér-
képei mellett a Jászkun Kerület településein más mérnökök, kőmívesek és 
molnárok által készített tervek véleményezése, és ha szükséges volt, akkor 
javítása is a földmérő feladata volt. Jászfényszaruval kapcsolatban idősebb 
Bedekovich Lőrinc nevéhez több utca kijelölése, a Zagyva és a Galga folyók 
feltérképezése és a vízimalom rendezése is fűződik. Pl: „1784 tavaszán, a 
Zagyván és a Tiszán rendkívüli árvíz vonult le, ennek tapasztalatai alap-
ján 1785-ben Bedekovich Lőrinc a kerületi gyűlés elé terjeszti a Jászság 
vízügyi problémáinak megoldására vonatkozó javaslatait. Térképének 
Jászdózsa környezetét mutató részletén jól látszik a folyókanyarulatok, 
vízfolyások, erek szinte kaotikus “hálózata”.”
Forrás: Kovács István László: A Jászdózsai vízimalom története https://

vitkovics12.wordpress.com/jaszdozsa/dosai-vizimalom/ ; http://www.
jaszdozsa.hu/e107_files/downloads/ertektar/vizimalom.pdf

13 Laurentium Bedekovits
Bedekovichot hivatala Jászberényhez kötötte, térképei jórészt Jászfény-

szarun készültek, amit munkáin meg is említett. Ezeken a feladatokon 
túl, mint a Jászkun Kerület tisztségviselője a kerületek közgyűlésein kü-
lönféle építési és a földterületeket érintő ügyekben kirendelt tiszti küldöttsé-
gekben is számtalanszor részt vett. Bedekovich Lőrinc már a XIX. század 
elején javasolta a kerületeknek, hogy a futóhomok megkötésére telepítsenek 
erdőket. Mint ügyes rajzolót 1808-ban őt bízták meg József nádor jászbe-
rényi és karcagi látogatásainak tiszteletére emelt obeliszkek megrajzolásá-
val, a képeket pedig a Jászkun Kerület székházában állították ki.
Forrás: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/04
 /16/honismeret_1988_2_sz.pdf https://epa.oszk.hu/03000/03018/0007
 9/pdf/EPA03018_honismeret_1988_02_024-028.pdf

Munkája érdemeként 1801-ben a Jászkun kerület tiszteletbeli táblabí-
rója címet nyerte el. Bedekovich földmérő a kerületeken kívül is elismert 
szakember lehetett, hiszen munkahelyén kívül több helyen is megbízták 
felmérések készítésével. Így dolgozott Heves és Külső-Szolnok vármegyé-
ben, Egerben, Újszászon és Tiszaburán, illetve Pest vármegyében Szent-
mártonkátán és Nagykátán is.

Hivatalának negyvenegyedik évébe lépve id. Bedekovich Lőrinc 1819. 
augusztus 23-án beadvánnyal fordult a Jászkun Kerület Jászberényben 
ülésező Közgyűléséhez. Ebben kérte, hogy „40 esztendeig híven viselt 
szolgálatjának tekéntetéből egész saláriummal jubiláltasson, vagy pedig 
ha szolgálatjába továbbra is meg hagyattattna, ezen esetre honorarius 
palatinalis assessori characterrel meg vigasztaltasson.”14. Kérelmét a Köz-
gyűlés tiszteletben tartotta, és korábbi éves fizetése meghagyása mellett 
engedélyezték számára a nyugdíjba vonulását.

14 MNL JNSzML, IV.1.a. A Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének 
iratai. Közgyűlési jegyzőkönyv 1404/1819.

Forrás: Horváth Gergő Id. komori Bedekovich Lőrinc főmérnök em-
lékezete Catastrum 7. évfolyam (2020) 1. szám 3-16.

A földmérő negyven év munkája után 1819. végén nyugdíjba vonult. 
Több mint száz kéziratos térképet, tervet hagyott ránk. Hivatalát fia, if-
jabb Bedekovich Lőrinc vette át, aki rövid ideig a Hármas Kerület majd 
a Jászság mérnöke volt. Az id. Bedekovcih nyugdíjas évei alatt is tovább 
dolgozott, önszorgalomból új térképeket készített, illetve a fia által ké-
szített másolatokat hitelesítette. Örök nyugalomra Jászfényszarun helyez-

ték. Dr. Farkas Kristóf Vince történész és Horváth Gergő, a MNL Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese kutatásának 
köszönhetően egyre bővül a tudásunk, írásaikban gazdag ismeretanyagot 
találunk a geodétához kapcsolódóan.
Forrás: http://www.bedekovich.hu/oldal/id-bedekovich-lorinc

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Földmérő a térképen (kép)
Az MNL Heves Megyei Levéltárában található Jászság térképe Kürt 

puszta határával (MNL HML XV.9. T 187.). A latin nyelvű leírás 
szerint a 71x49 cm méretű színes papírtérképet a herceg Esterházyak 
megbízásából Bedekovich készítette 1779 októberében, amelyen meg-
örökítette önmagát is. A térkép latin nyelvű jelmagyarázata (explicatio) 
díszes barokk keretben található, a méretskála a keret két oszlopa között 
húzódik.

Az információk körbefoglalása, díszítőelemekkel való ellátása adott 
teret a térkép készítőjének, hogy mint művész is megnyilvánuljon. Itt 
nem kötötték a térképkészítés szabályai, maga dönthetett arról, hogy mi 
kerüljön a képre. Bedekovich két oszlopfőt kapcsolt egybe a barokk jel-
lemzően kedvelt motívumaival, rácsvonalakkal, kagylókkal, csigákkal, s 
a jobb oldali oszlopnál egy földarabon állva saját magát is megjelenítette 
a képen. A mérnök fokosára támaszkodik, munkáját befejezte, mellette 
a földmérő elengedhetetlen munkaeszközei, rajzállvány, jelző és kitűző 
rudak láthatók.
Forrás: Dr. Kovács Melinda: Földmérő a térképen
 (MNL A hónap dokumentuma 2020. 05. 25.)
 https://mnl.gov.hu/mnl/hml/hirek/foldmero_a_terkepen

Díszes meghívó érkezett – a Bedekovich Népfőiskola meghívást 
kapott a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) új székházának átadó 
ünnepségére. Nagy érdeklődés mellett, kulturális szakpolitikusok, 
országgyűlési képviselők, megyei és települési vezetők, valamint 
a közművelődési szakma jeles képviselőinek jelenlétében adták 
át 2020. október 3-án a Nemzeti Művelődési Intézet székházát 
Lakiteleken.

Nagy sürgés-forgás jelezte már a település határában, hogy ünnepre 
készülnek. A Magyar Kormány 3.18 Mrd Ft összegű beruházásának kö-
szönhetően Lakiteleken épülhetett meg a Nemzeti Művelődési Intézet 
új székháza, mely mérföldkő jelentőségű változást jelent a közművelő-
dési szakterület, valamint a Kárpát-medencei közművelődési szervezetek 
feladatellátása tekintetében is.

A Hungarikum Ligetben felépített impozáns épület ünnepélyes ava-
tására érkező megyei igazgatósági munkatársak megyei értékasztalokat 
rendeztek be, ahol tájegységenként a térségek jellegzetes értékei jelentek 
meg. Érdekesség, hogy a több mint négyezer négyzetméter alapterüle-
tű klasszicista jegyeket hordozó székház homlokzatát Makoldi Sándor, 
Borsod megyei festőművész és néprajzkutató tervezte, akiről, a család 
munkásságáról, az alkotásokról már a tokaji népfőiskolai hálózati mű-
helymunkán sokat hallottunk. Halálát követően lánya, Túriné Makoldi 
Gizella restaurátor, textilművész fejezte be a székházon lévő frízeket, 
amelyek a teremtésmítosz és magyar őstörténet legfontosabb pillanata-
it ábrázolják. A művésznő egy közös fényképezésre összeállt a borsodi 
kollégákkal, megtekintette az értékasztalt, közben jó szívvel mesélt régi 
borsodi emlékekről és Tokaj városáról, ahová családi kötelék fűzi. Az 
átadáson köszöntőt mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, 
a Népfőiskola Alapítvány elnöke. Ezt követően Fekete Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár és L. Simon László, Halász János és dr. Hoppál 
Péter korábbi kulturális államtitkárok aláírták a közösségi művelődést 
erősítő nyilatkozatukat az intézet vendégkönyvébe. A nap folyamán a 
résztvevők, mint a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság képviselői 
is, kézjegyüket tették a vendégkönyvbe.

Dr. Kiss-Rigó László Szeged–Csanádi Egyházmegye megyéspüspöke 
köszöntőjében a járvány analógiájára elmondta, hogy a „szellemi vírus” 
ellen a művelés, a művelődés és a kultúra biztosít védettséget, s az intéz-
mény dolgozói az emberek szellemi egészségéért dolgoznak. Závogyán 
Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője a reformkori Ma-
gyarország szellemiségét megidéző épülettel kapcsolatban elmondta, hogy 
az a közös jövő szimbóluma, a megújuló közművelődési szakma szíve.

(folytatás a 16. oldalon)

SZÉKHÁZ A VIDÉKEN
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(folytatás a 15. oldalról)
A köszöntőket és az épület megáldását követően a nemzetiszín szalag 

átvágásával átadták az új központot. Később Fekete Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár beszédet mondott a székház Tetőtéri Rózsakertjében. Itt 
található a magyar nemzet összetartozását jelképező Emlékezet-tornya, 
s az abban elhelyezett Magyarság Harangja, melyet idén június 4-én, a 
trianoni békediktátum 100. évfordulóján avattak fel, és e napon ismét 
megszólalt. Az összetartozás jeleként a székházavatáson a külhoni nem-
zettársainkat képviselő öt kulturális szervezet a lakitelekivel megegyező 
testvérharangokat vehetett át.

A fiatalabb generációt egy új fejlesztéssel szólítják meg. A székház-
ban a szerves magyar műveltség szellemiségét többek között az épület 
kerengőjéből kiinduló Napút is gazdagítja. Ez a valós és virtuális túra 
tizenkét állatövi jelképből, valamint két kiegészítő csillagképből áll, és az 
épület földszinti fogadóterének padlójába süllyesztett bronzplakettektől 
indul. A látogatók a zodiákus jelekhez kapcsolódó háttérinformációkat 
egy kifejezetten erre a célra fejlesztett applikáción keresztül, a NapútOn 
nevet viselő applikáción érhetik el. A felületen a témához kapcsolódva, 
sok egyéb mellett, népzenei részletek, népművészeti alkotások, motívu-
mok, szakkönyvek, valamint rajzfilmek segítségével ismerhetik meg a lá-
togatók a szerves magyar műveltség gazdag tárházát. A székház közösségi 
termei a közművelődési szakma kiemelkedő képviselőinek: Beke Pálnak, 
dr. Balipap Ferencnek és Kígyós Sándornak állítanak emléket.

A megtisztelő meghívásnak eleget téve a látottak alapján 2021-ben 
népfőiskolai szakmai látogatást – kibővítve a Holt-Tisza és Kecskemét 
értékeivel – tervezünk az érdeklődők számára. Kovács Béla

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Tisztelt Lakosság! 
Az elmúlt hetekben kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény nem vált is-

mertté hatóságunk előtt, a település napjai nyugodtan teltek. Ennek a 
kedvező tendenciának a fenntartása, további javítása a célunk, folyama-
tosan jelen vagyunk a köztereken. 

A Szabadság úton kialakított körforgalom jelentősen növeli a közle-
kedők biztonságát. Kérem, hogy a megváltozott forgalmi rendet vegyék 
figyelembe, és kellő toleranciát tanúsítsanak egymással szemben, hiszen 
lesznek olyan közlekedők, akik nehezebben alkalmazkodnak a változás-
hoz. 

Arra kérem Önöket, hogy világítsák ki a járműveiket, ellenkező eset-
ben elsősorban a kerékpárosok lesznek közvetlen életveszélyben a korlá-
tozott látási körülmények mellett! A szülőknek a gyermekeiktől ezt meg 
kell követelni, és az idős rokonaink figyelmét is fel kell erre hívnunk!

Kérem, ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, takarítsák le a jár-
mű szélvédőjét indulás előtt, kössék be a biztonsági övet, gyermekeiket 
ne szállítsák gyermekülés nélkül autóban, ne lépjék túl a sebességhatáro-
kat, ne vezessenek ittasan vagy bódult állapotban.

Szabálysértési eljárást kezdeményeztünk azt követően, hogy a Jászfény-
szarui Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjaival együttműködve elhárítottuk 
a közvetlen balesetveszélyt, amit egy a mezőgazdasági tevékenységekhez 
használt jármű vezetője a 3106-os úton nagymértékű sárfelhordással 
okozott.

Az év végi ünnepek időszakában fokozottan figyeljünk egymásra, leg-
inkább az egyedül élő embertársaink kerülhetnek veszélybe a hideg idő-
járás beköszöntével.

A pirotechnikai eszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tart-
sák be, a balesetveszélyes helyzetek kialakulását kerüljék el. Petárda 
használata nem engedélyezett. Az ünnepek időszakában is együttmű-
ködünk a Közterület-felügyelettel, és a Polgárőr Egyesülettel annak ér-
dekében, hogy a lakosság nyugalmát biztosítsuk.

A rendőri hivatás iránt érdeklődők kérem, keressenek bennünket sze-
mélyesen és az elektronikus felületeken. Most nagyon jó feltételek mellett 
csatlakozhatnak a rendőrség állományához!

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Terenyi Imre rendőr őrnagy
rendőrőrs parancsnoka

telefon: 112, 06/57/422-138, 06/70/330-7626

Kedves Olvasóink! Amennyiben a korlátozásokat nem oldják fel, és 
nem nyithatunk ki, az alábbi időpontokban lehet könyvet, dokumentu-
mot kölcsönözni előzetes összekészítés alapján. 

Kérni az elérhetőségeinken lehet:
Email: konyvtar.fenyszaru@gmail.com · Telefon: 06/57/422-265
Facebook-üzenet: https://business.facebook.com/latest/inbox
Boldog, békés karácsonyt és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk 

szeretettel: Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó könyvtárosok

Picit átrendeződött a Csetresz Betti 
workshop foglalkozások élete.

Személyes találkozás nem lehetséges, 
ezért átkerültünk online térbe.

Piciny csapatom hétről hétre élő 
adáson keresztül kapcsolódhat be az 
alkotás folyamatába.

30 fős létszámmal indultunk, ami-
hez időközben 15 ember csatlakozott. 
Bár az élő adást nem mindenki tudja végigkísérni, de bármikor visz-
szanézhető. Közösségi médiacsoportunkba pedig folyamatosan töltik fel 
alkotásaikat. Kis csapatunkon nem fog ki semmi, kitartanak a virtuális 
világban is.

Áldott, békés ünnepeket kívánok magam és csapatom nevében!
Kép és szöveg: Háfra-Sóti Bernadett

November 17-én tartják a koraszülöttek világnapját. Csapatunk idei 
kupakgyűjtő munkássága őket segíti. Ennek kapcsán meghívást kaptunk 
a Duna Televízíó Családbarát című műsorába, ahol lehetőségünk volt 
bemutatkozni, és elmondani kupakgyűjtő kampányunk fontosságát.

Eredménye is lett riportunknak, mert már másnap kerestek telefonon 
új támogatók.

Másik igazán nagy büszkeségünk, 
hogy elnyertünk egy számunkra igen 
fontos, és értékes elismerést. Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Esély Egye-
sület által meghirdetett versenyen 
kiemelkedő önkéntes szervezet kate-
góriában mi kaptuk meg az Önkéntes 
Tevékenységért 2020 díjat!

Boldogság ez számunkra, hiszen eb-
ben a díjban 12 év munkájának elis-
merését kaphattuk meg.

Köszönjük Jászfényszaru Önkormányzatának, az óvodának, az 
álltalános iskolának, a művelődési ház és könyvtárnak az általuk benyúj-
tott támogatói jelöléseket. Köszönet minden jászfényszarui lakosnak, 
nélkülük mi sem tudnánk a munkánkat végezni!

Áldott, békés ünnepeket kívánunk mindenkinek!

RENDŐRSÉGI HÍREK

Év végi összefoglaló

Csetresz Betti foglalkozások

Könyvcsere – Januári időpontok
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Toronynéző harangtúrák
Élete folyamán mindenkinek van kedvtelése, hobbyja. Gyerekként 

emlékszem a lányok papírszalvétát, a fiúk gyufacímkét, bélyeget gyűj-
töttek. Később a szabadidős tevékenység már sokrétűvé válik. A sport, a 
kultúra területei számos lehetőséget biztosítanak amatőr szinten és ver-
senyszerűen is. Vannak különleges gyűjtők, például autogram-, makett-, 
régi pénz-, érem-, motorkerékpár-, veteránautó gyűjtő és még nagyon 
sok más. Településünkön is vannak ilyen városlakók. Néhányról tudunk, 
sokról nem. Aki a Facebookon szokott barangolni, már találkozhatott 
egy jászfényszarui gyermek, ma már középiskolás Rimóczi Patrik ér-
dekes, de úgy gondolom, minden szempontból hasznos időtöltésével. 
Csoportos vagy családi kirándulás során betérünk egy-egy település leg-
jelentősebb történelmi műemlékeibe, a templomokba, ki-ki egy imára, 
elmélkedésre, az ott láthatók megismerésére, megcsodálására. A föld-
szintről legfeljebb a karzatig jutunk, nem úgy, mint Patrik.

Patrikot kisgyermek kora óta ismerem, unokabátyám unokája, és közel 
is lakunk egymáshoz, a Vasvári Pál út elején. Megkerestem kérdéseim-
mel, hogy többet megtudjunk a toronynéző harangtúrákról.

Patrik, hogyan jött az elhatározás, hogy a templom szakrális részén túl 
a magasban, a toronyban, a harangok között nézzél szét?

Jászfényszarun kiskoromban a sekrestyében Zsámboki Sanyi bácsinak 
segítettem bekapcsolni a harangokat. A Zarándokúton a Jászságban 
túrán, amit Csőke György atya szervezett 2009-ben, (később könyv 
formájában is megjelent) részt vettem. Már akkor is érdekeltek a tor-
nyok és harangok. 2017-ben arra gondoltam, hogy mi lenne, ha minél 
több templom harangját felkutathatnám. Olvastam Patay Pál* régész, 
harangkutató forrásait, és nagyon megtetszett ez a fajta harangkutatói 
tevékenység. Azzal a céllal kezdtem el ezt a munkát, hogy minél több 
helyre eljussak, felfedezzem a szebbnél szebb temlomok harangjait, és 
ezt megosszam másokkal.

Tudom, vannak családi utazások, de többségében édesapáddal közösen 
veszel részt a túrákon. Ki és hogyan tervezi meg az utat? Van-e előzetes 
egyeztetés az egyházközséggel, hogy várjon valaki benneteket? Mikor 
volt az első toronylátogatás?

Általában én tervezem meg az útvonalat, és apukámmal közösen le-
egyeztetjük az adott egyházközséggel telefon vagy e-mail formájában. 
Ez azért fontos, mert ha bármelyik helyre is megyünk, akkor ott már 
várnak minket. Nagyon sok plébánosnak, lelkésznek köszönhetünk lá-
togatási címeket. Így: Kiss Gábor atya, Zahar Béla atya, Szántó József 
apát plébános úrnak vagy éppen Mező István református lelkésznek és 
még sorolhatnám. Az első toronylátogatásunk 2009-ben Jászfelsőszent-
györgyön volt, viszont a harangkutató munkámat 2017 őszén, Jászfény-
szarun kezdtem el. Ez volt az első hely, ahol a harangot először vettük fel 
digitális kép formában, kamerával.

Útközben a kocsiban jó alkalom van az apa fia beszélgetésre. Miről 
szoktatok szót váltani, míg a településre érkeztek? Meséld el, hogyan 
bonyolódik egy-egy templom toronylátogatása, amikor megérkeztek a 
helyszínre: ki fotózik, felveszed-e a harang/ok/ hangját, megismered-e 
történetét, és hogyan dokumentálod a látogatást?

Útközben arról szoktunk beszélgetni, hogy vajon milyen lesz az utak 
minősége, mert amerre járunk az országban, ez mindig változó, van ahol 
nagyon jó, és van, amikor hegyes-dombos földútra keveredünk. Amikor 
odaérünk a helyszínre, először a külső fényképeket készítem el, majd a 
vágóképet a videóhoz. Azután belülről fényképezem le a főoltártól az or-
gonáig, mert érdekes freskók, szobrok, csillárok díszítik a templomokat. 
Majd felmegyünk a toronyba, ahol fényképet készítek a harangokról. 
Felmérem az adatait: átmérő, felirat, ki öntötte, évszám. Ezt követően, 
ha lehetővé teszik, minden harangot egyesével egy-egy percre bekapcso-
lunk, majd utána jön a plenum (összehúzás), amikor minden harang 
szól. A túra után odahaza minden felvételt mentek, és egy program se-
gítségével a hangot és a képeket összevágom, és a YouTube csatornámra 
felteszem. Ezen kívül minden helyen a kifüggesztett templom történet-
ről készítek fotót, ha van, digitális hosszabb leírást pedig kérek, küldje-
nek el számomra. YouTube csatornám: https://www.youtube.com/channel/
UCBNnEB5sp4jmU9mgswqgKkQ

Hány toronyba látogattatok el és ismertétek meg az ott lakó haran-
gokat az elmúlt három évben? Mennyi km-t tettetek meg az autóval az 
eddigi túrák során?

A három év során 237 templomot látogattunk meg, és ezen időszak 
alatt körülbelül 11000 km-t tettünk meg, amiben köszönöm a szüleim 
támogatását.

A templomon és tornyon kívül, ha már egy-egy településen jártok, más 
érdekességeket néztek-e meg?

Igen, természetesen, itt példának tudom említeni Gyulán a várat, az 
Almássy-kastélyt, Kecskeméten a Cifra Palotát, Egerben a várat és a 
Líceumot, Szarvason a Mini Magyarország makettparkot, Horpácson 
pedig megnéztük a Mikszáth Kálmán-emlékházat. Még sokáig tudnám 
sorolni azt a rengeteg olyan érdekes irodalmi és történelmi helyszínt, 
amit útjaink során láttunk.

Mi volt a napi rekord eddig? A legkisebb, illetve a legnagyobb harangot 
hol láttátok, számodra melyik volt a legérdekesebb?

A tiszafüredi túrán 9 templomot, kápolnát néztünk meg egy napon. 
Reggel indultunk fél 6 órakor, és valamikor az esti órákban értünk haza. 
A legkisebb harangot a szurdokpüspöki Szent Jakab-templomban fedez-
tem fel, ami mindössze 18 cm átmérőjű, 8 kg tömegű volt. A legnagyobb 
harangot a bécsi Szent István vértanú székesegyházban láttam, aminek 
az átmérője 314 cm, és a tömege 20130 kg. Számomra a legérdekesebb 
Magyarország legnagyobb harangja, ami 240 cm átmérőjű, 9250 kg-os, 

és ez a harang a budapesti Szent István-bazilika tornyában lakik.
Meddig folytatódik a toronytúra?
Erre a kérdésre nehéz a válasz, mert nem tudom. Szeretném a lehető 

legtöbb egyházközség templomát felfedezni, és a harangjairól adatokat 
gyűjteni. 

Néhány év múlva a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, 
Gimnázium és Kollégium intézményben érettségizel, és szerzel techni-
kusi képesítést. Hogyan tovább, mik a terveid?

Vannak terveim, de ezeket majd később, amikor a tanulmányaim vé-
géhez érek, akkor fogom megvalósítani a jóisten segítségével.

Köszönöm az interjút, nem olcsó, de igen hasznos 
szabadidőelfoglaltságot tudhatsz magadénak. Az utak során sok új is-
meretre – történelem, földrajz, informatika és még sorolhatnám – tudsz 
szert tenni. Az olvasók nevében is kívánom, hogy még sok templom-
tornyot, benne a harangokat fedezzél fel. Alakuljon a jövőd, ahogyan 
szeretnéd, ezen túl viszont a tanulmányaid a legfontosabb, mint minden 
diáknak.

*Patay Pál (Budapest, 1914. december 8. – 2020. október 4.) magyar 
régész, muzeológus, harangkutató, agrármérnök, a Magyar Nemzeti Múze-
um nyugalmazott régész főmuzeológusa. Tóth Tibor

Fotók: Rimóczi Patrik és Rimóczi Tamás

Jászkisér, Szent Kereszt Feltalálása templom nagyharangja

Jászfényszaru, Mindenszentek templom harangjai
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15 ÉVES A LUMINA CORNU SZEREPJÁTÉK KLUB
Az „elmaradt” jubileumi év margójára…

Ünneplés helyett lemondás. Nosztalgia helyett el-
engedés. Közösség helyett család. Klub helyett ott-
hon. Találkozás helyett online chat. Elkeseredés he-
lyett bizakodó tervezés.

Nagyjából ennyiben összefoglalható a Lumina 
Cornu Klub 2020-ra tervezett éve, ami, mint a me-
sében: Hol volt, hol nem volt… de sokkal inkább, 
nem volt. Ezzel persze nem mi vagyunk, így egyedül, 
és ez a tény némileg segít is abban, hogy sorstársa-
inkkal együtt elfogadjuk a tényt: Erre az évre ennyi 
jutott! Meh! Az első hónapok izgalmai és lendülete 
után viszonylag gyorsan beláttuk, hogy a 2019 szeptembere óta szerve-
zett programjainkat, projektjeinket jegelni kell. Nehéz volt elfogadni, 
mert sokat dolgoztunk érte. Az előkészületekkel eltöltött idő viszont 
nem vész kárba, sőt pozitív szemlélettel talán jót is tesz egy kis újragon-
dolás. Mert gyermeknapi új ötleteinket, a nyári táborunk tematikáját, a 
IV. Béla udvar utáni új sárkánygödör történeti feldolgozásunkat, vagy 
gamer közösségépítő terveinket beizzíthatjuk 2021-ben, vagy később is.

Közben a koronavírus-járvány minket is emlékeztett arra, hogy meny-
nyire szeretjük apró közösségünket. Mennyire hiányzunk egymásnak. 
Mennyire jó együtt értékes ötleteket megvalósítani, vagy érdekes att-
rakciókat létrehozni. Mennyire produktív tud lenni egy tucat ember, ha 
közös kreativitásuk szárnyra kap. Hogy milyen emlékezetes a közös játék 
élménye, már csak attól is, hogy néhány kedvelt emberrel éljük át. Na, és 
a sikerélmény. Az átszellemülten játszó gyermekek, az elégedett szülők, 

a nyertes játék utáni büszke gamerek, a tábori élmé-
nyeket hálásan köszönő fiatalok, vagy egy társasjáték 
után felszabadult társaság. Ezek a mi igazi sikereink, 
és ez a mi igazi jutalmunk.

Igaz, idén is kapcsolódtunk oktatási kutatásokhoz, 
és immár a második diplomamunkát írják (most egy 
ELTE hallgató) a Lumina Cornu Klub működéséről, 
elveiről és eredményeiről, a szerepjáték különböző 
szempontrendszereit vizsgálva, meg olykor mi is ki-
nyilatkoztattunk ezt-azt a másfél évtizedes tapaszta-
latunkból, de akkor is…

Amikor gyakorlatban kezd működni a dolog, akkor vagyunk igazán 
elemünkben. Ez az „üzemanyag” nagyon hiányzott idén. Mivel vannak 
élménytartalékaink és milliónyi feledhetetlen emlékünk, amit az elmúlt 
15 év alatt szereztünk, így a következő kérdőjeles hónapokat is könnye-
dén ki fogjuk bírni.

Amint pedig az élet újra engedi, akkor csak szikrát pattintunk a beké-
szített és irányba állított ötletrakétánk alá, aztán csak győzzük megva-
lósítani a szerepjáték versenyeket, gamertalálkozókat, tervezett előadá-
sokat, társasjáték-alkalmakat, gyereknapi újdonságainkat. Ünnepelni 
meg…? „Ej, ráérünk arra még” 5 év múlva, majd a 20. jubileumon! 
Adja az ég, hogy így legyen!

Áldott adventet, boldog, békés karácsonyt és kiváló egészséget kíván 
Jászfényszaru lakosságának Erdei Gábor és Radics Félix, a Lumina 
Cornu Klub vezetői!

In memoriam Gubicz András (1937–2020) agrármérnök
Jászkisér és Jászjákóhalma emeritus jászkapitánya és Díszpolgára

Gubicz András Jászkiséren született, Jászapáti gim-
náziumban érettségizett. Tanulmányait a Debrece-
ni Agrártudományi Egyetemen 1961-ben szerzett 
agrármérnöki diplomát. Jászberényi gépállomáson 
kezdett, majd haza vívták a jászkiséri Kossuth Ter-
melőszövetkezethez. Itt különböző beosztásokban 
dolgozott, nyolc évig elnökként irányította a szö-
vetkezetet. Sokat tett Jászkisér gazdasági, társadalmi 
fejlődéséért, a település varossá válásához. Támogat-
ta a hagyományőrzés sok formáját, többek között a 
néptáncot, népdaléneklést, a huszárságot.

2001-ben feleségével együtt elkészíttették az 1745-
ben Mária Terézia által a Jászoknak adományozott 
redemptios zászló másolatát, melyet a Jász Múzeum 
őriz, és nagyobb ünnepekkor a rendezvények dísze.

Büszke volt őseire, hiszen dédnagyapjának Gubicz 
Jánosnak a testvére volt az ekegyáros Gubicz András 
(1820-1869), aki Jászjákóhalma híres szülöttje. Az 
általa kivitelezett ekéje Londonban Világkiállításon 
aranyérmet, a Párizsban bronzérmet kapott. Budapesten a Váci utca 74 
számú háznál volt az üzem, idekerült 2010-ben az ekegyáros emléktáb-
lája, melynek egyik állítója a Gubicz család volt.

A település önkormányzata a jászkiséri emberekért tett áldozatos és 
példaértékű tevékenységét 2001-ben díszpolgári címmel ismerte el.

2001-ben feleségével együtt elkészíttették az 1745-ben Mária Terézia 
által a Jászoknak adományozott redemptios zászló másolatát, melyet a 
Jász Múzeum őriz, és nagyobb ünnepekkor a rendezvények dísze.

2015 évben a jászok Jászalsószentgyörgyön megrendezett világtaláló-
zójának díszünnepségén „A Jászságért” Alapítvány a Jászságért és azon 
túli gazdag és sokszínű munkálkodásukért a Gubicz házaspárt Jászságért 
Díjjal ismerte el. A szülőhelyén 2000-ben, majd 2002-ben Jászjákóhal-
ma település is jászkapitánnyá választotta. Személye egyik meghatáro-
zója és formálója volt a jász-, kiskun és nagykunkapitányok tevékeny-
ségének összekovácsolásában. A kapitányok tanácsában tevékeny részt 
vállalt. Jász- majd emeritus kapitányként számtalan rendezvényen a Jász-
ságban és azon túl feleségével dr. Csejtei Erzsébettel megjelent, beszédet 
mondott, adományozott.

Kezdeményezője volt a Jászsági Pálinka Lovagrend 
létrehozásának és Jászkiséren több párlat mustrát 
szervezett.

Regnáló kapitányként 2002. augusztus 19-én, Jász-
fényszarun a városi ünnepség szónoka volt. Részt vett 
a 2003. április 1-jén a „Jászfényszaru 10 éve város” 
ünnepségen. A Szűcs Mihály Huszárbandérium több 
Aradi vértanúkról megemlékező állománygyűlésén, a 
huszárráavatásokban is közreműködött. A FÉBE né-
hány programját is megtisztelte jelenlétével.

Gubicz Andrástól jászkiséri temetőben lévé rava-
talozójánál november 20-án délután Református 
Egyház szertartás keretében vettek végső búcsút tisz-
telőinek sokasága.  

Jászkapitányok protokollja szerint koporsójára he-
lyezték a Jászkürt másolatát. Jelenvoltak a regnáló és 
emeritus kapitányok, a Jászsági Pálinka Lovagrend 
tagjainak többsége. A Szűcs Mihály Huszárbandé-
rium megjelent tagjai a legmagasabb tisztnek kijáró 

tiszteletadással búcsúztak tőle.
Az egyházi szertartást követően Pócs János a Jászság országgyűlési kép-

viselője összegezte emberi nagyságát. Nem beszélt, hanem szólt őszintén 
mindenkihez, a lelkekhez szeretettel és tisztelettel. Távozása nagy űrt 
hagy maga után. Jászkisér, a Jászság sokat köszönhet neki.

Ézsiás Vencel Szűcs Mihály Huszárbandérium vezetője búcsúbeszédjé-
ből idézve: „… Példakép voltál, az a művelt, szellemes, de ugyanakkor 
alázatos és önzetlen nemes embertípus, akiből ma már kevés van. Aki 
nemcsak meghallotta, de értette is ennek az áldott jászsági szülőföldnek 
még a suttogását is. Aki tudta mit miért csinál. Aki úgy tudott bánni az 
idővel, mintha birtokosa lett volna. Bőkezűen és számolatlanul szán-
ta azt arra, hogy minél több értékes dolog születhessen meg keze alatt. 
Olyan, mint a Jászkisériek Baráti Egyesülete, amelynek alapítása volt a 
kiinduló bázis. A Rákóczi kultusz újraélesztése, az emléktáblák, szobrok 
állítása, a néptánc mozgalom támogatása, mind ebből nőtt ki....”

Sírjánál főhajtással búcsúztak Gubicz Andrástól a megjelentek.
Nyugodj békében András!

Tóth Tibor
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés
Emlékezés Édesanyánk,

KIS-PÁL ISTVÁNNÉ
TÓTH TERÉZIA

halálának 3. évfordulójára, Édesapánk

KIS-PÁL ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára és Nagynénénk,

CSUKA JÁNOSNÉ
PALÓCZ ILONA

halálának 1. évfordulójára.

„Múlnak a percek, rohannak az évek,
Akiket szerettünk, a szívünkben örökké élnek.”

Szeretteik

Emlékezés

TÓTH PÉTER
halálának 12. évfordulójára.

„Hófehér galamb szeretnék lenni,
Egy szép pillanatban Hozzád repülni.

Némán elkísérni felhőkön át,
De a Mennyország kapuját nem léphetem át.

Szeretném szemed cinkos mosolyát még egyszer látni,
És elmondani, mennyire tudsz hiányozni.”

Szerető családod

Emlékezés Édesapám,

TUSOR ANTAL
halálának 36. évfordulójára és Édesanyám,

TUSOR ANTALNÉ
LANGÓ JOHANNA

halálának 3. évfordulójára.
„Az élet múlik, de akiket szeretünk,
Azokra életünk végéig emlékezünk.

Csendes béke őrizze álmotokat,
Emléketek legyen áldott.”

Szeretteik

Anyakönyvi hírek – NOVEMBER
SZÜLETTEK: Farkas Mária Zsófia (Antrup Sylvia Mária), Jávorcsik 

Dávid Csanád (Bodor Emese).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dráfi Kitti Brigitta és Radics Tibor.

ELHUNYTAK: Csontos István (89), Dobos István (76), Ézsiás Imréné 
Cserháti Mária (85), Ézsiás Istvánné Varga Erzsébet (91), Gyetvai Károly 
(80), György Béla (82), Johancsikné Dobák Rozália (77), Tamus Béláné 
Nagy Erzsébet (80).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

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

Boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új évet kíván
a TÉBA TÜZÉP vezetősége és dolgozói!

JÁSZBERÉNY,
Nagykátai u. 1.
Tel.: 57/415-242

JÁSZAPÁTI,
István király u. 49.

Tel.: 57/441-003

Emlékezés

RADICS GYULA
halálának 1. évfordulójára.

„Feledni valakit lehetetlen csoda,
Mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha.

A nap minden pillanatában
Nem tudok nem gondolni Rád.

Amíg élek sohasem feledlek.”
Feleséged, családunk, unokáink és a dédunokák

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

Kellemes ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk
minden kedves
vásárlónknak!
Jövőre is folyamatos akciókkal 
várunk mindenkit
nagy szeretettel!

Nézzen be hozzánk, 
hogy jobban lásson!

Telefonszámaink: 
30/2933-834,
70/2244-179
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Eddig is számos színházi 
előadást osztottunk meg 
oldalainkon, de most új, 
saját online programso-
rozattal készülünk.

A Fortuna Együttes 
régi színházi előadásai-
nak vetítésével szeretnénk 
ked veskedni látogatóink-
nak januártól. Reméljük, 
hogy a művelődési ház 
Facebook-oldalára feltöl-
tött amatőr felvételek sok 
kedves emléket csalnak 
majd elő!

Az első bemutatandó 
darab egyik legféltettebb 
kincsünk, egyben egyik 
legrégebbi felvételünk, január 22-én, a magyar kultúra napján kerül 
megosztásra. A VHS kazettáról digitalizált, kicsit már sérült felvétel 
Dobozi Imre: Szélvihar című színdarabja, amelyet az 1985-ben Jász-
fényszarun rendezett első Falusi Színjátszók Országos Konferenciáján 
adtak elő. A kétnapos rendezvény akkoriban az egész falut megmoz-
gatta. A konferenciát egy műlakodalmas játék is kísérte, ahol Ama-
tőr Ofélia (Csomor Csilla) és Közönség Szilárd (Ézsiás Vencel) frigyét 
ünnepelte a 40 településről ideérkező színjátszócsoport-vezető, a szín-
játszás országos szaktekintélyei, minisztériumi vezetői és Jászfényszaru 
színjátszáshoz kötődő népes tábora.

Január 22-én a mosonmagyaróvári országos fesztiválon arany minő-
sítést kapott 50 perces színdarab látható majd. Itt a legjobb színészi 
alakítás díját is mi hoztuk el, ami Bordás Ferenc fantasztikus játékát 
dicsérte. A sok férfiszereplőt felvonultató darab – akik közül sokan 
meg is élték azt a kort – a téeszesítés problémakörét járja körül, ezért 
akkoriban igencsak forradalmi tettnek számított a bemutatása. A 
rendező, Kovács Andrásné Rozika néni, aki az ötvenes-hatvanas évek 
nagy fényszarui színjátszó előadásai után új alapokra helyezve 1972-
ben újraindította ezt a ma is élő művészeti ágat Jászfényszarun.

Január végén a konferenciát kísérő játékos esküvői szertartást, feb-
ruár elején pedig a falusi lakodalmi szokásokat is bemutató műlagzi 
felvételét tekinthetik majd meg. Jó szórakozást kívánunk!

Kövessenek bennünket januárban is! Értéket közvetítünk!
Katinka

Szakmai útmutatás alapján alábbi területi ellátási rend lép érvénybe:
• A családok és a területi védőnők egészségének védelme érdekében 

törekedni kell a védőnő-gondozott találkozások számának mini-
malizálására és a szakma szabályainak figyelembevétele mellett a 
távkonzultáció előtérbe helyezésére, de ez nem jelentheti az ellátás 
megtagadását.

• A gondozás menetéről – lehetőség szerint – telefonon szükséges 
egyeztetni a gondozottal/törvényes képviselővel. A távkonzultáció 
lehetőséget szükséges felajánlani, ami magában foglalja a telefont, 
videóhívást és e-mailt.

• A személyes találkozást feltétlenül igénylő esetekben az ellátás lehe-
tőség szerint a védőnői tanácsadóban történjen, és indokolt esetben 
végezzen a területi védőnő veszélyhelyzetben védőnői családlátoga-
tást. Személyes látogatás esetén a családnak kötelessége jelezni, hogy 
a közvetlen környezetében akut légúti fertőzés van, vagy gyanúja 
merül fel.

• Védőnői tanácsadáson való részvétel – lehetőség szerint – előjegyzés 
alapján, egyeztetett időpontban történjen. A védőnői tanácsadáson 
csak tünetmentes, egészséges személy vehet rész. A gondozott sze-
mély/szülő, valamint a 6 éves és annál idősebb gyermek viseljen 
maszkot.

• A védőnői tanácsadó váróhelyiségében – lehetőség szerint – egyszer-
re, egy időben csak egy fő gondozott, illetve egy fő szülő/törvényes 
képviselő legyen jelen. Más esetekben a gondozottaknak kell az 
1-1,5 méter távolságot tartaniuk a váróteremben.

Az alábbi elérhetőségek élnek:
• Bugyik Zsófia · Tel.: +36/30/173-8731
• Kovács Adél · Tel.: +36/30/139-6858
• A védőnői tanácsadó elérhetőségei:
 Tel: 06/57/422-268 · E-mail: vedonok@jaszfenyszaru.hu

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kiadásában – önkormányza-
ti pályázati támogatással – megjelent a Mátyás király emlékérem. 
Önkéntes felajánlásként tervezte és a gipszmintát készítette Szabó 
Imrefia Béla nyugalmazott tanár, szobrászművész, Jászfényszaru dísz-
polgára, a FÉBE Örökös Tagja cím birtokosa. Az érem Szabó Tamás 
szegedi éremverdéjében bronz, fényes ezüstözött, platinázott ezüstö-
zött és aranyozott változatban készült. Az olvasók a bronz változatot 
láthatják.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Színház másképp A Védőnői Szolgálat tájékoztatója

MEGJELENT!

A Mátyás király emlékérem elő- és hátlapja
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