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Az idén a koronavírus járványra tekintettel
városunkban szűk körű, rövid megemlékezéssel, koszorúzással adózunk

az ’56-os hősök emléke előtt.
Október 22-én, csütörtökön 16:30 órakor a Papkastély kertjébe

várjuk mindazokat, akik részt kívánnak venni az eseményen. 
A program a járványügyi intézkedések függvényében, és

a vonatkozó szabályok szerint kerül megtartásra.

Megemlékezés 1956. október 23-a alkalmából

COVID-19 FIGYELEMFELHÍVÁS

COVID-19 Megelőző intézkedések, szabályok

A koronavírus a városunkban jelen van. Bárki hordozhatja a vírust, 
és bárkinek továbbadhatja a fertőzést. Fontos, hogy lassítsuk a járvány 
terjedését. Ezért mindenkinek be kell tartania az ajánlásokat, szabá-
lyokat!

Aki tüneteket érez magán, koronavírussal fertőzött területről érke-
zett haza, vagy esetleg érintkezhetett ilyen beteggel, az semmiképpen 
se menjen el a háziorvosi rendelőbe, hanem hívja fel orvosát!

A leggyakoribb tünetek esetén (láz, fáradtság, száraz köhögés, szag-
lás elvesztése, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, has-
menés, légszomj...) a beteg NE KERESSE FEL SZEMÉLYESEN az 
orvosi rendelőt (Szent Erzsébet út 8.) ill. az Egészségházat (Deák Ferenc 
út 1.) szám alatt.

A lehető legtöbb beteget TÁVKONZULTÁCIÓ (telefon, e-mail, 
chat.....) keretein belül ajánlott ellátni.

Háziorvosa telefonon fogja kikérdezni önt! Ha felmerült a korona-
vírus-fertőzés gyanúja, és

· a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából koc-
kázati csoportba, és otthonában a megfelelő elkülönítése megold-

ható, akkor otthonában/tartózkodási helyén kerül elkülönítésre. A 
háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti 
mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti önt.

· a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és/vagy rizikó 
csoportba tartozik, illetve az otthoni elkülönítés nem megoldható 
(pl. rizikócsoportba tartozó családtagja van) az OMSZ a területi-
leg illetékes infektológiai osztályra vagy járványkórházba, vagy a 
COVID-19 beteg ellátására kijelölt egyéb intézménybe/osztályra 
szállítja önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés 
megtörténik.

A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, amely kimu-
tatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy sem. Ha a laboreredmény 
megerősíti, hogy ön koronavírussal fertőzött, akkor kórházi megfigye-
lés (karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire 
enyhe vagy súlyos lefolyású.

Vigyázzunk egymásra!
Jászfényszaru Város Önkormányzata

A lakosság egészségének megóvása érdekében szükségessé vált több 
fontos intézkedés meghozatala a hivatali ügyintézés kapcsán is.

Jegyzői intézkedési terv szabályozza a Jászfényszarui Közös Ön-
kormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét. Az 
egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmuta-
tások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

A hivatalt személyesen felkereső ügyfeleknek a hivatal épületében 
kötelező az orrot és a szájat fedő maszk viselése és az alapos kézmosás 
elvégzése a hivatalba történő belépést követően a bejárattal szemben 
elhelyezett kézfertőtlenítő használata útján.

A személyes ügyfélkapcsolatot nem igénylő ügyekben törekedni kell 
a telefonon vagy elektronikus úton történő ügyintézés realizálására.

Személyes ügyfélfogadásra lehetőség szerint telefonon történő előze-
tes időpont-egyeztetést követően kerülhet sor, melynek során mind az 
ügyintézőnek, mind az ügyfélnek kötelező a maszk használata, vala-
mint törekedni kell a 1,5 m-es távolság betartására.

Az Idősek Otthonában is szigorúbb megelőző intézkedések vál-
tak szükségessé az intézményben lakók egészségmegóvása érdekében. 
Szeptember 7-től Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szo-
ciális intézményében intézmény elhagyási és látogatási tilalmat ren-
delt el az országos tisztifőorvos határozatával.

A jászfényszarui intézmény vezetősége közzétette azon állásfogla-
lását, hogy október 1-jétől nem áll módjukban rendszeresen cso-
magot átvenni lakóik részére. Kérik, mindenki gondoskodjon róla, 
hogy 2-3 hétre való tisztálkodási szer biztosított legyen a hozzátartozó 
részére.

Kérdésük esetén kérik, hívják az intézményt délután 14-16 óra kö-
zött az 57/422-148-as telefonszámon!

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárnak a látogatók érde-
kében meghozott szabályai jelen lapszámunk 28. oldalán olvashatók.
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„A rangot viselni, a hatalmat használni lehet, viszont a tekintélyt és 
a megbecsülést ki kell hozzá érdemelni.” – Ciceró

Dr. Voller Erika Jászfényszaru címzetes főjegyzője. Jogász, igaz-
gatásszervező, üzemgazdász végzettséggel rendelkezik.

Szeptember ---án a közigazgatási munkában eltöltött 35 éve al-
kalmából köszöntötték hivatalában Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester, Győri János Bertalan alpolgármester és a hivatal 
munkatársai.

A jegyző asszony újságunk hasábjain rendszeresen ad tájékoztatást az 
önkormányzat munkájáról. A nevezetes alkalomból arra kértük, mondja 
el, hogyan kezdődött a pályája, mi motiválta a pályaválasztásban, milyen 
kihívásokkal találkozott új munkahelyén, milyen sikerekről tud számot 
adni.

– Új kihívásokat keresve, 2011-ben megpályáztam Jászfényszaru 
önkormányzatának aljegyzői álláshelyét, melyet 2011. június 1-től 
töltöttem be. Majd 2012. március 1-től a képviselő-testület kinevezett 
a nyugállományba vonulás miatt megüresedett jegyzői állásra. 2013. 
március 1-je óta ellátom a szomszédos Pusztamonostor községgel lét-
rejött Közös Önkormányzati Hivatal vezetői feladatait is.

Korábban Alattyánon 12 évig, Jászteleken 5 évig a község jegyző-
jeként dolgoztam. A kistelepüléseken szerzett jegyzői gyakorlatot 
nagyban segítette munkámat, de itt új hivatalvezetői stílust kellett 
elsajátítani (ugyanis olyan folyamatban lévő nagy projektek fogadtak, 
mint a főtér funkcióbővítő projektje, valamint a keleti városrész szoci-
ális városrehabilitációja. Az ezt követő ciklusban pedig további uniós 
pályázatok elkészítésében dolgozom, melynek fő irány a gazdaságfej-
lesztés, amely az utak építését, a közlekedésbiztonság fejlesztését, és 
munkahelyteremtő beruházásokat céloznak.

Új, manager típusú hivatal vezetését végzem. Ilyen például a projekt-
iroda működtetése a hivatalon belül. Jászfényszaru város önkormány-
zata egyszemélyes ipari parkjával is folyamatos az együttműködésünk.

A közigazgatási munkát mindig is szolgálatnak tekintettem, az ügy-
félbarát közigazgatási szemlélet erősítése kiemelt célom. Továbbá az 
állampolgárok, ügyfelek megelégedésére végezni a hatósági és önkor-
mányzati munkát a város fejlesztése érdekében.

A jogszabályokban meghatározott feladatok jogszerű, szakszerű és 
eredményes ellátása mellett fontosnak tartom a hatékony együttmű-
ködést és jó kapcsolat fenntartását a képviselő-testülettel, a polgármes-
terrel, a bizottságokkal, az önkormányzat intézményeivel, amelyet az 
egzakt jogi tanácsok biztosításával tudunk a köztisztviselőkkel együt-
tesen elérni.

Jászfényszaru kisváros, ezért a lakossággal a kapcsolat napi szinten is 
történik; az önkormányzat munkájáról havi szinten adok tájékoztatást 
a helyi újság hasábajain, és az informatika adta lehetőségekkel is élünk.

Az apparátus közreműködésével törvényesen, hatékonyan, és 
ügyfélcentrikusan látjuk el a közigazgatási munkát. Kiemelt célom az 
integrált városfejlesztési stratégiai célokat megvalósító projektek elvá-
rásoknak megfelelő szabályszerű és szakszerű lebonyolítása.

Úgy gondolom, hogy a város érdekében eredményesen dolgozunk, 
munkasikereket tudunk elérni és megtisztelő, hogy a Jászság egyik leg-
dinamikusabba fejlődő városának lehetek a jegyzője.

A Jászság településeinek jegyzői és aljegyzői által létrehozott Jászsági 
Jegyzőklubnak 2001 óta vezetője. Milyen feladatokat jelent ez Önnek?

– A klub megalakulása óta biztosítja a jegyzők szakmai eszmecseré-
jét. Az összejövetelekre többnyire negyedévente kerül sor, váltakozó 
jászsági helyszínekkel, ez egyben lehetőséget nyújt a házigazda önkor-
mányzat településeinek megismerésére is. Ezen alkalmakra aktuális té-
mát tűzünk napirendre, és hozzá olyan előadót választunk, aki a téma 
szakavatottjaként hatékonyan elősegíti az egységes jogértelmezést és 
jogalkalmazát. Így rendszeresen meghívjuk a megyei kormányhivatal 
és önkormányzat szakembereit, akik részvételükkel és kistérségi érte-
kezletükkel a jegyzői feladatok szakszerű és jogszerű ellátásához nyúj-
tanak iránymutatást. Konzultatív jellegű tanácskozásainkon a térsé-
günkben működő szakhatóságok vezetői is részt vesznek, mely kiváló 
módszer a tartalmas eszmecsere kamatoztatására. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a klubunk fontos szakmai műhelye a kistérségi együtt-
működésnek is.

Jegyző asszony családjával Jászberényben él, két felnőtt gyermeke 
van. Szabadideje jó részét a két kisunoka, a 4 éves Lilla és a 8 hónapos 
Zalán köti le. Lejegyezte: Sugár Istvánné · Fotó: Andréné Marton Éva

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

zett. Az augusztus 12-én meghozott rendeleteiről és határozatairól 
az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő olvasóknak.

2020. augusztus 12.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztésére döntöttek:
· „Jászfényszaru külterület 083/97 hrsz.-on, szabványos mérőhely 

kialakítása 3 x 63 Amper teljesítményre és a Trianoni Emlékhely 
mérőhelyre kötése (15m) földmunkával.” tárgyú beszerzés aján-
lattevőinek kijelöléséről.

·  „A Sertéstelepen (hrsz. Jászfényszaru 05/20) lévő, 1986-ban léte-
sült K-95 számú kút és víztorony ivóvíz célú hasznosításának 
vizsgálata” tárgyában.

Rendeletet alkottak az otthonteremtés támogatási programjáról 
szóló 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megújította a Magyar Tele-
kom Nyrt.-vel a Jászfényszaru külterület 07/1 helyrajzi szám alatt 
található ingatlan 250 m2 alapterületű részére kötött bérleti szer-
ződést és azt meghosszabbította. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a megállapodás megkötésére, valamint a bázisállomás 
létesítése tényének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése kez-
deményezésére.

Döntöttek az ideiglenes vízvezeték költségének megtérítésé-
ről, mely szerint az önkormányzat megtéríti az SRF EUROPE 
Kft. részére a Jászfényszaru belterület 2552 helyrajzi számú kivett 

35 éve a köz szolgálatában
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helyi közút ingatlanon létesített ideiglenes vízvezeték kivitelezé-
si költségét 7.595.260 Ft + 2.050.720 forint ÁFA, összesen bruttó 
9.645.980 összegben. A képviselő-testület felhatalmazta Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármestert a részletszabályok egyeztetésére, és 
a megállapodás megkötésére.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 
a Jászfényszaru Város víziközművének 2021-2035. évekre vonat-
kozó gördülő-fejlesztési terv TRV Zrt. által készített szennyvízre és 
ivóvízre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészét, a TRV Zrt. által 
készített ivóvízre vonatkozó beruházási tervrészt, és a Jászfényszaru 
Város Önkormányzat által készített szennyvízre vonatkozó beruházási 
tervrészt, továbbá a szükséges szolgáltatási díjat az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, Jászfény-
szaru város víziközművének 2021-2035. évekre vonatkozó gördü-
lő-fejlesztési tervéhez szükséges nyilatkozatok aláírására.

A testület megtárgyalta és módosította a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár Jászfényszaru Alapító Okiratát. A módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2020. november 1. 
napjától kell alkalmazni.

Döntöttek a Jászfényszaru Kalapgyári Horgásztó területén szi-
getelt faház épület építéséről, és az árajánlatok műszaki tartalmának 
vizsgálata alapján az IL-LA s.r.o. Magyarországi Fióktelepétől (2213 
Monorierdő Szélső u. 24.) beérkezett 5.572.125 Ft-os árajánlatot 
elfogadta és a korábban jóváhagyott 6.500.000 Ft-os keret terhére 
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

A képviselő-testület elfogadta a GAMESZ igazgató tájékoztatását 
az étel kiszállítással kapcsolatosan az előterjesztésnek megfelelően. 
A képviselő-testület javasolta, hogy a feladatellátáshoz szükséges intéz-
kedéseket a GAMESZ megtegye.

A képviselők megtárgyalták a Samsung Zrt. útkezelői hozzájárulás 
kérésével kapcsolatos megkeresését.

Elfogadták a „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jász-
fényszarun” című KEHOP-12.1-18-2018-00145 számú projekt 
vezetői összefoglalóját a kiküldött anyagnak megfelelően.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Donnert Richárd kérelmét, mely a búcsú területének bérletére vo-
natkozik – megtárgyalta. A terület bérbeadását a járványhelyzetre 
tekintettel nem támogatta. 

Jászfényszaru város képviselő-testülete a pedagógusok előmenete-
li rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alap-
ján személyi kérdésben hozott határozatot, melynek költségvonza-
tát a 2020. évi költségvetésében biztosítják.

Jóváhagyták a megbízási díjak, tiszteletdíjak, és önkormányzati intéz-
mények vezetői illetmények felülvizsgálatának a 2021. évi önkor-
mányzati költségvetés előkészítésével történő egyidejű ütemezését.

A testület döntött az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, 
Szent István út 2/B. lakás szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról. 

Határozatot hoztak a kulturális intézményekben foglalkoztatot-
tak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról.

A zárt ülésen elbírálták az otthonteremtési kérelmeket, és jóvá-
hagyták a feltételekkel rendelkezők részére a támogatásokat. A 
képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.

Dr. Voller Erika
jegyző

A horgászegyesület szeptember 
24-én vette át a Kalapgyári Tavak-
nál leégett faépület helyén elkészült, 
32,5 m2 alapterületű, szigetelt há-
zat. Az önkormányzat 5.572.125 
Ft-ot biztosított a beruházásra. Az 
épület festéséről, burkolatok elké-
szítéséről a „horgászközösség” gon-
doskodik az elkövetkező hetekben.

Jászfényszarun 2020. 
augusztus 29-e óta pró-
baüzemben működik a 
szomszédos Pusztamo-
nostorral együttmű-
ködésben megvalósuló 
„szennyvízelvezetési és 
kezelési” feladatok el-
látásának feltételeit ja-
vító projekt keretében 
megépült, 1201 m3/
nap kapacitású szenny-

víztisztító mű. A próbaüzem várhatóan 6 hónapig tart. Az eddig eltelt 
időszakban jól működött a tisztítómű és ha ez a jövőben is így lesz, a 
projekt 2021. március végén befejeződik.

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Projektiroda munkatársa

Épül a horgásztanya a horgász
egyesület aktív közreműködésével

Próbaüzemben működik
az új szennyvíztisztító mű
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Diákmunka 2020: városszépítés, közösségépítés
Az önkormányzat idén nyáron is biztosított munkát a diákoknak. 

A foglalkoztatás rendje az eredeti elképzelések módosulásával a Járási 
Hivatal által támogatott programhoz igazodott. 

A diákmunka előkészítésében és végrehajtásában az önkormányzat 
együttműködő partnere a GAMESZ volt, a szervezési és irányítói fe-
ladatokat Tóth Norbert, Csillik Zsoltné és Péter Zsuzsanna, az admi-
nisztrációs feladatokat Duruczné Török Zsuzsanna látta el.
A program keretében elvégzett munkák bemutatása:
· a közparkokban lévő padok, asztalok javítása, festése;
· a IV. Béla parkban lévő „gyermekvár” felújítása, festése;
· a Szent József parkban lévő padok, székek, korlátok felújítása, festése;
· a Lehel-tó környezetének takarítása, az Öregerdő újtelepítésű facse-

metéinek kapálása;
· tájház, orvosi rendelő, iskolák, Giltler-ház, templom, buszpályaud-

var, Papkastély: pad, asztal, kerítés festése, takarítás;
· Önkormányzati Hivatal, Értéktár: iratrendezés, levélhordás, doku-

mentálás;
· művésztábor, Fény tábor programjaiban támogató közreműködés.

A program szervezettsége, hatékonysága megfelelt az elvárásoknak, 
összességében minden eddiginél jobb volt, melynek eredményeként 
az elvégzett munkák során több mint hatvan köztéri pad újult meg, 
„évtizedes” hiányt pótoltunk kerítések festésével, de a közúti forga-
lomszámlálástól az erdei facsemetekapálásig sok-sok hasznos munkát 
végeztek a fiatalok, ráadásul nagy hangsúlyt kapott a csapatépítés, a 
közösségépítés is. Illés Péter irodavezető

Nem túl látványosan, de annál fontosabb szervezéssel telt el az au-
gusztus hónap csapatunk számára.

Megrendezésre került a Jászságban egy szépségverseny, melynek ne-
vezési díját csapatunk munkásságának támogatására ajánlották fel. 
Kicsit kiegészítettük ezt az összeget, így egy igen szép kerek szám ala-
kult ki, amely összegből a Jászberényi Szent István körúti Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola, Szakiskola 
és Készségfejlesztő Iskola tanulóinak nyújtunk segítséget tanszerek for-
májában. A tanszerek nagykereskedelmi áron való beszerzésében Dajkó 
György és Janik Anita volt segítségünkre. Magánszemélyek támogatá-
sával plusz iskolatáskák, füzetek gazdagították csomagunkat. Hihetet-
len szeretettel és örömmel fogadták 
a gyerekek a tanszereket. Hiszünk 
benne, hogy minden gyermeknek 
egyenlő eséllyel, felszereléssel kell 
elindulni a tanévben!

Másik óriási boldogság és siker, 
hogy több jász településen meg-
valósult a kupakgyűjtő szívek ki-
helyezése, melynek tartalma a mi 
csapatunk munkáját segíti.

Jászfényszarun a GAMESZ sietett segítségünkre. Csodálatos forma, 
profi kivitelezés! Köszönet Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
asszonynak a támogatásért, Zsámboki Sándornak és Fózer Lászlónak 
a kivitelezésért! A szív alakú gyűjtőedény a Tudás kútjánál került ki-
helyezésre, mely tökéletesen illik a környezetbe, könnyen megköze-
líthető. A kupakgyűjtés nem csak nemes célt támogat, de környezet 
tudatosságra is rávezeti a gyermekeket, szülőket. Mi sem bizonyítja 
jobban, hogy már a harmadik napon megtelt a szívecske!

Köszönet minden támogatónak és segítőnek, hogy megvalósulhatott 
ez az álmunk. Köszönet 
Jászfényszaru gyermekei-
nek, szüleiknek, minden 
lakosának, hisz nélkületek 
csak egy üres szív lenne! 
Ti töltitek meg nem csak 
kupakkal, de rengeteg sze-
retettel is!

Jászsági Fiatalok
Önkéntes Csapat

Egyesülete
Jászfényszarui Csoport

Híreink

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. éVi nyári diákmunka program

   létszámadatok
 megnevezés Járási Hivatal  Önkormányzat időszak

 1. turnus 7 fő  12 fő 2020. 07. 06. – 2020. 07. 31.

 2. turnus 7 fő  13 fő 2020. 08. 01. – 2020. 08. 31.

 összesen 14 fő  25 fő

 mindösszesen  39 fő

forrástábla

 program megnevezése Járási Hivatal forrása (Ft)  Önkormányzati forrás (Ft)

 Járási Hivatal által támogatott program 1.825.187  0

 Önkormányzat saját programja 0  3.842.875

 összesen 1.825.187  3.842.875

 mindösszesen  5.668.062
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HÍRLEVÉL
JÁSZFÉNYSZARU KLÍMASTRATÉGIÁJÁNAK GYORSELEMZÉSE 
2020/09/15
Jászfényszaru Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban
a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban a „Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. programot hajt végre.

A nyár végén sikerrel bonyolítottuk le a pedagógusok és az önkormányzati dolgozók körében a workshopokat, 
„Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 kódszámú 
pályázat szakmai megvalósítása keretében.
Jászfényszaru klímastratégiájának rövid összefoglaló gyorselemzése: A településen azonosított kihívások és 
adottságok: 1. ábra A villamosenergia fogyasztás alakulása

A helyi nagyvállalatok jelenléte (pl. Samsung és thyssenkrupp) erősen érződik a település energiafogyasztási 
modelljében, s míg egy átlagos környékbeli település esetén a helyi ipar és a lakosság fogyasztása kb. 15-20%al 
tér el az ipar javára, itt a helyi nagyvállalatok fogyasztása elbillenti a mérleg nyelvét. Ezek alapján a település 
pusztán villamosenergia alapú üvegházgáz kibocsájtása: 7.322 tonna CO2 egyenértékes/év. A gázfogyasztási 
adatok is hasonló képet festenek.

Ezért a klímastratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen egy klímaplatform létrehozása, szerepvállalása.

A pályázatokról bővebb információt a www.jaszfenyszaru.hu oldalon olvashatnak. https://jaszfenyszaru.hu/
jaszfenyszaru-eu-2020-projektek/

További információ kérhető: Fáy Dániel (fay.daniel@jaszfenyszaru.hu, +36-57/520-126)

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

AZ EGYES SZEKTOROKNAK SZOLGÁLTATOTT VILLAMOSENERGIA TRENDJE

       Kommunális célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)        Lakosság részére szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
       Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)        Mezőgazdasági célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)

       Szolgáltató vállalatoknak szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
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ÓVODAI HÍREK

A Jászfényszarui Napfény Óvoda pályázatot hirdet új logójának 
megtervezésére. A pályázat célja egy friss szellemű, modern kivitele-
zésű, Jászfényszaru szemléletét tükröző, gyermekközpontú vizuális jel 
létrejötte.

A Jászfényszarui Napfény Óvodát (igény esetén) előzetes egyeztetés 
után meg lehet tekinteni!

A logó követelményei:
· utaljon az intézményre;
· legyen modern, gyermekközpontú;
· utaljon Jászfényszaru város friss szemléletére, sokszínűségére.

A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a Jászfényszarui 
Napfény Óvoda Nevelőtestülete a beadási határidőt követő maximum 
10 munkanapon belül értékeli, bírálja, és szabadon dönt arról, hogy 
melyik grafikai tervet valósítja meg a következő szempontok szerint:

· a felhívásban szereplő követelmények teljesítése;
· az ötlet eredetisége.
A nyertes beleegyezése esetén lehetőséget kap arra, hogy a 2020/21-

es nevelési évben személyesen is bemutassa és elmondja, mi ihlette a 
logó elkészítésében.

Nevezési díj nincs. Egy pályázó tetszőleges számú pályamunkával ne-
vezhet. A pályázatot digitálisan vagy postán lehet beküldeni az alábbi 
címekre:

napfenyovoda@jaszfenyszaru.hu
5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4.

A grafikai anyag formátuma: vektorgrafikus, PDF-formátum (fel-
bontása minimum 300 dpi legyen).

Kérjük a pályázókat, hogy a pályaművek elküldésekor az e-mailben 
mindenképp tüntessék fel a pályázat jeligéjét: „Jászfényszarui Napfény 
Óvoda logópályázat”.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját szel-
lemi terméke, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, 
továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért 
felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. 10. 30.

Érvényes az a pályázat mely a határidőig a napfenyovoda@
jaszfenyszaru.hu e-mail, vagy postai címre megérkezik.

A Jászfényszarui Napfény Óvoda a nyertes pályázó logójának fel-
használására teljes és kizárólagos jogot szerez, azt szabadon felhasz-
nálhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát nyilvánosságra hozhatja, a 
szerző nevét pedig hozzájárulása esetén jelentetheti meg.

A benyújtott pályaművek a Jászfényszarui Napfény Óvoda tulajdo-
nába kerülnek, azokat az alkotó nevének feltüntetésével a kiíró a ké-
sőbbiekben felhasználhatja.

A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.
Eredményhirdetés: A nyertes pályázót közvetlenül írásban értesítjük.
A nyertes pályázó díja ajándékutalvány.

Jászfényszarui Napfény Óvoda

A 2020-21-es nevelési évet négy új dolgozóval kezdtük. Igazgatónk, 
Ácsné Csontos Mária és három dajka néni, Bőti Józsefné, Kóródi An-
talné és Langó Miklósné nyugdíjba vonult, helyükre új kollégák kerül-
tek, akiknek bemutatkozását az alábbiakban tesszük közzé.

A Maci csoport új óvó nénije Tóth Anett.
Számomra a pálya választása sosem volt 

kérdés. Tanulmányaim mellett is mindig 
olyan munkát választottam, ahol gyerekek-
kel dolgozhattam, hiszen más területen el 
sem tudnám képzelni magam. A 2. évemet 
kezdem óvodapedagógusként, de továbbra 
is úgy gondolom, jobb helyen nem is lehet-
nék. A munkám legkedvesebb része, hogy 
mindig van idő megállni egy pillanatra, és 

rácsodálkozni a világ szépségeire. Mindig sokat tanulhatok a gyere-
kektől, és sokat kaphatok tőlük. Leginkább szeretetet, mosolyt, öle-
lést. Az érdeklődési körömbe leginkább az angol nyelv tartozik még, 
a szakdolgozatomat is ebben a témában írtam. Ebből kifolyólag a ké-
sőbbiekben szeretnék játékos idegen nyelvű foglalkozásokat tartani az 
óvodás korú gyermekek számára, amelynek célja az idegen nyelvhez 
való pozitív érzelmi viszony kialakítása. Úgy gondolom, az óvodás 
évek erre jó lehetőséget adnak, hiszen itt még van idő a sok-sok játék-
ra, amellyel észrevétlenül tanulhatunk.

A Csiga-biga csoportban Kocsis Bettina 
kezdte meg dajkai munkáját.

Két gyermek édesanyja vagyok, hét éve 
élek Jászfényszarun. Hobbim a kreatívkodás 
és a varrás. Azért választottam ezt a pályát, 
mert itt a gyerekekkel foglalkozunk, és a 
feladatok rendkívül szerteágazóak. Mun-
kám szépsége a gyerekektől visszakapott 
szeretet.

A Pillangó csoportos óvó nénik munkáját 
is új dajka néni, Baráth Olga segíti.

Jászfényszarun élek férjemmel és három 
iskolás korú gyermekemmel. Az óvoda előtt 
közel 20 évig a vendéglátásban dolgoztam. 
Nagyon szeretem a gyerekeket, szeretnék az 
óvónők segítőjeként hozzájárulni, hogy a 
gyerekek óvodában töltött napjai rendezett, 
higiénikus, szeretettel teli környezetben tel-

jenek, hiszen az ovi a kicsik második otthona. Szerintem a jó dajka 
legfontosabb tulajdonságai a segítőkészség és a példamutatás, mert so-
kan még felnőtt korban is emlegetik a dadusukat. A munkám legszebb 
része, amikor a gyerekek megölelnek reggel, és napközben elmesélik, 
hogy hol jártak vagy mi történt velük, és lelkesen integetnek, mikor 
hazamennek.

A Méhecske csoport dajka nénije:
Mészáros Györgyné Orsi.
Jászberényben születtem 1988-ban. Hat 

év párkapcsolatot követően, 2011-ben kö-
töttem házasságot férjemmel, majd alapí-
tottunk családot, itt Jászfényszarun. Miért 
választottam ezt a pályát? A családomban 
több gyermek van, akikkel viszonylag 
nagy rálátásom lett a gyermeknevelésre. 
Ezt követően a következő lépcsőfok a 
gyermekvállalás volt számomra, és két saját gyermek után most láttam 
elérkezettnek az időt, hogy ezen a pályán elhelyezkedjek. Azt gondo-
lom, sőt saját gyermekeimmel megtapasztalva biztos vagyok benne, 
hogy az ember életében az ovis évek kulcsfontosságú időszakot jelen-
tenek. Egy olyan mérföldkő, mely hatással van az iskolás évekre is. 
Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog óvódások legyenek a gyerekek, 
fontos, hogy olyan emberek foglalkozzanak velük, vigyázzanak rájuk, 
akik ezt szívvel-lélekkel teszik. Összeállította: Földvári Edit

Jászfényszarui
Napfény Óvoda logópályázat

Új dolgozók az óvodában
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ÓVODAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

„Táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok... Szervusz! Iskola! Itt vagyok!”

/Kálnay Adél: Köszöntő/

A Napfény Óvodából 2020. szeptember elsején több mint ötven kis-
gyermek indult iskolába. A Maci és a Csiga-biga csoportból, valamint 
néhányan a Mazsola és a Pillangó csoportos gyerekek közül.

Szöveg: Földvári Edit
Fotó: Glonczi Rudolf

Meglepetés várta a Nagyiskola diákjait a tanévnyitó alkalmából. Is-
kolánk szellemiségéhez hűen lélekemelő bibliai idézetekkel, biztató, 
bátorító mondatokkal, és a tudást sem nélkülözve évszámokkal díszí-
tettük a lépcsőt, ezáltal is kifejezve, mennyire hiányoztak diákjaink, és 
lelküket, személyiségüket, elméjüket táplálva még tartalmasabbá téve 
iskolai életüket.

Képaláírás: Kotánné Kovács Tímea
Fotó: Lovászné Török Magdolna és Kerekné Mihalik Judit

A járványhelyzet miatt a szokásos időben, júniusban nem tudtuk 
megválasztani az új diákpolgármestert és helyettesét, ezért szeptem-
berben került sor az eseményre. A jelöltek kampánya és rádióbeszéde 
után a következő eredmény született: Juhász Kleopátra lett a diákpol-
gármester, Nagy Zsóka Tímea a helyettese és Fekete Tamás a titkár. 
Mindhárman 8. a osztályos tanulók. A fiatalok már meg is kezdték a 
munkát, lelkesen szervezik a Tökmagavatót, az autómentes kampányt, 
a zenei világnapot. Jó munkát, sikeres ötleteket, az iskolában eltöltött 
vidám perceket kívánunk a 2020/21-es tanévre.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A nyár folyamán színes napvitorlával árnyékolták be a Napfény 
Óvoda udvarát, melyek biztosítják, hogy akkor is biztonságosan, kel-
lemesen lehessen az udvaron játszani, ha nagy a meleg.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Hívogat az iskola

Lépcsőmatricák

Diákpolgármesterválasztás

Újdonság az óvoda udvarán

Juhász Kleopátra Fekete Tamás Nagy Tímea Zsóka
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Virgonc tábor, és tényleg az lett…
Idén VIII. alkalommal csendült fel a Virgonc dal, hogy „Kis hazánk 

távoli táján…”. A zempléni pár száz lelkes, virágos, zöld és rendezett 
Telkibánya önkormányzati tábora adott otthont nekünk, valamint a 
szomszédos vendégház is, mert nem fértünk el. Jártunk már így más-
kor is.

Örömmel és fellélegezve, hogy végre együtt lehetünk, mehetünk, 
kirándulhatunk, nyaralhatunk, mert hát az ember és főleg a gyerekek 
társas lények. A hátizsákba készített maszk emlékeztetett a megelőző 
hónapok nehézségeire.

Korábbi táborainkból már ismerős autóbuszvezetőnk és társa július 
14-én, kedden gördült be a kisiskola parkolójába, hogy felvegye azokat 
a gyerekeket és táborszervezőket, akik úgy döntöttek, együtt töltik ezt 
a 8 napot. Némi késéssel érkeztünk az első helyszínre, a lillafüredi 
Szent István-barlangba. A mintegy fél órás barlangtúrát egy rövid séta 
követte, ahol megcsodáltuk a patinás Palota Szállót, mellette József 
Attila szobrával a vízesést, a Hámori-tavat. Készültek a szelfik és cso-
portképek, hogy máris indulhassunk az első meglepetésprogramra. A 
diósgyőri DVTK-stadionban – amely a felújítás után az év stadionja 
címet is elnyerte – tettünk elhivatott vezetőkkel egy látogatást, ahol 
beavattak az építkezés rejtelmeibe. Megnézhettük a gyúró-, az edző-
termeket, a helyi és vendégcsapat öltözőit, a közvetítőállást, a VIP-
termeket. Többen elképzeltük, hogy milyen érdekes lehet egy igazi, 
rangos meccsen itt részt venni. Utunkat a miskolci Herman Ottó Mú-
zeumban folytattuk, ahol igazán színes, interaktív természettudomá-
nyi, majd festészeti kiállítást tekintettünk meg. A szállásunkra érkezve 
vacsora után ki-ki elfoglalta a szobáját. Az első este mindig elég nagy 
az izgalom, nehezen megy az elalvás, most sem volt ez másképp.

Szerda reggelre maradt az ünnepélyes zászlófelvonás, majd egy nagy-
nagy tábori nevetős, lazítós, ismerkedős, játék-kavalkádos délelőtt 
következett. Délutánra vártuk Telki Manót, azaz Bartók Józsefet, aki 
a települést bemutatta, és megtekintettük a látnivalókat. Manó igazi 
lokálpatrióta, aki – mint megtudtuk – eredeti szakmáját tekintve asz-
talos, és rövid ideig a fővárosban is dolgozott, de hamar eldöntötte, 
hogy neki itthon a helye. Itthon, a hegyek, az erdők között, ahol ismer 
minden turistautat, de a gyógynövényeket, gombákat is, és szívesen 
mutatja meg az arra járóknak. A helyi múzeum értékes gyűjteményét 
egy nagyobb város is megirigyelhetné, mint ahogy a kopjafákról is 
kaptunk továbbképzést. Utunk a Szent Katalin-kápolna és Ispotály 
romkertben végződött. Aznap este egy kis csapatalkotás, névválasztás 
és csasztuska bemutatása után kapta kézhez mindenki az idei Virgonc 
pólóját, hiszen a másnapi nagy kirándulós napon mindannyian abban 
feszítettünk. Aznap délután gyakran gondoltunk egy régi mesetáboros 
napra, hiszen az a tábor volt az elődünk, amikor majdnem ugyan-
ezeket a helyeket kerestük fel, csak mi sokkal fiatalabbak voltunk, és 
azok a gyerekek, akik akkor velünk tartottak, mára többen családapák, 
édesanyák lettek.

Csütörtökön a telefonok lépésszámlálói Füzéren beindultak. A ten-
gerszint felett mintegy 550 méteren éppen felújítás alatt álló vár tartal-
mas kiállításainak tanulmányozása közben páratlan panorámafotók is 
születtek. Innen Vizsolyra mentünk, ami már nemcsak a templomról 
és a Vizsolyi Biblia Látogatóközpontról híres, hanem a Magyarorszá-
gon elsőként működő Méz Múzeumáról és Apiterápiás Központjá-

ról is. Itt megismerkedtünk a 
múzeum megálmodójával, egy 
olyan tehetséges fiatalemberrel, 
aki a mai fiatalok példaképe is 
lehet. Elmesélte, életének me-
lyik állomásán mit döntött el, 
mik voltak az indító „varázs-
mondatok”, amikért érdemes 
volt tanulni, tervezni, áldoza-
tos munkát belefektetni a méz 
ügybe. Pár percet tölthettünk 
abban a kis házban, ahol a mé-
hek 5-500.000 ezren dongtak 
alattunk, olyan rezgéseket ki-
bocsájtva, amik az ember lelké-
re, testére, szellemi tevékenysé-

gére jótékonyan hatnak. Itt végre lehetett költeni, vásárolni. Sok szülő, 
nagyszülő, itthon maradt testvér megkóstolhatta a mézkülönlegessé-
geket, amiket ajándékba hozhattunk. A napból még hátra volt Regéc 
vára. A kis programcsúszás és több mint 20 ezer lépés után lemondtuk 
az éjszakai túrát. Más itthonról megtervezni, és más véghezvinni egy-
egy napnak a tervezett programját, ezt be kellett lássuk. Mindenesetre 
a Virgonc pólós „naaagy” kirándulós nap remekül sikerült.

Pénteken, a hétvégi roham előtt kisvasúttal Pálházáról Kőkapuig dö-
cögtünk. Itt nagy magyarokról készült faragott szobrok és szoborcso-
portok emlékeztettek egy kicsit a történelemórákra. Délután kiscso-
portos foglalkozások keretében elsősorban a vírushelyzetről cseréltünk 
gondolatokat, érzéseket, persze klubjátékokkal megtűzdelve. Estefelé 
vártuk azt az illusztris vendéget, aki a 2. meglepetésprogramot hozta 
nekünk. Meglátogatott heti és napi munkája után személyesen a mis-
kolci Spider Speciális Felderítő és Mentőcsoport vezetője, Lehóczki 
László és IQ nevű öreg kutyusa. Bemutatója elején többen megköny-
nyeztük a felejthetetlen pillantást kutya és gazdája között. Személyé-
ben is egy olyan embert ismerhettünk meg, aki jó példával jár elöl ön-
zetlenségben, munkabírásban, önfeláldozásban. A közös vacsora előtt 
és alatt rengeteg olyan sztorit hallhattunk, ami még a híres Mancs 
kutyával kapcsolatos. Vacsora után ismét megjelent Telki Manó, és 
kilépve a komfortzónánkból az elmaradt éjszakai túrát bepótoltuk. A 
túra végére sok gyerek megérezte az éjszakai természetjárás adta él-
mény különlegességét. Ezen az éjszakán a nagyoknak nem jött álom a 
szemére, és egy vidám akcióval „örvendeztették” meg kisebb társaikat, 
rámutatva ezzel a tábori élet fura szokásaira és közösségteremtő csele-
kedeteire. Reméljük, hogy ez is „átment” a fiatalabb korosztálynak, és 
ez is bekerült a felejthetetlen tábori élmények közé.

Hétvégére inkább helyben maradtunk, így szombaton délelőtt aka-
dályverseny, délután közös bográcsolás, menyasszonynézés – akit helyi 
szokás szerint el is kötöttünk – smink- és fodrászverseny, majd CSI-
MO-RA után záródott a nap. Vasárnap ismét a természetet jártuk, im-
már harmadszor Manóval. Útközben piknikeltünk. A 8 km-es egész 
napos gyalogtúrán még ásványt is kerestünk, sokfélét megismertünk 
és gyűjtöttünk. Azért csak elfáradtunk a végére. Este a közös éneklés 
és daltanulás alkalmával megtapasztalhattuk, hogy kellő előkészítéssel 
tud még érték lenni egy ilyen program is.

Hétfőn Sátoraljaújhely és az elmaradhatatlan libegőzés után délután 
Telkibányán még egy kalandpark tette izgalmasabbá a napot, hogy 
este a táborzáró diszkó, tik-tok bemutató, születésnaposok köszönté-
sével elérkezzünk a végéhez.

Kedden az ünnepélyes zászlólevonás után hazaindultunk, de azért 
még útba ejtettük a miskolci Selyemréti Strandfürdőt, hogy ne ma-
radjunk vízi örömök nélkül sem. Az egész heti szerencsés időjárás 
itt már nem bírta tovább, küldött két hullámban olyan zivatart, ami 
szintén felejthetetlenné tette a befejezést. Fáradtság, csendesség, némi 
szomorkodás, mégis öröm költözött az autóbuszokba, amikor a szoká-
sos dallal balesetmentesen, sok-sok élménnyel, tapasztalattal, tudással 
gazdagodva hazaérkeztünk, hogy a nehezebb napokon erőt merítsünk 
a Virgonc táborban töltött napokból.

Köszönjük a megvalósításhoz nyújtott támogatást Jászfényszaru Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének, a Jászfényszaru az Oktatásért 
Alapítványnak, a Jászfényszaruért Alapítványnak, a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzatá-
nak, Annus Gábornak és minden kedves Szülőnek. Basa Éva
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agdolna és Katinka készítették.
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Veni Sancte – Tanévnyitó

Tantestületünk új tagjai

Isten áldását kérve nyitottuk meg a 2020/2021. tanévet. A hagyo-
mányos nevelés-oktatás elkezdődött. Munkatársaimmal együtt már 
nagyon vártuk a gyerekeket!

Örültünk, hogy újra személyesen – bár nem teljesen hagyományos 
módon – köszönthettük egymást. Alsó és felső évfolyamra osztottuk  
a tanulókat a tanévnyitó ünnepélyre, hogy nagyobb távolságot tudjuk 
tartani egymástól. 

Most nem mondhattuk, hogy elröppent a szünidő, hiszen nagyon 
hosszúra sikeredett a karantén időszakkal. Március közepe óta nélkü-
löztük egymás társaságát, legalábbis, ami a személyes kapcsolatot illeti. 
Nem tudtunk elköszönni a szokásos módon a Te Deumon. Nem tud-
tunk együttesen hálát adni az elmúlt tanév eredményeiért, sikereiért, 
egészségünk megmaradásáért. Nehéz időszak volt, de igyekeztünk a 
lehető legeredményesebben, legpozitívabban befejezni a tanévet, és 
nagy reményekkel vártuk a nyarat, amikor a járványügyi rendelkezések 
lehetőséget adtak személyes találkozásokra, játékokra, kirándulásokra, 
táborokra, testi, lelki feltöltődésre. A most kezdődő új tanév több ki-
hívással áll előttünk. Az esetleges hiányosságok pótlása, az új ismeretek 
mélyebb elsajátítása érdekében még nagyobb szorgalomra, következe-
tességre, önfegyelemre van szükség. Bízunk abban, hogy a tanévet si-
kerül együtt, egymást segítve, a lehető legtöbb tudással befejezni. A IV. 
Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősé-
ge, pedagógusai és technikai személyzete felkészült, és minden előírt és 
szükséges óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy a gyermekek 
biztonságos körülmények között kezdhették meg a tanévet.

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott 
INTÉZKEDÉSI TERV alapján elkészítettük a helyi sajátosságok 
alapján a 2020/2021. tanévre szóló, a járványügyi készenlét idején 
alkalmazandó intézményi eljárásrendet. Bízunk abban, hogy az intéz-
kedésekkel csökkenteni tudjuk iskolánkban a járványveszélyt. 

A diákok, a szülők és az iskola dolgozóinak biztonsága, egészségének 
védelme és megőrzése érdekében az oktatás-nevelés minden érintett-
jétől megértést, együttműködést, türelmet, egymásra figyelést és a sza-
bályok betartását kértük. Felelősségünk közös! Továbbra is vigyázzunk 
magunkra és egymásra! Szeptember első napja nagy esemény azoknak 
a családoknak az életében, akiknek a gyermeke először lépi át az iskola 
küszöbét.

A szülőknek is nagyobbat dobban a szíve, amikor puszit adva és sze-
mükkel simogatva először engedik iskolába féltett kincseinket, gyer-
mekeiket, akiket szeptember 1-jén hivatalosan is a IV. Béla Katolikus 
Általános Iskola diákjaivá fogadtunk. 64 kis elsős nyújtotta a kezét a 
tanító néniknek, táskával hátukon várta őket az iskola, és üdvözölte 
a csengőnk. Egy új világ nyitotta meg a kapuit előttük, amely ugyan 
kevésbé lesz játékos, de a világ újabb – eddig nem ismert – szépsé-
geinek megismerését, eddig még nem tudott dolgok megtanulásának 
lehetőségét tartogatja számukra, s ezáltal éppoly csodálatos, izgalmas 
és emberi értékekben gazdag lehet, mint az óvodás évek.

Mit nyújt gyermekeinknek a jászfényszarui iskola?
Gyermekközpontú, egyénre szabott oktatást, a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók felismerését, számukra különóra biztosítását, legyen 
szó sajátos nevelési igényű, tanulási és magatartási nehézséggel küz-
dő tanulóról vagy éppen tehetségekről. Már nemcsak felső tagozaton, 
hanem 4. évfolyamon is csoportbontásban, azaz képesség szerint ta-
nulhatnak tanulóink. Alsóban matematikából, magyarból, angolból, 
felsőben még plusz informatikából, technikából. A napközis és tanu-
lószobai foglalkozásokon kívül egyéb délutáni foglalkoztatók idén is 
bőséges kínálattal állnak a gyerekek rendelkezésére. A művészeti iskola 
tanszakai mellett énekkar, sakkszakkör, szövő- és kézműves szakkör. 
Számos tantárgyi szakkörrel, felvételi előkészítő foglalkozással is ké-
szülünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztésre. 

Az előttünk álló 185 nap munkaterve elkészült, a nevelőtestület ál-
tal összeállított éves program tele lesz értékteremtő környezetvédelmi, 
egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvényekkel. Idén is lesznek 
projektnapok az egészséges életmódra, gazdaságosságra nevelés fontos-
ságát hirdetve. Visszük a gyerekeket színházba, tanulmányi versenyek-
re, úszásra. Lesznek táborok, osztálykirándulások, ismeretterjesztő 
előadások, játékos délutánok. 

Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekek-
ben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítő-
társakat, velük együtt elért és megélt sikereket, optimizmust kívánok 
az idei tanévre! És legfőképpen azt kívánom, hogy a tanév végéig tud-
junk együtt maradni egészségben!

Lovászné Török Magdolna
igazgató

Három új kollégával gyarapodott az iskolánkban tanítók száma ettől 
a tanévtől kezdve. Sok szeretettel osztom meg olvasóinkkal bemutat-
kozó leveleiket.

Remélem, hogy jól fogják érezni magukat iskolánkban, és még hosz-
szú évekig részt fognak venni városunk, iskolánk mindennapi életé-
ben. Egy idézettel köszöntöm új kollégáimat, remélem sok érdeklődő 
tanítvánnyal fognak találkozni, és mindenkit megtanítanak majd „re-
pülni”! „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnya-
kat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják, hova tartoznak, de 
ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől 
szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni vagy 
inkább repülni.” Az idézet Goethétől származik, a 18–19. század for-
dulóján élt német írótól.

Balogh Szabina jászfényszarui lakos 
vagyok. Születésem pillanatától Jászfény-
szarun élek, tanulmányaimat is itt, az ak-
kor még Jászfényszarui Általános Iskola 
és Szakiskola néven ismert intézményben 
kezdtem el 1994 szeptemberében. Ezt kö-
vetően tanulmányaimat a hatvani Bajza 
József Gimnázium Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium általános szakán 
folytattam 2002 szeptemberétől. Gimnázi-
umi tanulmányaim után felvételt nyertem a Jászberényben lévő Szent 
István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti kar nappali tagozat Tanító 
szakára, ahol sikeres záróvizsgát tettem, és tanító szakképzettséget sze-

reztem, valamint a természetismeret műveltségi terület oktatásához 
szükséges tudást sajátítottam el. Iskolai tanulmányaimat követően a 
helybeli GAMESZ intézmény alkalmazottjaként tevékenykedtem 
adminisztrátori munkakörben vízügyek területén, ahonnan később a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ügyfélkapcsolati munkatársa-
ként csatlakoztam egészen 2020. 08. 19-ig.

Szabadidőm jelentős részét a gyermekeim töltik ki. Szeretünk na-
gyokat sétálni, biciklizni a szabadban. Viszont amikor „magányos” 
feltöltődésre vágyom, akkor leginkább olvasni szeretek.

Mint már kiderült, családanyaként élem mindennapjaim. Két gyö-
nyörű gyermekem édesanyja vagyok. Elsőszülött gyermekem Balogh 
Csenge, aki idén kezdte el általános iskolai tanulmányait első osztályos 
tanulóként településünk általános iskolájában. Második gyermekem, 
Balogh András Zalán, aki idén szeptemberben az óvodai intézmé-
nyünk új tagjaként indult el az óvodás éveinek nagy kalandján.

Tanítóként nagyon fontosnak tartom a 
megfelelő értékrendek képviseletét, illetve 
gyakorlását napjainkban, hisz e nélkül nem 
lehetek a gyermekek számára hiteles és pél-
damutató minta, „példakép”. Nagy álmom 
vált valóra, hogy a helybeli tanári kar új 
tagja lehetek, ezért igyekszem tu dásom leg-
java szerint helytállni hivatásomban.

Szabó-Molnár Melinda vagyok. Gyer-
mekkoromat, és iskolás éveimet Gödöl-
lőn töltöttem, szeretett szülővárosomban. 
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Érettségi után sikeres felvételt nyertem a Jászberényi Tanítóképző Fő-
iskolára, ahol 2012-ben tanító szakon diplomát szereztem. Ez az év 
mozgalmas volt számomra, hiszen kimondtuk a férjemmel a boldogí-
tó igent is. Hosszas keresgélés után Jászfényszaru városában alakítot-
tuk ki családi fészkünket, ahol már 7. éve lakunk. Miután bejeztem 
tanulmányaimat, teljesen más területre sodort az élet. Quality Mana-
ger Asszisztens pozícióban a hatvani Robert Bosch Kft.-nél helyezked-
tem el, egészen a kislányom születéséig. Éreztem mindvégig, hogy ez 
a munka nem igazán nekem való, nem igazán éreztem magamat jól 
benne, így megfogalmazódott bennem a váltás gondolata. Pályázato-
kat nyújtottam be több iskolába, amikor is kaptam egy értesítést, hogy 
sok szeretettel várnak a jászfényszarui iskolába. Örömmel mondtam 
igent, és bízom benne, hogy hosszú, tartalmas éveket fogok itt eltöl-
teni. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy ezt a célt el is érjem.

Turi Melinda énekművész-tanár va-
gyok, 2005-ben végeztem a Szegedi 
Zeneművészeti Konzervatórium ma-
gánének szakának egyetemi tagozatán. 
Első munkahelyem egyike már itt volt 
az intézmény falai közt, a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolán való tanítással 
egyetemben, de nagylányom születé-
sét követően megszakadt ez a kapcso-
lat. Újra munkába állásomat követően 
Szolnokon dolgoztam 12 évig Magyar-
ország egyetlen hivatásos női kamara-

kórusában, mint tag és mint szólista. Ezzel párhuzamosan a Szigligeti 
Színház darabjaiban is szerepeltem. A tanítás időről időre a magán 
növendékek mellett szerves része volt a munkámnak. Hatvanban, 
Jászberényben, Nagykátán a zeneiskolákban igyekeztem megmutatni 
a gyerekeknek a zene szépségét. Három éve született meg a kisfiam, így 
kétgyermekes anyukaként meg kellett hozni a döntést, hogy már nem 
a színpad, ami az életem célja! Gyermekeim nevelése mellett a zene 
maradt, ami a legfontosabb. Új irányt váltva zenés foglalkozásokat 
kezdtem el tartani kicsiknek, nagyobbacskáknak, sérült gyerekeknek – 
és felnőtteknek, időseknek, demenciás betegeknek.

Megtiszteltetés, hogy az intézmény vezetői bizalmat szavaztak, és 
hatalmas lehetőség, hogy az itt tanuló fiataloknak egy új, izgalmas ol-
dalról mutathatom majd be a zene titokzatos világát. Bízom benne, 
hogy dinamikus személyiségem és a munkához való alázatom magával 
fogja ragadni a gyerekeket itt is, és életre szóló emlékeket vihetnek 
magukkal a közös óráinkról.

Jó munkát, sok mosolygós, érdeklődő tanulót kívánok munkátokban!

Szöveg: Fáczán Izabella, tanító

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a jászfényszarui színjátszók 
négy településen mutathatják be legújabb darabjukat, A rátóti legény-
anyát. A közönség tetszését a jóízű nevetések, a csendek és a lelkes 
taps jelezte. A Színjátszók Baráti Köre együttműködésében megvaló-
sult projekt a közelmúltban 
Tápiószelén és Tóalmáson 
szórakoztatta a járványügyi 
szabályok betartásával érke-
zett közönséget.

Katinka
Fotó: Zilahi Ilona és 

Tanczikó-Ruis Beatrix

Fortuna szekerén

Hírek az Idősek Otthonából
Otthonunk lakói tartalmas, aktív életet éltek, mielőtt beköl-

töztek hozzánk. Szeretnénk Önöknek néhány lakót bemutatni, 
hogy lássák, milyen változatos életutak találkoznak nálunk. A 
mostani lapszámban Zsámboki Józsefné Dobák Margit életéből 

ismerhetnek meg részleteket.
Manci néni Jászfényszarun szü-

letett, 1939. június 30-án, szülei 
harmadik gyermekeként. Heten 
voltak testvérek. Szülei gazdálko-
dásból éltek kevéske földjükön, 
lovat, tehenet, malacot, baromfit 
neveltek, ebből próbálták eltartani 
a családot. Édesapja sajnos fiatalon 
meghalt, így anyukájára maradt a 
család fenntartása. Öt évig egyedül 
próbált helytállni, majd újra férjhez 

ment, azonban néhány év után ismét özvegyen maradt. Ekkor 
harmadszorra is férjhez ment. Manci néni szeretettel gondol 
mindkét nevelőapjára, akik sajátjaikként szerették őt és test-
véreit. Mint kortársai többsége, Manci néni is hat osztályt 
végzett, közben szüleinek segített a gazdálkodásban, teheneket 
őrzött. Később segédmunkásként dolgozott az építőiparban, 
először Petőfibányán, majd Fóton. 

Párját 21 évesen ismerte meg, majd rövid udvarlás után ösz-
szeházasodtak Józsi bácsival, aki szintén segédmunkásként dol-
gozott. Mivel mindketten szegény családból származtak, a sem-
miből kellett a közös életüket felépíteni. Házasságkötésük után 
rögtön építkezni kezdtek. Szorgos, kitartó munkájuknak kö-
szönhetően három év alatt felépítették családi házukat. Egyet-
len fiuk született, akit a kórházból már ide tudtak hazavinni. 
Gyermekét és unokáit mindig segítette, tanította, támogatja.

Manci néni 1967-től a Béke Tsz. kertészetében dolgozott, 
mint csoportvezető, és innen is ment korkedvezménnyel nyug-
díjba. Fiatalon szeretett színházba járni, kirándulni, szeretett 
emberek között lenni. 

Férje rövid ideig tartó súlyos betegség után 77 évesen, nyolc 
évvel ezelőtt elhunyt, és Manci néni egyedül maradt. Időköz-
ben a fiútestvérei is meghaltak, csak a lánytestvére él, vele na-
gyon jó kapcsolatot ápol. 

Három évvel ezelőtt úgy döntött, hogy beadja jelentkezését 
otthonunkba, mert nehezen tűrte az egyedüllétet, egészségi 
állapota is folyamatosan romlott, állandó felügyeletre szorult, 
amit családja a munka mellett sajnos nem tudott biztosítani. Ez 
év augusztusában lehetősége nyílt beköltözni intézményünkbe, 
ahol a sok ismerős között gyorsan feltalálta magát. 

Életének értelmét azonban továbbra is fia és családja, unokái 
és dédunokája jelentik. Kép és szöveg: Reichenbergerné Anita
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Ingajárat – Hazatértek a tehetséges diákok
A rendhagyó helyzetre tekintettel a járványügyi szabályok betartásá-

val a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és az Eventus Üzleti, 
Művészeti Középiskola együttműködésében szeptember 11-én szűk 
körben nyitotta meg Pető Sára, Szerémi Fanni, Dombi Áron és Nyers 
Dániel Ingajárat című kiállítását. Az egri középiskola jászfényszarui 
növendékei meglepő érzékenységgel nyúltak a témáikhoz, és sikerült a 
hivatásos művészekkel létrehozott kiállításokkal egyenértékű anyagot 
alkotniuk. A lányok pezsgő, színes képei és a fiúk komoly grafikái le-
nyűgözték a jelenlévőket. A kiállítást Bugyi István József a fiatalokat 
a jászfényszarui általános iskolából útjára bocsátó grafikusművész nyi-

totta meg. A fiatalokat felkészítő tanár, Ónodi Mátyás tolmácsolta a 
középiskola igazgatójának üdvözlő szavait, Lovászné Török Magdolna, 
a jászfényszarui általános iskola igazgatója is méltatta iskolánk volt di-
ákjainak nagyszerű teljesítményét. Bordásné Kovács Katalin igazgató, 
a megnyitó moderátora külön megköszönte a szülők – akik közül töb-
ben jelen is voltak – támogatását, hiszen nélkülük sem jöhetett volna 
létre ez a kiállítás.

Az eseményről videófelvétel készült, amely megtekinthető a művelő-
dési ház honlapján és közösségi oldalain.

Kép és szöveg: Róbel Gábor

Ónodi Mátyás, Lovászné Török Magdolna, Bugyi István József és a diákok

Dombi Áron

Szerémi Fanni Nyers Dániel

Pető Sára
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Rekord számokkal zártuk az első és második fordulót, a kihívásban 
végül közel 80 gyermek vett részt. Tavasszal sajnos közbejött a vírus-
helyzet, amely nyilván a fontossági sorrendben sokadik helyre sorolta 
az olvasási feladatlapokat. Éppen ezért úgy döntöttünk Sugár Judit is-
kolai könyvtárossal közösen, hogy teljes évnek fogadjuk el a két fordu-
lóra beküldött feladatlapokat. A jutalomkönyv jár mindenkinek, aki a 
két fordulót visszaküldte. Voltak olyan tanulók is, akik a 3. fordulóval 
is elkészültek, nekik még plusz ajándék is járt. A nagyvonalú jutal-
mazás (64 darab ajándékkönyvet vásároltunk) idén is Jászfényszaru 
Város Önkormányzatának köszönhető. Azok pedig, akik egy forduló-

ban voltak sikeresek, kaptak egy kis ösztönző ajándékot. Legnagyobb 
sajnálatunkra a jelenlegi járványhelyzet nem engedte meg az immár 
szokásunkká vált záróünnepséget, így a jutalmakat a könyvtárban le-
hetetett átvenni nyitvatartási időben. Ezúton köszönjük a pusztamo-
nostori pedagógus kollégák együttműködését is, mert intézményük-
ből 15 tanuló vett részt a játékban. 

Az olvasási kihívást az alábbiak teljesítették a 2019/20. tanévben:
Ács Veronika, Bakó Gergő, Balázs Emese Zselyke, Balázs Zille Lel-

le, Banka Eszter, Baráth Hunor, Barna Viktor, Bató Emma, Berényi 
Bianka, Berze Rozi, Bohoni Ádám, Bója-Kovács Kincső, Bója-Kovács 
Nimród, Bollók Zalán, Buborék Bettina, Cserháti Zsófia, Dávid 
Lilla Laura, Dobák Atina, Dobák Liliána, Dombai Áron, Dugonics 
Dominik, Dugonics Dorina, Elek Bence, Elek Borka, Elek Csanád 
István, Farkas Iza Lia, Fekete Brigitta Vanda, Győri Ernő, Hangya 
Fruzsina, Himpelman Jázmin, Hurubán Dusán, Hurubán Zalán, Je-
nes Jázmin, Juhász Jázmin Johanna, Juhász Liliána, Kis Gergő, Kiss 
Bence, Klippán Kata, Klippán Richárd, Knoll Elisabet, Kókai Zsófia, 
Kovács Míra, Kovács Tifani Dzsenifer, Kriszt Emese, Kui Lili Leona, 
Kurunczi Réka, Lehoczky Hanna, Ludányi Laura, Maljoki Lorena, 
Mészáros Kata, Mezei Mirella, Nagy Bálint Attila, Nagy Jázmin Abi-
gél, Nagy Lara Amadil, Nagy Milán, Nemesnyik Eszter, Pethő Olivér, 
Polatschek Dominik, Polatschek Réka, Rácz Balázs Viktor, Radics Dá-
vid, Rafael Elena Dalma, Rimóczi Dorina, Rohoska Máté, Sinkovics 
Máté, Szerencsés Balázs, Szerencsés Zsombor, Takács Ábel, Tanczikó 
Bence, Tanczikó Hanna Zsuzsanna, Tanczikó Zalán, Tóth Dorottya, 
Tóth Jázmin, Tóth Roland, Török Szonja, Tukora - Bakos Jázmin, Ve-
res Viola, Zámbó Ramóna, Zsámboki Hanna Lujza

Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új szolgáltatása, hogy 
a dokumentumok mellett társasjátékot is kölcsönöz az érdeklődők 
számára. Gyűjteményünkben minden korosztály találhat magának 
kedvére valót. A következő felsorolás egy ízelítő legnépszerűbb játé-
kainkból.

Legkisebbeknek: 3-7 éves korig
Bartos Erika Bogyó és Babóca meséi inspirálta táblajátékaink:
· Bogyó és Babóca: Évszakok, a 2016-os év országjátéka
· Bogyó és Babóca: Memóriaforgó
· Bogyó és Babóca: Böngésző
· Bogyó és Babóca: Képkereső
· Bogyó és Babóca: Erdei kirándulás
· Bogyó és Babóca: Úton az oviba
Fejlesztő játékaink:
· Süniálom (gyűjtögetős játék)
· A nagy szamócavadászat
 (logikai útépítő játék)
· Helló, doki!
 (három játék egy dobozban)
· Mi lesz a jeled? (társasjáték óvodába
 induló gyerekeknek)
· A kockásfülű nyúl társasjátéka: Felhőfogócska
· Túl az Óperencián (játék a népmesék világában)
· Labyrinth junior (Jégvarázsos változat)
Kisiskolásoknak:
· BrainBox: Egyszer volt, hol nem volt (tízperces kihívás az agynak)
· Catan junior (startégiai társasjáték kicsiknek)
· Carcassone gyermekei
· Tökmagok: Kincsvadászat
· Monopoly junior
Családoknak:
· Catan telepesei (stratégiai játék)
· Cluedo (nyomozós játék: Oldd meg a gyilkosságot a palotában!)
· Sorban állás (Nemzeti Emlékezet Intézete retro játéka)
· Az élet játéka · Twister · Ramses II. ·Jenga · Activity original
· Fedőnevek képekkel · Nevezd meg! (kvízjáték)
· Azul Sintra üvegcsodái

Intézményünk minden szolgáltatását szeretettel ajánlja azoknak, 
akik a szabadidejüket szeretnék értékesen eltölteni.

Kép és szöveg: Bujdosó Katalin könyvtáros

Rendhagyó módon,
de sok résztvevővel zárult

a III. Iskolai olvasási kihívás

Nem kell mindent megvenni, amit szeretnél kipróbálni:
társasjáték ajánló a könyvtár kínálatából
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Művésztelep
A Jászfényszarui Művésztelep hetedik alkalommal 

nyitotta meg kapuit július 7-én a Kisiskolában. Az idei 
évben harminckét művész fordult meg az alkotótábor-
ban, akik az ország különböző településeiről érkeztek. 
A tavalyi évhez hasonlóan voltak köztük festők, gra-
fikusok és szobrászok egyaránt. Az egyhetes tábor so-
rán elmélyült alkotómunka folyt; a művészek egymás 
alkotói folyamatait látva, Jászfényszaru környezetéből 
építkezve, a helyi hangulattól inspirálódva teremtették 
meg műveiket.

A művésztelep ünnepélyes megnyitóját Zilahy Zol-
tán szobrászművész könyvbemutatójával egybekötve 
rendezték meg július 8-án a Városháza dísztermében, 
ahol Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte a 
művészeket, és Lisányi Endre művészettörténész méltatta a Válogatás 
Zilahy Zoltán szobrászművész rajzaiból című albumot.

Az egyhetes művésztelep hagyományaihoz híven a város lakóit is 
megszólította nyílt napjaival, melyeken az odalátogatók betekintést 
nyerhettek a művésztelep életébe, az előadásokkal gazdagíthatták tu-
dásukat, és a workshopon egy izgalmas technikával ismerkedhettek 
meg. Július 10-én 9 órakor Fábián Noémi főiskolai adjunktus, kép-
zőművész Világépítés címmel tartott előadást a MOME média inté-
zetében zajló együttműködésre épülő alapozó képzésről. Ezt követően 
kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták a batikolás technikáját Fejes 
Adrienn képzőművész irányításával.

Másnap reggel Lisányi Endre tartott művészettörténeti előadást 
„Képről képre II.” címmel. Július 13-án a tábor egyik művészének, 

Koncz Gábornak nyílt Over címmel Jászberényben 
kiállítása, melyen a művésztelep alkotói közösségileg 
vettek részt.

A tábor életét a kulturális programokon túl gasztro-
nómiai események is gazdagították a helyi művészet-
pártoló lakosok jóvoltából. Gazdagon terített asztal 
és szívélyes vendéglátás fogadta a művészeket Szilágyi 
Dezsőnél és Lajkó Sándornál, és finom fogásokkal tá-
mogatta a művésztelepet Bugyi Istvánné, Csaba János 
és Johancsik István.

Köszönjük, hogy a Jászfényszaru Város Önkormány-
zata támogatásával megvalósult művésztelepet a IV. 
Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény a helyszín biztosításával lehetővé tette.  A lebonyo-
lítást a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szervező, valamint 
a GAMESZ és a diákmunkások háttérmunkája segítette.

A művésztelepen való részvétel feltétele volt az eddigi évekhez hason-
lóan, hogy a művészek az itt született alkotásaikból a város gyűjtemé-
nyében hagyjanak egy alkotást. Ezekből a munkákból és a városban 
készült alkotásokból lett válogatva a VII. Jászfényszarui Művésztelep 
záró kiállításának anyaga, mely a Régi Kaszinó étterem és kávézó ga-
lériájában tekinthető meg. A képek augusztus közepétől láthatóak a 
falakon, de a járványhelyzetre való tekintettel a kiállítás ünnepélyes 
megnyitója az idei évben elmaradt. Az érdeklődők az alkotásokat hosz-
szú ideig megtekinthetik, hiszen a Jászfényszarun alkotó művészek tár-
lata több hónapon keresztül látható lesz majd az étterem nyitvatartási 
idejében. Kerekné Mihalik Judit szakmai vezető

Fontosnak tartjuk a felnövekvő generáció tanulási fejlődését, ezért a 
kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel 18 gyermek oktatását ol-
dottuk meg két és fél hónapon keresztül a Szent József szabadidőpark 
szolgálati épületében.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Jászfényszarui Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ban 28 hátrányos helyzetű gyerme-
ket táboroztatott Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával. 
Döntöttünk arról is, hogy szeptemberben 45 hátrányos helyzetű gyer-

mek beiskolázását támogatjuk személyenként 3.000 Ft összegben.
A Szent József szabadidőpark eszközeinek felújításában, társadalmi 

munkában 5 fő gyermek vett részt, akik a nyári szünetben önként 
vállalták a munkát. A Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat örömmel jutalmazta meg a gyermekeket, az ajándékok átadására 
a Szent József szabadidőparkban került. Köszönjük a munkájukat: 
Geletei Barbara, Sárközi Fruzsina, Radics Dávid, Ignácz Máté és 
Bozsovics Krisztián. Glonczi Rudolf elnök

Jászfényszarui Roma Nemzetiség Önkormányzat hírei
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Jászfényszarui gazdálkodók
Sorozatunkban most egy gazdálkodó fényszarui családról olvashat-

nak. Ördög Jánost és feleségét kértük meg, mutassák be gazdaságukat, 
mit termelnek, hol hasznosulnak a termények és az előállított termé-
kek, mivel töltik szabadidejüket?

Ördög János: – A gazdálkodást születésem után nem sokkal kezdték 
meg a szüleim egy tehénnel és két borjúval. Az évek során ez a létszám 
jelentősen megváltozott. A kezdeti időszakban a városi házunknál, ké-
sőbbiekben egy külterületi tanyán folytattuk gazdálkodásunkat. Gaz-
daságunk elsősorban állattenyésztő gazdaság, főként szarvasmarháink 
vannak. Emellett megtalálható még a juh, a ló, a disznó, baromfiak, 
kutyák és macskák. Szántóföldi növénytermesztésünk elsődlegesen 
az állattenyésztést szolgálja ki, emellett eladásra is termesztünk növé-
nyeket. Környezettudatos gazdálkodást végzünk, hogy a lehető leg-
jobb minőségben állítsuk elő termékeinket a környezetünk legkisebb 
terhelése mellett. Törekszünk állataink és növényeink egészségének 
megőrzésére. Hiszen egy gazdának ez az egyik legfontosabb. Mi a 
szántóföldtől az asztalig termelünk, hiszen a családunknál elérhetőek 
feldolgozott tejtermékek is!

Ebben nagy segítségemre van feleségem, édesanyám, gyermekeim, 
az egész nagy családom. A kezdetekhez képest sokat fejlődtünk, igye-
keztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket. Terveink között további 
technikai fejlesztések vannak.

Növénytermesztésünkben több fajjal és fajtával dolgozunk. Ugyan-
akkor a klímaváltozás miatt bizonyos fajokat már nem termelünk. 
Szarvasmarha-tenyésztésünkben megjelentettük a nagyobb húshoza-
mú fajtákat a piac igényeinek kielégítése céljából. Ezek ellenére a je-
lenlegi vírushelyzet miatt nehezedtek az értékesítési lehetőségek. A tej 
és tejtermék piacon igyekezünk a Jászfényszarui lakosok igényes ellá-
tására. Ezek elkészítését és értékesítését feleségem és édesanyám végzi.

Családi tradíció a hagyományőrzés. Szívesen veszünk részt az orszá-
gos, megyei, városi rendezvényeken elfoglaltságunk függvényében. 
Legutóbb Jászapátin, a Hagyamonyőrző Kézi Aratóversenyen vettünk 
részt a gyerekeinkkel a fényszarui csapatban.

A mezőgazdasági munka tervezése és a rendelkezésünkre álló idő be-
osztása létfontosságú. Termelésünk során egy olyan körülmény igazítja 
döntően a termés mennyiségét, amelyet sem befolyásolni, sem hosszú 
távra megjósolni nem tudunk. Ez az időjárás. A mezőgazdasági munka 
nem csak profitszerzés, ez egy életforma, az ebben végzett munka min-
den napra adhat sikerélményt. Én gazdálkodóként örülök a született 
borjúnak, a vihar után állva maradt gabonának, mégis a legnagyobb 
öröm pedig az, hogy a gyermekem szájából hallom, hogy Ő is gazda 
szeretne lenni.

Néhány órányi szabadidejükben a gyermekeikkel kirándulnak. Igye-
keznek megmutatni nekik Magyarország szépségeit, látványosságait.

S hogy mit gondol a gazda a saját gazdaságáról? Szó szerint idézzük: 
– Tanyai mezőgazdaságban élni egy életmód. Benne van a föld, a nagy-
család, a növények, az állatok szeretete és tisztelete.

(A fotókat az Ördög család bocsátotta rendelkezésünkre.)
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HÁLÓZATÉPÍTÉS – MŰHELYFOGLALKOZÁS
AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI NÉPFŐISKOLÁK KÖRÉBEN

A Művelődő közösségek Észak-Magyarországon címen öt megye 
bevonásával népfőiskolai hálózatépítés kezdődött el ez év február-
jában. A projekt szakmai központja a Nemzeti Művelődési Intézet 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága. A Bedekovich Lő-
rinc Népfőiskolai Társaság is innen kapta a megkeresést, felkérést, 
hogy csatlakozzon e programhoz.

A műhely célja, hogy a már működő népfőiskolák tagjai megerő-
sítsék motiváltságukat, szerepüket, valamint információt kapjanak a 
népfőiskolák és a közösségi művelődési lehetőségek területeiről, funk-
cióiról. További cél, hogy a közösségfejlesztésről, a közösségi tervezés-
ről, a fiatalok bevonásáról, saját vezetői szerepükről ismereteket szerez-
zenek, és a saját közösségeikben kamatoztatva használni tudják azokat.

A műhelyfoglalkozás-sorozat februárban kezdődött, és 9 hónapon 
át, a tervek szerint minden hónapban egy alkalommal, mindig más 
településen találkoznak majd a műhely tagjai. Sajnos az élet, mint any-
nyi mindent, felülírta a terveket, a jászfényszarusi találkozó időpont-
ját is módosítani kellett. Egy hosszabb kihagyás után szeptemberben 
Túristvándiban találkoztak a program résztvevői a Bethlen Gábor 
Népfőiskola meghívására. A szakmai programban, a vendéglátásban, a 
szállások biztosításában (falusi vendéglátóknál) közreműködött a helyi 
önkormányzat is. A település bemutatása és a helyi ízek kóstolása mel-
lett sor került a népfőiskolai jellegű programok, tervek ismertetésére. 
A szatmári kis települések jelentősebb turisztikai attrakcióit Szatmár 
Kincseit is láthattuk. Panyola a híres gyümölcseiről és termékeiről, s az 
ezekhez kapcsolódó vállalkozásairól ismert. Szatmárcseke, ahol csónak 
alakú, faragott fejfák sokasága mellett haladva értük el Kölcsey Ferenc 
fehér márvány, klasszicista stílusú síremlékét a református temetőben. 
A Felső-Tisza-vidék kulturális örökségeit, a vidék egyedi temploma-
it ismerhettük meg; Tiszacsécsén a Móricz Zsigmond Emlékházat, a 
református templomot, Milotán a református templomot és a Tollas 
Tibor-emlékművet, Sonkád egyedi református templomát láttuk. 
A helyiek mindenhol nagyon büszkék az értékeikre, termékeikre. A 
program második részében Kékeden ismerkedtünk a tervekkel.

TÚRISTVÁNDI ÉS A NÉPFŐISKOLA
Túristvándi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti, Szatmári részén, 

a Túr folyó partján fekvő, csodálatos természeti környezetű település, 
780 fő lakossal. Egy kis falu, nagy tervekkel.

Mára a mezőgazdaság a többség számára legfeljebb a család ellátá-
sát szolgáló ház körüli veteményest vagy a kiegészítő szezonális jelle-
gű tevékenységet jelenti. A rendszerváltást követően elindult néhány 
vállalkozás, többségük azonban tiszavirág-életűnek bizonyult. Mára a 
boltokon és a kocsmákon kívül csak a 6-7 éve indult falusi vendéglá-
tók működnek (közel 300 vendégággyal), az önkormányzat kivéte-
lével nagyobb munkaadó nincsen a faluban. A falu sorsa nem dőlt 
el egyértelműen: „Ebből még bármi lehet.” A falu vezetése mindent 
megpróbál tenni a tendenciák megváltoztatása, azaz a lakosság meg-
tartásának, illetve növelésének érdekében, s ennek kulcsát a fiatalok 
otthon tartásában, az iskolázottság növelésében látja.

Túristvándi vezetése önállóságpárti, de ha racionálisan kell dönteni, 
akkor hajlandó és képes társulni, együttműködni. Így kijelentésre ke-
rült: a falufejlesztést és a népfőiskolát nem lehet elválasztani.

A NÉPFŐISKOLA GONDOLATA
Túristvándiban 1997-től rendezvényeket szerveznek: molnártalál-

kozó, halászléfőző verseny, a közelmúltban főépítészek konferenciája. 
1998-tól civil szervezetek alakultak, ifjúsági önkormányzat alapítá-
sával is próbálkoztak. A népfőiskola indításának gondolata (csoport 
formában) 2005-től vetődött fel azzal a céllal, hogy a helyieket képessé 
tegyék, hogy önmagukról gondoskodjanak. 1999 óta számos formá-
lis és non-formális felnőttképzési program valósult meg a művelődési 
házban. A képzések szervezését, lebonyolítását elsősorban a Túristván-
diért Nonprofit Kft. végezte a művelődési házzal, az önkormányzattal, 
és különböző felnőttképzési vállalkozásokkal karöltve. A megvalósult 
képzések, többek között: falusi vendégfogadó képzés, angol nyelvtan-
folyam gyerekeknek és felnőtteknek, mérlegképes könyvelő, vendég-
látó-üzletvezető, ifjúsági közösségfejlesztő tréningek, Mindentudás 
Egyeteme Klub. Legutóbb két tanfolyamuk zajlott, a szociális gondozó 
és ápoló képzés és a gimnáziumi oktatás esti tagozaton. Összesen 1026 
fő vett részt valamilyen képzésen. A falusi vendéglátás képzés ered-
ményeként az önkormányzat 12 vendégházzal rendelkezik, s kb. 200 
vendégágy van a településen, míg 1996-ban nem volt itt vendégágy.

Túristvándi nevezetességei
Itt járt iskolába Móricz Zsigmond is 1885 és 1887 között. Életem 

regénye című művében mint „jellemformáló kohó”-ról emlékszik visz-
sza erre az időre. Nagybátyja házán, az egykori kovácsműhelyen, em-
léktáblát helyeztek el az itt töltött évek emlékére.

A 18. században épült, ma is működőképes a fazsindellyel fedett, 
kéttornyú Túristvándi vízimalom ipartörténeti műemlék. A Túr fo-
lyóra épült két malomkerékkel ellátott, fából épített, zsindellyel fe-
dett épületben malomtörténeti kiállítás működik. A malom működés 
közben is megtekinthető. „1752-ben épült a három hajtókerekű, alul-
csapós vízimalom. Ez annyit jelent, hogy a víz alulról nyomja meg a 
kerekeket, nem felülcsapott, vagyis nem felülről folyik rá a víz, ahogy 
Magyarország többi vízimalmánál történik.

Ez a malom parasztliszt készítésére volt alkalmas, és alkalmas ma 
is. A gazdasszonyok hazavitték az őrleményt, és rostákkal minősítet-
ték emberi és állati fogyasztásra valónak. Különlegessége az is, hogy 
úgynevezett hengermalom, két hengerszékkel, vagyis nem kövekkel, 
hanem hengerekkel őrlik benne a gabonát. 1899-ben kapott beton-
alapot, azelőtt faoszlopokon állt” – mesélte Pogány Károly, a malom 
gondnoka.

KÉKED – A ROCKSULI és MŰVÉSZTELEP
A program második felében Kékeden, a Zajgó Közösségi Tér-

ben ismerkedtünk meg egy sajátos szabadművelődési formával, a 
ROCKSULI-val, melyet semmilyen központi szabályozás nem fel-
ügyel, és működtetői így határoznak meg „Olyan szociokulturális 
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intézmény vagyunk, amely elsősorban fiatalok szabadidős tevékeny-
ségének szervezésére szakosodott, és ennek eszközéül a zenét válasz-
tottuk. Tehát kimondott célunk lett, hogy a diákok ne csak az órára 
jöjjenek be, hanem minél több időt töltsenek közösségi tereinkben. 
Ezekből kifolyólag született meg a Rocksuli „definíciója”: közösségi 
zeneoktatás. Majd 2012-ben egy újabb fejezet kezdődött, a mi okta-
tási mintánkat alapul véve Rocksuli nyílt Budapesten, majd Cegléden, 
és 2017 elején Marosvásárhelyen. Így el lehet mondani, hogy jelenleg 
több mint 500 diák tanul ebben a közösségi könnyűzenei oktatási in-
tézményben négy helyszínen, két országban.”

„Kékeden újraéledt a kultúra…”– adta hírül Vincze Béla, a Más-
Mozaik Egyesület elnöke. Az egyesület már 1999-ben és 2000-ben is 
szervezett művésztelepet a krakkói művészeti akadémia növendékei és 
fiatal debreceni alkotók részvételével. A húszéves évforduló kapcsán 
szerveződött újjá 2019-ben az alkotóműhely Kékedi művésztelep 
néven. Az elmúlt vírusos időszak után, a változékony időjárás ellenére 
ismét megnyitotta kapuit Kéked Művésztelep – Képzőművészeti Al-
kotóműhely. Neves művészek gyönyörű környezetben kaphattak ihle-
tet, és mutatkozhattak be alkotásaikkal, melyből közös összefogással 
kiállítást szerveztek.

A műhelyfoglalkozásokon visszatekintve a magyarországi népfőis-
kolai mozgalom jellegzetességeire, a nagy elődökre (Tessedik Sámuel, 
Wesselényi Miklós, Benda Kálmán, Újszászy Kálmán a teológia-filo-

zófia professzora), a mai népfőiskola vízióját foglalták össze a jelenlé-
vők. A dán grundtvigi mozgalom koncepciója, a népfőiskolai alap-
pillérek ma sem változtak: keresztény értékrend, nemes patriotizmus 
(helyi érték, helyi tudás), a megélhetést szolgáló szakmai tudás. A helyi 
tudás nemcsak a földrajzi jellemzők, hanem pl. a helyi kézműves vagy 
gasztronómiai tevékenységek. A fiatal főiskolás dánok megtanulnak 
sajtot készíteni, hogy jobb dánok legyenek. Nálunk is „felértékelődik 
az ember”, ha pl. kenyeret tud sütni (a megélhetést biztosítja).

A műhelybeszélgetések során megtörtént az első lépés: szóban kinyi-
latkozták a jelenlévő szervezetek, hogy készen állnak a hálózat kiala-
kítására azzal, hogy egy közös szövetséget hoznak létre.

A program célja, hogy a Magyarországon és a Kárpát-medencében 
működő népfőiskolák kapcsolatba kerüljenek egymással, hálózatot 
alakítsanak ki. Ebben az évben három nagy területi egységben kezdték 
meg a munkát európai uniós pályázat megvalósításából: Észak-Ma-
gyarországon, Nyugat-Magyarországon és az Alföldön. A pályázati ki-
írásnak megfelelően az észak-magyarországi projektben tíz népfőiskola 
bevonására került sor, szervezetenként két fő részvételével.

A hálózatépítéshez Borsod, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyékből csatlakoztak népfőiskolák.

Kovács Béla, Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
Fotó: Kovács Béláné Pető Magdolna

Beszélgetés a diófák alatt
Hét évvel ezelőtt a Balaton-felvidéki Mindszentkállán kezdemé-

nyezte Szigeti Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke 
a Diófák alatti közéleti beszélgetéssorozatot, amelynek létrejöttét 
a sárospataki népfőiskolások, illetve Ujszászy Kálmán kertjének 
nagy diófája alatti egykori találkozók ihlették. Az MNT elnöké-
nek 2019-ben bekövetkezett halála után az elnökség továbbra is 
megszervezte a beszélgetést, tisztelegve a népfőiskolai tudós-kuta-
tó munkássága előtt. 

Túl azon, hogy az évente egyszeri közösségi együttlét szellemi, lel-
ki, érzelmi feltöltődést nyújtott mindnyájunknak, mindig rá kellett 
döbbennünk arra, hogy mennyi kérdést, helyzetet, közérdeklődésre 
számot tartó ügyet kellene alaposan „kibeszélnünk”, foglalkozni az 
esetleges megoldásokkal, elvárásokkal önmagunkkal és mindnyájunk-
kal szemben. Visszatekintve a hét év találkozóinak témáira, szinte egy 
korkép rajzolódik ki, és azóta is meghatározó erővel bírnak a magyar 
társadalomban. A nehéz időszak idején az elnökség tagjai – köztük a 
jelen cikk írója is – egy-egy levelet írtak, küldtek a tagszervezetek és 
tagok részére, amelyet a közösségi oldalon rendszeresen közzé tettünk.

„Bátorítom a politikai felelősséget viselőket, hogy tevőlegesen működ-
jenek közre a polgárok közjavának az előmozdításában, gondoskodva 
azokról az eszközökről, melyek ahhoz szükségesek, hogy mindenki méltó 
életet élhessen, és – amennyiben a körülmények megengedik – elősegítik a 
szokásos mindennapi tevékenységek újra megkezdését.

Ez nem a közönyösség ideje, mert az egész világ szenved, és egységesnek 
kell mutatkoznia a járvánnyal vívott harcban.” Ferenc pápa Urbi et 
Orbi üzenete gondolataival megszólítva az érdeklődőket, immár he-
tedik éve fogalmazódott meg a diófák alatti beszélgetés megszervezése.

MEGEMLÉKEZÉS

A mindszentkállai temetőben, Szigeti Tóth János sírjánál, Dinnyés 
József: XII. zsoltár című énekével kezdődött a találkozó. Majd Gáncs 
Péter ny. evangélikus püspök emlékezett meg Sz. Tóth Jánosról. Ezt 
követően Szigeti Tóth János családi házánál, udvarán „a diófák alatt” 
találkoztak a résztvevők. A frissítő kávé mellett találkozhattak, beszél-
gettek a tagszervezetek képviselői, és kiadványaikat bemutatták. 

Mihályfi Márta, az elnök munkatársa s a szervezet titkára nyitotta 
meg a találkozót, amely hetedik éve már, hogy ezen a szakrális helyen, 
a Kopasz-hegy lábánál, a diófák alatt kerül megrendezésre. Mindszent-
kálla polgármestere, Csombó Zoltán örömét fejezte ki, hogy a KŐ-
FESZT a Káli-medence rendezvénysorozata keretében köszönthette 
a vendégeket, egyben bemutatta a települést, kiemelve a népfőiskola 
helyi szerepét.

Szávay László művelődéstörténész mutatta be a Minőségvédelem és 
hazaszeretet  című tanulmánykötetet, amely Szigeti Tóth János írásait 
foglalja össze a népfőiskolákról, a felnőttképzésről és ami mögöttük 
van – itthon és Európában. Külön felhívta a figyelmet a Művelt nép, 
emelkedő ország c. fejezetre. Bardócz-Tódor András, az MNT elnöke 
moderálásában folytatódott a kerekasztal-beszélgetés „Ez nem a közö-
nyösség ideje…” címmel Ferenc pápa áprilisi gondolatairól.

(folytatás a 18. oldalon)

Kerekasztal beszélgetés a Kopasz-hegy lábánál. Gáncs Péter, Farkas Éva, 
Németh Balázs, Striker Sándor, Bardócz-Tódor András, Szávay László
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(folytatás a 17. oldalról)
A beszélgetés résztvevői: Gáncs Péter ny. püspök (Magyarországi 

Evangélikus Egyház), dr. Farkas Éva, egyetemi docens (Szegedi Tu-
dományegyetem), dr. Németh Balázs, egyetemi docens (Pécsi Tudo-
mányegyetem), dr. Striker Sándor, művelődéskutató, filozófus. 

GONDOLATOK A BESZÉLGETÉSBŐL

Gáncs Péter: A jelenlegi krízishelyzet egy lehetőség az önvizsgálatra 
… sok mindent el lehet intézni digitálisan, de a személyes kapcsolato-
kat hosszú távon nem pótolhatja. Fontos az elmélyülés, az önvizsgálat, 
az értékrendünk újra értelmezése, átértékelése.

Farkas Éva: A felnőttképzési szakma egy küzdelmes feladat, s nem 
kap elég megbecsülést. Nemzetközi téren az USA-ban alapított The 
International Hall of Fame (felnőtt- és továbbképzés „hírességek csar-
noka”) tagja elismerést hatan kapták meg Magyarországon, közöttük 
elsőként Sz. Tóth János.

Striker Sándor: Ismerd meg, menj oda… A gazdaság az életet szol-
gálja és ne fordítva… A tevőlegesség mindig a helyiek tevékenysége, a 
köz javát szolgálja.

Németh Balázs: Kik viselnek politikai felelősséget, mi a tevőleges 
közreműködés? Mi a közjó? A köz java/ közös ügyet szolgál; a tevőle-
ges közreműködés bátorít, ösztönöz; a politika a közösség formálása, 
annak művelése mindenkié.

Striker Sándor: A biztonságos távolságtartás hogyan egyeztethető 
össze a bizalommal? Barátságtalanság maszk nélkül bemenni valahová. 
Történelmi előzmény: a XIX. sz. elejéig viselhettek kardot, a védelem 
vagy a támadás eszközét – a fegyver látható, a vírus nem. Ma maszk 
nélkül, mintha nyitott bicskával mennénk az emberek közé…. Az em-
berek megtanulnak másként élni – maszk, távolságtartás, rendszeres 
kézmosás.

A Szigeti Tóth család emlékházának megnyitása, bemutatása után 
közös beszélgetésekre került sor. Mindannyian hangsúlyozták, hogy a 
magyar társadalomnak égetőbb szüksége van a jó szándékú emberek 
aktivitására, mint eddig bármikor. Ferenc pápa szavait kölcsönözve: 
„Ez nem a közöny, az önzés, a megosztottság ideje.”

Ez alkalommal ismét találkoztunk a Civil Kurázsi (Magyar Népfőis-
kolai Társaság, Bibó István Népfőiskolai Alapítvány, Kővágóörs, 2017) 
könyv szerzőivel, T. Kiss Tamás, Tibori Tímea szociológusokkal. Jó 
érzéssel gondoltak rá, s emlegették a jászfényszarui könyvbemutatót 
– Jász Világtalálkozó 2018 – amely egyben Szigeti Tóth János utolsó 
nyilvános megjelenése volt. A rendezvényen számos kiváló felnőttkép-
zési szakember, civil szervezet vezetője, helyi értelmiségi foglalt helyet 
az ország minden szegletéből. Öröm és megtiszteltetés volt együtt ta-
nácskozni velük. A rendezvényen hitet tehettünk egy olyan Magyaror-
szág mellett, amely a közösségépítő, kultúraszervező polgárokat nem 
riválisként és ellenségként tekinti, hanem partnerként kezeli és támo-
gatja. Kép és szöveg: Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 

Szigeti Tóth János Emlékház - dolgozósarok

A Sárkánygödör legendája

Nyelvi klubok a művelődési házban

Egy helyi legenda szerint Jászfényszaru határában nem véletlenül 
kapta az egyik tó a Sárkánygödör nevet. Nincs kisgyermek a város-
ban, aki ne hallotta volna nagyszüleitől, hogy a valamikor mély tóban 
hajdanán egy hétfejű sárkány töltötte napjait. Úgy tűnik, a legenda 
most újjáéled.

Volt, aki úgy mesélte, Kiss József helytörténész gyűjtött korábban 
erről adatokat, hogy a Zagyva folyó egyik áradása hozta létre a tavat, 
és abban élt egy hétfejű sárkány, és rendre magával is rántotta azokat, 
akik gyanútlanul a tó partján sétáltak.

Mások szerint esőzéskor a sárkány mérgesen körüllovagolta föld alat-
ti birodalmát, és ettől vált zavarossá a tó vize. Amikor aludt a hétfejű, 
a tó vize is letisztult. Megint mások pedig úgy tudták, hogy a tó azért 
volt olyan mély, mert a sárkányok fürödték ki a medrét. A történet 
változatai csaknem családról családra formálódtak, de hosszú éveken 
át tartották magukat a településen.

Újra indul a középfokú angol klub a művelődési házban. Megfelelő számú érdeklődő esetén német nyelvűt is indítunk.
Jelentkezés és bővebb információ: muvhaz@jaszfenyszaru.hu, Bordásné Kovács Katalin +36/70/431-61-13

A Sárkánygödör hosszú éveken át kiszáradva bújt meg az Öregerdő szélén, de ebben évben „újraéledt” a legendás tó, megtelt vízzel, élettel. A nyár 
derekáig hiába vártunk a sárkányra, mit volt hát tenni, a tó egyik végébe tavirózsákat telepítettünk azok gyönyörködtetésére, akik meglátogatják egy kis 
„sárkányvárásra” vagy csak úgy, egy kis kikapcsolódósra a Sárkánygödröt. Fotók: Illés Péter, Réz Bertold
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Utcaneveink nyomában (16. rész)
Honvéd út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: 

D4–E4 között)
Az utca az 1800-as évek első felében alakult 

ki a korábbi kertség területén. 1854-ben Teme-
tő utcának nevezték, mert az akkor már létező 
Alsó temetőhöz vezetett. Régi népi elnevezése 
Új sor volt. A Vörösmarty utcától lejjebb fekvő 
részt 1924-ben osztották ki. Ma is használt ne-
vét feltehetően ekkor kaphatta. A honvédség az 
1848‒49-es forradalom és szabadságharc egyik 

máig ható emléke, hiszen 1848 májusában jött létre az ország meg-
védésére. Megszervezésével Mészáros Lázár honvédelmi minisztert 
bízták meg. Ekkor a honvédségen belül gyalogos-, huszár- és tüzér-
ezredeket állítottak fel. A szabadságharc után az elnevezés napjainkig 
tovább élt, és a magyar katona neve ma is honvéd.

Hunyadi János út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megta-
lálható: E2–E3 között)

Valószínűleg 1946 körül jött létre, és nevét 
is ekkor kapta. Hunyadi János (1407 k‒1456) 
feltehetően havasalföldi birtokos családban 
született, de szülei Erdélybe telepedtek. Hu-
nyadi János így már Kolozsvárott született. 
Fiatal korában apród lett Ozorai Pipo, majd 
Lazarevics István szerb despota udvarában. 
1430 körül kötött házasságot Szilágyi Erzsé-

bettel. Két gyermekük született: a tragikus sorsú László (1457-ben 
lefejezték) és Mátyás (a későbbi király). 1430-ban Zsigmond király 
szolgálatába lépett, akit külföldi útjaira is elkísért. Később tovább 
emelkedett a ranglétrán. Nevéhez számos török elleni harc fűződik. 
1443-ban a hosszú hadjáratban több török csapatot is megvert. 1444-
ben viszont a bulgáriai Várna mellett fontos csatát vesztett. Hunyadi 
János 1446-ban elsőként a magyar történelemben kormányzói tisztsé-
get kapott. Legfényesebb diadala az 1456-os nándorfehérvári győze-
lem volt, amikor felmentette a kulcsfontosságú várat a török ostrom 
alól. Hősiessége egész Európában ismertté vált, és a déli harangszó 
is a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. A győzelem után viszont az 
ostrom következményeként kitört pestisjárványban Hunyadi is életét 
vesztette. Gyulafehérvárott a székesegyházban temették el, ahol sírja 
ma is látható. Hunyadi Jánosról számos vers és több regény is megem-
lékezik. Életéről Bán János (Bán Mór álnéven) ír regényciklust.

Huszár út (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: 
D3–E3 között)

Az út ősi eredetű, és már 1791-ben is lé-
tezett. 1854-ben Árokszállási út volt a neve, 
mert ebbe az irányba vezetett Jászárokszál-
lás felé az út. A zsákutca neve ekkor Tó köz 
volt. Régi, de már nem használt népi neve 

Borostó útja volt. Kiss József gyűjtése alapján a helyiek magyarázata 
szerint így keletkezett a név: „Kocsival vittek bort. Nagyon rossz, rázós 
vót az út. A Kocsi hordóstul belefordult a tóba. A hordó darabokra tört, a 
bor meg kifolyt belüle. Azé híjják Boros tónak.” A népi magyarázat bár 
érdekes, de valószínűleg a tó az egykor itt élő Boros családról kapta 
a ma is ismert népi nevét. Az utca a ma is használt nevét 1920 körül 
kaphatta. A névadás igen szerencsés, hiszen emlékeztet a magyarság 
által elterjesztett vitéz haderőre. A huszárság a 15. században alakult 
ki Magyarországon. A szó feltehetően a horvát-szerb husa: rajtaütés, 
rablótámadás szóból származik. Ekkor a huszárok még fapajzsokat és 
kopjákat is használtak a szablya mellett. A török korban a huszárság 
szerepe felértékelődött, és a 18. századtól már nem használták a kopját 
és a pajzsot, viszont megjelent a pisztoly is. A huszárság sikerességét 
mutatja, hogy magyar mintára a hadnem külföldön is elterjedt (pél-
dául: Lengyelország, Franciaország, Nagy-Britannia). A huszárság az 
egyik fénykorát a 18. század második felétől 1849-ig élte. Ebben az 
időszakban a huszárok egyenruhája egyre díszesebbé vált. Szintén eb-
ben a korban a mi jász őseink közül is sokan harcoltak huszárként 
a különböző háborúkban. A Jászkun kerület adta jórészt a Nádor-
huszárezred állományát. Az 1848-49-es szabadságharc során újabb 
huszárezredek jöttek létre. (13. Hunyadi, 14. Lehel, 15. Mátyás, 16. 

Károlyi, 17. Bocskai és a 18. Attila) A magyar huszárság egészen a 
II. világháború végéig jelen volt a Magyar Honvédségben. Manapság 
hagyományőrző huszárbandériumok léteznek, melyre jó példa a helyi 
Szűcs Mihály Huszárbandérium.

Ifjúság utca (Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén megtalálható: 
D2–E2–E1 között)

Az utca az 1984-es osztással jött létre azért, hogy a fiatal házaspárok 
itt családi házakat építhessenek, ezért kapta ekkor ezt a kissé patetikus 
elnevezését.
Képek címei és forrásai:
Zahorai János: Honvéd parancsőrtiszt portréja
https://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1896.html
Hunyadi János egyik legkorábbi ábrázolása a Thúróczi-krónikában 

https://erdelyinaplo.ro/elo-emlekezet/hunyadi-janos-a-legnagyobb-
torokvero#

Hadnagy Róbert: Württemberg, Lehel és Bocskai huszár 1849-ben
Dr. Farkas Kristóf Vince

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

ismertté hatóságunk előtt, a település napjai nyugodtan teltek. Ennek 
a kedvező tendenciának a fenntartása, további javítása a célunk, folya-
matosan jelen vagyunk a köztereken, együttműködve a Polgárőrség és 
a Közterület-felügyelet munkatársaival. 

Fokoztuk a közterületi parkok ellenőrzését, miután több bejelentés 
is érkezett a lakosság nyugalmát zavaró magatartási formákkal kap-
csolatban.

Bűnügyi szempontból szeretném kiemelni, hogy az idei évben több 
büntetőeljárás indult a városunkban élő olyan személyekkel szemben, 
akik vonatkozásában felmerült az alapos gyanú kábítószer, illetve új 
pszichotróp anyag előállítása, forgalomba hozatala tekintetében. A 
büntetőeljárásokat szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség. 

Az iskolakezdés mindig jelentősen növeli a közutak forgalmát, 
fokozott figyelmet kell tanúsítani a közlekedésben, ez minden részt-
vevőre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik. Idén meg-
újul a Nagyiskola előtti kereszteződés, a felújítás munkálatai türelmet 
igényelnek, kérem a forgalomszervezési előírásokra legyenek fokozott 
figyelemmel.

A közlekedés biztonságért önök is sokat tehetnek olyan egyszerű 
dolgokkal, mint például 
ha kivilágítják magukat, 
gyermekeik a kerékpározás 
során jól látható ruházatot 
viselnek, a hidegebb időjárás 
közeledtével ellenőrzik a jár-
műveik műszaki állapotát, 
letakarítják a jármű szélvé-
dőjét indulás előtt, bekötik 
a biztonsági övet, gyermeke-
iket nem szállítják gyermek-
ülés nélkül autóban, nem lépik túl a sebességhatárokat, nem vezetnek 
ittasan vagy bódult állapotban. Azt gondolom, a felelősséggel gondol-
kodó emberek számára ezek egyértelműen betartandó szabályok! 

Együttműködtünk a Jászfényszarui Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjaival balesetek mentési munkálatainál, és olyan eseteknél, ami-
kor tűzgyújtási tilalom időszakában magára hagytak égő, izzó sze-
métkupacot belterületi ingatlan udvarán, veszélyeztetve a közvetlen 
lakókörnyezetet. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a város körüli 
erdőkben elhelyezett szemétlerakások elkövetői ellen is fellépünk a 
közterület-felügyelőkkel, a közelmúltban több eljárást, büntetőeljárást 
is kezdeményeztünk ilyen esetek során.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Terenyi Imre rendőr őrnagy

Rendőrőrs parancsnok
Telefon:112, 06-57/422-138, 06/70/330-76-26

RENDŐRSÉGI HÍREK
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A Házunk tája klub kihelyezett foglalkozást tartott a helytörténeti 
gyűjteményben 2020.szeptember 15-én. Miért mondjuk, hogy me-
sélő ház? Elsősorban azért, mert a kapun belépve már a kert, az udvar 
tanúskodik arról, milyen emberek élhettek ebben a házban. Azután a 
küszöböt átlépve sok minden árulkodik arról, hogyan élhettek itt az 
emberek. S mivel korabeli fotók nem készültek, csak elképzelni tudjuk 
mindezt. Ebben vannak nagy segítségünkre a tárgyak, amelyek elhe-
lyezést nyertek a szobákban, a konyhában, a kamrában és a színben.

Mi a Házunk tája klubban a különböző korok, országok emberének 
életmódjával is foglalkozunk, próbáljuk keresni az azonosságokat és a 
különbözőségeket. A tavaszi járvány idején sokunkban megfogalma-
zódott, hogy a régi öregek milyen előrelátóak voltak, hiszen a kamrá-
ban elég nagy mennyiségű élelmiszert tároltak (nem lévén akkor még 

szupermarketek) és ismerték a kenyérsütés és élelmiszertartósítás min-
den csínját-bínját. A mi helytörténeti gyűjteményünkben is láthatóak 
még ezek az eszközök. Látogatásunk egyik nagy felismerése éppen az 
volt, hogy szinte minden eszközt meg tudtak a klubtagok nevezni , 
többen utaltak rá, hogy annak idején Kiss tanár úrral jártuk a falut, 
húztuk a kis kocsit, gyűjtöttük amit jó szívvel ide adtak az emberek.

Az elmúlt hónapokban nagyobb arányú festés, mázolás, volt a ház-
ban, némileg átalakult a kiállított tárgyak rendszere is, most több min-
dent lehet látni, új helyre került a konyhaszekrény, két új próbabára 
került jászsági viselet a tisztaszobában. Ezek mind nagyon örvendete-
sek. A hátsó szoba berendezésénél volt bennünk némi csalódottság, 
mert azok Fényszarun lakószobák voltak. Most a meglévő anyagokból 
válogatott Guzsalytól a varrógépig című új tematikus időszaki kiállítás 
látható itt. Talán érdemes lenne hagyatékból megvásárolni az odaillő 
tárgyakat. A szabadtéren, a szín alatt elhelyezett mezőgazdasági eszkö-
zöknél azután mindenkinek felidéződtek a gyermekkori kukoricamor-
zsolás, babszelelés, boronálás, vásározás hangulatai.

Idősnek, fiatalnak egyaránt szívből ajánljuk, hogy látogasson el a táj-
házba, hallgassa végig Petőné Katika élvezetes tárlatvezetését, kutassa 
és értékelje családja múltját, felmenőit, mert múlt nélkül nincs jövő.

Nagyné Kiss Mária klubvezető · Képek: Nagy Ildikó

Egy „mesélő ház” Jászfényszarun

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Szépkorú köszöntés személyesen nem volt, csomag kiküldésével 

köszöntöttük Dobák Franciskát 90. születésnapja alkalmából.
Szalainé Varga Erzsébet

A Tanítók emlékművének 10 éves évfordulója kapcsán 2012. szept-
ember 1-jén megtartott ünnepség után megkeresett Darabos Pálné 
Gál Ágnes. A felmenői közül többek között édesapja Gál István és 
nagyapja Kertész János itt tanítottak. A Kertész nagyszülők sírja a 
Szentkereszt temetőben  a második stáció mögötti 5-6. sorban talál-
ható. A 2002. évi emlékműavatáson beszédet is mondott, telefonon, 
e-mailben 2015. évi haláláig rendszeres kapcsolatot tartottunk. Ez volt 
az utolsó személyes találkozásunk, ekkor kaptam tőle eredeti és máso-
lati fényképeket, amelyek csoportképek és Jászfényszarun készültek.

Egyik értékes darabja ez az eredeti 23 cm x 16 cm nagyságú és ke-
ménypapírra felragasztott fénykép, a hátlapján elmosódóan, de tisz-
tán látható a felirat: Jászfényszaru, 1919. III. 8. 

Később kerültek ráírásra a képen látható személyek; ülők balról jobbra 
haladva: Kiss Rózsi, Marcsányi Mária, Matyasovszky József, Márkus 
Mária; az állók balról jobbra haladva: Marcsányi József, Velsinszky 
Hajnalka, Hunyadi Búzás Margó, Fábry Gizi, és ismeretlen férfi.

Vizsgálva a neveket: Kiss Rózsi (valószínű a fényszarui Kissek egyi-
kének leszármazottja), Marcsányi Mária tanító 1915-1918 között itt 
tanított, valószínű Marcsányi Győző testvére volt, aki szintén tanító-
ként 1912-1921 között Jászfényszarun állt alkalmazásban.  

Matyasovszky József ruhája alapján pap (káplán lehetett), azonban 
a helyi plébánia honlapján ebben az időben Hortáver Viktor (1918-
1919), Répási István (1918-1919), Szikszai István (1919-1921) töltött 
itt káplánként lelki szolgálatot. Lehetséges, hogy a képen szereplő egy-
házi személy a szomszédos település valamelyikén szolgált, és a képen 
megörökített találkozón vett részt. 

Márkus János az első ig. tanító 1914-1926., leánya a későbbi első 
óvónő, testvére Márkus Ödön tisztviselő volt, Marcsányi József a két 
korábbi Marcsányi testvére lehetett, Versinszky Hajnalka édesanyja 
Velsinszkyné Hamza Margit 1901-1924 között itt tanított, édesapja 
Velsinszky József kántor, énektanár 1905-1915 között alkalmazták. 
Hunyadi Búzás Margó, Nagy Bertalan adóügyi jegyző feleségének 
Hunyadi Búzás Emmának a nővére volt. Fábry Gizi édesapja Fábry 
Elek gyógyszerész, édesanyja Fábryné Szalai Ilona 1900-1929 között 
itt tanított. A bal szélen lévő férfi neve a kép hátlapjára nem került 
felírásra. A kép nyugalmat és eleganciát sugall számomra.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A HÓNAP
ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE

Egy 101 évvel ezelőtt készült
fénykép

Szerkesztőségi információk
A szerkesztőségi fogadóóra a koronavírus-fertőzés veszélyhelyzet miatt 

határozatlan ideig szünetel a művelődési házban. Az olvasóinkkal való kap-
csolattartás csak telefonon vagy e-mailben lehetséges.
Telefonszámunk: 70/673-7618, mely hívható hétfőtől péntekig napközben. 

E-mail címünk: miujsagfenyszarun@gmail.com



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/9 21

A XIX. sz. második felében egész Európában, így természetesen 
Magyarországon is nagyon „felpörgött” a kastélyépítés, főleg az újon-
nan nemességet szerzett polgárok (esetünkben a turai kastélyépíttető, 
Schossberger Zsigmond) akartak ősinek látszó fészket építeni.

Ez a korszak (1880-as 
évek) már a historizmus 
kora, ekkor még a régi 
kastélyokat is átépíttették 
romantikusabbra, ősibb-
nek látszóra, nem még az 
újonnan épülőket.

Turán már villanyvilágí-
tás, központi fűtés, étel-

lift és tükrös napcsapda is került többek között a kastélyba. Bukovics 
Gyula volt az építész, akinek Magyarország legszebb neoreneszánsz 
kastélyát köszönhetjük. Ilyen szépet legközelebb csak a Loire mentén 
láthatunk.

Néhány gondolat a kertről, melyet eredetileg Jámbor Vilmos, ha-
zánk legnagyobb kertépítője, tájkertésze, több híres botanikuskert 
megteremtője hozott létre Petz Árminnal együttműködve.

Bár a történelem viharai a magyar kertművészet általuk létrehozott 

gyönyörű alkotásait elsodorták, a kastélykert megmenthető állapot-
ban maradt. A felújított kastélypark szépen kiegészíti a kastélyt; hét 
hangulatos térre osztva: az erdő, a nyugalom, az utazás, az álom, a 
játék, az idő, a gyémánt. Ezekben különböző fajtájú és elrendezésű 
növények kaptak helyet.

Egy kis tavat is kialakítottak pihenő padokkal, bár ezek eredetileg 
nem voltak a parkban, de most segítik a kiegyensúlyozott mikroklíma 
megteremtését, amelyre szükség is van, hiszen kétezer fa van a park 
területén. A terek elhatárolására nagy mennyiségű cserjét ültettek, és 
közel ötvenezer rózsa és évelő növény is különböző kompozíciókban 
került elhelyezésre.

Jó példa egy stílusos angolkert átgondolt megvalósítására a kastély-
park.

A kastély szállodaként üzemel, és a kert is elsősorban a szálló vendé-
geinek kényelmét szolgálja.

A kertet csak előzetes regisztrációval, vezető kíséretében lehet meg-
tekinteni. Nekünk egy nagyon kedves fiatal hölgy volt a kísérőnk, aki 
igyekezett a csoport minden kérdésére válaszolni. Végül a kastély bál-
termében elfogyasztottuk az elegánsan felszolgált teát vagy kávét. 

Nagyné Kiss Mária klubvezető
Fotó: Nagy Ildikó

Kertlátogatás a turai Schossbergerkastélyban
a Házunk tája klub tagjaival 2020. augusztus 31én

A Házunk tája klub tanulmányi kirándulása Bükkszentkereszten 
– Magyarország egyik legmagasabban fekvő, szubalpin klímájú tele-
pülésén. Alföldi embernek egy kicsit szédítő a 210 szerpentinkanyar, 
ami végül elvezet a huták völgyébe. Elhagyva Répáshutát hamarosan 
begördülünk Bükkszentkeresztre, más néven Újhutára, egyenesen a 
kis múzeum, a régi csordás ház elé , ahol már vártak bennünket, és egy 
nagyon színvonalas vezetéssel megismerkedhettünk a település és az 
üveghuták történetével, megcsodálhattuk a régi mesterek által fúvott 
szebbnél szebb üvegeket. Megtekinthettük a kisfilmet, amely az üveg-
fúvás technikáját mutatta be. Innen a falu másik végében lévő gyógy-
növénykertbe igyekeztünk, amely nemrég nyílt meg a látogatók előtt. 
Gyuri bácsi, a bükki füvesember régebbi kertje mellett, a sokszámú 
látogató minél színvonalasabb fogadása érdekében kialakítottak egy 
bemutatókertet. Ennek a kertnek is éltető alapeleme a növény, ezért 

alapstruktúrájának egy hárslevél 
szív alakú rajzolatát használták. 
A hársfa egyrészt a szeretet fája, 
másrészt fontos gyógynövény. 
Az ösvények és utak a hárslevél 
erezetének mintáit és szélét for-
mázzák.

Belépésnél egy levendulalabi-
rintusba kerülünk, bár még igen kicsik a levendulák, de már így is igen 
jól mutatnak. Azután lépésről lépésre, ágyásról ágyasra haladunk, és 
nem győzzük hallgatni, jegyzetelni Mezőffy Attila tanár úr színvonalas 
növénybemutatóját, amely egyaránt kitér a növény biológiai jellem-
zőire, gyógyhatására. Néhány növény számunkra is meglepetés volt, 
pl. a feketenadálytő vagy az édeskömény. Mint megtudtuk, a gyógy-
teák legkevésbé a termesztett növényekből készülnek, Gyuri bácsi még 
mindig az erdőben, mezőkön gyűjtöttekből készíti a gyógyteákat, 
azoknak ugyanis nagyobb a beltartalmuk.

A közel 2 órás sétát követően lehetőség nyílott az üzletben vásárolni 
teafüveket, majd kellemes sétát tettünk az erdőben lévő Boldogasz-
szony-kőhöz, aminek szintén gyógyhatást tulajdonítanak. Minden-
esetre az erdő csendje, a kellemes klíma mindannyiunk számára üdítő 
és megnyugtató volt. Tanulságos és kellemes napot töltöttünk hazánk 
egyik legszebb vidékén. Nagyné Kiss Mária klubvezető

Fotó: Nagy Ildikó

Egy varázslatos gyógynövénykert
a Bükki Nemzeti Park

szomszédságában
A gyógyszerfüggőség a kémiai függőségek közé tartozik. A fogyasz-

tónak elvonási tünetei alakulnak ki. Nők esetében gyakoribb eme 
függőség kialakulása, ezen belül is a 40-45 év körüli korosztályt érin-
ti leginkább. Becslések szerint hazánkban több százezerre tehető a 
gyógyszerfüggők száma.

Közvetlen kiváltó ok lehet más betegségekre kapott gyógyszerek rosz-
szul alkalmazása, például: pszichés zavar, alvászavar, krónikus fájdal-
makra kapott gyógyszer helytelen alkalmazása. Általában pszichoaktív 
szerek hoznak létre függőséget, vagyis: nyugtatók, altatók, antidep-
resszánsok, illetve fájdalomcsillapítók. Ezek közül is a leggyakoribb 
függőséget kiváltóak a Benzodiazepinek hatóanyagtartalmúak, ilyen 
a Xanax, Frontin, Rivotril és a Dormicum. A felsorolt gyógyszerek 
szorongásgátlók, altatók, melyeket kizárólag orvos írhat fel, tehát le-
gálisak, mégis függőséget okozhatnak. Főleg, ha nem az előírt adagot, 
mennyiséget szedjük be, illetve nem tartjuk be a bevételi időtartamot, 
sűrítjük azt. Bódító hatásukat a ráfogyasztott alkohol még inkább 
fokozza, súlyosbítja. Efféle addikcióról akkor beszélünk, ha a beteg 
a felírt dózisnál nagyobb adagot szed be, illetve tüneteket produkál. 
Amennyiben gyógyszereit nem írják fel, azok szedése indokolatlan. 
Alapbetegségére más hatóanyagú gyógyszert javasolnak. Ez ellen til-
takozik. A nagyobb adag beszedését úgy játssza ki, hogy indokokat, 
magyarázatokat keres, pl.: elvesztette a receptet vagy a gyógyszert, vagy 
más szakrendelőket is felkeres. A gyógyszerfüggőség tünetei: a függő 
hangulata és lelki állapota gyógyszerszintjétől függ. Ezt a külső körül-
mények alig befolyásolják (örömérzet, boldogság, sikerélmény valós 
megélése szinte lehetetlen a betegnek gyógyszere nélkül.) Nem tudja, 
nem akarja elfogadni, hogy egészséges életvitelt folytathat gyógyszerek 
nélkül. Betegségtudatot épít ki magában, tolerancia alakul ki a gyógy-
szer hatóanyagával szemben, vagyis ugyanahhoz a hatáshoz egyre na-
gyobb és nagyobb dózisra van szüksége.

Családi, munkahelyi kapcsolatokon belül leginkább észlelhető tüne-
tek: rossz étvágy; zavart beszéd, viselkedés; mozgáskoordinációja nincs 
rendben; beszéde zavart, nehezen érthető; hirtelen hangulatingadozá-
sok, koncentrációcsökkenés; életkedve, motivációja a gyógyszer szedé-
se körül forog, hasonlóan más szenvedélybetegekéhez.

Ha a környezet vagy kezelőorvos észleli, hogy gyógyszerfüggőség 
alakul ki, akkor az alapbetegségre más gyógymódot kell találni, pszi-
chés problémákra terápiákat; alvászavarra aktívabb életmódra váltani. 
Gyógyszert csak indokolt esetben, orvosi kontrollal és felügyelettel, 
szigorúan előírás szerinti dózisban és ideig alkalmazzuk.

Nagy Marianna

Gyógyszerfüggőség
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FÉBE kirándulás – augusztus 29.
A júniusi lapszámban hirdettük meg egyesületünk önköltséges, egy-

napos kirándulását Bogyiszló–Gemenci-erdő–Baja–Kalocsa célállo-
másokkal. A járványhelyzet ellenére a kirándulásra a vártnál többen 
jelentkeztek. A 75 fő részvevő két autóbusz megrendelését igényelte. 
2-2 sofőrrel és 1-1 idegenvezetővel, félóra különbséggel kora reggel 
indultunk útnak. 

A programot, az utóbuszokat a személyzettel együtt Credo Tours 
Utazási Iroda biztosította. A két autóbuszon ülők közel azonos útvo-
nalat tettek meg, egy eltérés volt – az erdei vasút menetrendje miatt 
– az első csoport Bogyiszló helyett Kalocsán a Magyar Fűszerpaprika 
Múzeumot nézte meg.

A második autóbusz 5 órakor indult, egy pihenővel 8 óra tájban 
érkezett Bogyiszlóra. A települést 2500 fő lakja, Tolna megye keleti 
részén, Szekszárdtól 25 km-re a Duna mentén helyezkedik el. A Bo-
gyiszlói Tájház a község központjában 2007-ben nyitotta meg kapuit. 
Az épületben öt helyiség (tisztaszoba, hálószoba, konyha, szövőszoba, 
garázs) valamint az udvaron 2 db nyitott oldalú fészer található. A 
kinti kiállítótérben a kenderfeldolgozás és földműveléshez szükséges 
eszközök sokaságát láttuk.

A helyi idegenvezető szólt a település múltjáról, nevezetségeiről; 
Bogyiszlói Orchideás Erdő (36 ha), Őstölgyes (87 ha), Bogyiszlói 
Holt-Duna (51 ha). A Tolna megyei értéktárba is bekerült a bogyisz-
lói népviselet és bogyiszlói paprika. Az ártéri erdők kiirtása után azok 
helyén kiválóan termeszthető lett a csípős paprika és a fűszerpaprika 
is. A Fényszarun is termesztett bogyiszlói paprika szülőhelyét ismertük 
meg. 

A tájház telke lenyúlik a Holt-Duna partjáig, ahol sétát tettünk, és 
a kultúrházat útba ejtettük. A teleépülés méretéhez képest nagy épü-
letben található a nagy múltú Hagyományőrző Egyesület helyisége. 
A jogelődöket is figyelembe véve jövőre lesz 60 éves munkásságuk, 
számos elismerés, külföldi fellépés és tv-felvétel fűződik nevükhöz.

Utunk következő helyszíne az 1977-től természetvédelmi oltalom 
alatt álló Gemenc (180 km2). Gemenc az ország legnagyobb, zömé-
ben erdővel borított ártere, melynek hossza 30 kilométer, szélessége 
pedig 7 km.

A Gemenci Állami Erdei Vasúton utazva ismerhettük meg az erdő 
növény- és állatvilágát. Pörböly településtől a Sió-csatornáig, Bárány-
fok állomásig 31 km hosszú a vasút vonala. Csoportjaink az útvonal 
kb. feléig, Lassi megállóig utaztak. Az első csoporttal itt találkoztunk, 
ők már visszaértek, amikor mi 10 óra 30 perckor útnak indultunk a 
kisvasúttal. A csoport egy külön nyitott kocsit kapott, és 30 perces 
vonatozás után megérkeztünk Lassi megállóba, ahol 10 perc nézelő-
dés után indultunk vissza Pörbölyre. A vonatvezetővel megbeszélve 
az ideiglenes megállóhelyen, a Vadmegfigyelő állomáson megállt, és 
kb. 10 perces sétával még közelebbről (karnyújtásnyira) találkoztunk 
gímszarvassal, őzzel és vaddisznóval (sok példányt láttunk). A fekete 
gólyák már tovaszálltak.

A következő helyszínünk Baja város főtere volt, ahol a Duna Well-
ness Hotel étteremében jóízűen fogyasztottuk el a tartalmas háromfo-
gásos ebédet. Ejtőzésképpen városnéző séta következett. Sokan a ve-
lencei Szent Márk térhez hasonlítják Baja főterét. A négylevelű lóhere 
alakban macskakővel kirakott tér közepén áll a Szentháromság-szobor. 
A teret határolja a volt Grassalkovich-palota, a mai Városháza, Bácskai 
Kultúrpalota, szálloda és üzletek. A Sugovicán átívelő hídon átsétál-
tunk a Petőfi-szigetre, tovább haladva a Duna és Sugovica torkolatánál 
található Türr-emlékműhöz, a mellette lévő Halászati Mini Skanzen-
hez. A szabadprogram keretében a sétálóutcában (Eötvös) fagyira is 
nyílt lehetőség.

Bajától 43 km utazás után Kalocsára érkeztünk. Az ország egyik 
legszebb barokk tere a barokk főszékesegyházat körülvevő Szenthá-
romság tér, amelyet egy- és kétemeletes barokk és copf stílus épüle-
tek határolnak. Az egyébként napközben zárva levő római katolikus 
Nagyboldogasszony-székesegyház esküvői násznépet várva nyitva volt. 
Így láthattuk Magyarország egyik legrégebbi székesegyházát. Az első 
székesegyház építése 1050 előtt történhetett, még Asztrik érsek idején. 
Az építést a király finanszírozta. 

Egy közös fotózás után, az 1-es csoportot váltva az egyemeletes Viski 
Károly Múzeumba érkeztünk. Közel 7 ezer darabos néprajzi gyűjte-

ményben igen változatos anyagot láthattunk múzeumi tárlatvezetéssel. 
A kiállítószobákban a textíliák, bútorok, cserépanyagok, archív fotók, 
fa-, gyékény-, vas-, üveg- és egyéb használati eszközök, a népi kultúrá-
ban használatos és fellelhető tárgyakat ismerhettünk meg. Láthattuk a 
19. század középétől napjainkig kialakult kalocsai népművészet, így a 
fazekasság, fafaragás, bútorfestés, pingálás, hímzés és viselet emlékeit. 

A földszinti termekben 1981-től látható, közel 5 ezer darabból álló 
ásványgyűjteményt nézhettünk meg. Másik látványosság a kalocsai 
éremgyűjtemény, amely közel 9 ezer darabból áll, négy csoportra 
bontva. Az első csoport az antik pénzek (görög, római és bizánci), 
amely a pénzverés kezdetét jelenti. A következő csoportot a magyar 
pénzek alkotják, amely Szent István királyunk dénárjával kezdődött. A 
harmadik csoportban külföldi pénzek találhatók. A negyedik csopor-
tot a kegyérmek és katolikus érmek alkotják.

Az egyes csoport Bogyiszló helyett a Magyar Fűszerpaprika Múzeu-
mot nézte meg az ún. Szent István-házban, amely régen kanonokház-
ként működött. A ház padlásterében berendezett kiállítás ismerteti a 
magyar fűszerpaprika-termesztés történetét, láthatók voltak a munka-
folyamatok során használt legfontosabb eszközök. A látogatás élmé-
nyét fokozta a gerendákra akasztott több ezer paprikafüzér látványa 
és illata.

A városnéző programon túl mindkét csoport a kirándulás zárásaként 
a Vasútállomás épületét – amely a programban nem szerepelt – nézte 
meg. A Kiskörös–Kalocsa vasúti szárnyvonal 1882-ben nyílt meg, ide-
iglenes állomásépülettel. 1885-ben épült, 1937-38-ban Gábor Lajos 
(1886-1947) kalocsai festőművész tervei alapján átépítették, és nép-
művészeti motívumokkal díszítették. A falpingálásokat hét pingáló 
asszony végezte. A szárnyvonal már nem üzemel, a MÁV az épületet 
műemlékké nyilvánította. A váróteremben vasúttörténeti kiállítást 
rendeztek be. 

Kalocsától 190 km utazás után, késő este, élményekkel gazdagon, 
szerencsésen Jászfényszarura érkezet mindkét kiránduló csoport.

Tóth Tibor

A vadfigyelő helyen Páldi Róbert 
„szemez” a gímszarvassal

Fotó: Berzéné Magyar Krisztina

Baján a Duna és Sugovica torkolatánál található Türr István-emlékmű
Fotó: Both Béla

Viski Károly Múzeum
Kalocsa – népművészet

Fotó: Berzéné Magyar Krisztina
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Tamus István grafikusművésztanár kitüntetése

A Kismalom eredete

A Honvédelmi Minisztérium 
15/2013 rendelete szabályozza a mi-
niszter és a Honvéd Vezérkar főnöke 
által alapítható és adományozható el-
ismeréseket. A művészeti díjak között 
szerepel a kiemelkedő képzőművészeti 
tevékenység elismerésére Mednyánszky 
László-díj alapítása, melyet páros év-
ben, május 21-én, a Honvédelem Nap-
ján adományoznak. 

A vírushelyzet miatt a miniszter ál-
lami és nemzeti ünnepünk alkalmából 
adta át Tamus Istvánnak – elszárma-
zott fényszaruinak, aki Debrecenben él, 
és tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesüle-
tének – az állami kitüntetést. 

A kitüntetést tanúsító dr. Benkő Ti-
bor miniszter által aláírt díszoklevél-
ben szerepel: „Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége, több évtizedes 
alkotóművészeti, valamint pedagógusi munkássága, a szakmabeliek ösz-
szefogása, a jelentős alkotók hagyatékának méltó gondozása elismeréséül” 
Mednyánszky László-díjat adományozott számára.

Tamus Istvánnak – a FÉBE kezdeményezésére és szervezésében – 
2005-ben a Város Napján alkotásaiból tárlat, 2018-ban – a FÉBE 
negyedszázados jubileumának napján – életműkiállítás nyílt a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kiállítótermeiben.

Grafikáit, tollrajzait, rézkarcait, linómetszeteit és számos derűs akva-
relljét ismerhette meg a képzőművészetet szerető közönség.

Az olvasók nevében gratulálunk a kitüntetéshez, alkotó munkával 
teli boldog nyugdíjas éveket kívánunk az elkövetkező időszakra.

Tóth Tibor 
Fotó: Facebook illetve FÉBE-archívum

Jászfényszarun a két világháború között két malom működött. A te-
lepülés főútvonala mentén álló Nagymalom (más néven Gergely-ma-
lom vagy Márkus-malom) és az alvégbeli Vörösmarty úton működő 
ún. Kismalom. Lássuk, mit is tudni ez utóbbi keletkezéséről.

Építésére vonatkozóan írott adatok eddig nem kerültek elő, bár az 
erre az időszakra (1909–1912) vonatkozó képviselő-testületi közgyű-
lési jegyzőkönyvek rejthetnek ide vonatkozó bejegyzéseket. Minden-
esetre az emlékezet szerint 1910-ben építtette Rubint János (felesége 
Jenes Terézia) a község egyik legjobb módú gazdálkodója, szőlőbirto-

kosa. A gőzhajtású malom építésére azért is lehetett szükség, mert nem 
sokkal azt megelőzően számolták fel a Rimóczi Pál (az, aki a kastélyt 
építette) birtokához tartozó Galga-szakaszon álló és utolsóként műkö-
dő vízimalmot. Rubint Jánostól rövidesen veje, Donkó (egyes hivatalos 
iratokban Dankó, népiesen Dunkó) Béla (és felesége Rubint Terézia) 
vette át a malom üzemeltetését. A családi gazdaság azonban e formá-
ban sajnos nem állt fenn sokáig, szörnyű tragédiák követték egymást. 

Gyermekkoromban apám úgy mesélte, hogy a „malom megölte őket”. 
Akkor még nem tudtam, ez mit jelent… tudva lévő, hogy 1920-ban 
a malmot hajtó gőzgép roppant méretű gépszíja elkapta Donkó Bélát, 
testét a gépezet összeroncsolta, és így érte a szörnyű halál. Borzalmas 
sorsában fia, ifj. Donkó Béla (felesége Dobrotka Emília) is hamarosan 
követte a halálba. Egyes visszaemlékezők a tragédia hátterében részben 

a családi harmónia megroppanását is sejtetik. A megözvegyült Rubint 
Terézia férfi munkaerő és családfő híján nem vihette tovább a malom 
üzemeltetését, ezért rövidesen (1921) hozzáment a nálánál majd’ tíz 
évvel fiatalabb Kiss A. Jánoshoz. János gépésznek tanult még az I. vi-
lágháború előtt, tehetségét a fronton is sikerrel kamatoztatta. Idehaza 
is édesapja cséplőgépének üzemeltetését és a családi gazdaság gépészeti 
feladatait végezte. A háborúból számos testvérével ellentétben szeren-
csésen életben, de súlyos lábfagyással tért haza. Ez jelentősen korlátoz-
ta munkavégzésében, házasulási lehetőségét pedig jócskán behatárolta. 
Így kerültek össze az özvegy Donkó Bélánéval. Ettől kezdve a korabeli 
írott források immár „Kiss-malom”, „Kiss-gőzmalom” elnevezéssel je-
lölik a Nagymalomhoz képest egyébként méretében, kapacitásában is 
kisebb létesítményt. Kiss János nyilvánvalóan nem láthatta el a malom 
feladatait egymaga, főmolnárként és malomtulajdonosként más mol-
nárokat, molnárlegényeket igyekezett alkalmazni. Bizonyára akkori-
ban is munkaerőhiány volt e téren, mivel a ’20-as évek derekától a 
Molnárok Lapja c. folyóiratban folyamatosan megjelennek hirdetései, 
melyekben hosszú távra keres molnárokat, kevés sikerrel.

(folytatás a 24. oldalon)

Rubint János, a Kismalom építtetője a képviselőtestületben
(álló sorban balról a második személy, előtte ülnek balról jobbra

Kiss A. Sándor, Hebrony Kálmán), az 1920-as években

Néhány a Molnárok Lapjába feladott hirdetések közül (1925–1936)
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(folytatás a 23. oldalról)
Lassan azonban újra egyenesbe 

jöttek a dolgok, és 1929-ben még 
fejlesztések is sorra kerültek. Kiss 
János a Donkóék halálát okozó 
Höcker márkájú 50 lóerős ún. 
„széjjelhúzható szabadonpuffogó” 
gőzgépet nagyobbra, ugyanolyan 
gyártmányú, de már 85 lóerősre 
cserélte. 1936-ben ez utóbbitól is 
megvált. Időközben bővült a csa-
lád is. 1922-ben megszületett lá-
nyuk, Judit (akit a faluban sokan 
Edinek vagy Editnek becéztek, aki 
a trafikot vitte) és 1924-ben Laci. 
Az ambíciókat azonban az apa, 
Kiss János 1939-ben bekövetke-
zett korai (45 éves volt!), részben 
még a háborús fagyásra visszave-
zethető halála megtorpantotta. A 
malom a Nagymalommal ellentétben a II. világháború után is fenn-
maradt, munkáit Laci (azaz Kiss László, a labdarúgó „Aranycsapat” 
tagja) vitte tovább, és később átalakíttatta villanyüzeműre, de ez már 
egy következő korszak, egy másik történettel…

A malom keletkezésével, 
működésével kapcsolatos 
adatgyűjtés mindezzel nem 
állt meg. Továbbra is szívesen 
fogadjuk az ezzel kapcsolatos 
visszaemlékezéseket.
Források: id. dr. Kiss A. Fe-

renc, Kiss A. Jánosné Már-
kus Erzsébet, Kiss Vencel, 
Pető Lászlóné Sándor Ka-
talin, Menyhárt Miklós 
visszaemlékezők; Kiss József 
helytörténeti kutató gyűj-
tése; Molnárok Lapja az 
Arcanum és a Hungaricana 
adatbázisából. A kuta-
tásban való segítségükért 
köszönet illeti a MNL 
Szolnoki Levéltárának 
munkatársait, köztük Szik-
szai Mihály főlevéltárost, Horváth Gergő igazgatóhelyettest és Mucsi 
Lászlót. A fényképfelvételeket Nagyné Kiss Mária, Győriné Kiss Margit 
és Földvári Edit bocsájtotta közre.

Kiss Dávid Sándor

Az ifjú gépésztanuló
Kiss A. János 1913-ban,

kezében szakmája szerszámaival A Kismalom épülete fénykorában

Búcsúzás
Részletek Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató Mészáros Tivadar ravatalánál elhangzott beszédéből.
„Némelyek előre mennek és várják azokat, akiknek dolguk van még a földön. Néha a gyermek megy előre, néha a szülő. De a Teremtő úgy osztotta be, 
hogy aki csillagok fölé kerül, legyen, aki várja őt ottan.” (Gárdonyi Géza)

Polgári családban, Mészáros Jenő sajt- és vajmester és Bodor Mária 
szülők gyermekeként született. Húga, Mária testnevelő tanár.

A jászberényi tanítóképzőben végezte tanulmányait, ahol 1958-ban 
képesítő vizsga után tanítói oklevelet kapott. Jászfényszarura helyezték 
a Vasút-tanyai iskolába.1960-ban feleségül vette Tóth Valéria védőnőt. 
Házasságukból két gyermek, Tivadar és Ivett született. Hat tanév után, 
mivel a Vasút-tanyai iskolában a felső tagozat 1963-ban megszűnt, 
behelyezték a községbe. A belterületi iskolában felső tagozatos osztályt 
kapott, és közel öt évig az úttörőcsapat vezetését is ellátta. Néhány évig 
alsó tagozatban kisfelmenő rendszerben harmadik és negyedik, majd 
1971-ben hátrányos helyzetű tanulókból álló osztályt tanított. A to-
vábbiakban alsó tagozatos nevelőként dolgozott, a negyedik évfolyam-
ban testnevelésórákat is tartott. 1981-ben KRESZ szakoktatói okle-
velet szerzett. A nyolcadik osztályos tanulóknak közlekedésrendészeti 
szabályok oktatását végezte, melynek keretében segédmotoros vezetői 
engedélyt szereztek. 1989-ben felkérték igazgatóhelyettesnek, az alsó 
tagozat munkáját felügyelte, mely beosztást 2000-ig, nyugdíjazásáig 
és még két évig látott el. A 90-es években az iskola keretein belül mű-
ködött szakiskolában testnevelést és háztartás-gazdaságtant oktatott. 
Új feladatainak teljesebb ellátása érdekében 1991-ben vezetőképzőt 
végzett, 1993-ban úszásoktatáshoz szükséges képesítést szerzett. Sok 
gyermek szívében örök nyomot hagytak az általa vezetett táborban 
szerzett élmények. A keze alatt tíz éven át több mint 700 óvodás és is-
koláskorú gyermek sajátította el az úszás alapjait. 1994 és 2006 között 
a lakosság bizalmából önkormányzati képviselő, 1994-től négy éven át 
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. 1998-tól két cikluson ke-
resztül a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, kezdeményezésére 
került megrendezésre az idősek karácsonya. Jászberényi tanulmányai 
során a megyei első osztályban szereplő Vasas ifjúsági csapata, 1957-től 
hét éven át a fényszarui labdarúgócsapat kapusaként sportolt. 1957 és 
1965 között a jászfényszarui felnőtt színjátszás aktív tagja. Sok darab-
ban szerepelt: Bástyasétány 77, Mézeskalács, Édes Anna.

1986-ban úttörővezetői munkájáért, 2001-ben oktató-nevelő te-
vékenységéért miniszteri kitüntetésben részesült, 2008-ban 50 éves 
jubileumi díszoklevelet kapott. Hobbija a barkácsolás, a horgászat, a 
kertészkedés és az utazás.

Kollégaként nehéz most bármit 
is mondani. Hogy milyen peda-
gógus és vezető volt Ő, ezt az egy-
kori tanítványok, kollégák őrzik 
szívükben, lelkükben és fejükben. 
A pedagógusi hivatásban eltöltött 
közel fél évszázad alatt nemzedékek 
nőttek fel, dolgoztak a keze alatt. 
Neki nem kellett kivívnia a tisztele-
tet, mert határozott megjelenésével 
tekintélyt parancsolt. A lényéből 
sugárzott az erő, a határozottság. 
Jó tanító, igaz kolléga, szigorú, de 
következetes és emberséges vezető 
volt. Mellette biztonságban éreztük 
magunkat. Minden kérdésben mar-
kánsan kinyilvánította véleményét. 
Kitartás, fegyelem, nagy munkabí-
rás és rendszeretet jellemezte. 

Nemcsak munkatársak, hanem 
képviselőtársak is voltunk. Tőle vettem át az önkormányzatban a szo-
ciális bizottság vezetését. Példát mutatott az idősek, elesettek iránti 
tiszteletből, segítségadásból. Édesapját, édesanyját végtelen szeretettel 
ápolta, és odaadással viselte gondjukat. Tudom, hogy mit jelentett szá-
mára a család. Rendezett magánéletének a szeretetben töltött házasság 
volt az alapja. Valika nénivel, városunk nagyra becsült vezető védőnő-
jével sok szépet éltek meg együtt. Egymást segítve szervezték, visszafo-
gottan élték mindennapjaikat. Szívesen mutatta gyermekei, unokái és 
dédunokái fényképét. Szeretettel mesélt életükről. Büszke volt rájuk, 
értük élt és dolgozott.

Tivadar, Tibi, Tibi bácsi, Tanító Úr, Tanár Úr, Főnök, Kolléga! Tár-
sunk Nekünk mind Te voltál! 

Köszönünk mindent, amit tőled kaptunk. Hiányozni fogsz!  
Seneca idézetével búcsúzom: Az a nap, amelyiktől annyira félsz, s 

amelyiket utolsó napodnak hívsz: az örökkévalóság születésnapja. 
Nyugodjál, békében, mi emlékezni fogunk rád! Isten veled!

MÉSZÁROS TIVADAR (1939–2020)
nyugalmazott általános iskolai igazgatóhelyettes
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Gyila Ferenc édesapja Jászfényszarun 1921-től 1949-ig főjegyzői tiszt-
séget látott el.

A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár digitális adattárában Jász-
fényszaru életrajzi adatai között szerepel: Gyila Ferenc, kisbarcsai, közs. 
főjző 1890. Déva. A közig. tanfolyamot Bpesten végezte. Petrillán volt jző 
gyak., s. jző és h. körjegyző. Kiutasítás után Jászberény város tanácsához volt 
beosztva. A kiutasítás oka, a trianoni országvesztés után Gyila Ferenc nem 
tette le a hűségesküt a román kormányra, így el kellett hagyni Erdélyt. 
1920-tól h. jző Jászárokszálláson, 1921 óta Jászfényszaru főjzője. 26 hold 
földön gazdálkodik. A Hitelszöv., a Hangya és a Levente egyes. elnöke. Fe-
lesége: csernefalvi Sorbán Tekla, fiai: Barnabás és Ferenc. A fiúk 1922-ben, 
illetve 1924-ben már Jászfényszarun születtek.

Kiss Erika újságíró és helytörténeti kutató által 2009-ben kiadott „A 
Fecske-malom története 1882–2009” című könyvében foglalkozik a 
Fecske és a Gyila családok történetével.

Fecske Sándor (1891–1970) jászberényi malomtulajdonos 1914-
ben feleségül vette az Erdélyből származó Csernefalvy Sorbán Emmát 
(1893–1982). A feleség testvére, Tekla és családja Jászfényszarun élt, a 
férje, Gyila Ferenc Jászfényszaru főjegyzője volt. A két Gyila fiú, Barna-
bás és Ferenc a jászfényszarui elemi után a jászberényi gimnáziumban 
tanultak. Iskolai időben a Fecske család egyik, malom melletti lakóhá-
zában töltötték a tanévet, és az anyai nagymama Portisch Tekla látta 
el őket. Szünidőben jöttek haza Fényszarura. A Jászfényszaru, Dózsa 
György út 18. szám alatti lakást 1949-ben vásárolta a volt főjegyző, ami-
kor nyugdíjazása miatt a dr. Lakatos Béla háza bal oldalán lévő volt szol-
gálati lakásból (Kovács Andrásné lakása) ki kellett költözni, melyet az 
Egyházközség Cserkészháznak vásárolt meg, majd csereingatlanként az 
önkormányzat tulajdonába került. A hatvanas évek közepén Jászberény-
ből Fecske Sándor és felesége, Emma asszony kiköltözött Jászfényszaru-
ra, majd az özvegyen maradt Teklánál laktak halálukig. Mindketten itt 
haltak meg, a férj 1970-ben, a feleség 1982-ben, de földi maradványa-
ikat Jászberényben a Szent Imre temető Fecske család sírboltjában he-
lyezték el. Gyila Ferenc (1890–1967) főjegyző és felesége Sorbán Tekla 
(1895–1991) a Szent Kereszt temetőben nyugszanak. Gyila Barnabás 
(1922–2012) – hosszú szovjet fogság után – 1953-ban jött haza, és Bu-
dapesten alapított családot, ott hunyt el.

Gyila Ferencet és testvérét is „…Apám kérlelhetetlen szigorral ne-
velt, ez írható Gál István tanítómról is, 1930–34 között. Akkor Berény-
be költöztem, ahol nagyanyám nevelt 1942-ig, egy rokon házában, 2-3 
kosztosgyerekkel, mind jászok voltak. Mint utolsó „generáció” ’42-ben 
érettségiztem Márkus Jóskával, Pál malmos fia, ő UVATERV mérnöknek 
tanult, én katonának mentem – 1948 júniusában jöttem vissza fogságból 
(Nyizsnij Tagil, URAL). 1948-ban erdőmérnöki főiskolát kezdtem Sopron-
ban – megszakításokkal – 1955-ben diplomáztam.

A szünidőt persze mindig Fényszarun töltöttem. Soha nem emlékszem, 
hogy igazságtalanul büntettek volna ebben az időben. 1956. decemberében 
Svájcba emigráltam, ahol szakmámban és kataszteri és mérnöki földmérés-
ben dolgoztam.” (az idézet 2014. szeptember 5-ei e-mailből való). Zü-
richben egyedül élt.

2014-ben – ekkor már 90 éves volt – a FÉBE e-mail címén keresett 
meg, hogy a helyi plébánia elérhetőségét és címét adjam meg, mert be-
teg, és a testvére családjával nem tartja a kapcsolatot, de mindenkép-
pen hazai földben, Jászfényszarun a családi sírban szeretne nyugodni, 
és ennek költségét még életében szeretné lerendezni. Zürichi címét 
megadta, kértem, jászfényszarui emlékeit vesse papírra és küldje el (ezt 
részben megtette). Később telefonon is beszéltünk, elmondta, neki már 
nehéz az írás számítógépen és kézzel egyaránt. Levelet is kaptam tőle, 
melyben egy másolati dokumentumot küldött, hogy az édesapja mara-
dásáért 1921-ben az árokszállásiak aláírást gyűjtöttek, de ő Fényszarut 
választotta. 2014-ben címére megküldtem Gyenge Péter: Andris című 
kisregényét, melyet a szerző Gyila Ferenc főjegyzőnek ajánlott, és több 
FÉBE-kiadványt. Jött a válasz: a csomagot megkapta, az Andris könyv 
valóságtartalmát is elemezte. Az utolsó e-mailt tőle 2018. november 24-
én kaptam. Ez év március 23-án Jacsman János úr a zürichi barátok 
nevében írt részemre e-mailt a művelődési házba, amit továbbítottak ré-
szemre, mivel barátainak is beszélt rólam. Kérdezték, hogy tudok-e róla, 
mert a szokásos találkozóra nem ment el, és telefonon sem érhető el. Az 
e-mailre válaszoltam, hogy nincs információm róla. Később kiderült, 
április 27-én kórházban elhunyt. Temetését testvére Barnabás fia Péter 
intézte, és végakarata szerint június 30-án a Szent Kereszt temető kápol-
nájába szentmisét mutattak be lelki üdvéért, majd hamvait a szülőkhöz 
helyezték el. 64 év után szülőföldjéhez hazatért, nyugodjon békében.
 Tóth Tibor

Oldal Károly Jászfényszarun született 1941. május 30-án. Jászfénysza-
run és később Százhalombatta lakóhelyén igazi közösségi ember volt. 
Mint elszármazott, elsők között lett tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesü-
letének, még a szülői ház által gyakran hazalátogatott. Városi és FÉBE 
rendezvényeken részt vett. Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek 
elején amatőr színjátszóként több darabban is szerepelt, így: A holtak 
nem fizetnek adót (rendezte: Hesz Ernő) vagy a Mézeskalács (rendezte: 
Koltay Józsefné). 

Szomorúan értesültünk arról, hogy itt hagyott bennünket, nyugodj 
békében. 

A Mézeskalács című színdarab csoportképével emlékezünk rá, és má-
sokra is, akik már nincsenek köztünk.

A csoportkép szereplőinek leirata Szabó László: Az életem volt a futball 
(felelős szerkesztő: Sugár Istvánné) könyv 53. oldaláról valók, a fotót 
Szabó Lászlónétól kaptam. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Emlékezés 
Gyila Ferenc (1924–2020)

nyugalmazott erdőmérnökre

Emlékezés Oldal Károlyra 
1941–2020

A három unokatestvér – teniszezés előtt vagy után – balról jobbra:
Gyila Ferenc (1924–2020), Fecske Sándor (1915–1942) és

Gyila Barna (1922–2012). A kép 1940-1942 között készülhetett, 
digitális formában Kiss Erika bocsájtotta rendelkezésünkre

Felső sor (balról jobbra): Oláh Piroska, (?), Bukó Pál, Gyetvai Rozália, (?)
Középső sor: (?), Tanczikó Mária, Ágoston Ilona? Andorkó Zsuzsanna, (?), 

Zaják Szilvia, Deák Ágnes, Oláh Ágnes, Oldal Károly
Harmadik sor (balról jobbra): Mészáros Tivadar, Papp Lászlóné, Plichta 
Mária, Koltai Józsefné, Morvai Ferencné, Koltay József, Szabó László (ül)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, EMLÉKEZÉS

„Megállt egy szív, mely élni vágyott, 
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 

Nélküled üres és szomorú házunk, 
és nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.” 

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik kedves halottunk,

MÉSZÁROS TIVADAR
nyugalmazott iskolaigazgató-helyettes temetésén 

részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Szeretettel emlékezünk

MÉSZÁROS LÁSZLÓRA
halálának 1. évfordulóján.
„Elfeledni Téged nem lehet,

Csak megtanulni élni Nélküled.”
Családja

Emlékezés

MELEGH PÁL
halálának 17. évfordulójára.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem!”

Szerető családja

Emlékezés

JÁVORCSIK IMRÉNÉ
SŐREGI PIROSKA

halálának 3. évfordulójára.
„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg a Földön élünk, nem fogunk feledni.”

Szerető családja

Emlékezés

TÖRÖK LÁSZLÓ
halálának 2. évfordulójára.

„Hulló könnyekkel állunk sírod felett,
A koporsó bezárta legdrágább kincsünket.

Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,

Nehéz az életet élni nélküled,
Felejteni Téged soha nem lehet.”

Szerető családja

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 – AUGUSZTUS
SZÜLETTEK: Palla Zétény (Orbán Orsolya), Rafael Jázmin Zsaklin 

(Banya Anasztázia), Kovács Glória (Dévényi Andrea).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bordás Alexandra és Bucsánszki Áron, 

Csizmadia Csilla és Nagy Ádám, Farkas Franciska és Farkas Pál, Péter 
Nóra Gréta és Ivanics Zoltán, Porubszki Gizella Andrea és Tóth Tamás, 
Szira Dominika és Varga Zsolt, Zsámboki Adrienn és Aranyos László.

ELHUNYTAK: Annus Vencelné Deme Ilona (83), Berze Sándorné Ba-
kos Teréz (85), Farkas Miklósné Ézsiás Mária (86), Fózer Pálné Turjányi 
Verona (90), Mészáros Tivadar (81), Palócz Mária (52), Pető Árpádné 
Kókai Erzsébet (69), Pintér János (70), Tamus Imre (84).

Júliusban elhunyt: Bálint Tibor (45). Az adatok tájékoztató jellegűek.
Hazánkban óriási gondot jelent a nagyszámú gazdátlan, elhagyott 

állat. Azt tapasztaljuk, hogy sok felelőtlen gazda magára hagyja a nem 
kívánt kölyköket, a vemhes mamát. Mindez a gond megelőzhető az 
ivartalanítással, amit altatásban, steril körülmények között végeznek 
az állatorvosok.

Előnyei:
· a szuka 6-8 hónaposan ivarérett, a műtét ekkor javasolt /vemhes 

állat is műthető!/;
· a műtéttel megszüntethető a tüzelésből adódó szökés, vagy a kör-

nyező kanok felbukkanása;
· csökken az emlődaganat esélye;
· megelőzhető a gennyes méhgyulladás;
· nem alakul ki álvemhesség;
· kanok esetében csökken a prosztatarák és a végbélrák esélye;
· megváltozik jó irányba az állat viselkedése, csökken az agresszió, a 

kutya elfogadóbb lesz az emberrel és kutyatársaival szemben.

Legyél felelős állattartó, és ivartalanítsd kedvencedet!
Rudas Aranka Kutyaszív Alapítvány elnöke

Ne ölj! Ivartalaníts!

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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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10.

Üzletünk NYITVA: H-P: 9:30-16:30 ó.

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
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

Apróhirdetés Eladó 3 szobás, összkomfortos, 96 m2-es családi ház Jászfényszaru központjában.
Érdeklődni: 06/30/417-4244

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

sóder - homok - kavics - murva
termőföld - hulladék - sitt

ÖMLESZTETT ÁRÚ SZÁLLÍTÁS 324 M3IG

06-20/621-8848

paitz_hirdetes_A6_press.indd   1 2/10/2020   8:18:13 AM

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

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

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

Katinka

a JárVányügyi helyzet miatt
a műkÖdő szakkÖrÖkről, klubokról

kÖzÖsségi oldalainkon adunk táJékoztatást.

Programajánló

Hétfőnként 16 órakor gerinctornát tart a Petőfi Sándor Művelődési 
házban Tóth László gyógytornász. A foglalkozás önköltséges.

Szerdánként 17 órakor jóga a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várnak.

Gerinctorna, jóga a művelődési 
házban Jászfényszarun

Kedves Látogatóink!
Szeretnénk, ha közösségeink tagjai, 

látogatóink minél nagyobb bizton-
ságban vehetnék igénybe működ-
tethető szolgáltatásainkat, ezért beléptető rendszert alakítottunk ki. 
Napközben a vendégeket csengetésre engedjük be. A délutáni cso-

portfoglalkozások időtartama alatt pedig portaszolgálatot tartunk. Az intézménybe belépéskor 
munkatársaink testhőmérsékletet mérhetnek. Kötelező a maszk szabályos viselése és a kéz-
fertőtlenítés az előtérben elhelyezett fali készüléknél. Kérjük, hogy az intézményben és annak 
környékén az előírt védőtávolságot egészségük védelme érdekében szíveskedjenek betartani!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményben minden reggel fertőtlenítjük a szükséges felü-
leteket, valamint két csoport váltásakor ez szintén megtörténik.

Ezen intézkedések az önök egészségét védik, ezzel együtt az intézmény biztonságos működé-
sét is szolgálják.

Vigyázzunk egymásra! Megértésü-
ket és együttműködésüket köszön-
jük! Szeretettel várjuk!

Bordásné Kovács Katalin igazgató

Új egészségvédő járványügyi intézkedések


