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AZ ÉLET UTAT TÖR MAGÁNAK
A polgármester jelenti

Nehéz, valamennyiünk számára kihívásokkal teli időszakon vagyunk 
túl. A város lakossága példaértékű áldozatkészségről tett tanúbizo-
nyosságot, amihez önkormányzatunk is igyekezett támogató közre-
működésével partner lenni.

2020. május 18-tól teljes munkaidőben és a legteljesebb fertőtle-
nítési intézkedések betartásával valamennyi polgármesteri hivatali 
dolgozó, köztisztviselő és minden közalkalmazott dolgozik.

A koronavírus okozta vészhelyzettel kapcsolatban azt tanácsolta az 
országos operatív törzs, hogy akik tudnak, azok a home office-t, azaz 
az otthonról történő munkavégzést részesítsék előnyben, így fordul-
hatott elő az, hogy a képviselő-testület sem ülésezett. A veszélyhelyzet 
kihirdetését követően az a szabály lépett életbe, hogy a képviselő-tes-
tületi ülések között a polgármestert illeti meg minden hatáskör, amely 
az ilyen esetben meghozandó döntésekhez szükséges. Természetesen 
folyamatosan tájékoztattuk valamennyi képviselőtársunkat az aktuá-
lis ügyekről. A döntést igénylő kérdésekről ennek birtokában hoztam 
meg a határozatokat, így online vagy telefonos kapcsolat segítségével 
és természetesen a polgármesteri hivatal szakapparátusának igénybe 
vételével hoztuk meg az intézkedéseket. Ez mindaddig így lesz, amíg a 
vészhelyzet teljes feloldásra kerül.

Valami mégis más lett. Óvatosabbak lettünk, a kultúránk részét 
képező kézfogás elmarad, s ha mégis, automatikusan megtörténik, 
szinte azonnal elővesszük a fertőtlenítő szereket, mindaddig, amíg 
nem lesz védőoltás, és ez így helyes. A védőtávolság betartása és a 
maszk viselése is kötelező.

Lassan-lassan azonban visszatér az élet. Egyre többen sétálnak, bicik-
liznek Jászfényszaru szépen gondozott parkjaiban és rekreációs terein.

Csodálatos játszótereinket, ami minden idelátogatót elkápráztat, 
újra használatba veszik gyermekes családok. A több szabadidő sokun-
kat arra sarkallt, hogy aktív hobbinak szenteljük szabaddá vált perce-
inket.

Egyre több ingatlant díszítenek díszfákkal, díszcserjékkel, jellemző 
az is, hogy egynyári virággal díszítik az utcafrontokat, közterületeket, 
teraszokat. Remélhetően a Virágos Magyarország címhez méltók le-
szünk!!!

EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ELŐZŐ LAPSZÁMBAN MÁR 
KÖZZÉ TETTÜK AZ IDEI FÁSÍTÁSI AKCIÓNKAT!

Közintézményeinket folyamatosan karbantartjuk, ebben közremű-
ködik az önkormányzat intézménye, a GAMESZ (Gazdasági, Műszaki 
Ellátó Szervezet) amiért ők felelnek.

A szép környezet sok fiatalt arra hív, hogy itt telepedjen le. Ebben se-
gítünk. Egy-egy letelepedési szerződés aláírásához mindig szívesen te-
szem fel a kérdést, miért jönnek ide lakni, vagy a helyieket mi tartja itt?

(folytatás a 2. oldalon)

Tovább folytatja tevékenységét
Jászfényszarun a Vágó Bt.

A Régi Kaszinó Vendéglő már korábban, az 1800-as évek vé-
gén is fogadóként működött, később Bonttos Gyula 1926-ban 
építtette újjá, majd az 1945-ös államosítást követően az ÁFÉSZ 
tulajdonába került, melyet önkormányzatunk 1992-ben vásárolt 
vissza. (Az adatokat Tóth Tibor díszpolgárunk bocsájtotta ren-
delkezésünkre.)

28 éve, mikor Vágó Tibor megnyerte az önkormányzat által 
meghirdetett pályázatot, még fiatal családapaként kezdte meg 
tevékenységét, akinek munkáját időközben felnőtt gyermekei és 
felesége is segítik. A családi vállalkozás időközben sokat fejlődött. 
Önkormányzatunk a Főtér program kapcsán felújította és bőví-
tette közismert nevén a Régi Kaszinó Vendéglőt.

Győriné dr. Czeglédi Márta

Díszfák, díszcserjék, egynyári virágok ékesítik parkjainkat

Fotók: Illés Péter
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(folytatás az 1. oldalról)
Válaszok: „szép és igényes a környezet”, amely természetesen nem 

csak a főteret jelenti. Jellemző válasz még a „munkahelyek nagy száma 
és Budapest közelsége”, ez is vonzó a fiataloknak.

Javaslatomra új sorozatot indítunk, hogy a kiemelkedő iparterü-
leteinken túl a mezőgazdaság szereplőit is bemutassuk.

A város Facebook-oldalán láthatóak belterületeink, intézményeink 
udvarai, felszereltségük. A járványügyi helyzet megszűnése után – igény 
szerint – szívesen mutatjuk be intézményeinket az érdeklődőknek.

Az újrakezdés és a jövő záloga a gyermek, ehhez nyújt önkormányza-
tunk segítő kezet a kisgyermeket nevelő családoknak. Örömmel tájé-
koztatjuk a lakosságot, hogy teljes létszámmal működik a bölcsődénk 
(36 férőhely), egyre több az óvodás korú gyermek is. Itt ragadom meg 
az alkalmat, hogy tájékoztassam a szülőket: VÁLTOZIK AZ ÓVODA 
NYITVATARTÁSA. Az intézmény reggel 7 órától délután 17,30-ig 
várja az óvodásokat. Az óvodai ellátás igénybe vétele 3 éves kortól 
kötelező! (Bevett szokás volt korábban, hogy csak annak lehet a gyerme-
két egész napra óvodában elhelyezni, akinek a hozzátartozója úgynevezett 
munkahelyen dolgozik.) Szeretnénk elérni, hogy minél több gyermek 
igénybe vegye az egész napos ellátást, mert a délutáni pihenést követő-
en újabb programokra kerül sor. Az akár otthon lévő szülők is bátran 
vegyék igénybe az egész napos óvodai ellátást. Mindez természetesen 
a nyári szünetre is igaz, annál is inkább, mert a járványügyi helyzet 
miatt sok szülő kényszerszabadságon volt, és csak nagyon kevés sza-
badidő maradhatott, amelyet a családok együtt tölthetnek.

Az IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója arról tájékoztatott, hogy ősztől újra 3 osztály/tanulócsoport 
kezdi meg tanulmányait az iskolában.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár felújítása a végéhez kö-
zeledik, a jelenleg futó két nagy fejlesztésünkről pedig annyiban tudok 
tájékoztatást nyújtani, hogy elkészült a József Attila út, Szent István út 
és Szabadság út közötti körforgalom kiviteli tervdokumentációja. A 
beruházás előkészítése folyik. Kiválasztottuk azt a beruházót, aki a ká-
tyúkat fogja befoltozni, beleértve – közismert nevén – a Lehel telephez 
vezető külterületi útszakaszt is.

Győri János alpolgármester úr folyamatosan figyelemmel kíséri a 
szennyvíztisztítómű építését, a beruházó tájékoztatása szerint ősztől 
megkezdődik a próbaüzem. Ez azt jelenti, hogy 1200 m3/perc kapaci-
tással fog működni (jelenlegi kapacitás 800m3/perc).

Újabb beruházások valósulnak meg városunkban, amihez a tel-
keket Önkormányzatunk értékesítette – helyben közismert nevén – az 
ún. Kollár tanyát. A vevők célja négyállásos autómosó építése, továbbá 
a volt gázcseretelep területét a Cordys Holding Zrt. részére, logisztikai 
beruházás várható a területen.

Változó klímánk városunknak is sok kihívást jelent, karbantartjuk 
záportavainkat, de újabb bővítés vált szükségessé. Az elmúlt időszak-
ban két tervet is megrendeltünk – képviselőtársaim egyetértése mellett 
– az egyik az iparterület és a szennyvíztisztító közötti közvetlen vezeték 
szükség szerinti kiépítése, a másik pedig a Hunyadi úti záportóba tör-
ténő csapadékvíz csatorna kiépítésének terve, amely nagyobb csapadék 
esetén a Szabadság útról is képes levezetni a vizet.

Rövidesen átadásra kerül a Kalapgyári-tavakhoz vezető áramvezeték, 
korábban már elkészült a Lehel-tónál lévő tanösvény villamosítása. 
Ezzel véget ért a külterületek villamosítása (az önkormányzat 2019. 
évi döntésének megfelelően).

30 éve annak is, hogy megkezdte termelő tevékenységét a Samsung 
Electronics Magyar Zrt., amely az elmúlt 30 év alatt a megye legered-
ményesebb cégévé nőtt.

Tovább folytatja tevékenységét Jászfényszarun a Vágó Bt.
A családi vállalkozás időközben sokat fejlődött. Önkormányzatunk 

pedig a Főtér program kapcsán felújította és bővítette közismert nevén 
a Régi Kaszinó Vendéglőt. 

Ipari Parkunk fejlődésével megjelentek a különböző nemzetközi cé-
gek is, így pld. jelentős számban érkeznek hozzánk koreaiak, és ezt a 
konyhát is megtanulta a cég, a házi sütemények pedig, melyet minden 
pénteken lehet vásárolni, nagy népszerűségnek örvendenek a telepü-
lésen.

Aktuális: Mintegy 350 fő operátort várnak az iparterületen lévő cé-
gek az elkövetkező hónapokban, érdeklődjenek a vállalatok HR-osztá-
lyain! Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Nagyon kedves számomra Jászfényszaru városa. Az elmúlt években 
számos kulturális és szakmai rendezvényre kaptam meghívást. Ezek az 
ünnepségek lehetőséget teremtettek a város színes kulturális, hagyo-
mánytisztelő életébe való betekintésre, továbbá érdeklődéssel figyel-
tem az önkormányzati döntéseket, melyeknek köszönhetően az élénk, 

nyitott kisváros folyama-
tosan megújul.

A megújulás azt jelen-
ti, hogy az élet újabb 
lehetőségei tárulnak fel 
számunkra, melyet meg-
töltünk tartalommal. Je-
lentős változások zajlot-
tak a közigazgatásban is, 
a gyorsabb és egységesebb 
feladatellátás érdekében a 
kormányhivatalok szer-
vezete is átalakult. Egy 
vezetőnek a munkájá-
hoz tartozik a változások 
kezelése, felkészültnek 
kell lennie, és tudnia 
kell alkalmazkodni. En-
nek az időszaknak aktív 
résztvevője lettem, ami-
kor 2020. április 1-jén a 
Jászberényi Járási Hivatal 
vezetőjeként folytattam 
tovább munkámat.

Huszonnégy éve dolgo-
zom a közigazgatásban. 
Ebből 16 évet önkor-
mányzati szférában töl-

töttem a jászkiséri polgármesteri hivatalban, ahol számos területen 
dolgoztam, és szereztem tapasztalatot ügyintézőként, majd aljegyző-
ként. Ez nagyban segített a járási hivatal kialakításában és vezetésében 
is. Szerencsés vagyok, mert támogató környezetben dolgozhattam, és 
vezetőimtől, munkatársaimtól is tanulhattam.

Végzettségemet tekintve igazgatásszervező diplomával, közigazgatási 
és anyakönyvvezetői szakvizsgával és posztgraduális közigazgatási ké-
pesítéssel rendelkezem.

Mindig törekedtem arra, hogy a legjobb tudásom szerint végezzem a 
munkámat, minden elvégzett feladat az előnyömre vált, és mindig ér-
deklődéssel vártam az új kihívásokat. Természetes igényem volt, hogy 
nemcsak a 2013. január 1-jétől létrejövő Jászapáti Járási Hivatalhoz 
tartozó települések, hanem a Jászság egészének történéseit, fejlődését 
is figyelemmel kísérjem.

A Jászberényi Járási Hivatal nagyobb létszámú és terebélyesebb szer-
kezetű. Emellett a jászberényi hivatal illetékes több olyan területen is, 
amely a Jászapáti járásban van, ilyen a foglalkoztatás, a népegészségügy 
vagy az élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy. A nagyobb létszá-
mú hivatali apparátus természetesen összetettebb figyelmet is kíván. 
Fontos számomra a csapatmunka és az önállóság, így a munkatársak 
fejlődési lehetőségét, érdeklődését is biztosítani szeretném.

A Kormányablak Osztály három helyszínen lát el ügyfélszolgálati fel-
adatokat. A lakosság szolgálatának érdekében a város vezetése fontos-
nak tartotta, hogy a városközpont értékmegőrző megújítási projekt-
jével összekapcsolja a közigazgatás fejlesztését. Ennek köszönhetően 
Jászfényszarun a városháza megújult épületében, a Kormányhivatal és 
az Önkormányzat harmonikus együttműködésében jött létre a Kor-
mányablak.

Munkatársaimmal a jövőben is törekszünk a kiegyensúlyozott 
együttműködésre, a lakosság változó igényeinek figyelemmel kísérésé-
re, a hatékony, magas színvonalú ügyintézésre.

Bemutatkozik Vári-Nagy Judit,
a Jászberényi Járási Hivatal

új vezetője

Vári-Nagy Judit
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HÍRLEVÉL
Pályázati felhívások óvodások és iskolások részére

2020/06/15

2020-ra a klímaváltozás lett az egyik legkiemeltebb globális környezeti probléma a Földön. Ennek több hatását 
már évek óta érzékeljük, látjuk: a Föld átlaghőmérséklete nő, ezáltal a sarki és magashegységi jégtakarók és 
gleccserek olvadnak, felületük csökken, hatásaként emelkedik a tengerszint, emellett egyre több a szélsőséges 
időjárási jelenség és a természeti katasztrófa, melyek a klímaváltozással hozhatók összefüggésbe.

A legtöbb tudományos kutatás alapján a Föld klímájának jelenlegi változását, mely alapvetően természetes fo-
lyamat is, jelentős mértékben az emberi tevékenységek során kibocsátott üvegház hatású gázok okozzák. Ilyen 
ÜHG például a szén-dioxid, nitrogén-oxid, metán és vízgőz is.

Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészü-
lés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen – minél ala-
csonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a térségi és helyi szintű, 
így a települési szintű klímastratégia kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő helyi 
kapacitások megerősítése. 

Jászfényszaru lakossága az elmúlt években szemtanúja volt az iskola, a művelődési ház, az önkormányzat, a 
rendőrség, a teaház, a gondozási központ, az egészségház, valamint az óvoda napelemekkel történő felsze-
relésének, amivel a városvezetés ad példát a tudatos klímavédelem hangsúlyozására. Aktív a lakosság az ég-
hajlatváltozás helyi hatásainak lassításában, amikor fákat, cserjéket ültet a közterületre és saját kertjeikben, de 
kiemelten fontos tudatosítani, hogy ez a klímaváltozás lassítása. 

A projekt megvalósítása során elkészül a város klímastratégiája, megalakul egy települési Éghajlatváltozási Ke-
rekasztal, mely mellett a szemléletformálás erősítése érdekében 2 konferencia, 5 workshop, 2 térségi figyelem-
felkeltő akció (fásítás), több tanulmányi verseny és tanulmányút kerül megvalósításra.

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma a lakosságot és ezen belül az óvodás és iskolás korosztályt 
is érinti, így a fent hivatkozott projekt keretében a város és térségének óvodásai, általános és középiskoláiban 
tanuló diákok részére logó-, fotó- és rajzpályázatok kerülnek meghirdetésre.

A pályázatokról bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36 57 520126)

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

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorcium-
ban „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” címmel (projekt azonosító: 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00145) sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program keretében, így közel 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi 
klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok 
megvalósítására kerül sor.
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Az alsó tagozatos tanulók a tantermen kívüli, digitális oktatás ideje 
alatt is számos alkotást készítettek vizuális kultúra – rajz – és tech-
nikaóra keretein belül. Most a 3. és 4. évfolyam rajzaiba, munkáiba 
engedünk betekintést osztályonként, a teljesség igénye nélkül. A rajz- 
és technikaórák mellett angolórára is készültek szorgalmi feladatok. 
A rajzok elkészítése közben az angol szavakat és kifejezéseket is köny-
nyedén elsajátították a gyerekek. Ezúton is köszönjük a szülők segítő 
együttműködését, melyre feltétel nélkül szükség volt ezen tantárgyak 
otthoni tanulása, megvalósítása során is.

Kép és szöveg: Czeglédi Dóra igazgatóhelyettes

ISKOLAI HÍREK
Betekintés a digitális oktatás ideje 

alatt készült alkotásokba – folytatás
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Jászfényszaru is méltón emlékezett
„Most egymást segítve kéz a kézzel
Építsünk hidat,
Mely összeköti lelkünk,...
Testvér, legyél büszkén magyar!”

A nemzeti összetartozás 
napján pontban fél 5-kor 
szerte a világon, ahol ma-
gyarok élnek, 100 másod-
percre megszólaltak a haran-
gok, hogy hirdessék közös 
múltunkat, jelenünket és 
jövőnket. Jászfényszarun a 
Trianoni emlékműnél fák-
lyagyújtással hallgattuk vá-
rosunk harangjainak kondu-
lását, majd a Himnusz után 
Berzéné Magyar Krisztina 
tolmácsolásában a fent idé-
zett Kázmér László verssel 
folytatódott a 100 éve aláírt 
trianoni békediktátum kap-
csán tartott megemlékezés. 
Polgármester asszonyunk 
köszöntése után Pócs János 
országgyűlési képviselőnk és 

Kiss Gábor plébánosunk osztotta meg magvas gondolatait a mintegy 
80 résztvevővel. A beszédek között Fekete Csilla Verdi: Nabucco című 
operájából énekelte el a híres Rabszolgakórus dalt, amely tartalma 
döbbenetesen illett az alkalomhoz.

A megemlékezés virágai és koszorúi elhelyezése alatt – mint aho-
gyan ez már korábban is szokás volt – Bordásné Kovács Katalin szer-
vező sorolta az elcsatolt területeket, nemzetünk veszteségeit. A székely 
himnusz eléneklése után a résztvevők az I. világháborús emlékműnél 
autentikus zene kíséretében, a város hősei előtt tisztelegve helyezték el 
mécseseiket, majd Sándorné Tóth Éva kántor vezetésével a templomi 
kórus segítségével énekben kértük Nagyasszonyunkat, segítse nemze-
tünket. A megemlékezést követően Kiss Gábor atya a világ bármely 
pontján élő magyarokért és az I. világháború helyi hőseiért, áldozatai-
ért bemutatott ünnepi szentmisén emlékezett. A napot nemzetünkért 
végzett szentségimádással zártuk. A megemlékezést a koronavírus-jár-
vány miatt távol maradó érdeklődők Réz Bertold jóvoltából a város 
honlapján megtekinthetik.

Katinka · Fotók: Glonczi Rudolf

Trianon emléke Jászfényszarun

Jászfényszaru határában van egy érdekes helynév: Trianon. (Az el-
nevezésről még néhány éve is hallottam azt a téves és helytelen meg-
jegyzést, miszerint arra utal, hogy ezen a ponton három út ágazott el.)

A helynév arra utal, hogy feltehetően 1927 körül itt (pontosabban 
a Jászfényszaruról kivezető 3106-os út és a 32-es számú főút mai kör-

forgalmától mintegy kétszáz méternyire a városhoz közelebb) egy ki-
sebb magaslaton felállítottak egy fából készített keresztet, amire egy 
1920 előtti állapotokat mutató Nagy-Magyarországot ábrázoló táblát 
helyeztek. (Kiss József adata szerint csak 1940-ben készült el a Tria-
non-kereszt.) Az új emléket pedig trianoni keresztnek nevezték el, és 
így ragadt rá a hely nevére is a Trianon el-
nevezés. De felmerül a kérdés: miért éppen 
keresztet állítottak? 1927 körül alakult ki az 
a korban elterjedt ábrázolás, miszerint a ke-
resztre nem Jézus Krisztus testét, hanem az 
1920 előtti Magyarország ábráját helyezték. 
A kép jelentése ez volt: Egykor Jézust ke-
resztre feszítették, 1920-ban pedig a triano-
ni diktátummal Magyarországot feszítették 
keresztre, és ítélték halálra.

Jászfényszaru határában viszont volt egy 
másik Trianon-kereszt is, a mai tóalmási 
dűlőút elágazásánál. (folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
Feltehetően a két fakereszt megegyező kivitelű lehetett. Hogy ponto-
san mikor és hogyan semmisült meg a két emlék, az nem ismert. Fel-
tehetően az idők során a fa anyaga tönkrement, és a keresztek nyomta-
lanul eltűntek, de az is elképzelhető, hogy az 1945 utáni kommunista 
időszakban rombolták le. Az 1980-as években viszont a 32-es számú 
főút mellett felépült vendéglátóipari egység a helynévről a Trianon ne-
vet kapta. Csőke György helyi plébános korábbi kezdeményezésére 
2012-ben a Trianonnál, de új helyen, a 32-es számú főút és a 3106-
os út körforgalma mellett Jászfényszaru Város Önkormányzata anyagi 
erejéből került felállításra Szabó Imrefia Béla szobrászművész, Tóásó 
Tibor kőszobrász és Galambos Sándor öntőmester közös munkája, az 
új Trianon emlékmű. Az immár mészkőből készült alkotás egyszerre 
jeleníti meg a régi kereszt emlékét, valamint a trianoni békediktátum 
tragédiáját is. Az emlékmű ugyanis egy hosszanti irányban kettétört 
mészkő keresztet ábrázol, amin az 1920 előtti Magyarország határá-
nak bronzból készített körvonala látszódik. Az emlékmű kő talapzatán 
TRIANON vésett felirat és a magyar középcímer bronzból készített 
mása látható.

Trianon traumájának van egy másik, de sokkal nehezebben észreve-
hető emléke is városunkban. 1920 után ugyanis az elcsatolt területe-
ken számos magyar vesztette el állását. A II. világháború után pedig 
sokan lakosságcsere vagy a helyi elnyomó hatalom miatt kényszerültek 
szülőföldjük elhagyására. Többen így jutottak el városunkba. A sze-
mélyes sorsok közül csak kisbarcsai Gyila Ferenc nevét említem, akit 
1920-ban az új román hatalom elűzött Erdélyből, majd Jászberénybe 
került. 1921-ben Jászfényszaru nagyközség főjegyzőnek választotta 
meg, és 1948-ig – a tanácsrendszer létrehozásáig – dolgozhatott. Sírja 
is itt található a Szent Kereszt temetőben (Felső temető).

Dr. Farkas Kristóf Vince
Keresztre feszített Magyarország. forrás: https://www.regikonyvek.hu/kiadas/igazsa

got-magyarorszagnak-2-negyedik-atdolgozott-kiadas-1931-pesti-hirlap-kiadasa

Hivatalos megyei kiadványból ismer-
jük, hogy 1932 évben Galata László 
volt Jászfényszaru gyógyszerésze.

Pontosan nem ismert, de néhány 
éven belül a 30-as évek közepétől ke-
rült ide Herczegh Imre és Herczeg Im-
réné született Soós Ilona, mindketten gyógyszerész végzettséggel ren-
delkeztek. A Reménység Gyógyszertár a Szabadság út 10. szám alatti 
házban működött. Az épület közepén az utcára nyíló ajtón lehetett 
a gyógyszertárba bejutni. A lakásuk is az épületben volt kialakítva. A 
gyógyszertartó doboz is ebből az időszakból származik, megállapí-
tathatjuk, több mint 70 éves.

1950. július 28-án az 1950. évi 25. sz. törvényerejű rendelet értel-
mében valamennyi gyógyszertárat államosítottak, és megyei gyógy-
szerellátókat hoztak létre. A gyógyszertárak korábbi neve megszűnt, 
és arab számozást kaptak. Az államosítás alkalmával a gyógyszerészek 
nagy többségét is más településre helyezték. Így volt ez Jászfényszaru 
esetében is. Herczeg gyógyszerészházaspárt Újszászra helyezték, ahol a 
feleség lett a vezető gyógyszerész, a férj beosztott.

Az újszászi gyógyszerészt, Hárskuti Imrét, akinek felesége nem volt 
szakmabéli, Jászfényszarura helyezték. A gyógyszertár továbbra is 
ebben az épületben működött. Hárskuti Imre váratlanul, 1964-ben 
elhalálozott. Gyógyszerészként ekkor került ide Vallyon Mária, aki 
nyugdíjazásáig itt lakott és dolgozott. A megyei Gyógyszertári köz-
pont megvásárolta 1966-ban Dobák János tulajdonát, az Ady Endre 
út 2. szám alatti épületet, akik településünkről a Balatonhoz költöztek. 
Az épületben korábban szikvízkészítés is folyt.

Az épületet átalakították, egyrészt az akkori kornak megfelelő egy-
ablakos gyógyszertárat kiszolgáló részekkel, valamint irodát és szociális 
helyiségeket hoztak létre. Az L alakú épület utcai gyógyszertár melletti 
részén és az udvarban egy-egy szolgálati lakás is létesült az ott dolgo-
zóknak. A Szabadság útról 1968. évben ide költözött a gyógyszertár, 
és több mint húsz éven át itt működött, később két gyógyszerésszel.

A Szabadság úti gyógyszertár helyén a helyi ÁFÉSZ papír írószer 
boltot üzemeltetett, majd magántulajdonba került az épület. A jelen-
legi tulajdonos Ézsiás Imre és két gyermeke, Mária és Dénes, az épület 
átalakítva és bővítve ma vendégházként üzemel.

Idézve a Mi újság Fényszarun? 1990. novemberi számának 8. ol-
daláról Sziszkáné Vallyon Mária vezető gyógyszerész írásából: „Lassan 
egy éve annak, hogy az új gyógyszertár megkezdte működését az orvosi 
rendelők mellett. Elmondhatjuk, hogy helyesen döntöttünk, amikor a két 
egészségügyi intézményt egymás szomszédságába építettük…” 1989-ben 
az Orvosi Rendelő mellé (Deák Ferenc tér) már gyógyszertárnak, szol-
gálati lakásokkal épült létesítményében dolgoztak a gyógyszerészek. 
Az Ady Endre úti épületet a megyei gyógyszertári központ értékesítet-
te, ma Tóth Györgyné és fiai tulajdonában van, jelentős átalakítás az 
épületen nem történt.

A Deák téri gyógyszertárat a rendszerváltás utáni privatizáció so-
rán gyógyszerész nem vásárolta meg, így térítés nélkül az épület az 
önkormányzat tulajdonába került. 1999 decemberében a Kleopátra 
Patika Bt. megalakulásával bérleményként gyógyszertárként üzemelt. 
Az üzemeltető dr. Moheil-Din Mohamed Hossam 2003 januárjában 
a Szabadság út 40. szám alatt felépült magángyógyszertárba költözött 
– a korábbi bútorzattal – Kleopátra Gyógyszertár néven itt üzemel 
jelenleg is. A Deák téri patika földszinti részét az önkormányzat bér-
lakássá alakította át. Városunkban 1994. július 4-én a Patika Bt. a Ka-
tona József utca elején Szent Anna néven magánpatikát létesített. Egy 
év szünet után a Valkó Patika Bt., melynek ügyvezető gyógyszerésze 
Bujdosóné dr. Pintér Mária, 2010. március 26-án működési engedélyt 
kapott új telephelyen, közforgalmú gyógyszertár létesítésére, amely-
nek neve Fény Patika lett, és a Szentcsalád tér 13. – az előző patika 
helyén – jelenleg is működik.

A gyógyszertartó dobozt Liziczai Józsefné családja őrizte meg. Kö-
szönjük! Kép és szöveg: Tóth Tibor

ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉG
Egy apróság a múltból:
gyógyszertartó doboz

Aki szeretne csatlakozni a Szigligeti Színház Örkény bérleteseinek 
táborához, azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3 órakor kezdődő 
előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú busz.

Az öt produkcióra szóló bérletek ára változatlan:12.500, 10.500, 
8.600,-Ft. Azokat most kell megvásárolni, míg a buszköltséget az 
előadások napján fizetik a résztvevők. Jelentkezés, a régi bérletek 
megújítása, áruk kifizetése és bővebb felvilágosítás Bordásné Kovács 
Katalinnál a 422-137-es, a 70/4316113-as telefonszámokon, illetve 
személyesen július 27-31-ig! A következő évad műsortervét megta-
lálják a színház honlapján. Előzetes információk szerint a 2020/21-es 
évadot a színház felújátása miatt még az Agórába tervezik. 

A koronavírus-járvány miatt elmaradt előadásokat már nem tud-
ják pótolni, ezért a jegyek árát, a bérletek részösszegét 2020. június 
22-től július 17-ig az eredeti bérlet visszaadásával visszafizetik a Szer-
vező-és Jegyirodában. Aki szeretné, annak felajánljuk a lehetőséget a 
csoportos visszaváltásra, ha július 10-ig eljuttatja bérletét a művelő-
dési házba. Aki úgy gondolja, lemondhat a visszatérítésről, és ezzel az 
adománnyal támogatja a színházat. Katinka

Színházbérlet Szolnokra
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A veszélyhelyzet elmúltával játszótereink újra nyitva állnak. A kény-
szerű szünet alatt karbantartások, felújítások mellett az esedékes szak-
értői felülvizsgálatok is megtörténtek. Jó pihenést, kikapcsolódást kí-
vánunk használatukhoz. Kérjük, óvják közösségi tereinket, használják 
bátran a kihelyezett hulladékgyűjtőket, és biztassanak erre másokat is.

Zsámboki Sándor GAMESZ-igazgató
Fotók: Glonczi Rudolf (3), Lengyel Áron (1)

Játszótereink újra nyitva!
Március közepétől a kialakult vírushelyzet miatt egy rendelet egyik 

napról a másikra bezáratta a kulturális intézményeket. A könyvtár-
ból egyszerre eltűntek az olvasók, az egymás között megosztott olvas-
mányélmények, a beszélgetések, a polcok között bújócskázó gyerekek, 
egyszóval az élet. 

Amikor a könyvtár bezárja 
ajtóit a látogatók előtt, akkor 
elkezdődik az úgynevezett bel-
ső munkálat, ami egy ilyen tí-
pusú intézményben soha nem 
ér véget. Egy könyvtárban a 
rend és a rendszeresség olyan 
elvárás, ami nélkül a dokumen-
tumkeresés és szolgáltatás mű-
ködésképtelenné válna, tehát 
alapfeladat.

A könyv útja a polcokig 
hosszadalmas, és minden pol-
con lévő könyvnek nyoma és 
múltja van a rendszerben. Ettől 
lesz könyvtár az a rengeteg sok 
könyv. 

A belső munkálatok a polcok 
között zajlanak, szinte látha-
tatlanul és észrevehetetlenül. 
Minden dokumentumnak beazonosíthatónak, visszakereshetőnek 
kell lennie, tehát a polcon lévő könyv helye meghatározott, a rend-
szerben lévő adatai egyediek, csak egy adott könyvre vonatkoznak. Et-
től a gondos és precíz munkától lesz egy könyvtár az olvasói számára 
használható.

A márciusban kialakult helyzet azt tette lehetővé, hogy a már évek-
kel ezelőtt elkezdett munkáinkat tovább folytathassuk. Otthonról is 
lehetőségünk nyílt arra, hogy a katalóguscédulák alapján rekordokat 
készítsünk azon könyvekről, amelyek még nem részei az integrált 
könyvtári rendszerünknek.

A tavalyi év során a könyvtárunkban részleges állományellenőrzés 
történt, melynek során néhány állományrész (gyermekirodalom, ro-
mantika, bűnügy, kaland, sci-fi) teljes feldolgozását sikerült elérnünk. 
Ez azt jelenti, hogy az itt nyilvántartott dokumentumok mindegyi-
ke nyomon követhető az online katalógusunkban is. Mostanra el-
értük, hogy a 2000-től beszerzésre kerülő szakirodalom, és a leltár-
könyvekben szereplő szépirodalom nagy része is feldolgozásra került. 
A márciustól májusig tartó időszakban mintegy ezer rekord került be 
az integrált könyvtári rendszerbe. A rekordok bevitele után a doku-
mentumokat vonalkódokkal láttuk el. A munka során minden egyes 
könyvet kézbe fogtunk, és a katalóguscéduláját egyeztettük a leltár-
könyvvel, valamint ellenőriztük, hogy a könyv adatai minden szem-
pontból helytállóak-e a TextLib rendszerben is.

Könyvtárunk közel 200 új do-
kumentummal is gyarapodott 
az elmúlt hónapokban, ami már 
csak a nyitásra és olvasóira vár. A 
könyvtáros munka legszebb ré-
sze az, amikor az olvasó által kért 
könyv beszerzésre, feldolgozásra 
és végül kézbe kerül. Aki szeret 
olvasni, könyvtárba járni, annak 
hosszú volt ez a három hónap, 
de bízunk benne, hogy a várat-
lanul rendelkezésünkre álló időt 
jól használtuk fel, és látogatóink 
örömére szolgál az is, amit a hát-
térben végeztünk el.

Kedves olvasóink, könyvtárba-
rát látogatóink, mi mindenkit 

nagy örömmel és szeretettel várunk a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtárban. Találkozzunk minél előbb!

Bujdosó Katalin

A könyv útja az olvasóig

Fotó: Nagy Ildikó

Fotó: Bujdosó Katalin
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Trianonra emlékezve – irodalmi játék a könyvtárban
A TRIANON 100 országos megemlékezéseihez kapcsolódva a városi 

könyvtár játékot hirdetett. Irodalmi és történelmi kérdésekre kellett 
választ adni. A játék résztvevői között Trianonnal kapcsolatos értékes 
könyvjutalmat sorsoltunk ki.

A szerencsés nyertes Gál Tibor olvasónk. Ezúton is gratulálunk neki! 
A nyeremény a könyvtárban átvehető nyitvatartási időben. 

Az alábbi kérdésekre vártuk a választ. Mellékelve a helyes megfejté-
seket is közöljük. 
1. 1920. június 4- én aláírták a trianoni békeszerződést. Pontosan 

hol (konkrét helyszín) történt ez?
 A szerződést a felek budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16:32-

kor írták alá a versailles-i Nagy-Trianon kastély 52 méter hosszú és 
7 méter széles folyosóján, a La galérie des Cotelles-ben.

2. Az alábbi szövegrészlet hol és mikor, kinek a szájából hangzott el? 
 „Magyarország számára ez azt jelentené, hogy elveszíti területének 

kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a 
megmaradt Magyarországtól megvonják a gazdasági fejlődés majd-
nem összes feltételeit. Mert az ország e szerencsétlen középső része, 
elszakítva perifériáitól, meg lenne fosztva szén-, érc- és sóbányának 
legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, mun-
kaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát 
táplálták; ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg len-
ne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől ugyan-
akkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Ily nehéz és 
rendkívüli helyzetet látva, felmerül a kérdés, hogy a fent említett elvek 
és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különleges szigorúságot 
Magyarországgal szemben?”

 A magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett Párizsba, gróf 
Apponyi Albert vezetésével, hét főmegbízottal (gróf Teleki Pál, 
gróf Bethlen István, Popovics Sándor, Lers Vilmos, gróf Somssich 
László, Zoltán Béla, Ottlyk Iván), valamint számos más, a magyar 
állam érdekeinek képviseletére felkért megbízottal, tanácsadóval 
és szakértővel. A delegáció titkári teendőit Praznovsky Iván követ 
látta el. Ekkor került elő gróf Teleki Pál híres, a Kárpát-medence 
etnikai viszonyait ábrázoló térképe, amelyen piros színnel jelölte 
a magyarságot. Innen az elnevezés: „a vörös térkép”. A delegáci-
ót azonnal a Neuilly-ben lévő Château de Madrid nevű szállóba 
szállították, és ott házi őrizetben tartották, azaz valójában nem ve-
hettek részt a konferencián. Csak 1920. január 16-án – a béketer-
vezet végleges lezárása után – nyílt lehetőség arra, hogy a magyar 
küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg gróf 
Apponyi Albert a francia külügyminisztérium földszinti díszter-
mében, a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt híres „védőbeszé-
dét”.

 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/apponyi_albert_parizsi_
beszede_forraskozles/

3. Mi a címe annak a Kosztolányi Dezső által szerkesztett antológiá-
nak, melyhez maga Horthy Miklós írt előszót?

 Az 1920-as évek Trianonnal kapcsolatos magyar irodalmának ter-

méseit egy Kosztolányi Dezső által szerkesztett antológiába (Vérző 
Magyarország – Magyar írók Magyarország területéért) is összegyűj-
tötték, melynek 1928-as kiadásához Horthy Miklós írt előszót.

4. Soroljon fel olyan költőket, írókat, akik a trianoni békeszerződés 
következtében elcsatolt területeken születtek! (Legalább 5 nevet.)

 Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Áprily Lajos, Csáth Géza, Kaffka 
Margit, Tóth Árpád, Szép Ernő, Zelk Zoltán, Tamási Áron, Jékely 
Zoltán

5. „Múltunk gonosz volt, életünk pogány / Rabsors ma sorsunk s 
mégsem átkozom: /Jó, hogy nem ültem győztes-lakomán / S hogy 
egy legázolt néphez tartozom”. 

 Ki írta a verset, mi a vers címe?
 Juhász Gyula: Trianon
6. Ki a két cilinderes férfi a fotón, és mi volt a szerepük Trianon 

kapcsán?
 Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágost keresz-

tényszocialista népjóléti miniszter, ők írták alá a békeszerződést 
Magyarország részéről. 

7. Tudta, hogy Gárdonyi Géza is írt a trianoni tragédiáról verset? 
Mi a vers címe, melyik folyóiratban jelent meg és mikor?

 Az ötödik kard. A Pesti Hírlap 1920. január 4-ei, vasárnapi számá-
ban jelent meg.

Köszönjük az érdeklődő részvételt minden kedves játékosnak, olva-
sónak! Nagy Ildikó könyvtáros

A nagy játékkedvre való tekintettel szépirodalmi kérdésekben kellett az olvasóinknak elmerülni a sok-
sok saját élmény után. Ezúttal nem kíméltük az agysejteket, nehezített pályán kértük a teljesítményt. 

A kétfordulós szépirodalmi kvízünk nyertesei: Háfra Sóti Bernadett, Rohoska Anikó, Pethő Ferencné, 
Nagyné Kiss Mária, Szarka Gáborné, Vágnerné Gábor Andrea.

Korábbi könyvélményes játékunk az Instagramon is folyt, az ottani nyertesek névsora: Tóth Anna, 
Radnai Júlia Kata, Bodnár Johanna.

Köszönjük a játékos kedvet!

Nagy Ildikó könyvtáros

Online játékok a könyvtárban
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Hírek az Idősek Otthonából
Otthonunk lakói tartalmas, aktív életet éltek, mielőtt beköl-

töztek hozzánk. Szeretnénk Önöknek néhány lakót bemutatni, 
hogy lássák, milyen változatos életutak találkoznak nálunk.

A mostani lapszámban Vas Istvánné Ica néni és Jarábik De-
zsőné Marika néni történetét ismerhetik meg.

Vas Istvánné Szántó Ilona 1938. december 31-én született 
Jászfényszarun, ahol két bátyja és nővére várta érkezését. Apu-
kája a téeszben dolgozott, anyukája a háztartást vezette. Ica néni 
Jászfényszarun járt óvodába és iskolába. A bátyjai és nővére a 
házaságkötésük után vidék-
re költöztek, így ő egyedül 
maradt a szüleivel. 1955-ben 
munkába állt. Első munka-
helye a Hatvani Konzervgyár 
lett, majd később a cukor-
gyárban vállalt munkát. ’57-
től itthon, a Tejcsarnokban 
dolgozott három évig. 1959. 
március 14-én, 21 évesen férj-
hez ment. Harminc évig éltek 
együtt párjával, kapcsolatuknak férje halála vetett véget. Házas-
ságukból egy fiú és két lánygyermek született. Ica néni ma már 
négy unoka és egy dédunoka boldog nagy- és dédszülője.

Mikor kisebbik lánya óvodás lett, Ica néni is az óvodában 
vállalt munkát, dada lett. 1976–87-ig az általános iskolában 
dolgozott a konyhán. Abban az időben az iskolában főztek az 
ovisoknak és az időseknek is. Nagyon szerette a munkáját, és a 
gyerekek is szerették őt. Sajnos ott kellett hogy hagyja az isko-
lakonyhát, mert az édesanyja, majd később a férje is beteg lett, 
és ápolásra szorultak. Időközben az ő egészsége is megromlott, 
a sok cipekedés, a fizikai munka nyomot hagyott az ízületein, 
így rokkantnyugdíjba kényszerült.

Már egyedül élt, mikor Harangozó Imre bácsi nógatására el-
látogatott a nyugdíjas klubba. Nagyon megtetszett neki a han-
gulat és az idősekkel való foglalkozás, így Imre bácsi kérésére 
elvállalta a klub vezetését. 1992–2007-ig neve egyet jelentett a 
Jászfényszarui Őszirózsa nyugdíjasklubbal. Még az „Őszirózsa” 
nevet is Ica néninek köszönhetjük. Szervezett, intézkedett, iga-
zán jól érezte magát, és nagyon jól értett a nyugdíjasok nyelvén. 
Körbeutazták az országot, különösen a Mátrát és Galyatetőt 
szerették. Nagyon sokat kirándultak, fürödni jártak, születés- és 
névnapi összejöveteleket tartottak. A karácsonyi ünnepségükre 
mindig vendéget hívtak, sütötték a süteményeket. A legnagyobb 
élménye a klubbal kapcsolatban a 20. évfordulójuk maradt 
2000-ben, mikor a környék nyugdíjasklubjait is meghívták, így 
közel 400 emberrel ünnepelték a jeles napot. A korával járó 
betegségek sajnos Ica nénit sem kímélték, így 2007-ben lemon-
dott a klub vezetéséről. A rengeteg munkát, szervezést azonban 
senki sem vállalta a kilépése után, így megszűnt az Őszirózsa 
nyugdíjasklub. Ezt nagyon sajnálja a mai napig.

Ez év januárjában költözött otthonunkba, mert egészsége 
egyre jobban leromlott, félt a mindennapoktól. Igazi közösségi 
ember, minden programon részt vesz, erre biztatja a többieket 
is. Szeret énekelni, kézműveskedni, hétvégente szívesen irányít-
ja, segíti a lakótársait. A magyar nóta nagy kedvenc, a Trió Tv 
műsorában szívesen küld nótákat családtagjainak, barátainak. 
Reméljük, hogy még hosszú ideig élvezhetjük vidám, segítő 
természetét.

Jarábik Dezsőné Simon Mária 1931. február 22-én szüle-
tett Jászfényszarun. A hat testvér közül Marika néni volt a leg-
idősebb. Édesapja gépész volt, Csányon dolgozott, édesanyja 
háztartásbeli volt. A Vízsoron laktak, és nem voltak gazdagok, 

sokat kellett nélkülözniük. Marika néni négy elemit végzett, 
és tízévesen már dolgoznia kellett, ezért szolgálónak állt a kör-
nyéken élő tanároknál, orvosoknál. Mosott, mosogatott, taka-
rított, végezte a ház körüli teendőket. Zsámbokon, Garamszegi 
doktornál szolgált, mikor megismerte jövendőbelijét, Dezső 
bácsit. Szerelem volt első látásra. Marika néni ekkor 17 éves 
volt. Dezső bácsi hengergépészként (úthengerrel) dolgozott. 
Egy év udvarlás után 1949-ben összeházasodtak, és még egy 
szerény lakodalomra is telt a fiataloknak. Hazaköltöztek a szü-
lői házba, a Vízsorra. Együtt dolgozott Dezső bácsival, kente a 
kereket, vizet hordott, a férfiak keze alá dolgozott. Volt egy kis 
lakókocsijuk, ha vidékre szólította a munka őket, ebben laktak. 
Nagyon boldog időszak volt. 1950-ben megszületett gyerme-
kük, Dezső. Ekkor Marika néni otthon maradt, és a gyerekne-
velés mellett munkát vállalt a Vöröskeresztnél: újságokat hor-
dott, adományokat gyűjtött. Férjével együtt véradók is voltak. 
Sajnos Marika nénit egy betegség miatt kizárták a véradásból, 
de innentől aktív segítője lett a véradásoknak. Adminisztrált, 
kínálgatta a véradókat enni-, innivalóval, jó szóval. 30 évig volt 
aktív segítője a helyi Vöröskeresztnek.1960-ban az Ady Endre 
úton vettek egy házat, és azt újították fel Dezső bácsival. Együtt 
dolgoztak a házon, építették, szépítették, és ’66-ban beköltöz-
tek új otthonukba. Férje közben rendíthetetlenül dolgozott az 
úthengerrel, Marika néni pedig nyugdíjazásáig a Kalapgyárban 
vállalt munkát, ahol bőrt és paszpólt szabott a kalapokhoz. De-
zső bácsi 42 év után a nyugdíjazásával hagyta ott a hengergépet. 
Példamutató, szorgalmas munkája elismeréséül megkapta a 
cégtől a lakókocsit, ami sok-sok emléket őrzött a fiatalságukról 
és aktív életükről. Nyugdíjazásuk után is együtt dolgoztak. Idő-
közben vásároltak egy tanyát, és méhészkedésbe fogtak. Fiuk 
1972-ben megnősült, egy mezősasi lányt vett el feleségül. Fény-
szarun építkeztek, itt is telepedtek le. Két unokájuk született, 
Zoltán és Ferenc. Zoli megnősült, és két gyönyörű, talpraesett 
lány, Lili és Maja édesapja lett. Marika néniék nagyon büszkék 
a dédunokáikra.

A sok évnyi kemény munka bizony nyomott hagyott a házas-
pár egészségén. Egyre több segítséget igényeltek a családjuktól, 
így közösen döntöttek úgy, ha lesz lehetőség, beköltöznek az 
Idősek Otthonába. 4 évvel ezelőtt eljött az alkalom, és a házas-
pári szobánkba beköltöztek. Közösen igazították új otthonukat 
a kettejük ízlésére. Példamutató életükbe mi is bepillantást nyer-
hettünk, sokszor kicsit irigykedve néztük a szeretetben megöre-
gedett házaspárt. A kávét Marika néni minden reggel bevitte 
Dezső bácsinak, és szinte mindig énekelt, dudorászott. Hangos 
szóváltásnak soha nem voltunk tanúi. Az otthonban aktív kö-
zösségi életet éltek, kertészkedtek, sütöttek, főztek, szívesen vet-
tek részt a programokon. Dezső bácsi egészsége 2019 őszén hir-
telen romlani kezdett, majd októberben elhunyt. 70 évet éltek 
együtt, példamutató szeretetben, megértésben. Bár Marika néni 
még ma is énekelget, dudorászik, a szeretett férj hiánya nyomot 
hagy a mindennapjain. Boldogságát unokái, dédunokái jelentik 
neki, fényképeiket Dezső bácsi képe mellett őrzi.
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Tizenkét évvel ezelőtt Jáger Ádám 
és Barócsi József, mint a Liska József 
Erősáramú Szakközépiskola kitűnő 
tanulói részt vettek a Csernyányszky 
Imre Országos Középiskolai Pneu-
matika Verseny döntőjén. A soproni 
szóbeli és gyakorlati egyéni és csapat-
versenyben is élen végeztek, öregbít-
ve ezzel az almamáter jó hírnevét.

Az előző lapszámban megismertük 
Jáger Ádám évfolyamtársának azóta 
eltelt életútját. Most Ádámnak tet-
tem fel kérdéseimet.

A középiskola után milyen tanul-
mányt folytattál?

Angol középfokú műszaki nyelv-
vizsgát tettem a gödöllői Szent István Egyetemen, valamint munka 
mellett, levelező képzésen szereztem diplomámat az Óbudai Egyetem 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Programozható irányítások 
szakirányán.

A szerzett képesítés alapján helyezkedtél-e el, mikor és hol?
Igen! A középiskolai tanulmányaimat követően Jászfényszarun, a 

Samsung-nál kezdtem el dolgozni gyártósori technikusként, majd 
nem sokkal később PLC-programozóként. Több mint négy éve 
Szentlőrinckátán, a Káta CNC fejlesztési osztályán dolgozom PLC-
programozó munkakörben.

A szerzett elméleti tudást hogyan kamatoztattad a gyakorlati élet-
ben, milyen eredményeid vannak már?

Magam gyakorlatias embernek tartva az elméletben tanultakat a 
lehető legtöbb esetben igyekszem a gyakorlatban is alkalmazni. A ta-
nulmányaimat gyakorlatorientált képzést biztosító intézményekben 
végeztem, valamint a szakmai pályafutásom során is olyan helyeken 
dolgoztam, ahol a gyakorlati tudásra is szükség volt.

Milyen szakmai kihívással találkoztál eddig?
A pályafutásom során egyedi célgépek, ipari berendezések villamos 

tervezésével és programozásával foglalkozom, amely során minden 
egyes projekt kivitelezése szakmai kihívásnak tekinthető.

Az elkövetkező 10 évre, illetve évekre milyen szakmai célt tűztél ki?
A saját szakmámban szeretnék minél jobb lenni, illetve a már meg-

lévő tudásomat szeretném még szélesebb körben kiterjeszteni. A meg-
szerzett tudással és tapasztalattal vezető pozícióban kívánok dolgozni.

Hogyan állsz a családalapítással?
Ez év szeptemberében tartjuk esküvőnket. Jászfényszarun kívánunk 

letelepedni, ezért az idei évtől dolgozunk a családi fészek kialakításán, 
illetve a gyermekvállalás is aktuálissá válik.

Miként valósítod meg a szabadidő hasznos eltöltését?
Az elmúlt években nem sok szabadidőm volt a hétköznapokban, de 

a jövőben meg szeretném tartani az egyensúlyt a munka és a pihenés 
között. Szabadidőmben sportolok, autózom, motorozom, kertészke-
dem, és még sorolhatnám… Sok dolog iránt érdeklődöm!

Milyennek látod városunk fejlődését?
Véleményem szerint kivételes és példamutató. Bízom benne, hogy 

a jövőben is folytatódni fog a fejlődés, illetve abban is, hogy minél 
több környező település tud Jászfényszaruhoz hasonló eredményeket 
produkálni!

A koronavírus elmúltával mit értékelsz át a mindennapokban az 
előző időszakhoz képest?

Még inkább értékelem az emberi szabadságot és lehetőségeket annak 
érdekében, hogy szabadidőmben azt tegyem, amihez adott pillanat-
ban kedvem van, és örömet okoz számomra. Szeretném a pillanatokat 
megélni, ezáltal minél több élményt szerezni!

Köszönöm a válaszaidat. Szentlőrinckáta itt van a szomszédban, bí-
zom benne, Jászfényszaru lesz családoddal együtt a végleges otthonod. 
Azt is gondolom, hogy a szülői példamutatás is hatott rád, és közéleti 
emberként az itt előkért is tenni fogsz.

Tóth Tibor · Fotó: Jáger Ádám

Fényszarui középiskolások, 2008
Mi történt velük azóta? „Hogy mért csak így:

Ne kérdezzétek;
Én így álmodom,
Én így érzek.”
(Reményik Sándor)

Nehéz szavakba foglalni az életem, 
elmesélni ki is vagyok, mi is vagyok, 
mit csinálok, s miért csinálom…

Sok évvel ezelőtt születtem bele 
ebbe a csodálatos, varázslatos világ-
ba, a Jászságba.

Ugyan szüleimet még apró ko-
romban másfelé sodorta az élet, 
de ide gyakorta visszajárva ez a vi-
dék megmaradt gyermekkorom 
kincsesládájának, amit felnőttként is 
kinyitok még néhanap, s jó hagyni, 
hogy a régvolt kalandok átmelegítsék 
újra a szívemet.

Itt vannak a gyökereim, a csodálatos pillanatok, amiket elraktározott 
az elmém, s amik akár a gejzír, időnként előtörnek, s csak jönnek, 
jönnek, tódulnak egyre, másra…

Az itt élt nagyszüleim, dédszüleim, s még számolhatatlanul sok ősöm 
emléke, és a szüleim történetei azok, amik lelkem örökre fogva tartják 
ezen a tájon.

Édes fogság ez, kellemes rabság, mert számtalan villanásnyi kép tölti 
meg minden porcikámat olyan erővel és tűzzel, amik azután a kezemet 
is vezetik a papíron.

…s, hogy mit is jelent nekem ez a vidék, Jászfényszaru?

Illatokat: A Tóni papimtól számolhatatlanul sokszor ajándékba ka-
pott apró kis parfümszappanokét, Ézsiás papim buja orgonabok-
rait, vagy féltett Othello szőlőjét, a tanyája melletti erdő avarját, 
a szalmakazlakat, a Zagyva vizét, a templomban a füstölőét vagy 
nagymamám kertjében a büszke kis jácintét.

Ízeket: Mariska nagymamámmal a szőlőlugasban készített keltett 
rétesét, a vajas pogácsáét, a felejthetetlen dobostortáét, az ünnepi 
kacsasültét, a lakodalmakkor elmaradhatatlan rostélyos kalácsét és 
grillázstortáét,Veronka nagymamám almalevesét vagy saját kezével 
köpült vajának ízét.

Színeket: A tavaszi búzamezők haragos zöldjét, az erdőben a gólyahír 
sárgáját, az apró kis ibolya liláját, az útszéli pipacsok pirosát, a gyü-
mölcsfák tavaszi virágszirmainak fehérjét, az érett, édes meggy és 
cseresznye bordóját, a tanyasi éjszaka feketéjét.

Hangokat: A madárcsicsergést, a kutyaugatást, jóanyám zongoráját, a 
jókedvű nótázást, a csendet, amiben jó volt elmerülni, a zsivajt, ami 
színesre festette mindig az életet.

A családot: Mesebeli ebédeket az Ézsiás-tanyán a körtefa alatt terítve, 
vagy a Győri háznál az ünnepi nagycsaládi összejöveteleket, amikor 
csak pakoltuk, pakoltuk az asztalokat, székeket, terítőket, egyiket 
a másik után, és számomra beláthatatlanul sok tányért, evőeszközt 
kellett elrendezni, mire leülhetett az egész család. A Pető család va-
csoráit, hol itt, hol ott, amikor még kisgyermekként elképedve bá-
multam, hogy ez a tengernyi ember mind-mind a rokonom. Az én 
rokonom! Nagycsaládi beszélgetések alkalmával repkedtek a nevek, 
Jáger, Langó, Rimóczi, Tanczikó, Sándor, Berze, Túsor, Czeglédi, 
Márkus, Cserháti, Bordás, Tamus, Zsámboki, Basa, Rusai, Haran-
gozó, Bakó, Kóródi …, s még számtalan - én pedig pici gyerekként 
szentül meg voltam győződve róla, hogy varázsigéket mormolhat-
nak az öregek…

„…messzeringó gyermekkorom világa.”

Csak így… (portfólio helyett)
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S most annyi év után a sors visszahozott ebbe a városba, ahol nem is 
kellenek szavak, a képeim beszélnek már helyettem. Elmondják, hogy 
milyen vagyok.

…mert ami egykor volt, álom lett, megpihent a kezemben az ecset, 
de nem veszett el, csak váratott magára egy kicsit, hogy még nagyobb 
erővel törjön szabad utat magának, s messzire repítsen engem.

Olyan vagyok én is, mint Karinthy novellájában, „A cirkusz”-ban a 
főhős, aki csupán csak hegedülni szeretett volna egy kicsit a publikum-
nak, majd megannyi viszontagság után kiállhatott végre a porondra.

Története végén szavai az enyémek is lehetnének:
„…lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen, 

régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.”
Abban, hogy eljutottam idáig, sokan és sokféleképpen támogattak.
Sándor Zsuzsa művésztanárnak köszönhetem, hogy észrevette a 

bennem rejlő lehetőségeket, bevezetett a képzőművészet rejtelmeibe.
Nagy B. István és Dévényi János festőművészek mellett főiskolai 

éveimben tapasztalhattam meg az önálló alkotás első örömeit. 
L-Gazdag Ágnes festőművész volt az, aki nem is olyan régen újra 

elindított utamon.

Kiállításaim:
· 2019 novemberében a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vár-

múzeumának Rondella Galériájában az „Esztergom” tárlatra bevá-
logatták munkáimat.

· 2019 decemberében a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vár-
múzeumának Rondella Galériájában nyíló, 2 hónapon át tartó „Ad-
venti Tárlat”-on több képemmel szerepeltem.

Tervezett, szervezés alatt lévő kiállítások:
Szentendre – P’Art (önálló kiállítás)
Jászberény – Hamza Múzeum és Jász Galéria (önálló kiállítás)
Elérhetőségeim:
E-mail: ezsias.gyongyike.art@gmail.com
web: http://ezsiasgyongyike-art.simplesite.com/
https://www.facebook.com/ezsias.gyongyike.ART/

*
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság több mint másfél évti-

zede szervez kiállításokat, évente egy-két alkalommal. Büszkeség szá-
munkra, ha egy-egy értékes anyagot és alkotóját bemutathatjuk. Ézsi-
ás Gyöngyike tárlatát fél éve érlelgetjük, s most jó szívvel ajánljuk a 
látogatók figyelmébe! Különösen színes egyéniség-látványvilág, forrón 
izzó vagy éppen andalítóan barnán-kéken hullámzó, zölden nyugtató, 
s nem ritkán a geometria vonalai között is megbújhatunk.

A tárlat megtekinthető a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
földszinti kiállítótermében az intézmény nyitvatartási ideje alatt 2020. 
augusztus 28-ig.

Közreadta: Kovács Béláné Pető Magdolna

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében a 2020/21-es 
színházi évadra a Budapesti Operettszínházba (VI. Nagymező utca 
17.) Operabarátok Bérletre jelentkezőket vár. Az előző évad bérletesei 
a jelentkezésnél elsőbbséget élveznek. 

Az előadások előre megadott időpontban hét közben 17 órakor kez-
dődik, így 15 órakor van az indulás Jászfényszaruról.

Az előadások:
2021. január 15. 17 óra Kálmán Imre: Marica grófnő operett
2021. február hóban 17 óra Grigori Frid: Anne Frank naplója egy-

felvonásos opera és Dubrovay László: A képfaragó egyfelvonásos tánc-
játék

2021. február 11. 17 óra Kacsóh Pongrác: János Vitéz daljáték
2021. március 10. 17 óra Lehár Ferenc: A mosoly országa operett
Az I. kategória 3-7. sor 10.200 Ft/db, a II. kategória 8-10. sor 

8200,- Ft/db a bérletek árát jelentkezéskor, legkésőbb július 15-ig kell 
megfizetni, az autóbusz költsége alkalmanként fizetendő. 

Jelentkezni Tóth Tibornál mobilon: +36-30-337-3336 vagy 06-57-
660-800, illetve tothtibor5193@gmail.hu  vagy febejfsz@gmail.com 
lehet július 15-ig.

Tóth Tibor

A tavalyi állag- és állo-
mánymegóvási munkákat 
foly tatva a fagyosszentek 
után a Kiss József Helytör-
téneti Gyűjtemény kamrája 
földjét Ördögné Czeglédi 
Marika és menye, Ördögné 
Balla Margit – az utánpótlás 
unokák sertepertélése mel-
lett – önkéntes munkával ta-
pasztották és mázolták, hogy 
helyet adhasson egy új kon-
cepcióval berendezett „látványraktárnak”. Dr. Farkas Kristóf Vince 
történész segédként igyekezett elsajátítani ezen ősi szakértelem fogá-
sait, amelyet valaha minden parasztasszony gyakorolt a saját portáján.

A hátsó szobában pedig Kristóf segítségével a meglévő anyagainkból 
válogatva A guzsalytól a varrógépig címmel egy új, tematikus időszaki 
kiállítás készül. Továbbra is várjuk a helyi néprajzi, helytörténeti ér-
tékeket, tárgyakat, viseleteket, adományokat. Azon dolgozunk, hogy 
azokat mind szakszerűbben és esztétikusabban mutathassuk be az utá-
nunk jövő nemzedéknek. Ennek érdekében most olyan szakembert 
keresünk, aki fel tudná vetni a szövőszékünket. Kérjük, aki ismer 
ilyen mestert, jelezze nekünk! Közös érdekünk városunk ősi kultúrá-
jának megismerése, megismer-
tetése.

Reméljük, hogy a nyáron 
szak mailag is megújuló tájház 
egyre több látogatót vonz majd, 
amely tovább erősítheti az itt la-
kók lokálpatriotizmusát is.

Szöveg: Katinka
Fotó: Róbel Gábor

Operettszínházi bérlet

Régi mesterségek
a ma szolgálatában

2 hetes INGYENES ALAP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
képzés indul Jászfényszarun a művelődési házban

2020. 08. 03.-tól 08. 14-ig hétköznapokon 15.00 órától.

A képzés (ami a GINOP-6.1.2-15-2015 projekt kere-
tein belül valósul meg) végén MINDENKI TABLETET 
KAP AJÁNDÉKBA! Zárásként a résztvevők államilag 
elismert TANÚSÍTVÁNYT kapnak a sikeresen elvégzett 
tanfolyamról. Érdeklődni és jelentkezni a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban (Szent István út 1.) 
személyesen lehet.

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Életkor: 16–65 év között
Létszám: maximum 15 fő
Képzés időtartama: 70 óra
Önerő: TELJESEN INGYENES
Iskolai végzettség: Nincs kikötés
Kizáró körülmény: Nem vehet részt a képzésen az 

a személy, aki középiskolában, felősoktatási intézmény-
ben nappali tagozatos tanuló ás államilag finanszírozott 
képzésre jár. Költségtérítéses közép- és felsőoktatás-
ban tanulók részt vehetnek a képzésen.

Nem vehet részt a képzésen az a személy, aki jelen 
képzéssel egy időben részt vesz egy másik hazai és/
vagy európai uniós forrásból támogatott informatikai 
képzésen. A képzés indulása a résztvevők létszámától 
és a projekt elfogadásától függ!

ENDOMA HUNGARY KFT
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 60. · adószám: 22684484-2-03

Felnőttképzési engedélyszám:
E001538/2016/D003 · E001538/2016/D004
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KÉPEK A TÉRKÉPRŐL
ÉLETTÉR-KÉP 2020 címmel hirdetett természetfotó 

és gyermekrajz pályázatot a jászfényszarusi Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság, a jászsági óvodás, általá-
nos és középiskolás korú gyermekek számára. A 75 pá-
lyamű Bekecs, Hatvan, Jászágó, Jászfényszaru, Puszta-
monostor oktatási intézményeiből érkezett. A beérkező 
pályamunkák elbírálása június elejéig zajlott le, június 
15-én eredményt hirdettek a szervezők. A kiállítás – bár 
a Szent Erzsébet Közösségi Házba tervezték, tekintet-
tel a rendkívüli helyzetre, virtuálisan rendezték meg 
– a Bedekovich Galéria Facebook-csoportban tekint-
hető meg.

A PROGRAM AKTUALITÁSA
160 – 40 – 200 éves évforduló, a Bedekovich-emlékév rendezvény-

sorozata. A népfőiskola névadója idősebb komori Bedekovich Lőrinc 
(1751–1823) mintegy negyven esztendőn át, 1779 és 1819 között dolgo-
zott a Jászkun Kerület főmérnökeként. A hivatalra elsősorban báró Orczy 
Lőrinc (főispán, tábornok és költő) javasolta, személyében ugyanakkor a 
kor egyik legkiválóbb szakemberét alkalmazta a Hármas Kerület. Nevé-
hez számos, mind szakmai, mind esztétikai értelemben véve kiváló tér-
kép, épületterv, ill. településrendezési és vízszabályozási terv is fűződik. 
Megmaradt munkáiban számtalan olyan földrajzi egységet, folyót, utat, 
hidat, építményeket jelölt meg, melyek egyéb térképeken nem, legfeljebb 
jegyzőkönyvekben és más írásos forrásokban fordulnak elő, ezért e kézira-
tos térképek pótolhatatlan segítséget nyújtanak a Kerületek történetének 
kutatásához, emellett pedig a laikusok, érdeklődők számára is számtalan 
érdekességgel, esztétikai élménnyel szolgálnak.

A pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolat-
ban kellett lennie a saját épített kulturális örökségünkkel, környeze-
tünkkel, különös tekintettel már a Bedekovich-térképeken is látható 
építményekre, mint pl. hidak, utak, kőképek, templomok, házak, 
utcák, malmok. A pályázat célja a szűkebb környezet, lakóhely és a 
Jászság meglévő épített értékeinek felkutatása, bemutatása, hogy 
népszerűsítse és elősegítse a kulturális örökség, elsősorban az épített 
örökség megőrzését, megóvását. Felhívja a figyelmet annak társadalmi, 
gazdasági jelentőségére – a múltból ránk maradt emlékekkel dolgunk 
van, értéket képviselnek, egyben felelősséget is adnak.

ÉRTÉKELÉS, DÍJÁTADÁS
A fotópályázatok közül mindent vitt az első helyezett, Lengyel Áron 

(Jászfényszaru) „Pallódeszkák” fekete-fehér fotója (színével utal a 
múltra, a fókuszpont a kép aranymetszésében van) és a híd kollekció-
ja. Alkotásaival elnyerte a Duflex Fotográfiai Stúdió, Jászfényszaru az 
Oktatásért Alapítvány és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
különdíjait. A második helyezett Mészáros Réka (Jászfényszaru) „Ha-
tárvonal” című fotója, amely egy igen hangsúlyos, a tekintetet vonzó 
alkotása a kiállításnak. A harmadik helyezett Horváth Viktor (Jász-
fényszaru) „Víztükör” fotója, amelyen megkapó a sötét-világos kont-
raszt, aranymetszés tudatos használata. Mind a három fiatal nagyon jó 
érzékkel választott témát, több fotóval is pályáztak.

A gyermekrajz pályázat általános iskolás első helyezettje Bója-
Kovács Kincső (Jászfényszaru) „100 éve emlékezünk” rajzával. A 
jászfényszarusi Trianon emlékmű és az óriás térbetűkből alkotott tele-
pülés neve, a kép élénk kék-zöld színei rögtön magára vonják a néző 
figyelmét. A technika, a több lehetőséget magába rejtő pasztellkréta 
alkalmazása kiemelkedő. A második helyezett Hangya Fatime Fru-
zsina (Jászfényszaru) „A hitek otthona” alkotásánál a kompozíció, a 
harmadik helyezett Vágó Fanni (Jászágó) „Jászágói templom” a kép 
témaválasztása került elismerésre.

A „kisképzős” alsó tagozatos korcsoport díjazottjai: Ács Veronika 
(Jászfényszaru) „Szent Család-szobor” alkotásával első helyezett. Tóth 
Dorottya (Jászfényszaru) „A templom” második és Bohoni Ádám 
(Jászfényszaru) „Szent Család-szobor” pályaművel harmadik helyezést 
kapott.

Az óvodások első helyezettje Juhász János (Bekecs) „Zádor híd” 
című kék-sárga komplementer kontraszt esztétikailag kellemes mű-
vészi alkotás pasztellel készült. A szemet magával ragadó (egyben 

pihentető) alkotás értékét az adja, hogy a pályázati ki-
írásnak megfelelően kulturális örökségünket, id. komori 
Bedekovich Lőrinc tervei alapján épített (1806–1809) 
eredetileg kilenclyukú Zádor hidat ábrázolja. Karcag ha-
tárában ma már műemléknek számító híd négy boltozatát 
árvíz rombolta le, így ötlyukú hidat láthatunk manapság. 
Második helyezett Réz Anna „Szent család” részletes, a 
lapot kitöltő rajzával. Harmadik helyen Sebik Gergő Do-
minik „Jászfényszaru temploma” alkotásával, aki egyéb-
ként másik pályaművet is készített.

KÜLÖNDÍJAZOTTAK
Különdíjakat az alábbi intézmények,
szervezetek ajánlottak fel:

Jászfényszaru Város Önkormányzata:
· Bója Kovács Kincső (Jászfényszaru): 100 éve emlékezünk
 Felkészítők: Kerekné Mihalik Judit, Szpisják Pál
· Fózer Laura: Szent Család-szobor, templom és a szökőkút 

(Jászfényszaru Óvoda)
 Felkészítők: Szakaliné Hesz Katalin, Klippánné Jáger Melinda

Duflex fotográfiai stúDió:
· Lengyel Áron (Jászfényszaru): Pallódeszkák, híd kollekció
 Felkészítő: Glonczi Rudolf
· Kocsis Réka (Pusztamonostor): Pusztamonostori hős,
 Szentek a templomkertben
 Felkészítő: Lukácsiné Magetti Erzsébet

Penczner Pál kÖzhasznú alaPítVány:
· Csollák Liza (Jászfényszaru) Szökőkút és a teknősbéka
 Felkészítők: Szakaliné Hesz Katalin, Klippánné Jáger Melinda

Jászfényszaru az oktatásért alaPítVány:
· Lengyel Áron (Jászfényszaru): Pallódeszkák, híd kollekció
 Felkészítő: Glonczi Rudolf
· Bója-Kovács Kincső (Jászfényszaru): 100 éve emlékezünk
 Felkészítők: Kerekné Mihalik Judit, Szpisják Pál

Petőfi sánDor műVelőDési ház és kÖnyVtár:
· Lengyel Áron (Jászfényszaru): Pallódeszkák, természeti képei 

és közösségi munkája
 Felkészítő: Glonczi Rudolf
· Ács Veronika (Jászfényszaru): Szent Család-szobor
 Felkészítő: Kerekné Mihalik Judit

A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója kiadványokat 
ajánlott fel a díjazásokhoz.

Köszönjük a felkészítők közreműködését és a különdíjak felajánlá-
sát! A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a díjazottakon kívül 
minden nevező diák részére egy-egy ajándékcsomagot, emléklapot 
juttatott el az intézményekbe. Az emléklap – a népfőiskola névadójá-
hoz hűen – id. Bedekovich Lőrinc „A Jászság képe” (1817)* kéziratos 
térképének felhasználásával készült.

* Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei levéltára
A Jászság áttekintő és vízrajzi térképe részletes szín- és jelmagyarázattal. 

A folyókat és a vízállásos, mocsaras területeket ábrázolja. Feltünteti a Jász-
ság úthálózatát, a jászsági, továbbá a határos Heves-Külső-Szolnok és Pest 
megyei részek településeit templomaik jelölésével. Ábrázolja a Jászsághoz 
tartozó karai, kocséri és kisszállási pusztabirtokokat is. A szelvény díszesen 
illusztrált jobb alsó sarkában puttó alakja látható, kezében a térkép felira-
tával, alatta a léptéket mérföldekkel jelző beosztással.

A digitálisan készített fotók, a szkennelt rajzok a Népfőiskolai Tár-
saság Bedekovich Galéria Facebook-csoport felületre kerültek feltöl-
tésre. A zsűrizés, a különdíjasok válogatása a digitális zárt csoportban 
történt, majd az eredményhirdetést követően a galéria nyitottá, min-
denki számára elérhetővé vált.
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A ZSŰRI FELKÉRT TAGJAI
Farkas Edit, a Hamza Gyűj-

temény és Jász Galéria igaz-
gatója, a zsűri elnöke. Danis 
János EFIAP/p fotóművész 
(Nemzetközi Fotóművészeti 
Szövetség EFIAP minősítés), a 
Duflex Fotográfiai Stúdió elnö-
ke. Pető István AFIAP fotómű-
vész (Artist of FIAP, a szövetség 
művésze), a Duflex Fotográfiai 
Stúdió és a népfőiskolai társaság 
tagja. Kaszainé Ocskó Györ-
gyi, a népfőiskolai társaság tit-
kára, Berényi Ferencné, a nép-
főiskolai társaság elnökségi tagja, 
Kovács Béla, a népfőiskolai tár-
saság felnőttképzési munkatársa, 
Kovács Béláné Pető Magdolna, a népfőiskolai társaság elnöke voltak. 
A Galéria zárt Facebook-csoportjában az értékelésre meghívást kaptak 
a különdíjakat felajánló intézmények, szervezetek képviselői is. Köszö-
nettel tartozunk a bírálók közreműködéséért s a felajánlott díjakért.

Kovács Béláné Pető Magdolna
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetősége nevében

Távoktatás keretén belül a trianoni 
béke történetével ismerkedtek a gye-
rekek, majd az emlékműnél emlékez-
tünk a békekötés 100. évfordulóján.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Jászfényszaru

Szöveg: Dávid Ildikó
Fotó: Glonczi Rudolf

Horváth Viktor: Víztükör

Dósa Kira: Az úr háza Ács Veronika: Szentháromság szobor

Hangya Fatime Fruzsina: A hitek otthona

Tóth Dorottya: A templom
Mészáros Réka: Határvonal

Lengyel Áron: Híd
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NÉPFŐISKOLAI HÍREK
A korábban meghirdetett, az első és második negyedévre terve-

zett népfőiskolai programok megvalósítása – kiállítások, díjazá-
sok, műhelymunkák – tekintettel a kialakult helyzetre, módosul. 
A felhívásokra érkezett alkotások, pályaművek virtuális kiállítá-
sok keretében kerülnek bemutatásra. Kérjük kedves olvasóinkat, 
kísérjék figyelemmel a közösségi médián közzétett híreinket.

BEDEKOVICH TÁRLATOK
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság több mint másfél évti-

zede szervez kiállításokat, évente egy-két alkalommal. Ézsiás Gyön-
gyike tárlatát fél éve érlelgetjük, s most jó szívvel ajánljuk a látogatók 
figyelmébe! A „Csak így …” című kiállítás megtekinthető a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti kiállítótermében az in-
tézmény nyitvatartási ideje alatt 2020. augusztus 28-ig.

A Bedekovich-emlékévhez kötődően a népfőiskolai társaság gyer-
mekrajz- és fotópályázatot hirdetett ÉLETTÉR-KÉP 2020 címen. A 
felhívás megjelent a decemberi lapszámban, olvasható a népfőiskola 
honlapján – www.bedekovich.hu .

A beérkezett pályaművek online értékelésre kerültek. Az alkotá-
sokról, a díjazásról a népfőiskolai társaság közösségi oldalán és a 
Bedekovich Galéria Facebook-csoportban – virtuális kiállításon – tá-
jékozódhatnak az érdeklődők.

A Gyökereink kiállítási anyag válogatása 15 év után ismét megte-
kinthető a Szent Erzsébet Közösségi Házban, Jászfényszarun. A tárlat 
képeiből válogatva virtuális kiállítás keretében is megemlékezünk a 
„Gyökereink – Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió szemével” 
című könyvbemutatóról és a fotókiállításról. Az eseményre 2004. no-
vember 19-én került sor.

A Madárlesen a Jászságban című fotókiállítás időpontjainak újra-
tervezése, Kunhegyes, Kecskemét, Nagyvárad helyszínek egyeztetése 
folyamatban van, addig is néhány képpel, tárlatkísérő szöveggel kerül 
bemutatásra.

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc munkásságát virtuális kiállí-
tás keretében is bemutatjuk a népfőiskola közösségi oldalán.

RÉGIMÓDI TÖRTÉNET – családtörténeti anyagok bemutatása. 
A Jászfényszaruhoz kötődő régi fényképeket s annak történetét, amely 
egy-egy eseményt megörökítve a családról, a közösségről szól – jelen-
leg digitalizáljuk. Célunk a településtörténeti gyűjtemény gazdagí-
tása egy családtörténeti kiállítással. A kiállítás várható időpontjáról, 
helyszínéről a későbbiekben értesítjük az érdeklődőket.

MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
A Magyar Népfőiskolai Társaság programjai újratervezésre kerül-

nek. Az elnökség szeretne folyamatosan kapcsolatot tartani az MNT 
tagszervezeteivel: email-ben jelentkeznek az elnökség és a Tanácsadó 
Testület tagjai, hetente küldenek levelet a tagság számára, amelyeket 
folyamatosan közzé teszünk a Bedekovich Népfőiskola Facebook-
oldalán. Kérjük, kísérjék figyelemmel.

A járvány egyelőre visszavonult – bízzunk benne, hogy tartósan, s 
hogy megtanultuk a védekezést ellene. Meggyőződésünk, hogy a ka-
ranténból kilépve azzal tudjuk legjobban helyre billenteni magunkat, 
ha a múltat többször átgondolva – hiszen talán erre bőségesen volt idő, 
lehetőség – tervekkel és elhatározásokkal indítjuk a kiszabadulásunkat, 
a magánéletben és a közéletben egyaránt. Ennek tudatában fogalmazta 
meg Mihályfi Márta az MNT tagságának szóló sorozatlevél utolsó kül-
deményét, s adta közre a Diófák alatti beszélgetés végleges programját, 
amely tisztelgés Szigeti János emlékének, s melynek a mindszentkállai 
ház (volt otthona) ad helyet.

„Ez nem a közönyösség ideje…” kerekasztal beszélgetés Ferenc pápa 
áprilisi gondolatairól. A beszélgetés résztvevői: Beer Miklós ny. püs-
pök (Váci Egyházmegye), Farkas Éva, egyetemi docens (Szegedi Tudo-
mányegyetem), Gáncs Péter ny. püspök (Magyarországi Evangélikus 
Egyház), Koncz Gábor egyetemi magántanár (TIT Stúdió Egyesület), 
Németh Balázs egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), Striker 
Sándor művelődéskutató, filozófus, dr. Soltész Anikó felnőttképzési 
kutató. A beszélgetést moderálja: Bardócz-Tódor András, az MNT 
elnöke.

MŰHELYMUNKÁK
Az Értékőrzők Műhelye virtuális téren: További javaslat előkészíté-

sén dolgozunk a megyei értéktárba történő felvételéhez.

Több hónapos gyűjtőmunkát követően JÁSZFÉNYSZARU TÖR-
TÉNELMI ARCKÉPCSARNOKA címmel egy bemutató sorozat 
előkészítése folyamatban.

ÖSSZEFOGÁS A ZAGYVÁN INNEN ÉS A GALGÁN TÚL
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nem először szólítja meg 

a közösségeket, hívja együttműködésre a mikrotérség oktatási intéz-
ményeit. Pályázatot adott be 2012. november 30-án „Hagyomány és 
kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturá-
lis kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében ” 
címmel a TÁMOP-3.2.13-12/1 sz. konstrukcióra. A pályázat eredmé-
nyességéről 2013. október 3-án kaptunk értesítést. A nyertes pályázat 
azonosító száma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499, a támogatási idő-
szaka: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között volt.

A program keretében nyolc köznevelési intézmény – Boldog, Jászá-
gó, Jászfényszaru, Pusztamonostor – óvodái és általános iskolái szá-
mára biztosítunk tanórán kívüli tevékenységeket: heti szakkör, havi 
szakkör, versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek és tehetség-
gondozás formájában.

A projekt fenntarthatóságát 5 éven át kell biztosítanunk. Így ebben 
az évben is elkészítjük a fenntartói jelentést. Az 5. számú záró projekt 
fenntartási jelentésbe, beszámolóba azok a nem formális tevékeny-
ségek (versenyek, vetélkedők, témanapok, témahetek) kerülnek be, 
amelyek 2019. 07. 04. – 2020. 07. 03. között valósultak meg – ennek 
összeállításában kértük a nyolc intézmény segítő közreműködését.

KÖZÖSSÉGI OLDALAINK
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Facebook közösségi ol-

dalán folyamatosan láthatóak a népfőiskolai események. Az aktuális 
információkat feltöltjük a „Bedekovich Galéria” és „Korhatártalan 
Akadémia – Iker2 Jászfényszaru” csoportokba. A „Heted hét határon … 
nyári tábor” „Manóműhely Jászfényszaru” Facebook-csoport munkájá-
hoz a felületre továbbra is feltöltjük a gyermekes családoknak javasolt 
ötleteket. Mindezeket az előző évi projekttevékenységek folytatásaként 
is tesszük. A népfőiskolai és magán közösségi oldalakon megosztjuk 
mindazt az ismeretet, tudást, amelyhez mi is hozzájutottunk – s ezért 
is tettük nyitottá a Korhatártalan Akadémia Facebook-csoportunkat 
– kérjük, hasznosítsák, adják tovább ismerőseiknek, köszönjük, hogy 
figyelemmel kísérik, kedveléssel, megosztással népszerűsítik oldalainkat. 
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság köszönettel kéri minden 
tagját, hogy az aktuális elérhetőségeit (levélcím, telefon, e-mail) szíves-
kedjen eljuttatni az info@bedekovich.hu címre, sms vagy a közösségi 
média messenger üzenetén (aktív Facebook-oldalak: Korhatártalan 
Akadémia; Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság; Kovács Béláné 
Pető Magdolna). A címlista frissítése az éves közgyűlés „virtuális meg-
tartása” miatt vált aktuálissá. Kovács Béla

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

2020. 05. 29-én Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
szervezésében befejeződött a távoktatás azoknak a gyermeknek a részé-
re, akik igénybe vették a felzárkóztatást. Az önkormányzat a legszor-
galmasabb tanulót megjutalmazta. A kisebbségi önkormányzat ezúton 
köszöni meg a támogatást minden támogatónak!

Szöveg: Dávid Ildikó · Kép: Lengyel Áron
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Mi újság a házunk táján?
Már nagyon vártuk a személyes találkozás lehetőségét a hosszú el-

zártság után, s mivel még zárt térben nem jöhettünk össze, egy talál-
kozót beszéltünk meg a klubtagokkal a parkban. Nagyon kellemes a 
művelődési ház előtti szépen gondozott, árnyas terület.

Szinte ki sem fogytunk a szóból, annyira igyekeztünk egymással 
megosztani az eltelt hónapok eseményeit, tanulságait, félelmeit. Sze-
rencsére mindannyian épségben megúsztuk a vírusos időszakot.

Még több gondot fordítottunk közvetlen környezetünk szépítgetésé-
re, kertjeink gondozására.

Az időjárás, a szeszélyes április eléggé megnehezítette a munkánkat, 
forró nappalok, mínuszos, fagyos éjszakák, sivatagi porfelhők. A nö-
vények is szenvedtek. Kitartó munkával, odafigyeléssel és persze türe-
lemmel úrrá lettünk a nehéz heteken.

A szép kertekről készült fotók önmagukért beszélnek. Minden meg-
található bennük: kis gyógynövény, fűszernövény, évelők, egynyáriak, 
zöldségfélék és sok-sok virág, örökzöldek.

A fotók mellett híres kerttervezők, tudósok, írók vallomásai olvas-
hatók. Mi sem tudtuk volna szebben megfogalmazni. A kert segített 
nekünk átvészelni a nehéz heteket. Minden nap hozott valami megle-
petést, egy bimbót, egy új levelet, egy csigát, amint éppen falatozza a 
frissen ültetett palántát, egy vakondot, aki rodeópályának tekintette a 
kertünket, de hozott madarakat is, akik óramű pontossággal fél 5-kor 
már ébresztőt zengedeztek.

Álljon itt az első idézet Gertrude Jekyll neves kerttervező, művész, 
író tollából, aki több mint 400 kertet hozott létre az Egyesült Király-
ságban a XIX-XX. század fordulóján: „A kert nagy tanár. Türelemre 
és gondos odafigyelésre tanít; tanítja a munkát és a takarékosságot; de 
mindenekelőtt megtanít a tökéletes bizalomra.”

A második idézet egy kiváló etológus, kutató, Széchenyi-díjas tu-
dóstól származik, akit sokan szeretnek és ismernek, ő Csányi Vilmos, 
akinél precízebben nem lehetne megfogalmazni, mit jelent a kert.

„Kicsit olyan a kert, mint a szép zene, amelyet a Nap, ez az égi karmes-
ter vezényel. Tavasszal int, kibújnak a korai hagymások levelei és kelyhei, 
a színek szimfóniájának első taktusai, aztán következnek a zöld akkor-
dok, az ezerféle különös levél a zöld minden árnyalatában, illeszkedve az 
örökzöldek tartós, mély tónusaihoz.

Aztán ahogyan az idő múlik, a Nap egy-egy intésére felszikráznak a 
bokrok, nyílnak a virágok: fehérek, sárgák, kékek, lilák. Bomlanak a szép 
rózsák illatos szirmai. Nyáron formálódnak a gyümölcsök, ősszel roskad-
nak a fák, a bokrok a gazdag terméstől.”

És végül Allan Armitage, a világszerte ismert kertészeti író és kuta-
tó fogalmazta meg nagyon szépen, hogy a kert állandó körforgásával, 
meglepetéseivel nem engedi meg számunkra az öregedést.

„A kert egyszerűen nem engedi, hogy lelkileg öreg légy, hisz túl sok re-
mény és álom van még, ami nem valósult meg.”

Nagyné Kiss Mária klubvezető

Fotók: Nagy Ildikó (2), Nagyné Kiss Mária, Czeglédi Gabriella (2), Czeglédi Lászlóné
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Az alkoholfogyasztás káros hatásai serdülő- és felnőttkorban

Hogyan szórakozzanak biztonságosan gyermekeink?

Beszéljünk gyermekeinkkel már egész kicsi korban az alkohol ve-
szélyeiről, még azelőtt, hogy kipróbálnák azt. A gyermekkor a felfe-
dezésről és a tanulásról szól, biztassuk őket arra, hogy kérdezzenek, 
érdeklődjenek, és beszélgessünk velük „kényes” témákról is. Az al-
koholfogyasztás is e témák egyike. A megfelelő és őszinte beszélgetés 
megalapozza a bizalmat, így gyermekünk a későbbiekben is hozzánk 
fog fordulni kérdéseivel, problémáival.

Életünk egy fontos fordulópontja a serdülőkor, hiszen ekkor egész 
életünkre kiható fizikai és érzelmi változások sorozata zajlik le ben-
nünk, és sokan ekkor próbálják ki az alkoholt is. A felmérések szerint 
a fiatalok 80 %-a már középiskolás évei alatt kipróbálta az alkoholt. 
Tehát az alkoholfogyasztás fiatalok körében igen gyakori jelenség, de 
nem biztonságos, ezért nem megengedhető. Egy serdülő fiatal semmi-
lyen mennyiségben ne fogyasszon alkoholt!

Fontos megismernünk a fiatalok rizikócsoportjait, mert káros 
egészségmagatartásuk egész későbbi felnőtt életükre negatív ha-
tással lesz. Az alkoholfogyasztás mértéke még felnőtt embereknél is 
problémát jelent, mert lehet, hogy kis mennyiségben oldja a feszült-
séget, szorongást, de aki ilyen céllal fogyaszt, annak kis mennyiség 
nem elegendő. A lelki terhek könnyítésének helyes módja a rendszeres 
sport, egészséges táplálkozás, kreatív hobby, családdal, barátokkal való 
kirándulás stb.

Miért kezdenek inni a fiatalok?
A szorongóbb, az élet stresszeivel nehezebben megküzdő fiatalok ve-

szélyeztetettebbek. Úgy érzik, hogy alkoholt fogyasztva könnyebben 
alakítanak ki kapcsolatokat kortársaikkal, a beilleszkedési nehézségeik 
enyhülését érzik. Számukra ez a szülőktől való függetlenedés, az önál-
lósodás jelképe is egyben. Ez azonban csak illúzió! Más káros szenve-
délyekhez hasonlóan (pl. dohányzás) a szeszesital fogyasztás kialakulá-
sa is a serdülőkorban kezdődik.

Körülbelül négyszeres eséllyel lesz valaki felnőttkorban alkohol-
beteg, aki már serdülőkorában is nagy mennyiségben fogyasztott 
alkoholt. Serdülőkorban a kortársak szerepe kiemelkedő, de a felnőt-
tek és a média hatása is szerepet játszik az alkoholfogyasztás növeke-
désében.

Kutatások szerint az alkoholbetegség egy komplex betegség, mert 
kialakulásában szerepet játszhatnak genetikai és környezeti hatások 
egyaránt. Az adatok azt mutatják, hogy hazánkban is igen magas a 
serdülőkori alkoholfogyasztás, ezért a fejlett országokéhoz hasonlóan 
Magyarországon is nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzés hatékony-
ságára, mely az iskolai egészségmegőrző programok gyakoriságának 
növelésével is megvalósítható.

Melyek az alkoholfogyasztás káros hatásai?
Rövid távú hatásai: rossz lehelet, zavart látás és hallás, a koordiná-

ciós képességek zavara, megváltozott felfogóképesség és érzelmi meg-
nyilvánulások, másnaposság, csökkent ítélőképesség (mely könnyen 
felelőtlen szexuális viselkedést, drogabúzust és halálos baleseteket is 
okozhat).

Hosszú távú hatásai: csökkent étvágy, gyomorbetegségek, súlyos 
vitaminhiány, szív- és idegrendszeri problémák, túladagolás veszélye, 
impotencia, májcirrózis, rák.

Mi jelezhet bajt?
Kamaszkorban általános jelenség a helytelen viselkedés és a hangula-

ti ingadozások megléte, hiszen ez a korszak a fizikai, mentális, érzelmi 
és szellemi változásokról szól.

A következők azonban figyelmeztető jelek lehetnek: alkoholszag, 
fogyó otthoni alkoholkészlet, hirtelen viselkedési- és hangulati válto-
zások, érdektelenség az eddigi elfoglaltságok iránt, romló iskolai telje-
sítmény, titkolózás, depresszió, megbízhatatlan baráti társaság.

Mi lehet a megoldás?
Tanítsuk meg gyermekeinket kilépni a veszélyt hordozó helyzetekből 

(pl. soha nem ülünk ittas sofőr mellé!), és nemet mondani az alko-
holra!

Javasolt a szülőknek még idejében felállítani egy szabályrendszert, 
amihez ragaszkodniuk kell (pl. meddig lehet a gyerek távol otthonról, 
mikor és hányszor kell jelentkeznie, ha potenciálisan veszélyes helyre 
megy). A serdülőnek meg kell tanulnia felelősségteljesen viselkedni. 
A szabadabb mozgástér nagyobb felelősséggel jár, ez egyben alkalom 
a gyakorlásra is. Fontos azonban tudatosítanunk, hogy ne vigyük túl-
zásba kamasz gyermekünk korlátozását (ha nem ad rá okot), mert ez 
is potenciális veszélyforrás a tiltott dolgok kipróbálására!

Közös felelősségünk, hogy lelkileg kiegyensúlyozott, egészséges ön-
értékelésű felnőtt nemzedéket neveljünk fel!

A koronavírus miatti vészhelyzet ideje alatt kérdés és probléma 
esetén a következő elérhetőségeken vehetik fel velünk a kapcsolatot: 
E-mail: jaszsagiszsz13@gmail.com, tel.: 0630/164-2313, 0630/164-
2311, 0630/185-0599. Kérjük, csak krízis esetén keressenek szemé-
lyesen, hétfőtől péntekig 8-12 óra között az alábbi címen: 5130 Jász-
apáti, Kossuth u. 27.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Bergmann Kincső intézményvezető
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Itt a jó idő, közeleg a nyár, egyre inkább vágyakoznak a fiatalok a 
szórakozás, bulizás, barátok társasága után.

A koronavírus miatt megváltozott helyzet miatt a szabadidő kelle-
mes eltöltésének megszervezése még nehézkesebbé vált. Jelen hely-
zetben elengedhetetlen a higiénia betartása, egymástól kellő távolság 
megtartása, és ami a legfontosabb, az ölelkezést és puszit ki kell iktatni 
az üdvözlési formák repertoárjából. A fent említett előírások a kiala-
kult veszélyhelyzetre vonatkoznak, viszont vannak szabályok, amiket 
betartva, normál esetben is kisebb eséllyel kerülhetnek bajba a bulizó, 
fesztiválozó gyermekeink. Most párat felsorolnék ezekből a betartandó 
óvintézkedésekből.

• Olyan társasággal menjenek szórakozni, akiket ismernek, akikben 
megbíznak, akikre vészhelyzetben is számíthatnak! Az sem hát-
rány, ha a szülők ismerik egymást, így könnyebben lehet a bajba 
jutott fiatal hozzátartozóit elérni.

• A szülő tudjon róla, hogy gyermeke hová és kikkel megy bulizni, 
legyen egy körülbelüli időpont, amire a gyermeknek haza kell ér-
keznie! 

• Ne vigyenek magukkal a szükségesnél nagyobb értéket, drága tele-
font, pénztárcát, illetve ne használják azokat feltűnően!

• Fontos, hogy a nagykorúak sem, vagy csak mértékkel, felelősség-
gel fogyasszanak alkoholt!

• Kiskorú részére semmilyen esetben ne vásároljon alkoholt, aki 
már betöltötte 18. életévét!

• Az elfogyasztani kívánt italt csakis bontatlanul vagy előttük kinyi-
tott palackból fogadják el! 

• Az asztalon őrizetlenül hagyott poharukból a későbbiek folyamán 
már ne igyanak! Sajnos egyre többször hallunk olyan esetről, hogy 
a fiatal poharába ismeretlen eredetű és összetételű tudatmódosító 
anyagot kevertek. Ez akár halálhoz is vezethet, de mindenképp 
minimum kontrollvesztéssel járhat, aminek beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek.

• Az együtt érkező társaság lehetőleg együtt induljon haza, kerüljék 
a kihalt, sötét utcákat, ne hagyják illuminált vagy depressziós álla-
potban lévő társukat egyedül hazamenni!

Amennyiben mégis bajba kerülnének, kérjenek segítséget a 112-
es telefonszámon, vagy értesítsék hozzátartozóikat!

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Fehérné Rácz Anikó
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Utcaneveink nyomában (13. rész)
Dobó István út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalál-

ható: E3–F3–F2)
Az utca 1979-ben került kialakításra a mai Ár-

pád és Mező utca vége között. 1981-ben pedig a 
Mező úttól egészen az üzemanyagtöltő állomá-
sig bővítették. 1979-ben Dobi Istvánról (1898–
1968) nevezték el. Dobi István kisgazda politikus-
ból lett kommunista politikus.

A rendszerváltás előtt kisebb kultuszát alakítot-
ták ki. 1991-ben felmerült, hogy az utca nevét változtassák Rónára. Ez 
a terv nagyon ötletes volt, hiszen az utca mögött már valóban a többé-
kevésbé sík szántók kezdődnek. Az út a mai nevét 1992-ben kapta, 
amikor is a nevében csak egy betűt cseréltek, de ez mégis micsoda vál-
tozás! Dobó István (1502–1572) ugyanis a magyar történelem egyik 
legismertebb és legnagyszerűbb személyisége. Gárdonyi Géza Egri 
csillagok című műve nyomán vált nemzedékek példaképévé. Ruszkai 
Dobó István régi felvidéki birtokos nemesi család sarja. 1548-tól az 
egri vár egyik várnagya lett, és a várat jelentősen erősítette. 1551-ben 
egy korábban elkövetett garázdasága miatt a király fő- és jószágvesztés-
re ítélte, de Dobónak sikerült egy évre ezt felfüggesztetnie. 1552-ben 
az egri várat is megtámadta a török hódító sereg.

Míg a várvédők 2000-en, addig a törökök legalább 40.000-en vol-
tak. Többek között Dobó István hősies helytállása miatt is sikerült az 
egri várat megtartani. Helytállása után a magyar királytól bárói ran-
got és erdélyi vajda címet nyert el. Bár Dobóra mint hősre tekintünk, 
mégis a korban hírhedt volt kapzsiságáról. Ez utóbbit támasztja alá, 
hogy a kor egyik legnagyobb birtokosává vált.

1569-ben viszont még az egri ostrom előtti erőszakoskodása mi-
att bebörtönözték, ahonnan csak 1572-ben szabadult, de még ez 
évben a szerednyei várában meghalt. Az egri hőst családi birtokán, 
Dobóruszkán temették el. Az anatómiai vizsgálatokból kiderült, hogy 
Dobó István megjelenésében is daliás termetű volt.

Magassága 178-182 cm lehetett, csontozata erős volt, és köszvény-
ben is szenvedett.

Dobó Katalin út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalál-
ható: E3–E2 között)

A mai utca területe korábban a Vásártérhez tartozott. Az utca 1946-
ban jött létre, és ekkor nevezték el Dobó Katalinról – Dobó István 
„leányáról”. Az elnevezés viszont téves, hiszen Dobó Katalin valójában 
nem is létezett, ezért az utca nevét célszerű lenne javítani. Valójában 
Dobó István és Sulyok Sára egyetlen leánya Dobó Krisztina (1560–
1590) volt.

Dózsa György út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalál-
ható: C3–D3 között)

Jászfényszaru régi Főtere a templomtól egészen 
a mai Dózsa György útig húzódott. Tehát ez a 
közterület a legrégebbi része a városnak. Így nem 
meglepő, hogy ezen az egykor forgalmas részen 
több bolt is kialakult a múltban. Így például a 
városháza melletti üzlet talán 1850 körül (ké-
sőbb itt működött a Hangya Szövetkezet első 
helyi üzlete), valamint itt jött létre a község fo-

gadója is. Sőt egykor itt volt az iskola épülete is. A nagy múltú házat 
később orvosi lakásként, majd a Kalapgyár üzemeként, ma pedig az 
Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeként használják.

A közterületet 1854-ben Serház utcának nevezték, mert az egykori 
sörfőzde is itt működött. Az út nyugati részének a népi elnevezése: 
Festő köz. Ugyanis Gottmaier Soma kékfestő mester műhelye is az 
utcában volt. A munka végeztével az elhasznált indigókék színű fes-
tővizet az árokba öntötte ki, így elképzelhető, hogy milyen látványos 
lehetett tőle a hely, ezért alakult ki ez az érdekes elnevezés. Az 1920-
as évektől gróf Tisza István (1861–1918) magyar miniszterelnökről 
nevezték el. Mai elnevezését 1947-ben kapta, hiszen politikai okok-
ból évtizedekig megmásították Tisza emlékét. Dózsa György (1470 
k.–1514) székely származású lófő (székely előkelő) családból szárma-
zott. Hivatásul a katonáskodást választotta. 1514-ben Bakócz Tamás 
esztergomi érsek a török elleni keresztes hadjárat vezetőjévé választotta 
a jelentős katonai tapasztalattal bíró Dózsát. A több tízezres sereget 
viszont az érsek helytelen módon mégis szélnek kívánta ereszteni, mire 
Magyarország déli részén kitört a ”parasztháború”. Ma már ismert, 
hogy a felkelésbe számos városi polgár, szerzetes, sőt kisnemes is részt 
vett. Bár a felkelők több alkalommal győzedelmeskedtek, de Szapolyai 
János erdélyi vajda Temesvárnál legyőzte Dózsát. A korban szokásos 
módon, de mai szemmel nézve kegyetlenül végezték ki Dózsa Györ-
gyöt, mint a felkelés vezetőjét. Ugyanis trónra ültették, és fejére tüzes 
vaskoronát helyeztek. Katonáit pedig arra kötelezték, hogy ”egyenek” 
testéből. Végül testét felnégyelték. 1945 után a kommunista propa-
ganda kezdte el Dózsa emlékét felhasználni, mint a nemes-paraszt 
osztályharc magyar példáját, ezért található ma is hazánkban Dózsa 
Györgynek oly sok köztéri szobra vagy éppen utcaneve.

Dr. Farkas Kristóf Vince

Képek címei és forrásai:
· Kustár Ágnes és Balikó András arcrekonstrukciója Dobó Istvánról 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-nezett-ki-dobo-istvan/
· Nagy Zoltán: Dózsa György portréja a 20 forintos bankjegyről

Már jelentkezhet a szeptember elején induló középfokú 40 órás 
angol nyelvtanfolyamunkra!  Méltányos ár, részletfizetési kedvez-
mény. Részletekért hívja a 70/4316113-as telefonszámot!

Jelentkezés augusztus 10-ig a muvhaz@jaszfenyszaru.hu 
e-mail címen, vagy személyesen a jászfényszarui Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban. A foglalkozásokat Hornyák 
Melinda angol szakos tanárjelölt tartja. A nyelvtanfolyam kellő 
számú jelentkező esetén indul. 

Lehet még csatlakozni az angol kezdő nyelvtanfolyamhoz, 
amely szintén szeptembertől folytatódik. 

Katinka

Angol felnőtt nyelvtanfolyam
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Emlékezés

BERZE ISTVÁN
halálának 12. évfordulójára

és

BERZE ISTVÁNNÉ
SZIVOS MÁRIA ZSUZSANNA

halálának 16. évfordulójára.
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak nektek.
Emléketek örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Ti is éltek velünk.”

Szerető családjaik

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, EMLÉKEZÉS

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik

TÓTH ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

BERZE JÁNOS
temetési szertartásán megjelentek,

sírjára koszorút hoztak, külföldről küldtek.
Köszönjük a részvétnyilvánítást,

mellyel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés

MIZSEI FERENC
halálának 8. évfordulójára.

„Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!

Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok!”

Szerető családja

Emlékezés

PLUHÁR GYULA
halálának 3. évfordulójára.

„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”
Szerető felesége és családja

Emlékezünk édesapánk,

TISZÁROVICS DEZSŐ
halálának 37. évfordulójára,

és édesanyánk,

R. NAGY KLÁRA
halálának 15. évfordulójára.

„Addig vagy boldog míg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja kezed.

Csak akkor érzed, ha már nincs veled.”
Szerető családjuk

Emlékezés

LADÁNYI ISTVÁN
22 éve és

IFJ. LADÁNYI ISTVÁN
15 éve elhunyt szeretteinkre. 

„Szívetek pihen, a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik,

az idő múlik, feledni nem lehet, 
nélkületek fájó élni az életet.”

A szerető család

Emlékezés

SZŰCS ISTVÁN
halálának 10. évfordulójára.

„Vannak pillanatok, amikor az élet
bizonyos embereket elválaszt egymástól,
csak azért, hogy mindketten megértsék,
milyen sokat jelentettek egymásnak.”

(Paulo Coelho)
A szerető család

Anyakönyvi hírek – MÁJUS
SZÜLETETT: Palócz Viktor János (Lakatos Julietta).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mezei Dóra és Radics Zoltán.

ELHUNYTAK: Jáger Jánosné Tősér Margit (93), Jakus Lászlóné 
Nagy Mária (69), Mezei Félix (65), Palócz Sándorné Kökény Ilona 
(62), Szeder Ignácné Tóth Piroska (85), B. Tóth József (77), Vogel 
Sándorné Lajkó Ilona (95).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112

Orvosi ügyelet: ......................................................... 06/703-703-104

Mentők:  .......................................................................................  104

Tűzoltóság:  .................................................................................  105

Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107

Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,

                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626

Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ...............  (+36)-30/513-3312

TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300

Falugazdász:  ......................................................  (+36)-70/400-9377

Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411

Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412

ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .....................................  (+36)-80/424-344

Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............  950-191, vagy 

                                                                        .....  (+36)-30/244-1456

Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ..........................  522-460

Plébánia (Jászfényszaru):  ..................................  (+36)-30/3460-366

Polgárőrség:  ........................................................ (+36)-30/2720-611

Közterület-felügyelő: ............................................. (+36)-30/611-3472

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Júniusban már
teljes nyitva tartással várjuk vásárlóinkat!

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

AKCIÓINK:
Dioptriás napszemüveglencse: -30%

Fényre sötétedő lencsék: -30%
Napszemüvegek: -30%

Keretek: -30%
Szemvizsgálat minden szerdán.

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

Starlite

Szerkesztőségi infók
A szerkesztőségi fogadóóra a koronavírus-fertőzés 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

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

LUCINDA
2 éves
nagy testű
keverék szuka

GEDEON
3 éves
csau-csau-keverék
kan

VILLÁM
2 éves
spániel-tacskó
keverék kan

HÁZ ELADÓ!
A Jászfényszaru, Damjanich u. 21. sz. alatti

2 és fél szobás családi ház nagy udvarral eladó.

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

 Magócs Dániel vagyok. 2019. 08. 12-én nyi-
tottam meg Jászfényszarun a Szabadság út 
31. szám alatt található biztosítási irodámat. 
Immár 7. éve dolgozom a Generali Biztosító 
Zrt.-nél. Komplex biztosító vagyunk, ezért 
minden élethelyzetre tudunk megoldást akár 
magánszemélynek, akár cégeknek.

Szolgáltatásaink:
· Nyugdíjcélú megtakarítás (akár 20% adókedvezmény)
· Élet-, baleset, egészségbiztosítás
· Lakásbiztosítás
· Vagyonbiztosítások
· Felelősségbiztosítások
· Gépjármű biztosítások
· Fundamenta
· Hitelek, szaktanácsadás
· Utasbiztosítás
· Mezőgazdasági biztosítás

Tisztelettel várok mindenkit az irodámban:
hétfő: 13-17 ó., kedd: 9-15 ó., szerda: 13-17 ó., csütörtök: 9-15 ó.
Nyitvatartási időn kívül időpontegyeztetésre is van lehetőség.

Telefonszám: 06-30/737-4247
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táborok

Június 29. - július 3.
 Hittanos napközis tábor a Szent Erzsébet Közösségi Házban
 az iskola szervezésében
Június 30. - július 5.
 Hittanos tábor Szeged-Szentmihályon az iskola szervezésében
Július 6. - 10.
 Karate edzőtábor a Szivárvány ovi épületében.
Július 7. - 15.
 VII. Művésztelep a Kisiskolában a művelődési ház szervezésében
Július 14. - 21.
 VIII. Virgonc tábor Telkibányán az iskola szervezésében
Július 21. - 24.
 Iglice Gyermeknéptánc Együttes edzőtábora
 a művelődési házban és a Szivárvány oviban
Július 27. - 31.
 Napsugár Gyermekszínpad napközis alkotótábora a Kisiskolában
Augusztus 10. - 14.
 Fény tábor Jászfényszarun a művelődési ház szervezésében
Augusztus 11. - 15.
 Bibliatábor a Vadászháznál a Baptista gyülekezet szervezésében
Augusztus 28. - 30.
 Lumina Larp tábor a Vadászháznál

renDezVény előzetes

Július 
3. 17:00 Bugyi István grafikusművész 

kiállítás megnyitója
  a Kaszinó Galériában
8. 9:00 Zilahy Zoltán szobrászművész 

képei szabadtéri tárlata és a mű-
vésztelep megnyitója

  a Városházán
8-14.   VII. Fényszarui Művésztelep programjaként nyílt nap 

és szakmai előadások a Kisiskolában
Augusztus 
10-20.  IV. Fény Napok
15.  Cimbaliband koncert a Pagodánál
15.  Nagyboldogasszony ünnepe a templomban
15.  1Úton – közösségi zarándoklat a Mária-úton
15-16.  Béke Horgászegyesület országos éjszakai versenye 
19. 17:00 Városi díszünnepség 
19. 19:30 A Művésztelep zárókiállításának megnyitója
  a Kaszinó Galériában
19. 20:30 Neoton Együttes és a Szolnoki Szimfonikusok
  koncertje a Bedekovich sétánynál
20. 8:00 Szent István király ünnepe – szentmise a templomban
20. 16:00 VIII. Kemence Ünnepe a művelődési házban
20. 17:00 Hogyé adja gazduram?
  – életképek az apáti vásárból 1875 
  – a Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora
  a művelődési házban

Kedves Látogatóink, Partnereink!
Különleges és tanulságos időket éltünk át mindannyian. Itt most egy 

beszámoló következne arról, hogy mivel teltek napjaink az utolsó egy 
hónapban. Következne, ha a cikkírás pillanatában nem jelent volna 
meg az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy ne csak virtuálisan, 
hanem fizikailag is újra Jászfényszaru lakossága szolgálatába álljunk. 
Hogy nem tétlenkedtünk, bizonyítja a már ismét megjelenő program-
ajánló és a meghívók is.

Köszönjük, hogy megértéssel, türelemmel voltak. Köszönjük közös-
ségeinknek, hogy ebben az embert próbáló időben is összetartottak. 
Várunk mindenkit szeretettel!

Egyes elmaradt programjainkat ősszel megtartjuk, így a már koráb-
ban megvásárolt vagy lefoglalt jegyek, helyek érvényesek az új idő-
pontokra. Ha valaki mégis szeretne élni a visszaváltás lehetőségével, 
készséggel állunk rendelkezésére.

Új időpontok:
A rátóti legényanya – Fortuna Együttes színházi bemutatója:
szeptember 27. vasárnap 17 óra
Jász Fény vers- és prózamondó találkozó szeptember 21. hétfő 9 óra
Táncdalfesztivál gála: november 7. szombat 17 óra
Sajnos nem lehet mindent bepótolni. Városi szinten az év eleji ren-

dezvénytervből közel 100 kulturális, szórakoztató, közösségi egyedi 
program maradt el.

Ehhez hozzáadódnak rendszeresen összejövő közösségeink program-
jai, tanfolyamaink és a tervezett sportesemények. Ígérjük azonban, 
hogy az elkövetkezendő egy évben minden különleges rendezvényünk 
helyet kap programtervünkben. Immár hozzá kell tennünk, hogy 
„amennyiben a járványügyi helyzet megengedi”!

Intézményünk a megszokott nyitvatartási rendben működik to-
vábbra is. Kérjük vendégeinket, hogy csak egészségesen jöjjenek a 
közösségbe, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, tartsák be a 
járványügyi óvintézkedéseket. Mi fokozott fertőtlenítéssel biztosítjuk 
a kulturált közösségi élet és szórakozás feltételeit.

További információkat honlapjainkon és közösségi oldalainkon, va-
lamint hirdetőtábláinkon találhatnak majd.

Bízunk abban, hogy mindnyájunk számára örömteli találkozások 
erősítik Jászfényszaru közösségét!

Bordásné Kovács Katalin igazgató

iDőszaki kiállítások:
· Bugyi István József grafikusművész kiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· Az idő nem fontos... – Ézsiás Gyöngyi festménykiállítása
 a művelődési házban
· Zilahy Zoltán szobrászművész képeinek szabadtéri tárlata
 a Kisiskola falán
· Gyökereink – A BLNT fotókiállítása
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
 a Városházán

állanDó kiállítások:
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
· Penczner Pál képzőművész képei
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében
· Bedekovich-térképek nyomában – BLNT kiállítása
 a Régi Parókián 
· Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)

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

a facebook-on. 

Különös tekintettel a járványhelyzetre,
a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 

Katinka

Nyári programajánló

Kinyithattunk


