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Nagy szeretettel és meg-
különböztetett tisztelettel 
köszöntöm az évforduló 
alkalmából Jászfényszaru 
minden lakosát, valamint 
mindazokat, akiknek a 
„szülőfalu” egyet jelent 
Jászfényszaruval, és azokat 
is, akik hosszú időt itt tölt-
vén már jászfényszaruiak 
lettek!

Az évforduló? 30 éves az 
önkormányzat. Végtelen 
hálát érzek, hogy 1990-
óta szolgálhatom a várost! 
Kiknek? A felmenőimnek, 
a családomnak, akik lehe-
tővé tették, hogy a szolgálat 
mellett teljes családi életet 
is élhetek. A nagyszüleim 
vigyáztak a ma már felnőtt 
gyermekeimre. A férjem, Győri Ernő higgadt, okos és a legfontosabb, 
hogy szerető gondoskodása nélkül ez nem ment volna! A barátaim, a 
sok-sok kollégám, a képviselőtársaim, az emberek bizalma, mind hoz-
zásegített ahhoz, hogy most köszönetet mondhassak!

Az emberek segítő közreműködése az, amely hitet adott ahhoz, hogy 
együtt még a legmerészebb álmok is valóra válhatnak. Az én munkám 
nagyon szép, mindig új kihívásokkal jár, és új, fejlődést ösztönző elvá-
rásokat fogalmaz meg a település igényes lakossága.

A 30 év sok ahhoz, hogy egy cikkbe tömörítsem, ezért az érzésemet 
szeretném megfogalmazni, megosztani önökkel. Hiszek abban, hogy 
az emberek szeretetéből fakadó szolgálat kiválthatja azt a lelkesedést, 
erőt és hitet, amelyből építkezhetünk.

Én mindig tanulhattam a legegyszerűbb, talán még iskolát alig vég-
zett emberektől is, és megbecsülhettem őket, akik hozzásegítettek 
ahhoz, hogy felismerjem a szeretet mindennél nagyobb erejét ember-
társaim iránt.

Sohasem tartottam magam politikusnak, vezetőnek, még kevésbé 
főnöknek. Az első önkormányzati törvény visszahozta, hogy az én vá-
lasztott tisztségemet polgármesternek hívják. Na, ez az a mesterség, 
amelyet csak egymás megbecsülésével, becsületesen lehet végezni. 
Visszaemlékszem, az egyik választási gyűlésen azt mondtam – és én is e 
mentén szeretnék élni továbbra is –, hogy az ember csak annyi negatí-
vumot mondjon embertársának a háta mögött, amelyet szembe is meg 
mer mondani. Ez egy olyan erkölcsi értékrend, amely megkönnyíti 
az életünket, a tiszta emberi kapcsolatokat. Ezért azt is javasolom, és 
nálam is bevált, hogy mondjuk el, ha valakiről jót hallunk, és merjünk 
hangot adni dicsérő szónak is. Őszinte köszönettel, az Önök iránt ér-
zett nagyrabecsüléssel szeretném továbbra is Jászfényszarut szolgálni!

Tisztelettel és szeretettel:
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Fotó: Baranyiné Altorjai Katalin

Évforduló

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lánál épülő körforgalom kivitelezését 2020. szeptember 21-én kezdte 
meg a Colas Út Zrt.

A beruházás a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011, Jászfényszaru Ipa-
ri Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával 
II. ütem pályázat keretében 100%-os uniós támogatással valósul meg 
52.495.000 Ft + áfa (66.668.650 Ft) értékben.

Az építkezés alatt nem kerül sor teljes útzárra, hanem jelzőőr segítsé-
gével biztosítják a forgalom minél zavartalanabb lefolyását.

Először a villamos közművezetékek, illetve a trafóállomás áthelyezése 
történik meg, ezután kerül sor az új útszegélyek, járda, kerékpárút, 
útnyomvonalak kialakítására.

A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2020. november 15.
Tisztelettel kérjük, hogy a kivitelezés alatt fokozottan és kellő 

türelemmel vegyék figyelembe a közlekedésbiztonsági szabályok 
betartását!

Épül a körforgalom!

COVID-19

HOGYAN VISELJE A MASZKOT?

A maszk
színes része

legyen kívül,
a száját,

orrát és állát
teljesen fedje le.

A használt
maszkot

csak
a fülnél lévő

zsinórt érintve
vegye le.

A maszk
fém szegélyét

csippentse be úgy,
hogy az finoman

rányomódjon
az orrnyeregre.
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Jászfényszarun az önkormányzat településfejlesztési céljait meghatározza a gazdasági 
fejlődés folyamatos biztosítása és a környezeti feltételek megőrzése. A fenntartható, vonzó 
várost építő munkának része az is, hogy helyi szinten klímavédelmi intézkedésekkel mér-
sékeljék a globális klímaváltozás negatív hatásait. 

JÁSZFÉNYSZARU A globális klímaváltozáshoz az 
emberiség, és annak részeként a város lakossága, vállalko-
zásai és intézményei is hozzájárulnak. – Amit elveszünk 
a természettől, azt vissza is kell adni. Klímavédelmi in-
tézkedéseink célja a további üvegházgáz kibocsátások 
csökkentése, amely a jövőben jelentkező még súlyosabb 
éghajlati hatások megelőzését szolgálja. Szintén fontos 
feladat a rendkívüli időjárási körülményekhez való al-
kalmazkodás – mondta Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester. Az erdősítést a klímavédelem, az egészséges 

és friss levegő szempontjából is kiemelten kezeli az önkormányzat. Országosan is egyedülálló 
lakossági fásítási programot indítottak el 2014-ben, ami a tapasztalatok alapján évről évre nagy 
népszerűségnek örvend. A lakosok örömmel ültetik el és gondozzák a növényeket. Két évvel 
később a fásítási akció „rózsásítási” programmal egészült ki, „Jászfényszaru – Rózsák városa” 
szlogennel. A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a zöldítés folyamatos legyen a városban, 
ezért minden évben a költségvetésből jelentős keretet biztosítanak a gyümölcsfák, rózsatövek 
és örökzöldek beszerzésére. 

A környezetszépítő és -védő program nemcsak a város lakott területeire terjed ki, hanem 
azon túlra is. – Természeti értékeink közül azt lehet megőrizni, amink van. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő közel negyven hektáros Öregerdő már a két világháború között a település 
közösségi terének számított, ahol nyolcvan, száz, sőt kétszáz éves tölgyfa is található. Öt évvel 
ezelőtt közösségi, önkéntes munkában a polgármesteri hivatal és az intézmények dolgozói kö-
zösen öt hektáron telepítettünk újra kocsányos tölgyet és kőrisfát – részletezte a klímavédelmi 
intézkedéseket. Kiemelte, hogy a fenntartható fejlődés és a környezet védelmének fontos eleme 
az is, hogy megújuló energiát használnak a település több intézményében. Pályázati forrásból 
az elmúlt években számos intézmény épülete napelemekkel gazdagodott. Az önkormányzat a 
Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban helyi klímastratégia kidolgozására, 
szemléletformáló programokra, melyek megvalósítása folyamatban van. 

Megjelent: Új Néplap 2020. szeptember 29. 4. oldal, írta Illés Anita

A gazdasági növekedés és klímavédelem
egyensúlyára törekednek

Öt évvel a telepítés után a hivatal munkatársai 
meglátogatták az erdőt. Fotó: Réz Bertold

Lakossági növényátvétel 2019. november
Fotó: Urbán Csaba

Virágos városközpont. Fotó: Illés Péter

Virágos városközpont. Fotó: Illés Péter

Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2020. szeptemberben egy alkalommal ülése-

zett. Az szeptember 23-án meghozott rendeleteiről és határozatai-
ról az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2020. szeptember 23.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót, és jóváhagyta az adózott eredmény 21.542.000 Ft, 
eredménytartalékba történő helyezését. A testület a Jászfényszaru 
Ipari Centrum Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját, valamint a Kft. 
2019. évben végzett tevékenységéről, valamint a 2020. január 1. óta 
eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló összefoglalót is elfogadta.

Elfogadták a Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére az alábbiakról 
döntöttek:

· A Szabadság és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés kivi-
telezéséről és a Geogép Kft. megbízásáról. A kivitelezésre az önkor-
mányzat költségvetésében bruttó 24.259.276 Ft-ot biztosítottak.

· A Trianon emlékhely melletti 083/97. hrsz. fejlesztési terület 
villamos hálózat fejlesztéséhez a 126/2019. (IV. 24.) képviselő-tes-
tületi határozattal biztosított forráshoz keret jelleggel 1.200.000 Ft 
többletforrást biztosítottak a város 2020. évi költségvetéséből.

Az Önkormányzat zöldítési programjai (adat: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal projektiroda)
Lakossági és intézményi zöldítési programok (mennyiség db)

 év Zöldnövény (fa) Zöldnövény (bokor) Gyümölcsfa Rózsa Összesen
 2014 580 557 0 0 1137
 2015 1174 1854 1351 0 4379
 2016 717 1868 433 322 3340
 2017 873 1524 1642 722 4761
 2018 561 3707 616 514 5398
 2019 378 3500 553 293 4724
 2020 400 7341 1234 345 9320
   4683 20351 5829 2196 33059
 Zöld város projekt (2017–2019) 22684 db cserje, 43 db fa 22727
 Öregerdő kocsányos tölgy és kőris visszapótlás (2015) 10000 db fa 10000
 összesen (db) 65786
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· A „Fásítás Jászfényszaru 2020” program keretében növények 
beszerzésére ajánlattevők kijelöléséről. Valamint a nagy számú nö-
vényigénylésre, Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a céltartalékban a költségvetés készítésekor 8.000.000 Ft-ban 
meghatározott keretösszeget 10.000.000 Ft-ra egészítette ki. A kép-
viselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottáság javaslata alapján a nyertes ajánlattevőt jelölje ki, és 
kösse meg a szerződést.

· Új ivóvízkút terveinek elkészítésére, engedély beszerzésé-
re a 84/2020. (III. 18.) képviselő-testületi határozattal biztosított 
1.600.000 Ft forrást 2.550.000 Ft-ra módosította. A képviselő-tes-
tület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy 
intézkedjék a tervezővel megkötött szerződés módosításáról.

· Jászfényszaru KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projekthez média 
szolgáltatás beszerzés nyertes ajánlattevőként TRIÓ-MÉDIA-
JÁSZBERÉNY Kft.-t jelölte ki, az árajánlatában megjelölt bruttó 
381.000 Ft összeg figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék 
a szerződés megkötéséről.

· Jászfényszaru KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projekthez 
catering szolgáltatás beszerzés nyertes ajánlattevőként KATT-
TOO Kft. jelölte ki, az árajánlatában megjelölt Workshop catering 
bruttó 1200 Ft/fő, projekt rendezvény catering bruttó 1400 Ft/fő, 
úti csomag 1500 Ft/fő összeg figyelembe vételével. A képviselő-tes-
tület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy 
gondoskodjék a szerződés megkötéséről.

· Jászfényszaru KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projekthez nyom-
tatvány és irodaszer szolgáltatás beszerzés nyertes ajánlattevőként 
Boommedia Kft.-t jelölte ki, az árajánlatában megjelölt bruttó 
592.450 Ft összeg figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék 
a szerződés megkötéséről.

· Jászfényszaru KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 projekthez tá-
volsági személyszállítás szolgáltatás 2 alkalommal, 40-45 fős 
buszkirándulásra, Jászfényszaru–Székesfehérvár–Tata–Jászfény-
szaru viszonylatban beszerzés nyertes ajánlattevőként a RICSI-
TOURS Kft.-t jelölte ki, az árajánlatában megjelölt bruttó 394 Ft/
km összeg figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a szerző-
dés megkötéséről.

· Jászfényszaru honlapján KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 pro-
jekthez alhonlap készítése és annak akadálymentesítése beszerzés 
nyertes ajánlattevőként Ballai Zsolt egyéni vállalkozót jelölte ki, 
az árajánlatában megjelölt bruttó 80.000 Ft összeg figyelembe véte-
lével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármestert arra, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a 2019. évi bel-
ső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést az előterjesztés szerinti 
tartalommal. Elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. 
évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót a 
beterjesztett tartalommal.

Módosították az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
rendeletet, melyről a 16/2020. (IX. 24.) számú rendeletet alkották.

Elfogadták az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről 
készített tájékoztatót a becsatolt táblázatok alapján.

Döntöttek a Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadá-
sának hosszabbításáról, mely szerint az egyéni vállalkozóval fennál-
ló bérleti szerződést változatlan feltételek mellett 2022. 08. 15-ig 
meghosszabbították. A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a bérleti szerződés meghosszabbítására.

A Szabadság út 3. szám alatti Üzletházban további üzlethelyiség 
bérbeadását támogatták 2020. 10. 01-től 2021. 09. 30-ig, és felha-
talmazták a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

A 2020. évi nyári önkormányzati diákmunka programhoz 
1.132.875 Ft többletforrást biztosítottak, így a programba bevont 
39 fő foglalkoztatása 5.668.062 Ft-ból valósult meg, amelyből saját 
forrás 3.842.875 Ft, támogatás 1.825.187 Ft. A képviselő-testület 
a 2020. évi nyári diákmunkáról szóló tájékoztatást is elfogadta.

A Jászfényszaru Városi Sportegyesület részére a konditerem mű-
ködtetéssel összefüggő 2020. január 1. – 2020. június 30. közötti 

kiadásai fedezetére 1.857.767 Ft támo-
gatást biztosítottak a 2020. évi költségve-
tésében.

Jóváhagyták a Napfény Óvoda peda-
gógusai szakmai ágazati pótlékát 2020. 
július 1. napjától, a beterjesztett táblázat-
ban meghatározott mértékben, melyet az 
intézmény költségvetésében biztosítottak.

A Jászfényszarui Napfény Óvoda részé-
re a 2020. évi költségvetésében biztosí-
tották a működésükhöz szükséges dologi és 
egyéb bérjellegű előirányzatmódosításokat.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a polgármester átruhá-
zott hatáskörben hozható döntéseiről 
szóló tájékoztatást elfogadta, egyúttal 
5.000.000 Ft összegű járványügyi kere-
tet állapított meg a költségvetésben.

Az önkormányzat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által 
működtetett Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat feladat-
ellátáshoz 78,04 Ft/lakos/év összegű hozzájárulást biztosított 
Jászfényszaru Város költségvetéséből a megállapodásban megfogalma-
zottak szerint. Továbbá úgy döntött, hogy a Jászsági Szociális Szol-
gáltató Társulás által működtetett Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat feladatellátáshoz 2021. évtől nem járul hozzá, az általa 
nyújtott szolgáltatást nem veszi igénybe.

A képviselő-testület határozatot hozott a 2020/21-es tanévben a 
sajátos nevelési igényű iskoláskorú gyermekek szállításának támo-
gatásáról.

Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Gondozási Központ vérvételi 
feladatellátással összefüggő többletmunka díjazását.

Felhatalmazást adtak a „mini körforgalom” fejlesztési támogatá-
si maradvány felhasználásának előkészítésére.

Zárt ülésen bontási támogatásról, otthonteremtési támogatások-
ról, ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elide-
genítési és terhelési tilalom törléséről, jelzálogjog bejegyzéséhez 
történő hozzájárulás megadásáról döntöttek.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyban 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

A zárt ülésen megtárgyalták a beérkezett ingatlanvételi ajánlato-
kat. Határozatot hoztak a Jászfényszaru, Szabadság út 32. szám 
(Hrsz. 917.) alatti ingatlanra tervezett „M3 – Felső Jászság In-
novációs Központ” építésére vonatkozó pályázati dokumentáció 
előkészítéséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2020. 
(II. 26.) képviselő-testületi határozat alapján az Iglice Gyer mek nép-
tánc Együttes részére a megítélt civil támogatásból 600.000 Ft 
felhasználását engedélyezte a módosított kérelemben foglalt esz-
közbeszerzésekre.

A világjárvány elleni védekezés és annak megelőzésével összefüg-
gő intézkedések megtételével kapcsolatosan hoztak határozatot.

Dr. Voller Erika jegyző

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2020. november 7-én 14 órára

a művelődési házba egy közös rostélyoskalács sütésre.
A részvétel a járványügyi helyzetre való tekintettel

előzetes regisztrációhoz és korlátozott létszámhoz kötött.
Regisztrálni lehet a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen és

az 57/422-137-es telefonszámon november 5-ig.
A foglalkozást vezeti: Pető Lászlóné. A részvétel díjtalan!

A sütéshez szükséges alapanyagokat és eszközöket, kérjük, mindenki hozza magával.
Ezek listája megtalálható az intézmény honlapján (www.jaszfenymuvhaz.hu),

illetve Facebook-oldalán.

FÉNYSZARUI ÍZŐRZŐ!
Örökítsük hagyományainkat!

Dr. Voller Erika jegyző
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, SAMSUNG! 1990–2020
(I. rész: 1989–2001)

A kezdetekről
A budapesti Orion Rádió és Villamossági Vállalat 1988-ban – a pi-

acgazdaság előtérbe kerülésével – a működő tőke bevonására tárgyalá-
sokat kezdett vegyesvállalat alakítására a dél-koreai, magánkézben lévő 
Samsung céggel. Az elképzelés realizálásához jelentősen hozzájárult az 
a körülmény, hogy az egykori szocialista blokk országai közül elsőként 
1989. február 1-jével a Magyar Népköztársaság felvette a diplomáciai 
kapcsolatot Dél-Koreával.

A tárgyalások ezt követően felgyorsultak, és 1989 első felében ered-
ményre vezettek. A dél-koreai Samsung központban 1989. április 13-
án megtartott tárgyalásokon megállapodtak magyar–koreai vegyesvál-
lalat létrehozásáról. A megbeszéléseken részt vett Kun Lajos, az Orion 
Rádió és Villamossági Vállalat Igazgatóságának tagja, a jászfényszarui 
VII. Gyáregység vezetője, Kovács László, az Orion Rádió és Villamos-
sági Vállalat vezérigazgatója, és az Ipari Minisztérium képviselője és a 
Samsung tárgyalási delegációja.

A második félévben nagy-
jából azonos alaptőkével 50-
50%-ban részvénytársaságot 
hoztak létre Jászfényszarun. A 
magyar fél a területet, épületet, 
a felújítással kapcsolatos épü-
letgépészeti, víz- és elektromos 
szükségletet biztosította. A ko-
reai partner pedig a korszerű 
szállítószalagokat, mikropro-
cesszoros vezérlésű automatá-
kat és a színes tv-készülékek 

konstrukcióját hozta. A tényleges alapítás lebonyolítása, jóváhagyása 
1989 decemberében történt meg.

A továbbiakban a Mi újság Fényszarun? című havi lapban megjelent 
cikkekből válogatva idézzük fel a harminc év főbb állomásait.

· Jászfényszarun a termelés 1990 áprilisában döntően az Orion VII. 
Gyárégységéből átvett 70 fővel kezdődött el.

· Szász Gerő, a Samsung helyi cég vezetője 1990 júliusában nyilat-
kozta, hogy a kitűzött cél évi 100 ezer db színes készülék legyártása.

· A jászfényszarui gyár 1991 januárjától a Samsung 100 százalékos 
tulajdonába került.

· Decemberben Jászberényben Samsung mintabolt nyílt, és a gyár-
ban is volt mintaterem.

· 1991. április 2-án nyitották meg a jászfényszarui Samsung márka-
szervizt, Bónits Attila vezetésével, ahol kedvezményesen kaphatók 
voltak Samsung termékek.

· Tovább fejlődik a gyár, az 1992. évi cél 140-150 ezer készülék gyár-
tása.

· Samsung tanulmányút Koreában – a jászfényszarui gyáregységből 
15 tagú delegáció járt az anyavállalatnál, hogy megismerjék, elsa-
játítsák a Jászfényszarura érkező új gépek üzemeltetését, Berényi 
Tibor fiatal mérnök nyilatkozott az újságnak.

· Október az első mérföldkő, elkészült a százezredik színes televízió, 
megköszönték a gyors betanulást és a minőségi munkavégzést a gyár 
dolgozóinak.

· Október végére működik az új üzemrész, nyilatkozta Szász Gerő. 
A nyomtatott áramkör és szerelőautomaták beállítása megtörtént.

· 1992. május 4-én a gyárba látogatott Park Yonung Wo, a Koreai 
Köztársaság nagykövete és felesége, akiket J. K. Park, a Samsung 
Electronics elnöke köszöntött.

· Kétéves a Samsung, interjú Sraud Vilmos társelnökkel a múltról és 
a jászfényszarui tervekről. A termelékenység megduplázódott, a tu-
lajdonos az évenkénti nyereséget visszaforgatta a gyár fejlesztésére, 
így évente 30 %-os gyártásnövekedést tudtak elérni.

· A képviselő-testület novemberi ülésén meghallgatta a Samsung 
Electronics Rt. társelnökének tájékoztatóját az rt. fejlesztési elkép-
zeléseiről, melyhez az önkormányzat biztosítja a területet, 3,8 hek-
tár mennyiségben.

· 1993. április 2-án a városavató eseményen az elnökségben foglalt 
helyet Y. W. Park úr, a Koreai Köztársaság nagykövete is. Az ese-
mény után Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke látogatást 
tett a Samsung gyárban Sraud Vilmos kalauzolásával üzemlátoga-
táson, azt követően az emlékparkban fát ültetett, és díszebéden vett 
részt.

· A Polgármesteri Hivatalban május 25-én Kon Ha Park úr, a 
Samsung technológiai osztályának igazgatója az eredményes közös 
együttműködés jegyében egy videokamerát, egy színes televíziót és 
egy videomagnót adott át a jelenlévő iskolaigazgatónak és sport-
egyesület elnökének.

· Az új Samsung arculat. A kék szín a stabilitás és a megbízhatóság 
üzenetét hordozza. A név 
harmonikusan ötvöződik 
egybe az őt körbefutó ellip-
szissel egy olyan vállalkozás 
imázsát hordozva, amely 
szüntelenül fejlődik.

· 1994. januárban Szász 
Gerő gyárigazgató 30%-os 
gyártási számnövekedést vár, 
ez lesz az első év, amikor az 
export meghaladja a belföldi 
értékesítést.

· Koreában a Samsung fesztiválon szeptember 2-13. között az Olim-
piai stadionban az európai társaság csapatkapitányaként Kovács 

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

A dél-koreai Samsung központban 1989. április 13-án tárgyalások
a vegyesvállalat alapításáról,

balról jobbra a 2. Kun Lajos, a 4. Kovács László

Göncz Árpád látogatása a Samsungban 1993. április 2-án

Épület a kezdetekkor

A Samsung új arculata
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Sándor helyi Samsung dolgozója is rúgta a labdát. Koreában két 
hét felkészülés, majd a selejtezők, és a döntőben az európaiak le-
győzték az ázsiai csapatot, 1:0 lett az eredmény.

· 1995. március 30-án Lovász Szabó Tamás ügyvezető igazgató 
adta át Man Shik Lee úrnak, a Samsung magyarországi elnökének 
az ISO 9002 minőségbiztosítási tanúsítványt a jászfényszarui gyár-
ban.

· Kuncze Gábor belügyminiszter május 12-én – a városban tartott 
közigazgatási fórum előtt – a Samsung helyi gyárába is ellátogatott, 
ahol aznap készült el az ötszázezredik színes tévé. Man Shik Lee 
elnök úr a jubileumi készüléket a miniszternek ajánlotta fel, aki to-
vább ajándékozta a városnak.

· A Samsung Electronics Magyar Rt. szeptember 23-án ünnepelte 
5 éves születésnapját a Budapesti Olimpia Csarnokban. Az ünnep-
ségre meghívták a Samsung valamennyi dolgozóját és családtagjait, 
üzleti partnereit.

· 1996. szeptember 21-én délelőtt 11 órakor a világ 9 országában 52 
településen, köztük Jászfényszarun 1000 ember állt rajthoz – Fus-
sunk együtt! – Let’ s Run Together! – pólófelirattal, hogy lefussák a 
6 km távot a Samsung 6. születésnapján. A jászfényszarui futófesz-
tivál rendezője Maróti István volt.

· Budapesten a Hotel Héliában december 20-án a Samsung Magyar 
Electronics Rt. karácsonyi ünnepséget rendezett a vállalat minden 
dolgozója részére.

· 1997. június 4-én a Samsung Electronics Magyar Rt. jászfényszarui 
gyárában elkészült az egymilliomodik színes televízió. A Samsung-
family ünnep alkalmából Kuwang Soo Kim elnök és Szikszai Balázs 
gyárigazgató elmondta hamarosan tízezer négyzetmétert meghaladó 
lesz a gyár, amely még így is középméretűnek számít. A 2,5 milliárd 
Ft beruházás a technológiai fejlesztést, a logisztikát érinti. Az ün-
nepség alkalmából 46 fő emléklapot kapott, akik 1990-től a gyár 
dolgozói.

· Budapesten szeptember 17-én irodájában fogadta Göncz Árpád 
köztársasági elnök Kun-hee Lee urat, a világ egyik legnagyobb vál-
lalatának, a Samsung csoportnak az elnökét. A Samsung Electronics 
Magyar Rt. forgalma 1996-ban 10 milliárd forint volt, az idei terv 
pedig 15 milliárd forint.

· Samsung meglepetés Jászfényszarunak. December 8-án a Város-
háza nagytermében Harangozó Sándor, a Samsung Rt. pénzügyi 
igazgatója harminc darab 386-os és 486-os PC-t, nem újat, de mű-
ködőképeseket, monitorral, szoftverrel és egyéb tartozékokkal adott 
át a polgármesternek.

· 1998. november 27-én dr. Czikán Attila gazdasági miniszter lá-
togatott el Jászfényszaruba. A Samsungban szemtanúja lehetett a 2 
milliomodik Samsung tévé legyártásának, majd a városháza dísz-
termében gazdaságfejlesztés kapcsán és az ipari parkok szerepéről 
tartott előadást.

· 2000. január 6-án a Samsung további fejlődését elősegítve K. D. 
Cho, a részvénytársaság elnöke és Győriné dr. Czeglédi Márta jel-
képes adásvételi szerződést írtak alá a Városházán. A területen, me-
lyet a gyár megkapott, parkolót alakítanak ki, ami megfelelő módon 
szolgálja ki a televíziógyártást. A terv, hogy 2000-ben másfél millió 
televíziót gyártsanak.

· Budapesten, minden megyeszékhelyen és Jászfényszarun Samsung 
futófesztivált rendeztek május 20-án. Városunkban 900-nál több 
gyermek és felnőtt futotta le a két kilométeres távot. A részvevők 
pólót, az általános iskola értékes ajándékot kapott. A részvevőket 
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester és Si Ho Jang gyárigaz-
gató köszöntötte.

· A közelgő nemzeti ünnep alkalmából október 20-án az Ipari Park 
alapkövének letételére került sor. Az Ipari Parknak legnagyobb fog-
lalkoztatója és gyára a Samsung. A program a Városháza díszter-
mében gazdasági fórummal folytatódott. Ezt megelőzően – rend-
kívüli testületi ülés keretében – a város polgármestere és jegyzője 
Jászfényszaruért emlékérem kitüntetést adott ár KyuDam Chonak, 
a Samsung magyarországi elnökének.

· November 10-én a Samsung Electronics Magyar Rt. televíziógyá-
rába látogattak Sydney érmesei, a sportolókat felkészítő edzők és 
a versenysport jeles személyiségei. A vendégeket dr. Facskó István 
igazgató köszöntötte, így dr. Schmitt Pált, a MOB elnökét, Aján 
Tamást, a MOB főtitkárát, Molnár Zoltánt, az olimpiai csapat ve-
zetőjét és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert. K. D. Cho, 
a Samsung elnöke gratulált a bajnokoknak. A vendégek üzemlá-
togatáson vettek részt, megnézték hogyan készül el napi 8-10 ezer 
tv-készülék.

· 2001. február 17-én a FÉBE VIII. Jótékonysági műsoros est és 
bál fővédnöki tisztségét dr. Facskó István, a Samsung Electronics 
Magyar Rt. általános igazgatója látta el.

· A négynapos látogatáson hazánkban tartózkodó Kim De Dzsung 
dél-koreai államfő december 9-én meglátogatta a Samsung 
jászfényszarui gyárát. A televízió-összeszerelő üzemet az idén több 
mint 2 millió készülék hagyta el – ismertette dr. Facskó István ál-
talános igazgató.

· Dr. Facskó Istvánt, a Samsung Electronics Magyar Rt. általános 
igazgatóját érte az a nagy megtiszteltetés, hogy a Samsung európai 
képviselőjeként futhatott az olimpiai lánggal 2002. január 14-én 
San Diegóban. A téli olimpia az amerikai Salt Lake Cityben február 
8-án kezdődött.  Tóth Tibor

1997. június 4-én elkészült az egymilliomodik színes televízió

Az önkormányzat Jászfényszaruért emlékérem kitüntetést adományozott 
KyuDam Chonak, a Samsung magyarországi elnökének,

melyet 2000. október 20-án adtak át 

A FÉBE rendezésében 2001. február 17-én megtartott
VIII. Jótékonysági műsoros est és bál fővédnöke dr. Facskó István,

a Samsung Electronics Magyar Rt. általános igazgatója



6 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/10

HARMINCÉVES A HAZAI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER
1. rész 1990–2002

Az 1950. évi I. törvény a tanácsokról 40 éves regnálása után a rend-
szerváltozás létrehozta az önkormányzati rendszert. Jogi alapját az 
1990. évi LXIV. törvény teremtette meg, amely rendelkezett a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról. Az önkor-
mányzatok a helyi államhatalmi-népképviseleti szervek, a helyi hata-
lomgyakorlás szervei. A helyi önkormányzás joga a választópolgárok 
közösségét illeti meg. A választópolgárok az önkormányzati testület-
be választott képviselők és közvetlenül választott polgármester útján 
vesznek részt az önkormányzásban, a helyi közügyekben. Az önkor-
mányzatok jogai egyenlőek, közöttük nincs alá-fölé rendeltség, csak 
az ellátandó feladatok terjedelme más-más. A közügyek intézése során 
kötelező és önként vállalt feladatokat látnak el. Saját ügyeikben önál-
ló döntési joguk van, a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat 
felettük. A képviselő-testület kezdetben 13 főből állt, de a 2010. évi 
módosítás után 8 főre csökkent, plusz a polgármester. Napjainkban 
Magyarország helyi önkormányzatairól, az önkormányzat működésé-
ről a 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értelmében 
az önkormányzatok feladatai módosultak.

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról*
Az Országgyűlés – követve hazánk haladó önkormányzati hagyomá-

nyait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit 
– elismeri, védi a helyi közösségek önkormányzathoz való jogait…

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi 
közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata 
útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit.

I. fejezet
A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Az önkormányzati jogok
1. § (1) A község, a város feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű 

közügyekben (a továbbiakban: helyi közügy) önállóan jár el.
(3) A helyi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan sza-

bályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- 
és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket.

II. fejezet
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
A képviselő-testület működése
12. § (1) A képviselő-testület szükség szerint a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.
(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és veze-

ti a képviselő-testület ülését.
A települési képviselő
19. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelős-

séggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-
testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és 
ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. 
A települési képviselő a képviselői tevékenysége során hivatalos sze-
mélyként jár el.

A képviselő-testület bizottságai
22. § (1) A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és 

választja meg bizottságait.
A polgármester, az alpolgármester, a jegyző
34. § A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munká-

jának a segítésére, egyes önkormányzati feladatok ellátására alpolgár-
mestert (alpolgármestereket) választhat. Az alpolgármesterre megfele-
lően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.

35. § (1) A polgármester államigazgatási feladatait, hatásköreit [7. § 
(1) és (2) bekezdés] a képviselő-testület hivatalának közreműködésével 
látja el. (2) A polgármester a jegyző útján irányítja a képviselő-testület 
hivatalát.

A képviselő-testület hivatala
38. § A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármes-

teri hivatal elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására.

Önkormányzati választások Jászfényszarun**
1990–1994
Magyarországon az első önkormányzati választást 1990. szeptember 

30-án tartották. A választáson helyben a szavazásra jogosultak 42,67 
%-a jelent meg. A vastagon szedett személyek kerültek megválasz-
tásra a Nagyközség majd 1993. január 1-től Város Önkormányzatába.

Polgármesterjelöltek: Győriné dr. Czeglédi Márta, Jánosi Imre és 
Kiss Zoltán, (3 fő).

Képviselőjelöltek: Barna Sándor, Basa Sándor, Bálint László, Be-
rényi Ferenc, Bódis József, Cserháti László, Cserháti Vencel, Ézsiás 
István, Ézsiás Vencel, Farkas Gyula, Győri János Bertalan, Haran-
gozó Zoltán, dr. Hegyi Jánosné Pető Ilona, Horváth Ferenc, Jáger Jó-
zsef, Juhász Imre, Kiss József, Kollár Zoltán, Kovács Sándor, Kovács 
Sándor (Koko), Langó János, Langó Vilmos, Lénárt Sámuel, Morvai 
Ferenc, Nagy Sándor, Palkovics Péter, Pető István, Radics Flórián, 
Sándor Sándor, ifj. Szabó László, Szakali János Vendel, Szűcs Antal, 
Tamus Béla, ifj. Tóth György, Török Imre, Turjányi Józsefné Asztalos 
Mária, dr. Zilahi János (37 fő).

Jászfényszarun 1990. október 15-én alakult meg a 14 fős képviselő-
testület.

November 5-én az önkormányzat egyhangú szavazással Mészáros 
Lászlót nevezte ki a település jegyzőjének és öt állandó bizottságot: 
így az 9 fős Oktatási Kulturális Bizottságot Berényi Ferenc, a 9 fős 
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédő Bizottságot Bálint László, a 
3 fős Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot Nagy Sándor, a 11 fős Közrend-
védelmi, Környezetvédelmi és Községvédő Bizottságot Langó János és 
a 15 fős Gazdasági Bizottságot Kiss József elnökletével hozott létre.

A bizottságok munkájában részt vett külsős személyek: Csirmaz Má-
tyás, Litkei Antal, Sugár Istvánné, id. Szabó László – Kiss Jánosné, 
Kővágó Jánosné, Radics Flórián, dr. Tóth Zoltán, – Kónyáné Kolozs 
Katalin, – Cserháti Vencel, Ézsiás Vencel, Kauzli Kálmán, Szűcs János, 
dr. Zilahi János, – Győri Jánosné, Horváth Ferenc, Kiss Zoltán, Ko-
vács Lászlóné, Kovács Zoltán, Szász Gerő, Turú István (21 fő).

Az önkormányzat közgazdasági szakértőjének dr. Dobák Miklós 
közgazdászt, tanszékvezető egyetemi docenst kérték fel.

Személyi változás: 1991. március 19-én írásban lemondott képviselői 
mandátumáról Bálint László, helyére a választási törvény értelmében 
a listán következő legtöbb szavazatot elért Cserháti Vencel március 
21-től a testületnek tagja lett, és egyben az Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekvédő Bizottság elnöke.

1991. április 16-tól Győri János Bertalant alpolgármesterré válasz-
tották. Az önkormányzat munkájának a jövőbeni segítését további két 
személy Vargáné Jáger Ilona tervezőmérnök és Nagyné Kiss Mária 
népművelő, szociológus ajánlotta fel.

1990. október 15-én az alakuló ülés előtt készült
igazolványképekből összeállított csoportkép.

Fentről lefelé haladva balról jobbra: Győriné dr. Czeglédi Márta, Győri 
János Bertalan, Mészáros László, Bálint László, Barna Sándor, Berényi 
Ferenc, Cserháti László, Kiss József, Langó János, Nagy Sándor, Sándor 

Sándor, Szakali János Vendel, Szűcs Antal, Tamus Béla, Török Imre
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1994–1998
A Magyar Köztársaság elnöke 1994. december 11-ére, vasárnapra 

tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vá-
lasztását. A választáson Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 47,5 %-a 
jelent meg. A vastagon szedett személyek kerültek megválasztásra.

Polgármesterjelöltek: Győriné dr. Czeglédi Márta, dr. Zilahi János 
(2 fő).

Képviselőjelöltek: Bali Lászlóné, Barna Sándor, Cserháti Vencel, 
Ézsiás Sándor, Ézsiás Vencel, Fülöp László, Győri János Bertalan, Ká-
poszta Sándorné, Kiss Zoltán, Koós Sándor, Kovács László, Kovács 
Lászlóné, Langó János, Langó Vilmos, Marton Sándorné, Mezeiné 
Folyó Angéla, Mészáros Tivadar, Pál Béla, Pető Istvánné, Radics Fló-
rián (cigány kisebbségi, kedvezményes mandátummal), Simon-Kis 
József, Szabó László, ifj. Szabó László, Szakali János Vendel, Szűcs 
Antal, Tamus Béla, dr. Tóth József, dr. Tóth Zoltán, Török Imre, 
Törökné Harmath Ilona, Varga Gábor, dr. Zilahi János (32 fő).

A települési önkormányzat 15 fős képviselő-testülete 1994. decem-
ber 22-én tartotta meg alakuló ülését. A testület Győri János Bertalant 
alpolgármesterré megválasztotta.

A képviselő-testület 1995. január 31-i ülésén hat bizottságot vá-
lasztott, így a 3 fős Pénzügyi Bizottságnak dr. Tóth Zoltán, az 5 fős 
Ügyrendi Bizottságnak Szűcs Antal, a 11 fős Településfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi Bizottságnak Kiss Zoltán, a 11 fős Oktatási, Művelő-
dési és Ifjúsági Bizottságnak Mészáros Tivadar, a 9 fős Egészségügyi, 
Szociális Bizottságnak Cserháti Vencel, a 9 fős Közrendvédelmi, Köz-
tisztasági Bizottságnak Langó János lett az elnöke.

A bizottságok munkájában részt vett külsős személyek: Kónyáné 
Kolozs Katalin, – Folyó László, Kovács Mária, – Barna Sándor, Far-
kas Sándor, Nagy Sándor, Ocskó Sós Antal, Szűcs János, – Berényi 
Ferenc, Fónagyné Vitai Mária, Kohári András, Lantos Péter, Varga 
Gábor, – Kiss Jánosné, Kissné Jáger Margit, Tóthné Basa Éva, Török-
né Harmath Ilona, – Bali Lászlóné, Jáger István, Langó József, Virág 
István, (21 fő).

Személyi változás: dr. Tóth Zoltán 1997. július 24-én lemondott 
képviselő-testületi tagságáról, helyére a választási törvény értelmében 
a listán következő legtöbb szavazatot elért Barna Sándor szeptember 
16-tól a testületnek tagja lett és egyben a Pénzügyi Bizottság elnöke.

A cigány kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek: Farkas 
Béla, Farkas Ferencné, Farkas Gyula, Farkas Lajos, Farkas Zsolt, 
Horváth Mihály, Horváth Tibor, Radics Félix, id. Radics István, B. 
Radics Gyula, Z. Radics Gyula (11 fő). A vastagon szedett személyek 
kerültek megválasztásra.

1995. január 5-én megalakult a cigány kisebbségi önkormányzat, az 
5 fős testület elnöke Radics Félix lett. Február 16-i ülésen elnökhe-
lyettesnek Farkas Bélát, az Ellenőrző Bizottság elnökének id. Radics 
Istvánt választották meg, tagjai Farkas Lajos és Horváth Tibor.

1998–2002
A Magyar Köztársaság elnöke 1998. október 19. vasárnapra tűzte ki 

az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. 
A választáson Jászfényszarun a szavazásra jogosultak 32,84 %-a jelent 
meg. A vastagon szedett személyek kerültek megválasztásra.

Polgármesterjelölt: Győriné dr. Czeglédi Márta.
Képviselőjelöltek: Barna Sándor, Berényi Ferenc, Bódis József, Cser-

háti Vencel, Győri János Bertalan, Hajnal István, Kaszainé Ocskó 
Györgyi, Kiss Zoltán, Kompolti József, Kovács Lászlóné, Kővágó 
Jánosné, Langó János, Lantos Péter, Mezei Zsoltné, Mészáros Ti-
vadar, Ocskó-Sós Imre, Radics Félix, Radics Flórián (cigány kisebb-
ségi, kedvezményes mandátummal), Szabó Istvánné, Szabó László, 
Szakali János Vendel, Szűcs Antal, Tamus Béla, dr. Tóth József, 
Tóth Tibor, Török Imre, Urbán Sándor, Víg Miklós (28 fő).

A települési önkormányzat 15 fős képviselő-testülete 1998. október 
30-án tartotta meg alakuló ülését. A testület Győri János Bertalant 
alpolgármesterré megválasztotta.

Az ülésen hat bizottságot választottak, így a 3 fős Pénzügyi Bizott-
ságnak Berényi Ferenc, az 3 fős Ügyrendi Bizottságnak Tóth Tibor, 
a 7 fős Településfejlesztési Bizottságnak Kiss Zoltán, a 7 fős Oktatási, 
Kulturális és Ifjúsági Bizottságnak Lantos Péter, a 7 fős Egészségügyi, 
Szociális Bizottságnak Mészáros Tivadar, a 7 fős Köztisztasági, Kör-
nyezetvédelmi Bizottságnak Szabó László lett az elnöke.

A bizottságok munkájában részt vett külsős személyek: Kónyáné Kolozs 
Katalin, – Kovács Mária, – Cserháti Vencel, Hulyák Róbert, Nagy 
Sándor, – Kohári András, Kovács Lászlóné, Ördögné Czeglédi Mária, 
– Kiss Jánosné, Kővágó Jánosné, Tamus Jánosné, – Ocskó-Sós Imre, 
Rékasiné Török Judit, Rohoska László (14 fő).

Személyi változás: Lantos Péter 1999. március 18-án lemondott 
képviselő-testületi tagságáról, helyére a választási törvény értelmében a 
listán következő legtöbb szavazatot elért Cserháti Vencel április 8-tól 
a testületnek tagja lett. A képviselő-testület 1999. július 22-ei ülésén 
megválasztotta az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bi-
zottság új elnökének Szakali János Vendelt.

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke 2002. július 1-jétől Mészá-
ros Lászlónak címzetes főjegyzői címet adományozott.

A cigány kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek: Farkas Bertalan, 
Farkas Béla, Farkas Ferencné, Farkas Gyula, Farkas Lajos, Horváth 
Tibor, Mezei Zsolt, Mezei Zsoltné, Radics Félix, Radics Gyula, ifj. 
Radics István, id. Radics István (12 fő). A vastagon szedett szemé-
lyek kerültek megválasztásra.

Az 5 fős Cigány Kisebbségi Önkormányzat november 5-én tartott 
alakuló ülésén egyhangú szavazással elnöknek Farkas Bertalant, he-
lyettesének Mezei Zsoltnét választották meg.

* Kivonat a törvényből (eredeti szöveg szerint).
** Az összeállítás Tóth Tibor: JÁSZFÉNYSZARU HARMINCÉVES 

KRÓNIKÁJA Mi újság Fényszarun? Jászfényszaru város havi lapjának 
tematikus feldolgozása alapján készült. Tóth Tibor

1994. december 11-én az alakuló ülés alkalmával készült csoportkép
Első sor balról jobbra: Dr. Tóth József, Győri János Bertalan,
Kovács Lászlóné, Győriné dr. Czeglédi Márta, Szűcs Antal,

Radics Flórián. Második sor balról jobbra: Langó János, Tamus Béla,
Szakali János Vendel, Szabó László, Mészáros Tivadar, Kiss Zoltán,

Cserháti Vencel, dr. Tóth Zoltán
(a fényképről hiányzik Török Imre képviselő)

1998. október 30-án az alakuló ülés alkalmával készült csoportkép
Ülő sor balról jobbra: Szűcs Antal, Radics Flórián,
Győri János Bertalan, Győriné dr. Czeglédi Márta,

Lantos Péter, dr. Tóth József, Langó János
Álló sor balról jobbra: Szakali János Vendel, Berényi Ferenc, Tamus Béla, 
Barna Sándor, Mészáros Tivadar, Tóth Tibor, Kiss Zoltán, Szabó László
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HÍRLEVÉL 2020/10/15
TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” c. pályázaton belül Logó-, fotó- és rajzpályázat éghajlatváltozás és klímavédelem 
Jászfényszarun témakörben általános és középiskolák, illetve a rajzpályázat esetében óvodások részére 
módosult, ami az alábbi linken található. Beadási határidő 2020. 11. 15.

https://jaszfenyszaru.hu/jaszfenyszaru-eu-2020-projektek/klimatudatossagot-erosito-szemleletformalas-
jaszfenyszarun-palyazati-felhivas

MEGHÍVÓ
INTÉZMÉNYI, TELEPÜLÉSI INTERAKTÍV TEMATIKUS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI
PROGRAMSOROZAT – KLÍMAVÉDELMI WORKSHOP A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

A Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban „Klímatudatos-
ságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” címmel (projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145) sike-
resen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, így közel 20 
millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor. 
A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma, a civil szereplőket, az önkormányzatot és intézményeit, a 
gazdasági- és oktatási szereplőket, továbbá a teljes lakosságot is érinti, így a fent hivatkozott projekt keretében 
Jászfényszaru Város és térségének lakosai részére a projekt Intézményi, települési interaktív tematikus szemlé-
letformálási programsorozata körében vállalt környezeti szemléletformáló workshop kerül megvalósításra, mely-
re ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és családját.

A workshop időpontja: 2020. november 6. (péntek) 10.00-12.00

A workshop helyszíne: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 4. (Posta mellett)

Megjelenésükre feltétlenül számítva, Tisztelettel: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

 PROGRAM:

 10:00 – 10:15 Megnyitó

 10:15 – 10:30 A projekt bemutatása

 10:30 – 11:15 A klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése,
  érzékenyítés

 11.15 – 11.30 Klímastratégia módszertanának bemutatása, igények felmérése

 11.30 – 12.00 A klímaváltozás csökkentésével kapcsolatos tudásmegosztás, családok részére
  egyszerűen megvalósítható, energiahatékonyságot növelő praktikák bemutatása

Projekt azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00145
Projekt címe: „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun”
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Miben segít a védőnő?
A gyermek életét az anya várandóságától a felnövekedésig végigkíséri 

a védőnő. Ő az, aki tudja rajtunk kívül, milyen volt a gyermekünk 
súlya három hónapos korában, mikor kezdett el először szilárd ételt 
enni, mikor mászni, mikor beszélni, milyen betegségei voltak, mikor 
és milyen védőoltást kapott. Sok anyának nagy segítség a védőnő je-
lenléte. 

A védőnői ellátás az alapellá-
tás körébe tartozik, az önkor-
mányzatok kötelessége gondos-
kodni arról, hogy a gyermekes 
családok rendelkezésére álljon. 
Ilyen a területi védőnők és az 
iskolai védőnők munkája (ná-
lunk a két feladatot ugyanaz 
a személy látja el). A védőnők 
fontos életszakaszoknál vannak 
jelen a család életében, így a 
várandósság alatt, az újszülött 
fogadásánál, a családi élet ki-
alakulásánál vagy gyermekünk 
óvodába, iskolába való kerülé-
sénél. A védőnő a tanácsadók-
ban önállóan működik, de 
kapcsolatban van a gyermek 

anyjával, családjával, kezelőorvosával, háziorvosával, házi gyermek-
orvosával probléma esetén. A védőnők szorosan együttműködnek az 
iskolaorvossal, pedagógusokkal, szülőkkel, szakemberekkel és a civil 
szervezetekkel.

Feladatuk még az egészségmegőrzés területén való aktív közreműkö-
dés az orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, védőoltások szervezésében, 
lebonyolításában. Részt vesznek a gyermekek környezetének higiénés 
ellenőrzésében is.

A védőnői munka szakmai felügyeletét az ÁNTSZ-ben dolgozó ve-
zető védőnők látják el.

Kérjük Önöket, hogy bizalommal forduljanak védőnőinkhez taná-
csért, segítségért bármilyen gyermekükkel vagy a várandósággal kap-
csolatos kérdés esetén.

Kovács Adél vagyok. Október elsejétől én látom el a II. körzetet. 
A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Kép-

zési karán végeztem ez év júniusában. Szegeden több szakmai gyakor-
lat során megtapasztalhattam, hogy mennyire sokrétű ez a szakma, 
amit szeretnék alkalmazni munkám során is (például Baba-Mama 
klub). Tanulmányaim alatt már tudtam, hogy szeretnék a Jászságban 
maradni. Jászdózsán nőttem fel, de Pusztamonostoron élek, párom-
mal itt kezdtük meg közös életünket. Védőnőként szeretném, ha a 
gondozottaim bizalommal fordulnának hozzám. Véleményem szerint 
a gyermekkor nagy hatással bír a felnőttkorra, védőnőként tanácsok-
kal tudok segíteni, hogy minden gyermekvállalás és a gyermekkor a 
legjobb legyen.

2020. szeptember első napjával bölcsődénkben is elkezdődött a 
2020/2021-es nevelési év. Új tervekkel, mégis a megszokottól kicsit 
eltérve – az aktuális járványügyi helyzethez igazodva – készülünk 
az előttünk álló évre. Továbbra is fokozottan be kell tartanunk a 
közegész ségügyi-járványügyi szabályokat, emellett a bölcsődei neve-
lés-gondozás alapelveit is szem előtt tartva biztosítjuk a szeretetteljes 
légkört a gyermekek neveléséhez, gondozásához.

Néhány intézkedés bevezetése vált szükségessé a vírusterjedés meg-
előzése érdekében. Az intézménybe lépés során a szájmaszk, kézfertőt-
lenítő és a fertőtlenítős lábtörlő használata kötelező, illetve a reggeli 
érkezéskor mérjük a gyermekek testhőjét.

Intézményünk csoportjai kaputelefonnal vannak felszerelve, ami 
nagy előny, mivel így a gyermekeket a csoportjukig kísérhetik szüleik, 
ezzel könnyebbé téve a (sokszor egyébként is nehéz) elválást. Beenge-
dés előtt láthatjuk az érkezőket – ezáltal kontrollálható az egyszerre 
az intézményben tartózkodó személyek száma, így betartható az elő-
írásnak megfelelő távolság megtartása. Gyermekek és felnőttek köny-
nyedén alkalmazkodnak a megváltozott élethelyzethez, ami nagyban 
elősegíti a védekezést is.

Az új gyermekek beszoktatása folyamatosan zajlik. A bölcsődébe fel-
vett gyermekek jelenlegi létszáma 26 fő.

Az új kisgyermekek zökkenőmentes, fokozatos adaptációja kiemelt 
feladatunk. Emellett fontos szerepet szánunk az őszi táj színvilágának, 
időjárásának, gyümölcseinek és terméseinek megismertetésére.

Mindezt dalok, mondókák, alkotások, bábok és mesék segítségével 
igyekeznek a kisgyermeknevelők színesíteni a bölcsődés gyermekek 
számára. Az ősz rengeteg jótékony gyümölccsel, zöldséggel ajándékoz 
meg minket. Mindig szem előtt tartjuk ezen élelmiszerek fontossá-
gát és élettani hatását, így gyakran szerepelnek a bölcsődei étlapon. 
A gyermekek érdeklődve és legtöbbször szívesen fogyasztják akár 
nyersen, akár feldolgozva ezeket az étkeket, amelyek természetesen a 
bölcsőde konyhájában készülnek (pl: sütőtök sütve, céklasaláta, sárga-
répás-búzacsírás lepény stb.)

Köszönjük az együttműködést! Vigyázzunk egymásra!
Kép és szöveg: Mester Ágota

A védőnői szolgálat feladatai

Bölcsődei hírek

Kovács Adél védőnő

Az esős napok fontos kelléke a gumicsizma

Őszi termésekkel ismerkednek a gyermekek

Falevélből készül frizura
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ÓVODAI HÍREK

A képeken a Csiga-biga és a Maci csoport „első fecskéi”.
„Anyukám egy napon, kézen fogott engem.
Mondta: – Itt az idő, óvodába mennem.
Kicsit féltem ugyan, de kíváncsi voltam,
– Na jó, én nem bánom, indulhatunk! – szóltam.”
(Aranyosi Ervin: Hogyan lettem óvodás)

Kép és szöveg: Földvári Edit

 Őszi galérianyitó az óvodá-
ban művészeti programmal. A 
kiállítás részei: A kukorica. A 
növény minden része és több 
fajtája, kukoricamorzsoló a fel-
dolgozásához és csuhéból készült 
használati- és dísztárgyak, melye-
ket Tőzsér Melinda  készített. A 
délelőtt folyamán megismerked-
hettek a gyerekek a növény ré-
szeivel, felhasználásával. Megta-
pasztalhatták a kukoricafosztást, 
morzsolást kézzel, csutkával és a 
kukoricamorzsolóval! Túrhatták 
a lemorzsolt kukoricaszemeket a 
tárolóban, ami különösen nagy 
élményt jelentett. Építhettek 
csutkából tornyot. Közben nép-
zenei kíséret mellett pattogatott 
kukoricát is kóstoltak! Köszön-
jük a gyűjtőmunkát: Tőzsér Me-
lindának, Melegh Lillának, Kó-
kai Kingának, Langó Zoltánnak 
és Sinkovics Rajmundnak.

Mi már óvodába járunk

„Rica, rica kukorica...”

Óvodánk október első hétfőjére tervezte a mozgásos délelőttjét. Saj-
nos az időjárás közbe szólt, így nem tudtuk egyetlen napon megtar-
tani, és az állomásokat az udvaron berendezni. Maradt helyszínnek 
a tornaterem, az aula és a folyosó. A tornateremben akadálypályát 
rendeztünk be, a folyosóra lépegető, ugróiskola került, az aulában 
kipróbálhatták a Bobocart. A Bobocar egy gyerekeknek készült jár-
mű, amely a kormány jobbra-balra forgatásával halad előre. A cso-
portok más-más napon próbálták ki a helyszíneket. Sporthetünket az 
udvaron együtt mozogva zenés tornával zártuk.. Az elveszett energiát 
egészséges ropogtatni valóval pótolták. Köszönjük a szülőknek, a PE-
KU zöldség boltnak, valamint a Banya Tanyának a zöldség, gyümölcs 
felajánlásokat. Földvári Edit · Fotók: Dobák Jánosné, Földvári Edit

Október 4. az állatok világnap-
ja. Óvodánkban évek óta a jeles 
napok közé tartozik ez a nap. 
Ebben az évben csoport szin-
ten emlékeztek meg róla. A nap 
meglepetéseként Ördög János 
érkezett az épület elé, és mutatta 
meg nekünk lovát, Dollit.

Földvári Edit

Mozgásos hét

Állatok világnapja

Kép és szöveg: Sinkovics Gebura 
Katalin, Dobák Jánosné (1 fotó)

Fotók: Földvári Dorottya (2), Sinkovics-Gebura Katalin (1),
Földvári Edit (1), Szarka Gáborné (1)
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ISKOLAI HÍREK

Ha szeptember utolsó hete, akkor Tökmagavató a Nagyiskolában. 
Juhász Kleó diákpolgármester, Nagy Tímea Zsóka helyettes és Fekete 
Tamás titkár tervei és ötletei alapján elkészült az egyhetes terv a negye-
dikesek befogadására. Az elmaradhatatlan kitűzőkészítés, indulóírás, 
tökmagplakát-alkotás mellett az idén 
is sor került a tökmagavatóra, amely-
ben a negyedikesek fogadalmat tettek, 
hogy az egyhetes próbatétel után a 
Nagyiskola igazi diákjaivá válnak. Az 
idén is igazán ötletes indulók készül-
tek. A 4. a-sok Sinkovics Máté versét 
adták elő a tökmagavatón:

A 4. b-sek pedig egy lendületes indulóval győztek meg minket:

Kis tökmagok mi vagyunk,
most érkeztünk, tanulunk!
Lesz belőlünk nyolcadikos,
mindegyikünk nagyon okos!
Hip, hip hurrá!!

Minden évben izgalmas játékkal is készülünk. Az idén egy hétfor-
dulós kincskeresőt dolgoztak ki a DÖK vezetői, mely során versikék 
segítették a gyerekeket a helyszínek megtalálásában, ahol elrejtve várta 
őket a következő versike, illetve kirakódarabkák. A kirakódarabkákból 
végül egy képet rakhattak ki, majd a jólvégzett munka jutalma csoko-
ládé volt. Az idén is jót játszottunk!

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Október 6-án Kovács Tímea vá-
logatásában szólt az emlékezés az 
iskolarádióban az aradi vértanúk 
tiszteletére, majd Botkáné Sárkö-
zi Ildikó képkiállítása keretében 
egész nap égett a mécses a vérta-
núkra emlékezve. Kép és szöveg: 

Kotánné Kovács Tímea

Első osztályosok – 2020/21-es tanév Tökmagavató megint…

Az aradi
vértanúkért

égett a mécses

1. b Hortiné Tóth Éva és Balogh Szabina

1. c Ritter Szilvia és Czibolya-Lisányi Angelika

Tanító nénik: 1. a Fáczán Izabella és Vaszicsku Klaudia

Mi vagyunk a 4. a, 
vártuk már, hogy itt legyünk,
kis tökmagból nagy növénnyé
cseperedjünk fel majd itt.

Mint  a tökmag, mi magunk is, 
nem lehetünk egyformák,
fíúk-lányok, kicsik-nagyok,
szőkék-barnák, mind-mind más.

Kérünk ezért benneteket, 
segítsetek mindenben,
mi is mindent megpróbálunk,
ezért jöttünk át ide.

Jól tanulunk, szorgalommal 
veszünk részt sok mindenben,
iskolánknak jó hírnevét 
vigyük majd a gimibe.

Fotó: Pencznerné M
eleg M
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ISKOLAI HÍREK

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány 
és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi 
szekciója a 2019/2020-es tanévben is meghirdette a Curie Kémia Em-
lékversenyt középiskola 9-10-11-12. évfolyamos és az általános isko-
lák 7-8. évfolyamos magyarországi és határainkon túli magyar tanulói 
számára. A rendkívüli pandémiás helyzetre tekintettel a 2020. 03. 28-
ra tervezett kémia területi döntő 2020. október 2-án került megrende-
zésre a szokványostól eltérő formában. Az előzetes levelezős fordulók 
alapján 3 jelentkező diákunkból 3 jutott tovább a területi döntőbe, 
melyen azonban már csak 1 fő vállalta a megmérettetést.

A verseny megyei (területi) fordulóján így Tanczikó Hanna Zsu-
zsanna, volt nyolcadikos tanulónk az előző évi nyolcadikos kategória 
2. helyezettje lett!

Szintén a pandémiás helyzet miatt jelen tanév őszére csúsztatták át 
a XXXI. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyt. A február-
ban benevezett, akkor 3 fő hetedikes diák közül 2 írta meg a megyei 
fordulós feladatsort iskolánkban 2020. 09. 18-án.

Eredményük: Megyei (-területi)
2. helyezett: Rácz Áron 8. a, 3. helyezett: Kiss Gergely 8. c

Mészárosné Dobák Ildikó felkészítő tanár

Népmesék köré szőtt könyvtári foglalkozások, illusztrációkészítő pá-
lyázat, mesebeli hétpróba – idén is együtt ünnepeltük mindannyiunk 
közös kincsét, a népmesét.

A programok megvalósításában nyújtott segítségéért köszönet illeti 
Nagy Ildikó és Bujdosó Katalin könyvtárosokat, az alsó tagozat pe-
dagógusait, Kotánné Kovács Tímea tanárnőt, valamint a diákönkor-
mányzatot képviselő Nagy Tímeát és Juhász Kleopátrát. A jutalom-
könyveket a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár biztosította, 
az ajándéktollakat és a csokoládét iskolánk diákönkormányzata. Kö-
szönjük! Sugár Judit

Szentkereszt felmagasztalása
Kápolnánk nevét Szentkereszt felma-

gasztalásáról kapta, mely egyben telepü-
lésünk búcsújának napját is adja. A 7-8. 
osztályosok Sándorné Tóth Éva hitoktató 
vezetésével ellátogattak a kápolnába, és 
megismerkedhettek annak történetével.

Szünetekben pedig egy kis játékra is sor 
került: a gyerekek ez alkalomra papírke-
reszteket készítettek, melyeket az udvaron 
elrejtettünk, és már indulhatott is a kere-
sés. Bár a kereszt a fájdalom, a lemondás jelképe, ez alkalommal min-
den megtalált kereszt egy apró jutalmat ért.

Szent Gellért-nap
Az iskolarádióban idéztük fel a szent élettörténetét. Faliújságunk-

ra kerültek a rajzszakkörösök ez alkalomra készült alkotásai, me-
lyek Szent Gellértet ábrázolják, különböző technikával elkészítve. A 
pedagógusok védőszentjének napja a pedagógusok számára hálaadó 
szentmisével zárult, melyet közös beszélgetés követett Gábor atyával, 
lelkipásztorunkkal. Kotánné Kovács Tímea

Október 1-je a zene világnapja. Az iskola rádiójában Turi Melinda 
művészpedagógus mesélt a zene életünket megszépítő erejéről, és min-
den szünetben meghallgathattunk néhány általa válogatott művet a 
zeneművészet néhány műfajából.

Mindemellett lassan hagyománnyá válik iskolánkban, hogy ezen 
alkalomból vidám flashmobbal készülnek a nyolcadikosok, amihez 
sokan lelkesen csatlakoznak az udvaron, vidám hangulatot teremtve a 
szünetekben. Az idén is megszépítette a napunkat a zene. 

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Sikerek kémiából

Népmese napja
az iskolai könyvtárban

Szeptemberi megemlékezések
iskolánkban

Zene és tánc

Fotó: Lovászné Török M
agdolna

Képek: Lajkóné Tanczikó Tünde, Sugár Judit
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Mesés rajzok
Idén a Só című népmese adta a témát hagyományosnak mondha-

tó rajzpályázatunkhoz, melyen végül 150 alsó tagozatos gyermek vett 
részt. Valamennyiüknek köszönjük a bájos, érzelmes, sok esetben fi-
nom humorral megjelenített alkotásokat.
Díjazottak:
1. évfolyam

1. helyezett: Kovács Maja 1. a, 2. helyezett: Réz Anna 1. b,
3. helyezett: Kirják-Farkas Lilla 1. c
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár különdíja:
Mezei Gerda 1. a, Erdős Kende 1. b

2. évfolyam
1. helyezett: Rákos Anna 2. a, 2. helyezett: Pádár Kinga 2. b,
3. helyezett: Győri Olivér 2. a
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár különdíja:
Kátai Helga 2. a, Rozbora Dávid 2. b

3. évfolyam
1. helyezett: Mészáros Nóra 3. a, 2. helyezett: Szentgyörgyi Dominik 
3. c, 3. helyezett: Fejős Petra Anna 3. b
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár különdíja:
Sultis Rebeka 3. a, Kotán Attila 3. c

4. évfolyam
1. helyezett: Juhász Jázmin 4. b, 2. helyezett: Danyi Krisztián 4. b,
3. helyezett: Sinkovics Máté 4. a
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár különdíja:
Bólya Nóra 4. b, Pető Olivér 4. b

A diákönkormányzat különdíjasai: Bagi Adrienn 1. b, Balogh Csenge 
1. c, Bognár Melánia 1. c, Csollák Liza 1. b, Danyi Kevin 1. a, Fózer 
Laura 1. a, Hadadi Vivien 1. a, Holló Imre 1. a, Kátai Roxána 1. b, 
Mezei Boglárka 1. a, Sebik Gergő Dominik 1. b, Tősér Hanna 1. c, 
Valter Doren Cintia 1. c, Bató Ádám 2. a, Dávid Kitti 2. b, Fias Zóra 
2. a, Gál Zoé 2. b, Kovács Alexandra 2. b, Rafael Ramira 2. a, Sebik 
Jázmin 2. b, Szabó Kornél 2. b, Szitai Renátó 2. a, Terenyi Noémi 2. 
a, Albert Eszter 3. c, Csollák Helga 3. a. Horváth Richárd 3. b, Iván 
Benett 3. a, Kui Bence Tamás 3. b, Mátyás Ákos 3. a, Nagy Maja Mira 
3. c, Tóth Dávid Gábor 3. b, Török Annabella 3. c, Bognár Laura 4. 
a, Bohoni Ádám 4. a, Bollók Zalán 4. a, Hurubán Dusán 4. a, Kátai 
Zita 4. b, Polatschek Réka 4. b, Tanczikó Zalán 4. b

Szeretettel gratulálunk valamennyiüknek!
Szöveg és kép: Sugár Judit könyvtáros

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
ebédlője átalakult. A fehér falakra színes, vidám festmények kerültek, 
melyeket rajzszakkörön készítettek a tanulók Kerekné Mihalik Judit 
vezetésével.

A projektben részt vevő diákok: Bense Zsaklin, Bója-Kovács Kincső, 
Cserháti Zsófia, Czakó Lili, Dudás Dóra Fanni, Dugonics Dorina, 
Hangya Fatime Fruzsina, Kocsis Imre, Kolompár Ádám, Kolozs Ist-
ván, Nagy Kornél, Nagy Viola, Polatschek Dominik, Szabó Rebeka.

Szöveg: Kerekné Mihalik Judit · Fotó: Lovászné Török Magdolna

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új programsorozatot 
hirdet „Fényszaru rejtett titkai” címmel, ahol egy kiscsoportos séta 
keretében az érdeklődőknek lehetősége nyílik megismerni települé-
sünk azon érdekességeit, emlékeit, értékeit, amelyeket a mindennapok 
forgatagában észre sem veszünk. Időpontok:

2020. november 14. 14 óra – Mesélnek a felső temetői platánfák
2020. december 12. 14 óra – Advent a főtéren

Időtartam: 60-90 perc. Vezeti: dr. Farkas Kristóf Vince történész. 
Találkozás a helyszínen.

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy részvételi szán-
dékukat előre jelezzék a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen, vagy 
az 57/422-137-es telefonszámon.

A programon való részvétel ingyenes!
Fedezzük fel együtt városunkat!

Színes ebédlő

Tematikus városi séták

A Fortuna Együttes előadása Tápiószentmártonon a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Fotó: Hortiné Misinkó Csilla
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Gondolatok a Szociális munka napja alkalmából

A Szociális munka napja a Szociális Munkások Nemzetközi Szövet-
sége nevéhez kötődik, akik 1997-ben jelölték meg november 12-ét 
a szociális munka napjaként. Ez a nap minden évben jó alkalommal 
szolgál arra, hogy a szakterület felhívja a közvélemény figyelmét azok-
ra, akik az elesettekért dolgoznak.

A szociális ágazat dolgozói a bentlakásos idősotthonokban, idősek 
nappali ellátásában, házi segítségnyújtásban, gyermekvédelmi szak-
ellátásban, család- és gyermekjóléti szolgálatokban és központokban, 
hajléktalanellátásban dolgozók, fogyatékkal élőkkel foglalkozók, szen-
vedély- és pszichiátriai betegekkel, bűnelkövetőkkel folytatott szociális 
munkát végzők, iskolai, közösségi és közösségi szociális munkát vég-
zők, intézményvezetők, sofőrök, takarítók és minden egyéb a terüle-
ten feladatot ellátó munkavállalók.

Településünkön a Gondozási Központ fogja egybe a szociális ellá-
tásokat.

Intézményünk keretein belül vehetik igénybe a rászorulók a napi 
meleg ételt és annak kiszállítását, a házi segítségnyútjást, az idősek 
nappali ellátását (idősek klubja), a család- és gyermekjóléti szolgálatot, 
az Idősek Otthonai ellátást. Dolgozóink az előírt szakképesítésekkel 
végzik munkájukat.

Az idei év az új, koronavírus elleni harcról is szól. A szociális terüle-
ten dolgozóknak méginkább.

Kollégáink sem tavasszal, sem most nem választhatták a home office 
lehetőségét. A család- és gyermekjóléti szolgálatban és a nappali ellá-
tásban dolgozók a helyi operatív törzzsel együtt szervezték és végez-
ték a 65 év felettiek ellátását. Sok esetben ők jelentették az egyetlen 
kapcsolatot a külvilág és az idősek között. Bevásároltak, gyógyszert 
váltottak, ebédet szállítottak, segítették az egészségügyi ellátáshoz ju-
tást, információkkal támogatták a lakosságot, hetente vásároltak az 
Idősek Otthona lakóinak. Az otthon 46 lakójának most is segítenek 
a bevásárlásban. Ha a boltokban találkoznak velük, és azon bosszan-
kodnának, hogy feltartják a sort, kérjük, gondoljanak arra, hogy az 
otthonunkban élő időseknek segítenek éppen.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat klienseinek döntő többsé-
ge nehéz anyagi és szociális körülmények között él. A járványhelyzet 
miatt kialakult gazdasági helyzetben ők fokozott veszélynek vannak 
kitéve, náluk felerősödnek a negatív környezeti hatások. A szolgálat 
munkatársainak ebben a felfokozott helyzetben kell segítséget nyúj-
taniuk. Biztosítják számukra a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást, az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, termé-
szetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hoz-
zájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező 
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését. 
Hozzájuk fordulnak a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküli-
ek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyaté-
kossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rá-
szorult személyek és családtagjaik.

A házi segítségnyújtásban dolgozó kollégáink naponta gondozzák, 
segítik a szolgáltatást igénybe vevő időseinket. Etetnek, pelenkáznak, 
fürdetnek, gyógyszert íratnak és váltanak ki, segítenek a mindenna-
pokban. Munkájuk nagyon fontos része, hogy mentális segítséget 

nyújtanak, nemcsak a gondozottaknak, hanem sokszor a hozzátar-
tozóknak is. Eközben folyamatosan kétségek gyötrik őket, hogy bár 
betartják a szigorú járványügyi előírásokat, nehogy ők fertőzzék meg 
az időseket. Munkájuk során számos nehézséggel találják szembe ma-
gukat, naponta ki vannak téve az időjárás viszontagságainak is, a köz-
vélekedés sokszor nem becsüli eléggé munkájukat. Szerencsére azok a 
családok, akiknél, ill. akik hozzátartozóján segítenek, teljes mértékben 
elégedettek a munkájukkal. Többször előfordul, hogy ahol fekvőbeteg 
van a családban, kérik a szakmai segítségüket, tanácsaikat (betegfor-
gatás, tisztába tevés fekvőbetegnél stb.) Volt már, hogy a segítséget 
kérők csak takarítást szerettek volna. A gondozónőjeink nem takarító-
nők, feladatuk többrétű, közé tartozik a közvetlen környezet(lakótér) 
tisztántartása is, de kizárólag takarításra más megoldást kell találniuk.

Az Idősek Otthona is új kihívásokkal nézett szembe az idei évben. 
46 idős ember éli nálunk mindennapjait, életüknek utolsó szakaszát. 
Tudjuk, hogy az intézmény soha nem lesz számukra „igazi” otthon, 
ennek ellenére kollégáim nap mint nap azon dolgoznak, hogy a szeret-
teik nélkül töltött napok, évek szeretetteljes környezetben teljenek el.

Itt minden a lakókról szól, a gondozók, a takarítók, a mosodai dol-
gozók, a konyhás, a szociális segítők, a karbantartó, az irodai dolgo-
zók, az igazgató mind, mind azért dolgozik, hogy az idősek gondtala-
nul, nyugodt, tiszta környezetben tudjanak élni.

Konfliktusok persze nálunk is vannak. 46 különböző életút, menta-
litás, 46 család. A lakóknak nem mindig megy könnyen a szobatársak 
elfogadása, egymás hibáinak tolerálása. Igyekszünk az azonos menta-
litású időseket elhelyezni egy szobában, de az infrastruktúránk sajnos 
véges, és a szakmai szempontokat is figyelembe kell vennünk. Jelenleg 
három gondozó és egy segítő dolgozik a nappalos műszakban, szoros 
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napirendben, a 12 órás műszakban 46 ember ellátásáról kell gondos-
kodniuk. Fürdetnek, pelenkáznak, öltöztetnek, borotválnak, etetnek, 
gyógyszert osztanak, ágyat húznak. Alapápolási feladatokat is ellátnak, 
inzulint adagolnak, sebet kezelnek, vitális paramétereket ellenőriznek, 
szükség esetén orvost, mentőt hívnak, beszélgetnek a lakókkal, hozzá-
tartozókkal, segítik a szociális asszisztens munkáját. Mindent admi-
nisztrálnak, több helyre is, ápolási és gondozási terveket készítenek. 
Eközben ők is emberek… Bevállalják a beteg kolléga helyettesítését, 
hajat vágnak, újságot szereznek, énekelnek az időseknek, de néha ők is 
fáradtak, és nem mindig tudnak mosolyogni.

A járvány dolgozóink mentális állapotára is hatással van. Igyekszünk 
maximálisan megfelelni a szigorú járványügyi előírásoknak, de a folya-
matos aggódás rajtunk is nyomot hagy.

A látogatási tilalom miatt megnövekedett az igény a telefonos kap-
csolattartásra. Ha többször kell próbálkozni a hozzátartozónak, kér-
jük, legyenek türelemmel. Amikor a gondozó éppen fürdet, etet, 
pelenkáz, nem tud rögtön a telefonhoz sietni. Az időseknek a napi 
ötszöri étkezés biztosított, rendszeresen(naponta) kapnak zöldséget, 
gyümölcsöt is. A fekvőbetegek igénye kicsit más. Szívesen fogadunk 
részükre könnyebben rágható, turmixolható gyümölcsfélét, piskótát, 
joghurtot. Szívesebben fogyasztják, emészthetőbbek, mint amit a töb-
bi lakó kap egy-egy étkezésre.

A szociális területen dolgozók munkájának nagyon alacsony a társa-
dalmi megbecsültsége, ezt mutatja a szakma elnőiesedése, vagyis a nők 
magas aránya, az alacsony bérek. A Gondozási Központban dolgozók 
nettó átlagbére 182 492 Ft. Ebben benne van a minimálbért kapó 
technikai személyzet és a 12 órás folyamatos munkarendben (hétvé-
ge, ünnepnapok pl. karácsony) dolgozó gondozó és a főiskolát végzett 
dolgozó bére is. Fenntartónktól, Jászfényszaru Város Önkormányza-
tától a működéshez minden segítséget megkapunk. Az ellátással kap-
csolatos igényeink, kéréseink meghallgatást nyernek, lehetőség szerint 
teljesítésre kerülnek. Intézményünk jól felszerelt, a szakmai létszám 
biztosított.

A szociális dolgozók sajnos nem kapták meg az államtól az egyszeri 
500 000 forintos juttatást, pedig mi nem home office-ban dolgoz-
tunk, hanem a tényleges munkahelyünkön „álltuk a sarat”. A szociális 
pálya vonzása csekély, a túlterheltség, stressz, az anyagi megbecsülés 
hiánya miatt.

De talán nem is ez a fontos! Sokkal többet jelent az időseinktől egy 
hálás mosoly, a hozzátartozóktól egy szívből jövő köszönöm, egy mun-
kánkat köszönő lap a családtól.

Szívből kívánok minden szociális területen dolgozó kollégámnak jó 
egészséget, kitartást a hivatásában, munkájában!

Reichenbergerné Anita
szociális asszisztens

A Színjátszók Baráti Köre 
Egyesület 2020. szeptember 
21-én megtartotta szokásos 
évzáró közgyűlését, melyen el-
fogadásra kerültek a 2019. évi 
beszámolók, a közhasznúsági 
jelentés és a 2020. év prog-
ramja, valamint – mivel ismét 
eltelt egy választási ciklus – megválasztásra kerültek az új tisztségvise-
lők. Egyesületünk színjátszó csoportjai a Fortuna Színjátszóegyüttes és 
a Napsugár Gyermekszínpad az elmúlt években kiváló eredményeket 
értek el, számos arany-, ezüst- és bronzminősítést szerezetek a külön-
féle fesztiválokon, sikeresen szerepeltek a környező települések rendez-
vényein. A jövőben tovább szeretnénk folytatni az immár 48 éve meg-
kezdett munkát a színjátszás terén, jelenleg az új darabok kiválasztása, 
majd betanulása folyik, de több régi, korábban nagy közönségsikerrel 
játszott előadásunkat is fel szeretnénk újítani. Továbbra is várjuk elő-
adásainkra hűséges közönségünket, akik nem restek akár több kilomé-
tert is utazni, hogy megnézhessenek bennünket, tapssal biztassanak 
minket további munkára!

Tanczikó Attila · Fotó: Katinka

Évzáró közgyűlés

„Eddig az ember magával a természettel küzdött; mostantól a saját ter-
mészetével kell megküzdenie.” Gábor Dénes (Nobel-díjas magyar fizikus)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020. április 20-24. közöt-
ti időpontra meghirdetett Fenntarthatósági Témahetet a vírushelyzet 
miatt elhalasztotta, ezért a tavaszra szervezett programok ősszel, októ-
ber 5-9. között kerültek megrendezésre. 

A Témahét kiemelt témái az ENERGIA, a KLÍMAVÁLTOZÁS és az 
EGÉSZSÉGNEVELÉS voltak.

Az őszre halasztott témahéttel szinkronban október 5. és 9. között 
hívta meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár a „Játékos 
Tudomány, Kezedben a Jövő” című kiállítást, amely interaktívan, 
rendkívül látványosan és szenvedélyesen dolgozza fel a fenntarthatóság 
problémakörét minden korosztály számára.

A nagycsoportos óvodások szervezetten csoportonként, az iskolások 
osztályonként, osztályfőnökeik vezetésével látogatták meg a művelő-
dési házat, és merültek bele játékosan a jövőjüket közvetlenül befolyá-
soló rendkívül komoly témába. Palásthy Pál

A Jász Múzeum szerte az országban, a Jászságban, a Kunságban sok 
személlyel tart munkakapcsolatot. Szép és sok éves hagyomány, hogy a 
múzeum vezetése kerek évfordulós születésnapi rendezvényeket szervez.

Az együtt végzett munkát elismerve és megköszönve szeptember 30-
án a Jász Múzeumban hat nagyszerű és értékes közismert személynek 
rendezett születésnapi ünnepséget.

Hortiné dr. Bathó Edit köszöntő szavai után a köszöntött szemé-
lyek életútját, munkásságát foglalta össze egy-egy ünnepelthez közel 
álló személy. Így köszöntöttük habil. dr. Örsi Julianna néprajzkutatót 
(Karcag), dr. Pethő László szociológust (Jászberény), Papp Izabella 
levéltárost (Jászboldogháza), Kiss Erika helytörténeti kutatót (Jászbe-
rény), Katona Katalint (Pórtelek) és Pál Mihály népzenészt (Jászbe-
rény).

Az ünnepségen Jászfényszarut képviselve vettem részt, és valamennyi 
ünnepelt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részéről egy fényes ezüstö-
zött IV. Béla-emlékérmet kapott 2020-as naptár hátlappal. Az ünne-
peltekkel városunknak, a civil szervezetek egy részének kapcsolata volt, 
van és lesz a jövőben is.

Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben és aktívan tevékenykedje-
nek a Jászság, a Kunság és településük érdekében, további maradandó 
értéket hagyva a következő nemzedékeknek.

Szöveg: Tóth Tibor

Kezedben a Jövő

Hetvenesek köszöntése
Jászberényben

A csoportképen (balról jobbra haladva)
Papp Izabella, habil. dr. Örsi Julianna, Pál Mihály,

dr. Pethő László, Kiss Erika és Katona Katalin látható
Fotó: Bugyi Gábor
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ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepnapját no-

vember 19-én ünnepli a katolikus egyház.
II. András magyar király és meráni Gertrúd 

hercegnő leánya, türingiai őrgrófné. Szent Fe-
renc harmadik rendjének tagja, a szegények és 
a betegek apostola, akit magyar származása el-
lenére a németek is saját szentjüknek tartanak, 
Türingiai Erzsébet néven. 1207-ben született, 
valószínűleg a sárospataki királyi várban. Már 
kisleányként Türingiai Herman őrgróf jegyese 
volt; akinek korai halála után testvéréhez, Lajos 
türingiai tartománygrófhoz ment feleségül. La-
jost három gyermekkel ajándékozta meg. Gyer-
mekkorától a mennyei dolgok szemlélése töltöt-
te be Erzsébet szívét.

A szegények apostola volt, kórházat alapított, 
ahol maga szolgálta a betegeket. Férje halála 
(1227) után az uralkodói udvar ellene fordult 
„esztelen tékozlása”, azaz karitatív tevékeny-
sége miatt. Erre elhagyta Wartburg várát és a 
szegénységet választva élt, ő volt németföldön 
Szent Ferenc első harmadrendi követője. Erzsé-
bet Marburgban halt meg, 1231. november 17-én. Csodái egy részét 
már életében ismerték és hirdették róla.

ERZSÉBET-NAPI HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK
2019-ben már 25. alkalommal, rendezték meg hagyományőrző jel-

leggel az Erzsébet-napi kézműves kiállítás és vásárt, a jászfényszarusi 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében.

„Az Erzsébet-napi péntek reggel nagy a sürgés-forgás a Szent Erzsé-
bet Közösségi Házban és környékén, a Szentcsalád téren. Mindenki 
tudja, mi várható, de most is izgatott tekintetek kísérik nyomon a 
kis adventi asztalok elfoglalását, a karácsonyi díszvilágítását, a sátrak 
felállítását. Megvan a varázsa ennek a különös eseménynek – kiállítás, 
vásár és még valami más, amelyet egész nap teltházas látogatás kísér! 
Hamarosan a Kürcsi kürtőskalács – fahéjillata lengi be a teret, de jóté-
konysági céllal kínálja az otthon és helyben sütött portékáit a Szilágyi 
Erzsébet Független Segítő Nőegylet a sátrában: a pirított, karamellizált 
diót, sült almát, apró süteményeket.”

„Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod
Másként kelt fel reggel a nap és másként járt a hold…”
 (Bródy János)

2020 NOVEMBERÉBEN MÁST ÉS MÁSKÉNT
TERVEZ A TÁRSASÁG
A római katolikus egyházközséggel közösen tervezett és még a jár-

ványhelyzet előtt előkészített programra invitálják az olvasót. Csókay 
András és Skrabski Fruzsina Párbeszéd a megpróbáltatásról – a 
létről és jelenlétről című könyv bemutatójára kerül sor 2020. no-
vember 19-én (csütörtökön) a Szent Erzsébet Közösségi Ház emeleti 
termében. A szerzőkkel Farkas Erzsébet, a Katolikus Rádió szerkesztő 
riportere beszélget.

„Addig jó és egészséges az emlékezés és az eltávozott szeretteinkkel való 
együttlét, amíg a jelenben maradunk. Aki csak a múltban képes gondol-
kozni, vagy elkezd fantáziálni a jövőben, az hamar szétesik. A jelenben 
kell maradni – egyébként minden meditációs gyakorlat ezt tanítja –,és 
nem a múltban vagy a jövőben lebegni. A múltban vagy a jövőben nem 
találja meg senki az Istent. Isten mindig jelen van, mindig abban a pilla-
natban van veled, amelyeket megéled. Miért is nem lehetnénk a jelenben 
állandóan azzal, akit szeretünk?” (Csókay András)

„Amikor elkezdődött az úgynevezett bababarát kórházak létrehozása, 
rögtön arra gondoltam, hogy szívesen látnék többfajta emberbarát kór-
házmozgalmat. A halállal valóban nem találkoznak a fiatalabbak, mert 
mindenki kórházba kerül, ha megbetegszik. Nekem az, hogy láttam a ha-
lált, és a szüleimmel együtt éltem meg azt, ahogyan ők elmentek, nagyon 
mély élmény volt. Sokkal könnyebb elengedni valakit, ha látod, hogy ott 

lehetsz vele, hiszen sokkal többet megtapasztalsz abból a misztikus világ-
ból, amelybe elengeded. Együtt biztosan könnyebb meghalni is, ugyanúgy, 
mint megszületni.” (Skrabski Fruzsina)

A rendezvényen való részvétel korlátozott számban, támogatói jegy 
ellenében lehetséges. (Jegyek vásárlása a jászfényszarui római katolikus 
templomban, a sekrestyében a szentmisék előtt, után.) A program a 
mindenkori járványügyi intézkedéseknek megfelelően kerül megtar-
tásra. A délelőtti programok: az Európai Mézes Reggeli a Napfény 
Óvodában, a kézműves foglalkozások, az egész napos kézműves ki-
állítás és vásár – tekintettel a járványügyi helyzetre – nem kerülnek 
megtartásra.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a szervezők közösségi oldalait, ahol az 
online térben digitális programokról és aktuális hírekről is tájékozód-
hatnak az olvasók. Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Illusztráció: Id. Hans Holbein, Árpádházi Szent Erzsébet.
A képet közreadta és a meghívót szerkesztette: Pető István

Kiskörén folytatódott a népfőiskolai műhelymunka
A sikeres túristvándi találkozó – amelyről az előző lapszámban tudó-

sítottunk – rendkívül motiváló volt az észak-magyarországi népfőisko-
lai szervezetek számára. Kis idő múlva már ott, a helyszínen megindult 
a közös gondolkodás arról, hogyan tudnának még szorosabban együtt-
működni. A következő alkalomra október 1-jén került sor, amikor a 
Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesület és Népfőiskola tagjai felkészülten és 
nagylelkű vendéglátással várták a hálózathoz tartozó szervezeteket.

Érkezéskor hagyományos, kemencében sült kenyérlángossal, te-
ával, kávéval kínálták őket, majd bemutatták a tájházat és a múlt 
kézműves remekeit, szakmáit. Ezt követően a résztvevők megismer-
kedhettek a településsel, amely a Tisza-tó bölcsője, 2800 fő lakossal 
Heves megye határán fekszik. A Kiskörei Népfőiskola életét, szakmai 

NÉPFŐISKOLAI HÍREK

Hálózatépítés – műhelyfoglalkozás 
az észak-magyarországi
népfőiskolák körében
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programjait,Honvisák Jánosné mutatta be, kiemelve az Értéktári Na-
pokat, a Jövőműhelyt, ifjúsági találkozókat, gyógynövény-fűszerkert 
gondozását, a szárított termékek készítését. Szerveznek Látóutat, Fa-
lusétákat, szép konyhakertek és díszkertek versenyét, kerékpártúrákat, 
alkotó és honismereti táborokat.

A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igaz-
gatóságának fiatal módszertani munkatársai Mezei Anna és Osgyáni-
Kovács Kitti ifjúságról szóló prezentációval készültek, Első kézből az 
ifjúságról címmel, amelyet hamarosan közzé tesznek mindannyiunk 
okulására. Később tanácskozás indult az észak-magyarországi népfőis-
kolai szövetség alakításáról; a népfőiskolai hálózat jelenlévő képviselői 
megvitatták, milyen tevékenységi köröket szerepeltetnének a létesítő 
okiratban.

Magyar Csilla, Kisköre város polgármestere, településbemutató sétát 
tartott. A szakmai program után közös ebédre került sor, ahol lehető-
ség nyílt a kötetlen szakmai beszélgetésre, tapasztalatcserére, a vélemé-
nyek megosztására. Az ebéd mellé házi készítésű süteményt kínáltak 
a vendéglátók. Ezt követően Kisköre egyik nevezetessége, turisztikai 
célpontja megtekintésére került sor: a Kiskörei Vízlépcső részeként 
megépült, 1973-ban üzembe helyezett Kiskörei Vízerőmű, mely 28 
MW beépített teljesítményével Magyarország legnagyobb vízerőmű-
ve. Fontos szerepet játszik a szabadidő aktív, tartalmas eltöltésében a 
„nyaralóhajó turizmus”. A nyaralóhajózás a kedvtelési célú belvízi ha-
józásnak az a turisztikai lehetősége, amely hajóvezetői engedély nélkül 
vezethető, szállást is nyújtó, lassú járású motoros hajókon teszi lehe-
tővé az önálló nyaralást az erre alkalmas, engedélyezett vízterületen 
(folyó, tó, víztározó, csatorna) a kora tavasztól késő őszig tartó nya-
ralóhajózási szezonban. 2020-ban a tiszalöki zsilip felújítása miatt két 
útvonalon indult el a program, az egyik útvonal Kisköre és Tiszalök 
között, a másik Tiszalök fölött Tokaj központtal, a Bodrogot is magá-
ba foglalóan kerül kialakításra. 2021-től, amennyiben befejeződik a 
zsilip felújítása, lehetőség lesz a két útvonal összekapcsolására.

Újabb mérföldkő: Vizsoly
Az első magyar nyelvű Biblia szülőhelyén október 7-én tanácskoztak 

a népfőiskolai hálózat tagjai. Szeretetvendégséggel fogadták az érkező 
vendégeket a Bibliás Könyvesházban. Kovács Zsolt Levente reformá-
tus lelkész a munkájáról és Magyarország egyik legkisebb református 
gyülekezetéről adott tájékoztatást: „Az utóbbi években a távlatos fenn-
tarthatóság, és az értékőrző kulturális kezdeményezések komolyan 
vétele is sürgetővé vált e Hernád-völgyi mélyszegény térségben. Ezért 
közösségi házat is építettünk Vizsolyban, cigánymissziós programmal 
és Biztos Kezdet Gyerekházzal. Gyülekezetünk, mint maroknyi refor-
mátus nép a reformáció bölcsőjében mindössze 27 főt számlál. 1963 
óta kis létszámú gyülekezetként képtelen az önfenntartásra. Ez idáig 
a tiszteletbeli egyháztagság, valamint zarándoklátogatóink adakozó 
szeretete őrizte meg egyházközségünkben a lelkipásztori-igehirdetői 
szolgálatot” – emelte ki Kovács Zsolt Levente. Komplex missziós tér 
kerül kialakításra: baba-mama programoknak, ifjúsági tábor, biblia 
tábor, játszótér, óvoda.

A tiszteletes úr hangsúlyozta a közösség kultúrateremtő tevékeny-
ségét, tárlatvezetés, muzeális foglalkozások, konferenciák színesítik a 
történelmi hely bemutatását „nem lehetünk emlékrom, élő kultúra 
viszi tovább az életünket”.

Vizsoly a reformáció és a bibliafordítás emlékhelyeként ismert – tele-
püléstörténeti sétán a csoport is meggyőződött erről. A Biblia első tel-
jes magyar nyelvű fordítása tette országszerte ismertté a kis zempléni 
falu nevét, 1590-ben Vizsolyban nyomtatták ki Károli Gáspár gönci 
református lelkész bibliafordítását több száz példányban. Az egyik ere-
deti Bibliát meg is lehet nézni a falu Árpád-kori református templo-
mában, melyet középkori freskói tesznek különlegessé.

Vizsoly román kori, kőfallal övezett, gótikus stílusban kibővített 
temploma országunk egyik legbecsesebb műemléke. Kora-gótikus ha-
jójával valamint Árpád-kori freskóival hűen tanúskodik Magyarország 
ezeréves kereszténységéről.

Az első magyar nyelvű, nyomtatott Biblia tette Vizsolyt igazán híres-
sé, az első kiadás mintegy 800 példányából ma több mint 50 lelhető 
fel a világ különböző országaiban. A Biblia első kiadása 2412 lapból 
áll, súlya 6 kg.

A Vizsolyi, más néven Károlyi Bibliát az 1580-as években Göncön, 
a bortermelő mezővárosban fordította le egy kisebb társaság, Káro-

li Gáspár gönci prédikátor és Kassa-völgyi esperes irányítása alatt. A 
kézirat lapjait a neves zsoltárfordító és szótárkészítő – akkor még csak 
diák – Szenci Molnár Albert hordta gyalogosan a vizsolyi nyomdá-
ba, ahol kinyomtatása történt. Hajdanán a református templommal 
szemben egy sekrestye állt, amelynek épületében készült el a Biblia, 
Mantskovit(s) Bálint tipográfus és nyomdászmester felügyelete alatt. 
A Vizsolyi Biblia, mint az első, teljes magyar nyelvű biblia ma már 
hungarikum.

Mantskovit(s) Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum és Vincellér-
ház a református tanító szolgálati lakásaként funkcionált épületben 
berendezett, a mai kor igényeinek megfelelő, modern, jól átgondolt, 
interaktív elemekkel dúsított nyomdatörténeti kiállítás. A tokaji nép-
főiskolai műhelymunka házigazdája Mankovits Tamás iparművész, a 
híres tipográfus és nyomdászmester leszármazottja – az ott elhelyezett 
családfán az ősöktől a most született unokákig mindenki látható.

A csoport mentora, Balázsi Károly a sárospataki népfőiskolai moz-
galomról mesélt, a XIX-XX. század népfőiskoláinak alakulásáról, fej-
lődéséről történelmi áttekintést adott. Újszászy Kálmán (Budapest, 
1902. december 13. – Sárospatak,1994. április 24.) a magyar nép-
főiskolák egyik megalkotója. A sárospataki kollégiumban 1931-ben 
lett a teológia-filozófia professzora. Szerkesztő megjegyzése: a Magyar 
Népfőiskolai Társaság első tiszteletbeli elnöke volt.

Turisztikai programként Mézes Gergő Méhészete került bemutatás-
ra Vizsolyban, Magyarország egyik legszebb helyén, mézkóstolóval és 
méhészeti bemutatóval várja látogatóit. A program során nem csak a 
méhek világával ismerkedhettek meg a csoport tagjai, de végigkóstol-
hatták a legnépszerűbb és legkülönlegesebb mézfajtákat is. Mézkülön-
legességeket, gyógyhatású mézeket kóstolhattak, megismerkedhettek 
a méhészkedés történetével, régi méhészeti eszközökkel, a méhészet 
alapjaival, kipróbálhatták a szakma alapfogásait, s akár saját mézet is 
„pörgethettek”. Szállást és terápiás szakemberek által biztosított gyógy-
kezelést a Mézes Vendégház Apiterápiás központjukban kínálnak.

A népfőiskolai hálózati műhelymunkák az őszi hónapokban is foly-
tatódnak. Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

1981 – Nyaralóhajó

1975 – Vízlépcső és működése tájékoztató

1974 – Kiskörei művelődési házban – előadások, bemutatók

Képek: Kovács Béláné Pető M
agdolna
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Idén hetedik alkalommal került megrendezésre
a nyári képzőművészeti alkotótábor

A járványügyi intézkedések miatt sajnos nem volt lehetőség a megnyitó 
nyilvános lebonyolítására, ezért Lisányi Endre esztéta-képzőművész – aki 
minden évben értékeli az alkotótábor munkáját és bemutatja a kiállítást 
– írásban osztotta meg gondolatait.

Tisztelt Közönség, Kedves Barátaim!
Ez alkalommal a nyári alkotótábor két egymással összefüggő jellem-

zőjét szeretném kiemelni. Az egyik a szó szerinti és átvitt értelemben 
vett nyitottság, a másik a változatosság.

Talán meglepő, de vannak olyan képzőművészeti alkotótáborok 
szerte az országban, amelyek kis túlzással zártkörűek, nem szívesen 
látnak új résztvevőket és gondolatokat. Ezzel szemben itt az alkotók 
nem bel- vagy magánügyként tekintenek tevékenységükre, hanem 
mondhatni a képzőművészetet jellenlétükkel és alkotásaikkal kiviszik 
a városba, érzékeltetve, hogy a művészet valójában nem privát tevé-
kenység, nem egy zárványszerű képződmény, hanem ténylegesen a 
közösségi élet része.

A nyitott szemléletnek és szellemiségnek mintegy velejárója a lehető 
legjobb értemben vett változatosság.

Amikor egy csoportos kiállításról beszélnek, akkor a változatosság 
kifejezés utalhat a gazdag kínálatra és, mint eufemizmus, a bemuta-
tott művek közti kivitelezésbéli, minőségi és értékkülönbségre. Eb-
ben az összefüggésben a másik jelző, amit gyakran hallhatunk, hogy 
mennyire egységes vagy nem egységes az adott tárlat, ha egységesnek 
mondják, az dicséretnek számít, a nem egységes pedig elmaraszta-
lásnak. Csakhogy, tapasztalatom szerint, az efféle véleményformálás 
során nem ritkán figyelmen kívül hagyják, hogy kik, és mit állítanak 
ki, pontosabban a kortárs művészettől várnak el olyasmit, ami annak 
nem feltétlenül sajátja. El kell fogadnunk, hogy a kortárs művek – 
Gehlen szavaival – az „objektív meghatározatlanság körül keringenek” 
és ebből következik, hogy minden bemutatott mű inkább egy lehetsé-
ges kiágazási pont, és nem egyetlen, rögzített, eszmei művészeti példa 
megközelítési kísérlete.

A kortárs képzőművészet nem statikus jelenség, változékonyságában 
határozható és ragadható meg, éppen ezért nehezebb helyzetben van-
nak azok a műkedvelők és műkritikusok, akik továbbra is zárt alakzat-
ként gondolnak rá, és a mégoly eltérő szemlélettel-technikával készült 
alkotások értékeléséhez minőségi mércének valamiféle általános érvé-
nyű, minden műnél alkalmazható, egyféle szabályt-szabálybővítményt 
keresnek.

Bátran mondhatjuk, hogy az idei tárlat – csak úgy, mint az eddigiek – 
változatos és értelemszerűen nem egységes, mégpedig azért nem, mert 
több különböző előképzettségű és életkorú alkotó sokféle technikával, 
stílusban és látásmód szerint készült műve került egymás mellé. Pont 
ezért lesz informatív, érdekes és hiteles egyszerre. A munkák sokfélesé-
ge azonban mégsem egy darabokra hullott képet mutat, mert a művek 
egymáshoz rendeződnek, és amikor újabb alkotók érkeznek, akkor 
erőltetés nélkül az ő munkáik is illeszkedni fognak ebbe az összképbe. 
Mondhatjuk, hogy nem felfogás vagy technika szerinti egységet ké-
peznek, hanem összezárja a műveket a hely és az idő, hogy itt és most 
készültek, vagy ide szánták azokat, vállalva az alkotók, hogy alkotá-
saik egyéb, netán homlokegyenest ellentétes felfogásban létrehozott 
alkotások kontextusában kerülnek bemutatásra, tehát a mindenkori 
zárókiállítás kicsiben érzékelteti a jelenkori képzőművészet mozgáste-
rét, és hogy mi mindent értethetünk manapság képzőművészet alatt.

Úgy tűnik, az egyik művészeti esemény vonzza a másikat, hiszen egy 
másik kiállítás is megtekinthető: Zilahy Zoltán szobrászművész rajza-
iból láthatunk válogatást.

A jelenkori, kortárs képzőművészetben a ceruzarajz szerepe megle-
hetősen kérdéses, hát még az anatómiailag pontos ceruzarajzé! Hang-
súlyozom, nem általában a ceruzarajzról, hanem a figurális, és azon 
belül a nagy látványpontosságra, de nem hipernaturalista-fotórealista 
megjelenítésű munkákra gondolok, amit kissé pontatlanul hagyomá-
nyos rajzművészetnek is neveznek.

A fotorealista rajzok esetében a lenyűgöző látványpontosság kivite-
lezési bravúrja az, amihez-aminek alapvetően a műértéket kötik-tu-

lajdonítják. A „hagyományos” értelemben vett figurális ceruzarajznál 
azonban nem erről van szó, hanem olymódon kell megragadni a té-
mát, hogy közben ne essen bele a rajzoló a már említett formalizmus 
vagy a teátrális, technikai virtuozitás valamely bravúrcsapdájába, de 
megfeleljen a látványelvűség kívánalmainak.

Zilahy Zoltán, nem kis merészséggel, majdhogynem provokatív mó-
don, hagyományos értelembe vett ceruzarajzokat készít, ám kiállításán 
nem az eredeti rajzok szerepelnek, hanem azok óriásira nagyított vál-
tozatai. Mi a helyzet a nagyítással?

Már tavaly megemlítettem, hogy munkáinak egyik jellegzetessége, 
hogy tetszés szerint elbírják a méretváltást, ugyanis a „felhúzás” után 
sem esnek szét, és nem jelennek meg bennük zavaró részletek. Tegyük 
hozzá, hogy a legtöbb kiváló rajzművészeti alkotás nem ilyen, mert-
hogy nem lehet minőségromlás nélkül minden rajzot bármekkorára 
fölnagyítani.

Zilahy rajzai a nagyítás után is pont annyit és azt mutatják meg, 
mint az eredeti. Nagy, s még nagyobb másolatok készülhetnek úgy, 
hogy se holt területek, se a már említtet zavaró részletek nem jelen-
nek meg bennük. Nagyon különös ez a tulajdonságuk! Mintha nem 
is lenne saját méretük! A külső térben, az épületek utcai homlokzatán 
odaillő természetességgel jelennek meg, és a kicsiny eredetit kézben 
tartva, ugyanúgy teljes értékű művet láthatunk.

Aki közelebbről és behatóbban szeretné tanulmányozni a művész 
rajzait, annak ajánlom figyelmébe a közelmúltban megjelent rajzal-
bumát!

Talán az eddig elhangzottakból is kitűnik, hogy a nyári alkotótábor 
és ahhoz kapcsolva Zoltán tárlata nem egyszerűen egy városi rendez-
vény, hanem megannyi érdekes és aktuális művészetelméleti kérdést és 
problémát felvető művészeti esemény, ami megkockáztatom, hogy bi-
zonyos szempontból, túlnőve születési helyén, kis híján országos jelen-
tőségű, s hogy azzá válik-e ténylegesen, ahhoz arra van szükség, hogy 
továbbra is fennmaradjon, és hogy megfelelően értelmezve-értékelve 
kerüljön bemutatása.

Remélem, hogy az utóbbihoz a mai megnyitóbeszéd is hozzájárul 
valamelyest.

Végül ne menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy a tábor létezése 
a befogadó város önkormányzata kitartó támogatásának köszönhető. 
A lebonyolítás rengeteg háttérmunkát igényel, a városi vezetés mellett 
köszönettel tartozunk mindenkinek, aki valamilyen módon közremű-
ködött, segített a mindennapokban. Köszönjük szépen mindenkinek 
a szíves közreműködését!

Ezzel ajánlom szíves figyelmükben a hetedik jászfényszarui alkotó-
tábor kiállítását!
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Szeptember közepén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítette a 
Fényszaruiak Baráti Egyesületét és az általa létrehozott Jászfényszaru-
ért Alapítvány, hogy 2019. év után szja 1 %-os rendelkezés szerint, a 
két szervezet 829.077 Ft összeg felajánlásban részesült, mely összeget a 
számláinkra átutaltak.

Köszönjük a felajánlóknak, hogy az egyesület és az alapítvány javára 
rendelkeztek 2020. év tavaszán az szja 1 %-áról. Mindkét szerzet tarta-
lékolja az összeget a 2022. évi Tanítók emlékművének felújításához, 
illetve a 10 év alatt elhuny pedagógusok nevének a „halhatatlanok 
olvasókönyvébe” történő bevésésére kívánjuk fordítani.

A Budapesten élő Tamus Béla elnökségi tagunk rendszeres résztve-
vője a Magyar Természetvédő Szövetség rendezvényeinek, legutóbb 
szeptember 21-én a „Szépségtapasztok és valódi megoldások az éghajlat-
változás elleni küzdelemben” címmel megrendezett online konferencia 
részese volt.

A FÉBE negyedszázada tagja a Város- és Faluvédők Szövetségének, 
a Hungária Nostrának. A szövetség választmánya 2020. szeptember 30-
án tartotta éves rendes közgyűlését, Budapesten a felső-krisztinavárosi 
Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi házában. A közgyűlésen a 
FÉBE-t mint tagegyesületet Tamus Béla elnökségi tag teljes joggal 
képviselte. Ráday Mihály elnök beszámolójában elmondta a szövetség 
működését ellehetetleníti az anyagi források lecsökkenése. Tóth Tibor

FÉBE-hírek

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
Egy 66 évvel ezelőtt készült fénykép

Az 1945 előtti állatorvosokról a Városi Értéktárban kevés információ 
áll rendelkezésre. Találtam egy fotót, melyet dr. Sándor Imre (1910–
1985) első jászfényszarui születésű orvos leányától, Sándor Csilla FÉBE-
tagtól kaptam. A fotón négy személy állatorvosként dolgozott. Az érték-
tárban a kapott iratok között két korabeli kiváltott receptet is felleltem.

A településen a földművelés mellet az állattenyésztés jövedelme is fon-
tos szerepet játszott a megélhetésben. A XIX. század végén és a XX. szá-
zad elején kialakult tanyák lakossága nemcsak önellátás céljára, hanem 
főleg értékesítésre is foglalkozott állattartással. A tanyák nagy részének 
fokozatos megszűnésével jelentősen csökkent az állatállomány. Az 1959-
es szövetkezetesítés tovább csökkentette az egyéni állattartást, viszont fo-
kozatosan nőtt a szövetkezetekben az állatállomány. A szövetkezet mellet 
főleg az egyéni sertés-, az első húsz évben tehéntartás többsége megma-
radt, egyrészt a háztájiban termesztett takarmány feletetésére tartottak 
jószágot, melynek értékesítésében (sertés) a tsz. közreműködött. A XX. 
század végére és az elmúlt húsz évben az egyéni állattartás a településen 
belül szinte teljesen eltűnt. Ez nagyban összefügg a várossá válással, a 
családok megváltozott élet- és munkakörülményeivel. A külterületen 
kb. egy tucat magángazdálkodó különböző állatfajtát tenyészt és tart, 
többségük kiegészítésképpen a növénytermesztés mellett.

Az állatorvoslás története dióhéjban: Az állategészség megóvására II. Jó-
zsef uralkodása alatt történt intézkedés. 1787-től beindult a gyógyková-
csi képzés nyolc hónapos, majd egyéves tanulmányi idővel. A XIX. század 
közepéig felállított vármegyei és járási állatorvosi hivatalok létrehozása 
igényelte a korszerűbb állatorvosi képzést. A mai Állatorvostudományi 
Egyetem első jogelődjét tanintézetként 1851-ben Pesten alapították hat 
féléves képzéssel. A kevés jelentkező hatására a képzési idő 1859-től négy 
féléves, 1875-től ismét hároméves, 1890-től négy évfolyamos lett. 1952-
től önálló, ötéves képzés indult Állatorvostudományi Főiskola névvel, 
1962-től egyetemi státusza lett. Több átszervezés után 2016 közepétől 
ismét önálló az Állatorvostudományi Egyetem.

A Jászfényszarun dolgozott állatorvosokról kevés adat van az értéktár-
ban, csak a XX. század első harmadától találunk információkat.

Jász-Nagy-Kun-Szolnok Vármegye évkönyv 295. oldalán 1931-ben 
állatorvosként Halmos Ödön szerepel. Halmos Ödön (61 éves) neve 
szerepel a Zsidó áldozatok emlékművén, mint holokauszt áldozat.

Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Címtárából (szerk.: 
Dr. Vajda Gyula m. kir. detektiv) ismert, hogy 1932–1934 között a tele-
pülésen Halmos Sándor (lehet keresztnév elírása is) látta el az állatorvosi 
feladatokat.

Az értéktárban Zsiga József Jászfényszarui lakos részére 1941. febru-
ár 12-én kiállított recepten dr. Tóvári György körállatorvos Jászfényszaru 
fejléc szerepel.

Az értéktári dokumentumok között találtam Szabó Bálint állattu-
lajdonos részére 1944. június hó 4-én kelt receptet, melynek fejlécén 
Hazay Béla körállatorvos Jászfényszaru látható. A két recepten szereplő 
állatgyógyszereket Herczegh Imre jászfényszarui „Reménység” gyógy-
szertárában váltották ki.

Az elmúlt század negyvenes éveinek elején 1943. vagy 1944. évben ér-
kezhetett településünkre dr. Hazay Béla (1901–1973) feleségével, Nagy 
Lenkével (1902–1980), aki a háztartást vezette, és két gyermekükkel, 
Lenkével és Bélával. Valószínű, hogy Halmos Ödön helyére jött az új ál-
latorvos. A gyermekek az édesapa hivatását választották, állatorvosi dip-
lomát szereztek. Két évtizedig dolgozott állatorvosként Jászfényszarun, 
később leánya néha besegített édesapjának az állatok gyógyításában. Dr. 
Hazay Béla ismerte a tanyákat, hiszen sok állatott ott tartottak, volt egy 
állategészségügyi segédje, Szénási Mihály, aki kisebb munkákban (ba-
romfioltás) besegített. A Festőközben a Faragó féle ház egy részét bé-
relték, ott lakott a család (ma a telken Pál Mihály háza áll). A hatvanas 
évek elejétől már több téeszcsében is ellátta az állategészségügyi felada-
tokat. Gyermekként, e sorok írója, szüleimmel a Peres tanya 124. szám 
alatt éltünk 1963-ig, a szárnyasok mellett egy tehén, egy-két anyadisznó 
szaporulatával és néhány hízóval a portán, melyhez állatorvos is jött né-
hányszor, így emlékszem Hazay doktorra, akinek a bajuszának fazonja 
hasonló volt, mint apámé (Tóth Sándor 1912–1978). Dr. Hazay Béla 
1962-ben nyugdíjba vonult, és még öt évig itt éltek, majd Karcagra köl-
töztek, mivel fiuk ott dolgozott és alapított családot.

Dr. ifj. Hazay Béla (1932–1999) Karcagon volt főállatorvos (nevével 
fémjelzik a Karcagon évenként megrendezett díszmadár kiállítást) szüle-

ivel együtt a karcagi temetőben nyugszanak. A fényszarui megüresedett 
álláshely családon belül maradt, mert 1963. január 1-től Jászfényszarura 
költözött a Zilahi család. Dr. Zilahi János (1932–1998) Abán, paraszti 
családban született. A felmenői 1740-ben települtek német földről Ma-
gyarországra. Sváb származására mindig büszke volt. Az Állatorvosi Fő-
iskolán 1956-ban szerezte meg diplomáját. Itt ismerkedett meg későbbi 
feleségével, dr. Hazay Lenkével (1930–1982), aki Tégláson született. 
Házasságukból két gyermekkel – Jánossal és Zoltánnal – gyarapodott a 
család. A két fiúnak máig élő kapcsolata van városunkkal.

Az alcsi-szigeti állami gazdasági, kunmadarasi, szolnoki munkahelyek 
után a megnövekedett szövetkezeti állatállomány miatt két állás léte-
sült Jászfényszarun. A Szabadság úti családi házuk felépüléséig a Viola 
utca 2. szám alatti bérleményben laktak (jelenleg Bukó Pálné és családja 
tulajdonában áll). Dr. Zilahi János apósát szakmai mentorának és pél-
daképének tekintette. Az első tíz évben a helyi termelőszövetkezet és 
a háztáji szarvasmarha-állományát gümőkór betegség alól mentesítette. 
A sertéseknél a 1960-as években kitört száj- és körömfájást sikeresen 
leküzdötte, majd a szövetkezet sertésállományát három fontos betegség-
től is mentesítették, amely értékesítési felárral járt.

Később felesége szakirányú hivatali munkát vállalt Jászberényben, 52 
évesen közlekedési baleset következtében hunyt el.

1990-ben nyugdíjba vonult, de néhány évig még nyugdíjasként is gya-
korolta szakmáját. Mindketten a jászfényszarui Szent Kereszt temetőben 
nyugszanak. Kép és szöveg: Tóth Tibor

A fotó 1954-ben készült Jászfényszarun
Ülnek (balról jobbra)

Nagy Lenke (1902–1980) és dr. Hazay Béla (1901–1973)
Állók (balról jobbra) dr. Zilahi János (1932–1998),

(Zilahi) Zielbauer János (1954-), dr. Hazay Lenke (Gyöngyi)
(1930–1982), ?, dr. ifj. Hazay Béla (1932–1999)
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Utcaneveink nyomában (17. rész)
Jókai Mór utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalál-

ható: E2)
 Az utca 1947 körül került kialakításra. Az 

utca névadója Jókai Mór (1825‒1904) eredeti-
leg ásvai Jókay Móric néven született református 
kisnemesi családban, a felvidéki Komáromban. 
Apja: Jókay József, anyja banai Pulay Mária. 
1845-ben ügyvédi végzettséget szerzett. 1846-
ban jelent meg első regénye Hétköznapok cím-
mel. Ekkor a létrejövő tízek társasága tagja is lett. 
(Többek között Petőfi Sándor, Tompa Mihály és 

Kerényi Frigyes alkotta a kört.) Jókai tevékenyen részt vett a márciusi if-
jak munkájában is, melynek hatására 1848. március 15-én kitört Pesten 
a forradalom. Ekkor változtatta meg nevét Jókaira, jelezve, hogy nem 
kíván nemesi előjogaival élni. Szintén ebben az évben vette feleségül La-
borfalvi Róza színésznőt. A szabadságharcban pedig hírlapírói munkájá-
val tűnt ki, de a harc leverése után bujdosnia kellett. Regényírói pályája 
a kiegyezés után lett igen termékeny. Több mint kétszáz mű fűződik 
a nevéhez. Saját korában is ünnepelt írónak számított, és már ekkor 
nagy magyar mesemondóként emlegették. Számos díjjal és kitüntetéssel 
is elhalmozták. Az íráson túl politikai pályája során több alkalommal 
töltött be országgyűlési képviselői tisztséget is. (Néhány ismert műve: A 
kőszívű ember fiai, Szegény gazdagok, A lőcsei fehér asszony.) Műveiből 
több – ma is gyakran műsorra tűzött – film is készült.

József Attila út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalál-
ható: C2–D2–D3 között)

 Az út eleje a 19. század első felében alakult 
ki. Az 1854-es térképen Kozma utca néven 
szerepel, hiszen ekkor még erre vezetett az út a 
Kozma-domb irányába. Népi nevén hívták az 
utat Ézások sorának, mert a Damjanich utcáig 
az Ézsiás család ingatlanai helyezkedtek el. Berze 
sornak is nevezték, mert a mai József Attila út 
39. szám alatt üzemelt Berze Sándor kocsmája, 
ami 1912-ben lett építve, és az út északi oldalát is 

ekkor kezdték el osztani. Manapság Boldogi útnak is emlegetik, hiszen 
erre vezet a közút Boldog településre.

 Az utca hivatalos nevét 1927 után kapta. Ekkor Lord Rothermere-
ről neveztek el. (A mai Szent István úttal együtt.) Sidney Harold 
Harmsworth (1868‒1940) Rothermere első vikomtja mint angol új-
ságíró 1927-ben ugyanis két cikkben is az 1920-as trianoni békediktá-
tum elhibázottságáról írt, ami miatt Magyarországon hatalmas népsze-

rűségre tett szert. Politikai okokból pedig országszerte közterületeket 
neveztek el róla. 1946 után viszont szintén politikai okokból átnevezték 
az utcát József Attiláról, akit baloldali nézeteiért kedveltek. József Attila 
(1905‒1937) szegény családban született. Apja József Áron (eredetileg: 
Iosifu Aron), anyja Pőcze Borbála. Mivel apja a családot elhagyta, ezért 
Attila 1910-ben Öcsödre került nevelőszülőkhöz. A tehetséges fiú a 
zaklatott gyermekévek miatt sajnos pszichiátriai beteg lett. Még gim-
náziumi tanulmányai alatt 1922-ben elindult költői pályája. Első ver-
seskötetét a Szépség koldusa címmel szintén ebben az évben adták ki, 
és a neves költő, Juhász Gyula írta hozzá az előszót. 1924-ben Szegeden 
kezdte meg egyetemi tanulmányait, de 1925-ben eltanácsolták. Mun-
kája nyomán a hazai költők számos tagjával megismerkedett. Több jeles 
verseskönyve után 1936-ban jelent meg Nagyon fáj című utolsó kötete. 
1937-ben zavart elmeállapotában Balatonszárszón egy tehervonat alá 
került, és életét vesztette.

Kassák Lajos út (Jászfényszaru 2013-ban 
kiadott térképén megtalálható: E1)

 Az utca az 1974-es osztással jött létre az 
egykori Öregszőlő mellett, és ekkor kapta mai 
nevét is. Kassák Lajos (1887‒1967) a felvidéki 
Érsekújvárban született Kassák István és Iste-
nes Erzsébet gyermekeként. Első verse 1908-
ban jelent meg. Több folyóiratot is kiadott. 
Kassák szociáldemokrata, majd kommunista 
nézetű volt. Saját magát szocialista embernek 
jellemezte. 1948 és 1949 között országgyűlési 
képviselő volt. A Rákosi-korban mégis kizárták a kommunista pártból. 
1956 után pedig megtűrt képzőművészként tartották számon. Kassák 
Lajost az avantgárd mozgalom hazai vezéreként tartjuk számon. Ön-
életrajzát Egy ember élete címmel adta ki. Emlékét az óbudai Kassák 
Múzeum ápolja.

Képek címei és forrásai:
Jókai Mór 
 https://korkep.sk/cikkek/gasztro/2016/08/25/a-tiz-legjobb-magyar-etel-

jokai-mor-szerint/ 
József Attila 
 https://konyves.blog.hu/2015/04/11/a_szegenyember_legkisebb_

fia_110_eve_szuletett_jozsef_attila
Kassák Lajos https://cultura.hu/kultura/kassak-lajos-50-eve-halt-meg/

Dr. Farkas Kristóf Vince

November elején jelenik meg a Mátyás király emlékérem
Egy korábbi lapszámban tájékoztatást ad-

tunk, hogy a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
– az önkormányzat civilszervezeti támogatá-
sának egy részéből – I. Mátyás magyar király 
halálának 530. éve alkalmából hetedikként Má-
tyás király emlékérmet ad ki. Az érem tervezé-
sét, a gipszminta elkészítését az egyesület tagja, 
Szabó Imrefia Béla szobrászművész, városunk 
díszpolgára, a „FÉBE Örökös Tagja” kitüntetés 
birtokosa térítés nélkül ajánlotta fel. Az érem 
Szegeden, Szabó Tamás ötvösmester Érem-
verdéjében készül, és november elején kapják 
kézhez az előfizetők.

A verőtőke gipszmintájának készítője Szabó 
Imrefia Béla a korszakot, Mátyás királyt és az 
érem előlapján megjelenő portrét és feliratot így 
foglalta össze: „A XV. század folyamán az éremművészet az itáliai rene-
szánsz legkiválóbb szobrászainak révén a csúcsokra jutott. Az antik érmek 
gyűjtése pápák, fejedelmek, humanisták sajátos kedvtelései közé tartozott. 
Mátyás maga is gyűjtött, és a török elől Pozsonyba menekített cameák meg-
maradt darabjai nyomán képet alkothatunk a királyi kincsek között őr-
zött gyűjtemény gazdagságáról. Részben az antik művészetek hatása alatt, 
részben az olasz quattrocento éremszobrászatának legszebb példái nyomán, 
uralkodásának idején Mátyás két érmet készíttetett. Az elsőt az 1460-as 

évek vége felé, a másodikat az 1480-as évek kö-
zepe táján. A műfaj sajátossága, hogy reprezen-
tatív, sokszorosításra, terjesztésre alkalmas, ezért 
kiválóan megfelelt a király céljainak is. 1487-től a 
miniátoroknak, könyvkötőknek is ezt adták min-
tául a Mátyás-arcképekhez. Ezek az arcok néznek 
ránk a corvinák gazdagon illuminált lapjairól. A 
XX. században az éremművészet műfajában, illet-
ve a papírpénzek ábrázolásain Andrea Mantegna 
(1431–1506) padovai festőművész Mátyás-port-
réja szolgált alapul. Az eredeti festményről készült 
olajképmásolatot Lord Lothermer ajándékozta 
Horthy Miklósnak 1930-ban. Ezt állították ki ek-
kor a budai királyi palotában, és ekkor jelent meg 
Mátyás arcképével a piros százpengős.

Amikor az éremportré rajzolásához, mintázásá-
hoz kezdtem, a király lelki, szellemi tulajdonságait igyekeztem érzékeltetni, 
túl azon, hogy egyúttal szabadulni is próbáltam a már más alkotók által 
ismételgetett ábrázolástól. Az uralkodásának fénypontján álló, érett férfi-
arc néz ránk a szembe forduló portréról. Az antik medaillonok mintájára 
köpennyel a vállán ábrázolom a királyt. A babérággal koszorúzott fej két 
oldalán latin felirat: MATHIAS REX HUNGARIAE.

Sikerült egy szép köriratot választani Hunyadi Mátyás viszonylag gaz-
dag szöveganyagából. A király 1462-ben Szeged város részére kiadott egyik 

A Mátyás király emlékérem gipszmintája, 
melyről a verőtőke készül Szegeden
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 oklevelében nagy jelentőségű szavakkal méltatta a város lakóinak az ural-
kodó számára nyújtott szolgálatait. Fontosnak tartotta, hogy az uralkodó 
támogassa a várost, elősegítse felvirágoztatását, mert – mint ahogy fogalma-
zott – „AZ ORSZÁGOK DÍSZE ÉS EREJE A VÁROSOK GAZDAGSÁ-
GÁBÓL ÉS BŐSÉGÉBŐL ÁLL.”

Úgy gondolom, aktuálisan alkalmazható Jászfényszarura is, lévén, hogy 
szűkebb pátriánk, a Jászság díszéül is szolgál gazdagodó, szépülő szülővá-
rosunk.”

Az érem hátlapján a korábbi IV. Béla király emlékérem hátlapján sze-
replő oldal lesz látható: az éremoldal felső harmadában íves szalagon 
felirat: JÁSZFÉNYSZARU VÁROS. A szóközben, viaszpecsétként, 
a település címere látható. Középső harmadban a megújult Városhá-
za épületegyüttese. Az alsó harmadban négy vízszintes sorba rende-
zett felirat, a történelmi korokat idéző betűtípusokkal: ANNO DO-
MINI MCCXXXIX IN HUNGARIAM1433 • FENNUSZARU / 
OPPIDUM • 1831 / 1993 ~VÁROS

A 42,5 mm átmérőjű érem nemes ajándék és maradandó érték. Meg-
rendelhető a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) Tóth Tibornál 
személyesen, de a 30/337-3336 mobiltelefonon is, az elszármazottak 
telefonon, e-mailben tothtibor5193@gmail.com november 10-ig a 
következő változatokban: bronz 3500 Ft, ezüstözött fényes vagy plati-
názott bronz 5000 Ft, aranyozott bronz 7000 Ft, ezüst (Ag925/33,6gr) 
22000 Ft. Az érem árában a tartó díszdoboz ára is szerepel. Tóth Tibor

A Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (JÁKÓB) elnöke 
Magyar Alíz 2002-ben a Jászok Világtalálkozója alkalmából Jászjákó-
halmán kezdeményezte a közösség létrehozását. A jászsági települése-
ken tevékenykedő elszármazottakat is tömörítő, értékőrző, értékeket és 
hagyományokat teremtő szervezetek közössége azzal a céllal találkozik 
évente, hogy egymástól szerezzenek tapasztalatokat. Az elhatározás 
2005-ben Jászjákóhalmán megszervezett első fórumon realizálódott, 
elfogadva a közös célokat, a működés formáját.

A harmadik találkozót 2007-ben a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
szervezte meg. A FÉBE által 2013. május 6-án – a redemptio 268. év-
fordulójára Leader pályázatból megjelentetett – Jászsági lokálpatrióta 
közösségek tevékenysége című könyvbemutató kapcsán ismét találkoz-
tak. A kiadványban összegezésre került, sok fotóval az akkor működő 
szervezetek, közösségek tevékenysége.

A XVI. találkozás megszervezését az elmúlt évi fórumon, Jászfelső-
szentgyörgyön vállaltuk fel. Az eredetileg is őszre tervezett rendezvény 
tervezésekor még nem számoltunk a kialakult járványhelyzettel. A július 
elején kiküldött tájékoztatóban már konkrét dátum szerepelt szeptem-
ber 19., bízva abban, hogy a vírus második hulláma októbernél előbb 
nem érkezik. A 18 jásztelepülés közül jelenleg 14-ben működik a kö-
zösen megfogalmazott célok szerint civil közösség. Sajnos korábban a 
jászkiséri az elmúlt évben a jászdózsai egyesület, illetve alapítvány szűnt 
meg. A találkozóra 11 településről jelentkeztek 25 fővel. Alattyán, Já-
szivány és Jásztelek egyéb elfoglaltsága, más rendezvényen való részvétel 
miatt nem élt a meghívás elfogadásával.

A járványhelyzet miatt fokozott biztonsággal a Rimóczi-kastély nagy-
termében – mint 2007-ben – vártuk a jelentkezőket, végül 9 szerve-
zett képviselője érkezet meg 22 résztvevővel. A regisztrációt követően a 
szokásos beszámolóval kezdődött el a fórum. Névsor szerint az elmúlt 
október óta eltelt időt foglalták össze a közösségek vezetői, az eredmé-

nyek mellet a gondokról is szó esett. A koronavírus miatt sok tervezett 
rendezvény elmaradt, különösen fájó ez azon közösségeknek, akik lét-
rejöttük kerek évfordulóját ünnepelték volna 2020-ban. Több szerve-
zetnél, a közösségek tagja közül néhányan visszaemlékezéseket írtak, a 
világhálón kutatásokat folytattak. Minden szervezetnél gondot jelent a 
fiatalok bevonása a közösségi munkába, a vezetés fiatalítása is.

A fórum szünetében átsétáltunk a Városházára, és díszteremben közö-
sen megnéztük az Időszalag ötvöszománc faliképet, ahol egy szájmasz-
kos csoportkép is készült az utókor száma. Mátyás királyról a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár aulájában berendezett kiállítással 
összefüggően készült 20 perces filmet közösen néztük meg. A főtéren 
a városnézési séta kapcsán, a Régi parókián három kiállítást, a Városi 
Értéktárat meglátogatva, majd kocsikba szállva a Szent József szabad-
időparkban tettünk sétát, megnézve a Cigányzenészek emlékművét.

A következő megálló a művelődési ház parkolójában volt. Az épület-
ben megismertük a korábbi filmhez kapcsolódó Mátyás király és kora 
kiállítását, halálának és uralkodása befejezésének 530. évfordulója kap-
csán. A két földszinti kiállítóteremben megnéztük Ézsiás Gyöngyike 
festményeit és az egri Eventus középiskola fényszarui növendékeinek 
Dombi Áron, Nyes Dániel, Pető Sára és Szerémi Fanni képalkotásait.

A Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél már várt bennünket Pető 
Lászlóné Kati, aki bemutatta a gyűjteményt. A találkozó kapcsán a ren-
dező szervezet vállalta, hogy a szervezetek által eddig megjelentett kiad-
ványokból elektronikus bibliográfiát állít össze, hogy közkinccsé tegyük 
ez irányú tevékenységüket.

Közösen úgy búcsúztunk: bátrak voltak, akik eljöttek a találkozóra, 
jó volt megint találkozni, látni és eszmét cserélni egymással. Az elmúlt 
három hétben senki nem betegedett meg, így megállapíthatjuk, hogy 
élményekben, ismeretekben gazdagodtunk, szerencsére vírusban nem.

Bízom benne, jövő ősszel Jászjákóhalmán – járványtól mentes idő-
szakban – közösen ünnepeljük meg a JÁKÓB fennállásának két évtize-
des fennállását, ami ugyan 2020-ban lett volna, de ünnepelni ezt a jeles 
évfordulót 2021-ben is emlékezetes lesz. Tóth Tibor

Szeptember 25-én újraindulhatott Jászfényszarun a Petőfi Sándor 
Művelődési ház és Könyvtár jóvoltából a Csetresz foglakozássorozat. 
20 fős létszámkorláttal, de annál nagyobb szeretettel és lelkesedéssel 
kezdtem el a készülődést. Két feladattal készültem. Egyedi lábtörlőket, 
és dekorvázákat készítettünk. Az alapok ugyanazok, viszont mindkét 
tárgyat mindenki a saját ízlésvilága alapján készítette el. A lábtörlő kü-
lönösen kedvükre való volt. Akik nem tudtak eljönni a foglalkozásra, 
üzenetben írtak, hogy megkaphatják e utólag az alapanyagokat. Nekem 
ettől nagyobb visszaigazolás nem is kell. Köszönöm mindenkinek, ok-
tóberben talákozunk! Kép és szöveg: Háfra Sóti Bernadett

A járvány miatt szűk kör-
ben, a Mi újság Fényszarun? 
lap szerkesztőségi ülésén emlé-
keztünk az Aradi Vértanúkról, 
majd elhelyeztük a kegyelet 
koszorúját a Városházánál ta-
lálható 1848-49-es emléktáb-
lánál.  Katinka

Fotó: Dávid Ildikó

Csináld magad!

XVI. Jász baráti közösségek fóruma 
– szeptember 19.

Balról jobbra: Glonczi Rudolf, Földvári Edit, Tóth Tibor,
Bordásné Kovács Katalin, Mészáros Róbert

A Rimóczi-kastély bejárati lépcsőjénél készült csoportkép

Fo
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

KÓKAI ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára.

„Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,
Hanem, amit szívünkben hordunk csendesen.”

Felesége és leánya

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

Anyakönyvi hírek – SZEPTEMBER
SZÜLETTEK: Mezei Hanna (Menczel Bianka), Nagy Réka (Csizma-

dia Csilla).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Baranyi Brigitta és Petelen László, 

Hajnal Márta és Révész Richárd Szabolcs, Horváth Csilla és Vágán László, 
Kopka Alexandra és Juhász Ádám László, Suki Éva és Tóth Miklós, Takács 
Cintia és Kozár Gyula Mihály, Urbán Nóra és Németh Viktor.

ELHUNYTAK: Kátainé Farkas Piroska (64), Radics Miklósné Radics 
Eszter (52), Zsólyomi Judit (68). Az adatok tájékoztató jellegűek.

Megemlékezés

CSUZZ ANTAL
halálának 20 éves évfordulójára.

„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit utoljára akartál mondani.” (Váczi Mihály)

Felesége és családja

Emlékezés Édesapám,

RIMÓCZI PÁL
halálának 28. évfordulójára, és

Édesanyám,

RIMÓCZI PÁLNÉ
NAGY ERZSÉBET

halálának 10. évfordulójára.
„Jó édesapát, édesanyát feledni nem lehet,

Sírjukon túl is ott él a szeretet.
A jó szívüket, dolgos két kezüket áldd meg Atyám,

s én megköszönöm, hogy ők voltak az édesapám, édesanyám.”
Szerető lányotok és családja 

ÉZSIÁS DÁNIEL
emlékére

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.

Örök világosságban, békességben nyugodj,
Soha el nem felejtünk, biztosan tudod.

Szerető családja

Emlékezés

HARNOS LÁSZLÓ
halálának 23. évfordulójára,

ID. KEREK BÉLA
halálának 18. évfordulójára,

KEREK BÉLA
halálának 11. évfordulójára,

ID. KEREK BÉLÁNÉ
halálának 4. évfordulójára.
„Szívünkben emléketek nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”

Szerető családjuk

Tisztelt Lakosság!
A városban kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény nem vált ismertté 

hatóságunk előtt. 
A tanévkezdést követően is kiemelt fontosságúnak tartom, hogy az 

oktatási intézmények környezetében rendszeresen jelen legyünk, első-
sorban a reggeli időszakokban, amikor a városban jelentős közlekedési 
forgalomnövekedés tapasztalható. A tevékenységben részt vesznek a 6. 
osztályos diákok, akik idén is örömmel fogadták a lehetőséget. A kör-
forgalom kivitelezési munkáival kapcsolatban legyenek türelmesek, 
válasszanak alternatív útvonalat, illetve fontolják meg az intézménytől 
távolabb történő parkolás lehetőségét.

A közelgő év végi ünnepekkel kapcsolatban arra kérem Önöket, 
hogy a felkészülés során fokozottabban ügyeljenek értékeikre, a jár-
műben hagyott tárgyakat ne látható helyen tárolják. Ha interneten 
vásárolnak, szintén fokozott körültekintéssel járjanak el.

Amennyiben Önöket, rokonaikat valaki megkeresi személyesen, 
vagy telefonon egy üzleti ajánlattal, ha gyanúsnak tartják az ügyletet, 
kérjenek személyes azonosítót a kereskedőtől, és ha Ő ettől elzárkózik, 
ne kössenek üzletet. Ilyen gyanús esetben értesítsék hatóságunkat, se-
gítünk az ügyek hitelességének megítélésében.  

A közelgő hideg időjárásban egyedül kifejezetten külterületi ingatla-
nokban- élő ismerőseikre, rokonaikra fokozott figyelmet fordítsanak, 
és ha a közterületen elesett személyt észlelnek, azonnal értesítsék a ha-
tóságokat, tragédiák bekövetkezését előzzük meg!

A közlekedési tanácsként kiemelném, hogy a téli időjárási körülmé-
nyekre készítsék fel járműveiket, a téli gumiabroncsok felhelyezése 
mellett fordítsanak figyelmet a szélvédők tisztántartására, ehhez szük-
séges eszközök beszerzésére. Jelentősen csökkenthetik a baleset be-
következésének lehetőségét a világító berendezések karbantartásával, 
ellenőrzésével, valamint a megfelelő sebesség megválasztásával. A biz-
tonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek alkalmazását továbbra is 
hangsúlyosan kell kezelni, alkalmazásukkal mutassunk példát!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr őrnagy

rendőrőrs parancsnoka
telefon:112, 06-57/422-138, 0670/330-7626

Rendőrségi hírek
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

NOVEMBER HÓNAPRA
MEGHOSSZABÍTJUK A LÁTÁS

HÓNAPJA KEDVEZMÉNYEINKET!
AKCIÓINK:

Keretek: -30%, -40%
Multifokális lencsék: -30%

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

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

Starlite

 

 

AZ ONLINE KRESZT 

BÁRMIKOR ELKEZDHETED! 

A jelentkezéseket az iskola 

folyamatosan fogadja 

valamennyi oktatott kategóriában 
 

20 éven alattiaknak és 

CSED,GYED,GYES ellátásban részesülőknek 

25.000 Ft támogatás! 

 

 

Kis Sándor iskolavezető, oktató 

0670 4570926 
 

Gazdig István oktató 

0620 3161809 
 

Petrovics Krisztina ügyintéző 

0670 6361504 

 

www.ikonautosiskola.hu 
B/2020/003949 

 

ikon9996@gmail.com 
 

 

Mutatószámok (2020/III): 
ÁKÓ 117,24% VSM.E 69,33% VSM.Gy 70,83% KK 257.500 HUF 

Hirdetési díjaink

COVID-19

Vállalkozói Egész oldal  ................ 40.000 Ft Fél oldal  ......... 20.000 Ft
 Negyed oldal  ............. 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ............  30 Ft/szó
 Keretes  ....................  szöveg  ............ 30 Ft/szó
   illusztráció  ..... 500 Ft/db
 Hagyományostól eltérő megjelenés +1.000 Ft
 Családi esemény  ......  szöveg  ............ 30 Ft/szó

   fotó  ................ 1.000 Ft/db

A járvány második hullámában nehezebb a védekezés, hiszen „közösségi terjedés van”, szinte mindenütt megjelenhetnek a betegek.
Azon személyek esetében, ahol az orvos elrendelte a házi karantént tartózkodjon otthon (akkor is, ha tesztelésre vár).

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagy-
hatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. A hatóságok ellenőrzik, és a védelmi szabályok megszegőivel szemben eljárnak.

FORRÁS: Jászfényszaru Facebook-oldala

GAZDIT KERESŐ JÁSZFÉNYSZARUI
KUTYUSOK

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány

LARITA
2-3 éves
kistestű
keverék szuka

PIGY
3 éves staff szuka,
ivartalanított!

CHACHA
3 év körüli
tigriscsíkos
staff szuka

Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28. · Tel: 00/36-20-248-0208, 00/36-30-781-4356 ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

Kiadja: Jászfényszaru Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság elnöke: Bordásné Kovács Katalin

Felelős szerkesztő: Sugár Istvánné · Olvasószerkesztő: Kotánné Kovács Tímea
Szerkesztette: Györgyfiné Balogh Zsuzsanna

Felelős kiadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Címfotó: BZS · Lapzárta minden hónap második hétfője

A szerkesztőség címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
5126 Jászfényszaru, Szent István u. 1. · Mobil: +36-70/673-7618

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
Nyilvántartási szám: B/PHF/482/Szo/1990. · ISSN 1417-894X

Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
Nyomda: Signal-Print Kft., Jászberény · Tel.: +36-57/500-960

www.artander.hu · www.nyomdasz.hu

November

1. 8:00 Mindenszentek búcsú a templomban 
2. 17:00 Szentmise a megholt hívekért a templomban
4. 16:30 Csicsergő első őszi foglalkozása a művelődési házban
4-5.   Fizika show a művelődési házban (8:00-14:00-ig)
7. 14:00 Fényszarui ízőrző – A rostélyos kalács titkai
  a művelődési házban
13. 16:00 Csetresz Betti kézműves foglalkozása
  a művelődési házban
13. 17:00 Péntek 13. – Gondolatolvasó kör felolvasóestje
  a könyvtárban
14. 14:00 Fényszaru rejtett titkai – Mesélnek a Felső temetői 
  platánfák – városi séta vezetéssel
19. 18:00 Dr. Csókay András professzor és Skrabszki Fruzsina
  könyvbemutatója a Szent Erzsébet Közöségi Házban
22. 8:00 Krisztus Király egyházi év utolsó vasárnapi szentmiséje
  a templomban
28. 18:00 Adventi első gyertya gyújtása a szentmise után
  a templomkertben
29. 8:00 Advent 1. vasárnapi szentmise a templomban
Drogprevenciós foglakozások 7. osztályosoknak

IDőszakI kIállítások:
· Múltidéző – válogatás a művelődési ház kincseiből
 a kiállítóteremben
· Ingajárat – az egri Eventus középiskola fényszarui növendékeinek 
 kiállítása a művelődési házban
· VII. Jászfényszarui Művésztelep zárókiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· A guzsalytól a varrógépig – helyi gyűjtésű tárgyak a Tájházban
· Hunyadiak dicső kora – kiállítás vetítéssel a Mátyás-emlékév
 alkalmából a művelődési házban
· Zilahy Zoltán szobrászművész rajzainak szabadtéri tárlata
 a Kisiskola falán
· Gyökereink – BLNT fotókiállítása
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
 a Városházán

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

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

Katinka

az Itt felsorolt kulturálIs programok csak előzetes

bejeleNtkezés alapjáN, kIs csoportbaN és a járváNyügyI 
helyzettől függőeN kerülNek megtartásra!  az aktuálIs 

híreket kérjük, keressék közösségI olDalaINkoN.

Programajánló

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére, a Pető-
fi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár csatlakozásával a Kulturális 
Örökség Napok keretében az intézmény előterében szeptember 19-től 
kiállítás látható. Két évvel a Mátyás király emlékév után – amikor 
születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulóját ünnepelték – 
2020-ban is van, igaz szomorúbb, alkalom, Mátyás halálának 530. 
évfordulója. A kiállítás anyagát a Budapesti Városvédő Egyesület az 
emlékév kapcsán pályázati támogatással hozta létre. Az eredeti ki-
állítás nagy része vándor kiállításként is bemutatható, így került az 
anyag Jászfényszarura. A tárlatot rendezte: Millisits Máté művészet-
történész, a Hatvany Lajos Múzeum munkatársa.

Hunyadi Mátyás (Kolozs-
vár, 1443. február 23. – Bécs, 
1490. április 6.) magyar király. 
Nevezik Corvin Mátyásnak, 
az igazságos Mátyás királynak, 
hivatalosan I. Mátyásnak, de 
a köznyelv egyszerűen mint 
Mátyás király emlegeti. Neve 
latinul és németül Matthias Corvinus. Aláírásában a Mathias Rex 
(Mátyás király) tűnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között ural-
kodott. 1469-től cseh (ellen-) király, 1486-tól Ausztria hercege. A 
magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja szá-
mon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi.*

Településünk neve Mátyás-okleve-
lében Fewenszarw-ként szerepel. Van 
Mátyás király utcánk, és hamarosan 
megjelenik a FÉBE Mátyás király em-
lékérme is.

A COVID-19 járványra tekintettel 
kiállításmegnyitót nem tartottunk, de 
szeptember 19-én a Jász baráti fórum 

vendégei megtekintették a tárlatot.
Az előtérben, a ruhatári részen 12 tabló látható a következő témakö-

rökben: Mátyás apja; A törökverő Hunyadi János; Mátyás fogolyból 
lett király; Szent Korona visszaszerzése; Mátyás a hadvezér; Mátyás 
csapatai a török ellen; Csehország a XV. században, Mátyás Csehor-
szág királya; Mátyás a reneszánsz mecénás; Mátyás Bécs ura; Mátyás 
király emlékezete; Időrendi áttekintés.

Két nagy és két kisebb vitrinbe régi és kevésbé régi tárgyi emlékek 
kerültek: Mátyás korabeli két levél, Mátyással és a korszakkal foglal-
kozó könyvek, néhány érem, törökverő buzogány, Mátyás tiszteletére 
kiadott bélyegek stb. A vitrinek közötti részt hat kihúzható molinó 
tölti ki, amin képes információk láthatók. A Hunyadiak családfája is 
megtekinthető. Mátyás életéről – amely nagy részben összefügg a ki-
állítással – egy 20 perces film szól, illetve magyarázza a „Hunyadiak 
dicső kora” című tárlatot.

A kiállítás anyaga diákoknak, 
felnőtteknek egyaránt tartogat ér-
dekességeket. Az elmúlt hetekben 
rendhagyó történelemóra keretében 
sok osztályközösség nézte meg a kiál-
lított anyagot és a kapcsolódó filmet.

A kiállítás hosszabb ideig látható 
lesz, várhatóan ez év végéig, kérésre 
bárkinek levetítik a filmet is.

* igaznagyarok.uw.hu ** Dombó portál

Kép és szöveg: Tóth Tibor
Fotók:
1./ A Vajda Hunyad (Erdély) Zsigmond király 1409-ban Hunyadi János 

apjának adományozott birtokot. Hunyadi János kormányzósága alatt 
a mai vár elődjét építette, itt élt felesége Szilágyi Erzsébet

2./ Mátyás királynak 1472. márczius 25-ikán a Szász Herczeghez írt 
levele

3./ Fényszarui iskolások a megnyitón (Fotó: Katinka)

Kiállítás nyílt a Kulturális Örökség
Napja keretében

1

2

3


