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A nemzeti együvé tartozás gondolatának erősítése a 2020. évi XXVI. 
Jász Világtalálkozó meghatározó vezérfonala, amelynek házigazdája 
ebben a többszörösen jubileumi évben a Premontrei rend által 1186-
ban alapított Jánoshida település lesz.

A település 15 évvel ezelőtt már rendezett világtalálkozót. Az idei 
évben 2020. június 19-21. között Jánoshida Község Önkormányzata 
és a Jászok Egyesülete közösen rendezi meg a jászok XXVI. világtalál-
kozóját.

Erre, a jászok legnagyobb hagyománytisztelő ünnepére látványos 
programokkal várja Jánoshida az elszármazott jászokat és az itt élőket.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által 
rendezett Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgármesteri fórumra Jász-
fényszarun került sor 2020. február 12-én a Városháza dísztermében. 
A megjelenteket dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára és Győri-
né dr. Czeglédi Márta polgármester asszony köszöntötte. A fórumon 
többek között tájékoztató hangzott el a szövetség tevékenységéről és a 
Magyar Falu és Magyar Kisváros Programok fejlesztési lehetőségeiről. 
A tanácskozás a megyei tagozat tisztújításával zárult.

A jelenlévő tagtelepülési vezetők egyhangú szavazással választot-
ták meg Kardos Veronikát, Pusztamonostor község polgármesterét a 
TÖOSZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozatának vezetőjévé, szin-
tén egyhangú szavazással választották tagozatvezető-helyettessé Győri-
né dr. Czeglédi Mártát, Jászfényszaru polgármesterét.

Forrás: Jászfényszaru Facebook-oldala

XXVI. Jász Világtalálkozó

Polgármesteri fórum

Jászfényszaru Város Önkormányzata

tisztelettel meghíVJa Önt és kedVes családJát

2020. MÁRCIUS 13-ÁN 16 ÓRAKOR

nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó

koszorúzásra a petőfi-szoborhoz, és az azt kÖVető

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

a petőfi sándor műVelődési ház és kÖnyVtár nagytermébe.

Ünnepi köszöntőt mond: Kotán Csenge egyetemi hallgató

Közreműködnek: Majzik Petra versmondó,
Fehér Akác Népdalkör, Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes,

IV. Béla Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai

 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
 polgármester jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

január hónapban megtartott ülésén hozott rendeletéről és hatá-
rozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást az érdeklődő ol-
vasóknak.

2020. január 29.
A képviselő-testület első napirendjeként a Jászfényszaru, Szabad-

ság u. 32. szám alatti ingatlanra tervezett TORNACSARNOK ter-
veinek bemutatására került sor. A látványterveket és a kiviteli terv-
dokumentációkat Kelemen Sándor tervező ismertette.

Ezzel egyidejűleg az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2020. évi költségvetésben tervezendő TORNACSARNOK 
beruházás megvalósításával az építési engedélynek megfelelően a 
tulajdonában lévő JIC Kft.-t (Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-t) 
bízza meg. A testület felhatalmazta Versegi László ügyvezetőt, hogy a 
feladat ellátásával, különösen a beruházás kivitelezésére történő ajánla-
tok bekérése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára kijelölték a Szentcsa-
lád tér 1. szám alatti 1. hrsz. római katolikus műemlék templom 
toronysisak terv készítés beszerzéséhez az ajánlattevőket.

A Jászfényszaru, Szabadság út 3106 j. – 3126 j. csomópontjában 
„mini körforgalom” kiviteli tervének elkészítésével az Eply Kft.-t 
bízták meg az ajánlatában megjelölt nettó 5.850.000 Ft, bruttó 
7.429.500 Ft figyelembe vételével, mely bruttó összeget a város költ-
ségvetéséből biztosítják. A képviselő-testület Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert felkérte a szerződés megkötésére.

A Jászfényszaru, 478. hrsz. ingatlanon működő Bölcsőde 3x50 A-ra 
történő teljesítménybővítésére vonatkozó ÉMÁSZ által kiadott 
Gazdasági Műszaki tájékoztatót a képviselő-testület elfogadta, il-
letve annak költségét 246.888 Ft-os összegben a költségvetés terhére 
biztosította.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete helyi Ifjúsági Kabinet lét-
rehozásáról döntött, melynek megszervezéséhez megbízást adott, és 
meghatározta a helyi fiatal generáció igényeivel kapcsolatos fel-
adatokat.

Határozatot hoztak a „Jászság Egészségéért” Alapítvány kurató-
riumába delegálásról, az Alapító Okirat módosításáról, valamint az 
alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű Alapító 
Okirat elfogadásáról.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a Jászfényszarui 
Napfény Óvoda Intézménye óvodavezető állásra történő pályázati 
felhívását, és jóváhagyta a pályázati felhívás közzétételét a kormány-
zati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán.

Módosították a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. könyvvizsgáló-
ja megbízási díját.

Kitűzték a Közmeghallgatás időpontját, mely alapján az 2020. feb-
ruár 26. 15:00 órakor kerül megtartásra a Városháza dísztermében.

A testület elfogadta a Jászfényszarui Napfény Óvoda létszám 
engedélyezési beadványát, mely szerint 2020. február 1-től 2021. 
január 31-ig további 1 főt „óvodai dajka, kisegítő” munkakörben 
foglalkoztathat, melynek fedezetét az intézmény 2020. évi költségve-
tésében biztosítja.

Jóváhagyták Jászfényszaru Város Önkormányzat 2020. évi Közbe-
szerzési Tervét.

Módosították a köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével 
kapcsolatos helyi rendeletet.

Elfogadták a Jászfényszaru külterület 04/52 helyrajzi számú in-
gatlan megosztásáról szóló tájékoztatót.

Jóváhagyták a pályázati felhívást az Jászfényszaru, Szabadság út 
3. szám alatti üzletház II. számú üzlethelyiségének bérleti jogára.

Módosították a Gyöngytel Kft.-vel karbantartói tevékenység tár-
gyában kötött vállalkozói szerződés vállalkozói díját. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert a módosító okirat megkötésére.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Pusztamonostor Községi Önkormányzattal kötendő, Közös Ön-
kormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás jóvá-
hagyására vonatkozó előterjesztést és azt elfogadta, egyben felhatal-
mazta a polgármestert a „Megállapodás” aláírására.

A képviselő-testület megbízta Kimák Gyula tervezőt a Szabadság 
úti és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés tervezésével, és a 
tervezés költségére költségvetésében 320.000 Ft +áfa összeget bizto-
sított.

Jóváhagyták a Jászfényszaru 318/4. hrsz. alatti ingatlan telekha-
tár rendezésre vonatkozó előterjesztést, mely szerint az önkormányzat 
megvásárolja az M-V Consulting Kft.-től a Szabó Imre földmérő ál-
tal E 11-33/2019. szám alatt készített változási vázrajzon feltüntetett, 
316/3, 318/3, 318/4 és 325 helyrajzi számokat érintő telekalakítás és 
telekhatárrendezés során kialakult 116 m2 területet. Egyben felha-
talmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászfénysza-
ru Városi Sportegyesület 2019/20. évi sikeres TAO pályázatához 
kapcsolódó önrész finanszírozására vonatkozó kérelmét. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség, továbbá a Magyar Kézilabda Szövetség levelei 
alapján elnyert pályázatokhoz a Jászfényszaru Városi Sportegyesület 
részére, mint TAO pályázati önrészt 13.311.823 Ft-ot különít el.

A képviselő-testület megtárgyalta a Sangjin Micron Hungary Kft. 
beruházás bővítéssel kapcsolatos területigénye iránti kérelmét. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a kérelmükben foglalt területet (a 
„robbanó” erdővel együtt) 6.100 Ft/m2 + áfa áron kívánja értékesíte-
ni, melynek biztosítása érdekében felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület megtárgyalta a 05/16 helyrajzi számon lévő 
„robbanó erdő” Cserháti Vencelné által történt ingatlan felaján-
lását. A képviselő-testület a Sangjin Micron Hungary Kft. bővítési 
igényének kielégítése érdekében felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármestert, hogy a tulajdonossal az áralkut folytassa le.

Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő Jászfényszaru, Ber-
csényi M. út 2/C 2. számú önkormányzati lakás bérbeadásáról.

A képviselők megtárgyalták Peigelbeck György által felajánlott, 
tulajdonában lévő Jászfényszaru külterület 047/1., 047/2., 047/3., 
047/4.,047/5., 049/5., 049/11., 026/13. hrsz. számú ingatlanokra 
vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy az önkormányzat nem 
kíván vételi ajánlatával élni. Javasolja a tulajdonosnak a szabadforga-
lomban értékesíteni a különböző művelési ágú (erdő, tanya, szántó) 
ingatlanokat.

A testület feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy az 5126 Jászfényszaru, Fecske utca 26. (Jászfényszaru belte-
rület 909/31 hrsz.) alatti ingatlan tulajdoni lapjára Jászfényszaru 
Város Önkormányzata jogosult javára a 33168/2007.03.01 számú ha-
tározattal bejegyzett „Beépítési kötelezettség 5 évig terjedő időre.” és 
„Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosí-
tására.” jogok az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljenek. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges jognyilat-
kozatok megtételére.

Dr. Voller Erika
jegyző

2020. április 2-án, az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat em-
lékére szervezett 32. Tavaszi Emlékhadjárat részeként 12 órától a 
huszár hagyományőrzők Boldogon, a Balázs-tanyán újból felidé-
zik a hatvani csatát.

Ekkor ünnepeljük várossá válásunk 27. évfordulóját is, mely 
alkalomból 14 órakor Élettér-kép címmel nyílik a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság fotó és gyermekrajz pályázatának 
kiállítása a Szent Erzsébet Közösségi Házban. 

A huszár díszszemlére és fegyverbemutatóra 15 órakor Jász-
fényszaru város főterén kerül sor.

17 órától pedig a Zrínyi-emlékév tiszteletére a költő és hadve-
zérről és koráról szóló előadást hallgathatják meg a művelődési 
házban a Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében.  

A részletes programról tájékozódhatnak a plakátokon, honla-
punkon és a Facebook-oldalunkon! Katinka

Meghívó
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Új projekt az Ipari Parkban

Jászfényszarut kivéve az összes megyei városban csökken a népességszám

A Cordys Holding Zrt. 2018-ban 
kezdte el ingatlan-portfóliója kiter-
jesztését egy jászfényszarui fejlesz-
tési telek megvásárlásával, melyet 
2019. év elején tovább bővített 
a szomszédos ipartelep tulajdon-
jogának megszerzésével. A telken 
több mint 2.500 m2-es logisztikai 
központ állt, melyből a Samsung 
Electronics Magyar Zrt. logisztikai 
folyamatainak kiszolgálása folyt és folyik jelenleg is.

A vállalat középtávú tervei között szerepelt a terület logisztikai kapa-
citásának bővítése, mely terv találkozott a Samsung elképzeléseivel, és 
2019. 2. negyedévében megállapodás született a raktárbázis jelentős, 
14.000 m2-rel történő fejlesztésére.

Az új, 14.200 m2-es csarnok 2020. januárjában átadásra került, 
mellyel a telephely raktárkapacitása megközelíti a 17.000 m2-t. Az új 
épület magas műszaki tartalommal épült, mely megfelel a kor elvárá-
sainak. A fűtésről por- és huzatmentes sugárzóernyő rendszer gondos-
kodik, mely jelentős energia-megtakarítással is jár. Az épület az FM 
Global szigorú előírásainak megfelelő sprinkler oltórendszerrel van 
ellátva. A csarnokba telepített állványrendszer és a félautomata tar-
goncák legésszerűbb kihasználtságát és menedzselését raktárirányítási 

rendszer biztosítja. Mindemellett a 
már meglévő épület fűtéskorszerű-
sítése is megtörtént, valamint ab-
ban is kialakításra került a sprinkler 
rendszer.

Időközben a vállalat megkezdte a 
tárgyalásokat a Samsung vezetésével 
a logisztikai központ további bőví-
téséről, melyhez a szomszédos telek 
megvásárlása is szükségessé vált, to-

vábbá folynak a tárgyalások az Önkormányzattal a fejlesztési terület 
mintegy 3.000 m2-es növelésével kapcsolatban. Az így rendelkezésre 
álló területen a Cordys Holding Zrt. 11-15.000 m2-es csarnok épí-
tésével tervezi a raktárkapacitás bővítését, mely jórészt szintén a Sam-
sung Electronics Magyar Zrt. logisztikai folyamatainak kiszolgálását 
célozza.

A projekt befejeztével a társaság mintegy 30.000 m2-es logisztikai 
központot hoz létre Jászfényszarun, mely minden tekintetben megfe-
lel a kor elvárásainak, és a logisztikai folyamatok által nagyszámú helyi 
és környékbeli lakosnak biztosít munkát.

A látványterv a Szabadság út felől látható képet mutatja.

Forrás: Cordys Holding Zrt. projektleírás

A rendszerváltás utáni három évtizednek vannak nyertesei és veszte-
sei lélekszám tekintetében. Ez derül ki a KSH közelmúltban kiadott 
Demográfiai Évkönyv című anyagából. Ez a kötet többnyire 2018-ig 
bezárólag tárgyalja a változásokat, igaz, használ 2019-es információkat 
is. A kiadvány rávilágít, hogy Magyarországon az elmúlt harminc év-
ben közel félmillió fővel, azaz öt százalékkal csökkent a lakosság száma. 
Megyénk népessége is jelentősen visszaesett, 425 583-ról 370 007-re.

A demográfiai adatok alapján a jászkunsági városok lélekszáma 
szintén mérséklődött az 1990-es adatokhoz képest, egyedül csak Jász-
fényszarun emelkedett. Míg ott a rendszerváltozás idején 5839 lakost 
számláltak, tavaly ez a szám a KSH jelentése szerint 6168 volt. A város 
népessége egyébként 2015 óta folyamatosan nő. Mint azt korábban 
megírtuk, a fejlődő kisvárosnak megyei szinten is nagy jelentősége 
van, hiszen 2018-ban a megyei árbevétel 33,5 százaléka Jászfénysza-
run képződött.

A ’90-es évek elején még a Jászságban ezen a településen volt az egyik 
legmagasabb a munkanélküliek aránya. Napjainkban azonban az ipa-
ri területen olyan nagy vállalkozások működnek, mint a Samsung, a 
Sangjin vagy a német Thyssenkrupp cég. A csomagolóanyagokat elő-
állító indiai SRF gyár beruházása pedig folyamatban van. A nagyvál-
lalatok mellett számos hazai és külföldi tulajdonú vállalkozás érkezett, 
illetve települ be az ipari parkba

Tavaly január 1-jén négy megyei település büszkélkedhetett több 
lakossal, mint 2018. év elején. Jászfényszarun kívül Jászárokszállás, 
Jászberény és Rákóczifalva.

Jászfényszaruhoz hasonlóan Jászárokszállásra is számtalan gyár tele-
pült, amelyek sok száz embernek biztosítanak munkát. Ezek egyike a 
Carrier, a volt Lehel hűtőgépgyár jászárokszállási üzeme. A városban 
az elmúlt húsz évben bekövetkezett gazdasági változások eredménye, 
hogy közel háromszorosára emelkedett a foglalkoztatottak száma, az 
iparűzési adóbevétel pedig tizenegyszeresére nőtt. Ma már több mint 
ötven településről járnak dolgozni az ipari parkba.

Jászberény vonzereje is a munkalehetőségekben rejlik. Egyik meg-
határozó cége a Jász-Plasztik Kft., ami harminc évvel ezelőtt még csak 
néhány főt foglalkoztató kis céget jelentett, ma pedig már több or-
szágban is jelen lévő, több ezer főt foglalkoztató cégcsoport. Fő tevé-
kenysége a műanyag fröccsöntés és az akkumulátorgyártás. A megye 
legnagyobb munkaadója, az Electrolux Lehel Kft. pedig húsz éve nyi-
totta meg gyárát Jászberényben. A cég azonban tavaly szeptemberben 
úgy döntött, Ázsiába viszi a porszívógyártást, ezért a következő egy 
évben több lépcsőben megválik a dolgozóitól. Az Electrolux jászbe-
rényi üzemének szervezeti átalakítása a város gazdaságára is komoly 
hatással lesz.

Rákóczifalván alacsony a munkanélküliség, hiszen a városban és a 
környéken adódik annyi álláslehetőség, amely a város népességmeg-
tartása szempontjából stratégiai fontossággal bír. A megyeszékhelyre 
húsz perc alatt érhet el, aki Rákóczifalván nem talál munkát. Emellett 
a településen a bűncselekmények száma is alacsony.

Forrás: Czakó Nóra, Illés Anita
szoljon.hu

Jászfényszaru Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet alapján bérleti ajánlatot tett közzé 
a következő bérlakásra:

1. Szent István út 2/A: 
 hasznos alapterülete: 67 m2

 komfortfokozata: összkomfortos
 szobák száma: 2,5
 bérbeadás módja: piaci
 lakbér mértéke: 709 Ft/m2

A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hir-
detőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfoga-
dási időben a Városháza Anyakönyvi Irodáján.

A meghatározott ütem-
terv szerint halad Jászfény-
szarun és Pusztamonosto-
ron a szennyvízcsattorna 
projekt (száma: KEHOP 
– 2.2.2 – 15 – 2015 – 
00003 KKMOE).

A szomszédos települések közös beruházásának kivitelezését várható-
an még a nyár folyamán befejezik. Jászfényszarun a tisztítómű kapa-
citásbővítését, Pusztamonostoron a csatornahálózat kiépítését jelentő 
fejlesztés összességében mintegy kétmilliárd forintból, uniós és hazai 
pályázati források felhasználásával valósulhat meg.

Kép és szöveg: Urbán Csaba

FELHÍVÁS Kapacitásbővítés
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Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. február 14. és áp-
rilis 30. között az Acoustic Geofizikai Kft. munkatársai szeizmikus 
méréseket végeznek a város több pontján, melynek célja kőolaj- és 
földgáztelepek felkutatása.

Ezúton értesítjük a lakosságot, földtulajdonosokat és földbérlőket, 
hogy az OGD Mogyoród Koncessziós Kft. - mint bányavállalkozó - 
megbízásából a Mogyoród kutatási területen lévő bányatelkeken az 
Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.”Bag 3D” szeizmikus mérést vé-
gez.

A kutatás előreláthatólag 2020. március 5. és március 20. között 
zajlik.

Zárt/bekerített ingatlanokat a mérés nem érint, amennyiben mégis 
szükséges lenne érzékelők elhelyezése, akkor az csak az életvitelszerűen 
lakott ingatlanoknál, a tulajdonos jelenlétében/engedélyével történik.

Amennyiben értékes kultúrája, méhészete vagy egyéb óvandó 
objektuma van a felsorolt hrsz.-ú parcellák valamelyikén, szíves-
kedjen telefonon/e-mailben, a hrsz. szám megadásával és a kultúra 
megnevezésével számunkra jelezni. A mérések során jellemzően a 
növényzetben okozott taposási kár fordulhat elő, amelyet a Bánya-
törvény előírásai alapján (BT.37.§) a kutató vállalat természetesen 
megtéríti.

Amennyiben a tevékenység során kérdései, észrevételei vannak, kez-
deményezzen egyeztetést munkatársainkkal az alábbi telefonszámon:

Romvári Zalán +36-70/375-6280
Karvalics Anett +36-70/507-0099

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. évi tüdőszűrő vizs-
gálatot 2020. március 03-tól (kedd) 2020. március 23-ig (hétfő) 
végzik Jászfényszarun. Szűrés helye: Egészségház (Deák F. u. 1.)

Szűrővizsgálat időpontjai:
Hétfő:  .................................  12.30 – 16.30 óráig
Kedd:  ..................................  8.30 – 12.30 óráig
Szerda:  ................................  12.30 – 16.30 óráig
Csütörtök:  ..........................  8.30 – 12.30 óráig  
Péntek:  ................................  8.30 – 12.30 óráig

Utolsó szűrési nap: 2020. március 23. (hétfő) 12.30 – 16.00 óráig
FIGYELEM! Kérjük, hogy vigyék magukkal a személyi igazol-

ványukat, lakcímigazolványukat és tb-kártyájukat. A szűrés nem 
kötelező, azonban kérjük, hogy egészségük érdekében a vizsgála-
ton megjelenni szíveskedjenek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrés a 40 év felettiek-
nek térítésmentes, ajánlott, a 40 év alatti lakosok részére té-
rítésköteles és beutaló szükséges.  A vizsgálat díját, várhatóan 
1.700.-Ft-ot postai csekken kell befizetni, melyet a szűrés hely-
színén kérhetnek, beutaló bemutatása ellenében.

A 18 év alattiak szűrésénél beleegyező nyilatkozat aláírása végett 
szülő/gondviselő megjelenése is szükséges! Kérésre a Tüdőgondo-
zó Intézet a vizsgálati leletet felbélyegzett boríték ellenében lak-
címre postázza. Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Elindult a 2020-as év, rengeteg 
tervünk és programunk van erre az 
esztendőre is. Január közepén szü-
lői értekezlet keretein belül ezeket 
az elképzeléseket megosztottuk a 
szülőkkel is, akik nagy örömmel 
fogadták, és a rendezvények le-
bonyolításához segítségüket is fel-
ajánlották. 

Január 31-én a Jászfényszarui 
Városi Bölcsőde életében először 
rendeztünk farsangi mulatságot a 
bölcsődébe járó gyermekek számá-
ra. Nagyon vidáman telt a délelőtt, a gyermekek és a bölcsőde dolgo-
zói egyaránt jelmezbe öltöztek. Zene és tánc, igazi farsangi forgatag 
jellemezte a napot. A hagyományokhoz illően a gyermekek bölcsődei 
farsangi fánkot fogyaszthattak az ebéd mellé. Farsangi díszbe öltözött 
az intézmény is. A kisgyermeknevelők saját készítésű dekorációi – ál-
arcok, szalagok, lampionok – segítettek a farsangi hangulat megte-
remtésében.

A novemberi nagy sikerre való tekintettel ismét vendégünk lesz a 
Fehér Akác Népdalkör. A farsangi szokásokat bemutatva a bölcsődébe 
járó gyermekek és szüleik számára február 20-án délután kerül sor a 
táncházra, ahol a gyermekek és felnőttek ismét felölthetik maskará-
jukat.

Február utolsó napjára látogatást szervezünk a jászberényi állatkert-
be, ahol a családokkal együtt szeretnénk részt venni az állatkerti ping-
vinsétán. 

Márciusban nyílt napokkal vár-
juk a bölcsődei ellátás iránt érdek-
lődőket (bővebben a plakáton).

Bölcsődénk az alapellátás prio-
ritása mellett a családi nevelést tá-
mogató szolgáltatásokat is biztosít. 

A szolgáltatások célja, hogy se-
gítséget nyújtson a szülők számára 
gyermekeik ellátásában, nevelésé-
ben. Az egyik ilyen szolgáltatási 
forma az időszakos gyermekfel-
ügyelet.

Időszakos gyermekfelügyelet
Célja, hogy meghatározott időtartamra szakszerű gondozást-nevelést 

biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik bölcsődei ellátásban nem 
részesülnek. Az időszakos gyermekfelügyeletet arra az átmeneti időre 
biztosítja bölcsődénk a kisgyermek számára, amíg a szülő a napi ügyeit 
elintézi. Az ellátás a bölcsődei ellátás szabályai szerint, a bölcsődében 
érvényes Szakmai Program és a Házirend betartásával, szakképzett 
kisgyermeknevelő felügyelete mellett történik. A szolgáltatást előzetes 
egyeztetés alapján minden egészséges kisgyermek igénybe veheti. Ki-
zárólag be nem töltött férőhely esetén biztosított, térítési díj ellenében 
igénybe vehető szolgáltatás. A 36 férőhelyes intézményünkben jelen-
leg 31 kisgyermek részesül bölcsődei ellátásban, és 2 gyermek veszi 
igénybe az időszakos gyermekfelügyeletet. A betöltetlen férőhelyekre 
még tudunk jelentkezést befogadni.

Kép és szöveg: Mester Ágota

Szeizmikus mérések TÜDŐSZŰRÉS

Bölcsődei hírek
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ÓVODAI HÍREK
Ovi farsang

Farsangi hétvégét tartott február 8-án és 9-én a jászfényszarui Napfény Óvoda. Két délután is jelmezbe öltözött gyermekekkel és családtagjaik-
kal telt meg a Petőfi Művelődési Ház nagyterme. Szombaton a Ficánka, Méhecske, Mazsola és Maci csoport, vasárnap a Katica, Süni, Pillangó és 
Csiga csoport gyermekei mulatoztak. A kis óvodások sok színes farsangi álarcot, bohócot, kalapot készítettek változatos technikával, amelyek az 
előteret díszítették, megteremtve a belépők számára a hamísítatlan farsangi hangulatot. A bál első részében, mindkét napon, a csoportok táncos 
„produkciót” mutattak be a színpadon. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki lelkesen ropta. A közönség hangos tapssal jutalmazta a 
gyermekek változatos, ötletes műsorát. A gyerekek után az óvó nénik következtek. Az intézmény minden pedagógusa együtt készült fel, hogy 
meglepjék a gyermekeket egy izgalmas történettel. Szorgalmasan próbáltak, ötleteltek, zenét vágtak, díszletet festettek, jelmezbe bújtak, mindezt 
azért, hogy a gyerekeket és szüleiket szórakoztassák. (folytatás a 6. oldalon)
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Jászfényszaru Vá-
rosi Bölcsőde nyílt napjaira. (Jászfényszaru, Kossuth L. út 2.)

2020. március 14. (szombat):
Ezen a napon lehetőség nyílik az intézmény és a  kisgyermeknevelők 

megismerésére. A szülők tájékozódhatnak a bölcsődei felvételről, az 
egyéb szolgáltatásokról, valamint az ellátással kapcsolatban felmerülő 
kérdéseket is alkalmuk lesz megbeszélni. A gyermekek kipróbálhatják 
a bölcsődei játékokat, mozgásfejlesztő eszközöket.

2020. március 18. (szerda):
Ezen a napon látogatóink betekintést nyerhetnek a három bölcsődei 

csoport életébe, és a bölcsőde saját konyhájában elkészített „bölcsis” 
ételekből kóstolhatnak.

Mindkét napon 9-11 óra között várjuk vendégeinket.
Előzetes bejelentkezés szükséges 

az alábbi telefonszám valamelyikén: 
57/ 950-971, 57/ 950 -935

Szívesen látunk mindenkit, aki még 
bizonytalan, aki már eldöntötte, vagy 
aki még nem is gondolt rá, hogy gyer-
mekét akár bölcsődébe is járathatja.

Február 14-én iskolánkban is megemlékeztünk Szent Bálint vérta-
núról, akinek a nevéhez később a szerelmesek védelme kapcsolódott. 
Nagy Józsefné az iskolarádióban olvasta fel a szent életéről és a hozzá 
kapcsolódó cselekedetekről szóló történetet. A Diákönkormányzat 
tagjai pedig reggel az iskolaajtóban jókívánságokat tartalmazó kosár-
ral, melyből mindenki húzhatott egyet, és kedves köszöntéssel várták 
az iskolába érkezőket. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Az újrahasznosítás jegyében hirdettük meg farsanghoz kapcsolódva hagyományos kiállításunkat óvo-
dánk aulájában. Az alkotásokat szülők, gyerekek közösen készítették, különböző, olykor már kidobásra 
szánt anyagokból.

Textil, papír, doboz, palack, termés, drót öltött merőben szokatlan, más formát. Sok-sok remek alko-
tás született, a családok igazi mesterei az újrahasznosításnak, hiszen hulladékból varázsoltak újat, mást, 
használható játékot.

Ebben az évben több mint hetven gyermek és családja vehette át az elismerő oklevelet és a vele járó aján-
dékot. Környezetünk védelmét támogattuk és erősítettük ezzel az óvodai programunkkal. A programhoz 
kapcsolódva készült a kupakgyűjtő szívecskénk, melynek ötletgazdája és megvalósítója karbantartónk, 
Horváth Attila. A kupakok belépőként szolgáltak a kiállításra. A kupakgyűjtést folytatjuk egész évben. Az 
összegyűlt kupakokból befolyt összeggel gyermekeink rendezvényeit támogatjuk.

Kép és szöveg: Mezeiné Folyó Angéla és Földvári Edit

Nyílt napok a bölcsődében

Újrahasznosítás kreatívan

Valentin-nap

ÓVODAI HÍREK

(folytatás az 5. oldalról)
Matrózok és kalózok harcoltak, vetélkedtek a kincsért, amit végül a gyerekek érdemeltek ki. A jelmezes felvonulás és tánc után a tombolasor-

solás következett. A szülők és helyi vállalkozók felajánlásaiból szép számmal gyűlt össze sok-sok ajándékcsomag, megörvendeztetve a szerencsés 
nyerteseket. A fődíj egy finom csokitorta volt. A gyerekek élményekkel teli tértek haza. Azt, hogy jól sikerült a farsangi mulattság, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy már most a következő farsangot várják. Szöveg: Szarka Gáborné · Fotó Glonczi Rudolf
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ISKOLAI HÍREK
V. Liliom bál

(folytatás a 8. oldalon)
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ISKOLAI HÍREK
V. Liliom bál

(folytatás a 7. oldalról)
A szokásosnál is nagyobb izgalom és készülődés előzte meg az V. Lili-

om bált, melyet a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI jótékony-
sági báljaként iskolánk védőszentjének, Szent Margitnak tiszteletére 
február 1-jén 18.00 órakor tartottunk a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár épületében.

Már hónapokkal korábban elkezdődött a szervezés, a zenekart még 
a tavalyi bálon felkértük, a díszítő elemeket Vargáné Dobák Tünde 
szorgosan készítette, az osztályok nagy lelkesedéssel készültek a Ki mit 
tud-on sikert aratott produkcióikkal a fellépésre, hiszen ők adták a báli 
műsort.

Klippán Richárd diákpolgármester és Csizmarik Zoé helyettes, mint 
az est műsorvezetői, bekonferálták az első műsorszámot, amely során 
hagyományosan iskolánk kiskórusa a fellépő gyerekekkel kibővülve, a 
városi és egyházi kórus tagjaival karöltve, Jáger János és barátai zenei 
kíséretében most is két vidám dallal kezdték a műsort, bemutatva, hogy 
karizmatikus énekek is lehetnek elsöprően dallamosak és vidáman lát-
ványosak.

A dalokat Sándorné Tóth Éva és dr. Kocsisné Horti Monika tanította 
be. Lovászné Török Magdolna igazgató asszony megnyitó beszédét Mül-
ler Péter soraival kezdte: „Bármennyire is külön dobol a magánszívünk, 
mégis együtt vagyunk. Vagyis: itt lakik az igazi szeretet. Bár a szívünk 
külön ver, de az életünk közös.” A továbbiakban is hangsúlyozva a sze-
retet és az együttlét fontosságát köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte 
minden résztvevő, segítő munkáját. Beszédében felhívta az iskola és a bál 
kis jubileumára a figyelmet, majd felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester asszonyt, hogy köszöntse a jelenlévőket. Végül a polgár-
mester asszony meggyújtotta a születésnapi tortán az ötös számot, az 
igazgató asszony pedig a tűzijátékot.

A báli műsort a 4. a osztály táncos produkciója nyitotta Fáczán Izabella 
és Hortiné Tóth Éva vezetésével, akik bebizonyították, hogy szeretik a 
matematikát. A 2. a és b osztályos tanulók a vadnyugat világába varázsol-
tak bennünket egy közkedvelt country nóta és felkészítőik: Ritter Szilvia, 
Jáger Jánosné és Jáger Imréné segítségével. A 2. c osztályosok macskák 
és egerek lettek, vidám dallamokra bemutatva az ősi ellenségek életét Ta-
kács Katalin és Kriston István segítségével. A 3. a osztályosok Sinkovics-
Gebura Katalin ötletére repülőre ültettek minket, a felszállást Erdősné 
Dudás Krisztina és Penczner Sándorné navigálta. A 4. b osztályosok 
Kányádi Sándor versére készítettek bábjelenetet csodás bábokkal Lajkó-
né Tanczikó Tünde és Cibolya-Lisányi Angelika segédletével. Johancsik 
Fanni és Kovács Lívia látványos légkarika bemutatójával bűvölte el a kö-
zönséget. Az 5. a osztály tagjai szinkronúszással érkeztek, edzőjük Mészá-
rosné Dobák Ildikó volt. Az 5. b osztályosok Piroska és a farkas meséjé-
nek modern korunkba helyezett átiratával nevettették meg a közönséget, 
Tóth Sándorné segítségével. Az 5. c osztály csokiimádata megegyezik 
Polatschekné Rimóczi Melinda érzéseivel, amit el is táncoltak. A 6. b is 
táncra perdült, Botkáné Sárközi Ildikó vezetésével retró diszkó mozgatta 
meg a közönség lábát is. A 7. b osztály őszintén vállalta az értelenek 
szerepét Palotainé Jánosi Krisztina és Vitayné Lukács Tímea biztatására a 
közismert Gyermek volt minden óriás dallamára. Himpelmann Jázmin 
bebizonyította, hogy nem véletlenül lett aranyérmes a magyar kupa dön-
tőjében aerobik sportágban. Felkészítője Terjéki Beáta, a hatvani Pulzus 
SE edzője. Dr. Kocsisné Horti Monika 7. a osztályosai igazán különleges 
produkciójukban mini embereknek öltöztek, ketten alkotva egy párt ke-
zeik segítségével. A 8. a osztályosok fiús-lányos produkciójában Kotánné 
Kovács Tímea segítségével azt mutatták be, hogyan is látják a szerelmet: 
a fiúk egy paródiával, a lányok pedig keringővel.

A színes és tartalmas műsor és Kiss Gábor esperesplébános asztali áldá-
sa után a Vágó Bt. finom étkei következtek, majd átvette a színpadot az 
Átrium zenekar, melynek tagjai minden jelenlévőt megmozgattak válto-
zatos, sokszínű muzsikájukkal. A mulatságot a tombolahúzás szakította 
meg, rengeteg nyeremény várt gazdára, a fődíj a Samsung Zrt. felajánlá-
sában egy 130 cm-es televízió, melyet a szerencsés Kóródi család nyert. 
Az iskola és a diákönkormányzat felajánlását, egy értékes gőzállomást 
a Balázs család vihette haza. A Támogató jegyet vásárlók közül Kerek-
né Mihalik Judit nevét sorsoltuk ki, aki egy 25000 Ft értékű vásárlási 
utalványt nyert. A Liliom jegyet vásárlók közül Kanalas Kasszandra 2. 
c osztályos tanuló örülhetett a 10000 Ft értékű utalványnak. A szünet 
után újult erővel folytatódott, és hajnalig tartott a tánc.

Köszönjük minden segítőnek és közreműködőnek, hogy ismét egy 
nagy sikerű bált zárhattunk. Fekete Károlynak és Hornyák Péternek 
a hangosítást, a művelődési ház dolgozóinak a közreműködést, az ön-
kormányzat támogatását, a GAMESZ dolgozóinak a berendezést, a 
rendőrségnek és a polgárőrségnek a rendezvény biztosítását. Köszönjük 
a tombolafelajánlásokat és a Támogatói jegyek vásárlását mindenkinek, 
aki így támogatta rendezvényünket:

Fényszaruiak Baráti Egyesülete, dr. Sándor Mátyás és családja, 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Városi Könyvtár, Jász-
Napelem, Ácsné Csontos Mária, Mészáros László és családja, dr. Voller 
Erika, Dobák Atina, PeKu Zöldség és Gyümölcs, Kóródi Tamás és csa-
ládja, Thyssenkrupp, É+J Kft., Jarábik Zoltán, Győri Ernő, Győriné dr. 
Czeglédi Márta és családja, Horváthné Győri Ildikó, Ézsiás Barnabás, 
Iskola-Büfé, 3. a osztály, Dobák Pál, Mészárosné Dobák Ildikó és család-
ja, Tóth Sándorné és családja, Reál Munkaközösség, Jógások, Rimóczi 
Dávid és családja, 1. b osztály, Németh András, Botka Károly és csa-
ládja, Humán Munkaközösség, Csipkerózsa Virágbolt, Péter Ferenc és 
családja, Fülöp Roland, Peredi Zoltán, Virgonc Tábor szervezői, 5. a 
osztály, 2. c osztály, Szentgyörgyi család, Borbély Sándor és családja, 5. b 
osztály, Berze Anett Lili és családja, Pető Petra és Balog Bertalan, Pető és 
Társa Kft., Donnert Vidámpark, Erdős Boldizsár és családja, Művészeti 
Iskola, High School Papír Írószer, Pál Bertalan és családja, DAJKÓKER, 
Jászfényszarui Ipari Centrum, Fáy Társaság, Háfra Gergő és családja, 
Kincses Sziget, Boda Tamás és családja, Bakó János és családja, Petrovics 
Gábor és családja, 8.a osztály, Csizmarik Zoé, dr. Kocsis András, 7. a 
osztály, Kurunczi Gábor és családja, Tőkési András és Budai Zsuzsan-
na, id. Zsámboki Sándor és családja, Ács Zoltán és családja, Néprajzi 
Gyűjtemény Berekfürdő, 8. c osztály, Tilla Szaküzlet, Halmai Ferenc és 
családja, Vasné Ocskó-Soós Melinda, Bató Szabolcs és családja, COOP 
ABC dolgozói, Kóródi Andris és családja, Matányi Hunor 4.a és család-
ja, Sándor Sándor és családja, 7. c osztály, Vezetőség és Gazdasági Iroda, 
Silver Divat, Napfény Üzletház, Dobák Lúcia, Komári Dániel, Balog 
Bertalan, Pető Petra, Berzéné Rózsa Ibolya, Berze Anett Lili, Keresztesi 
Gyuláné, Palócz Ferenc, Kovács Ádám, Sinkovics-Gebura Katalin, Ri-
móczi Dávid, Pádár Gergő, Pádár Kinga, Berényi Ferenc, Szabó Anna, 
Szücs Levente Csaba, Polatschekné Rimóczi Melinda, Seres Bálint, Seres 
Dániel, Matányi Hunor, Matányi Levente, Kulics Lászlóné, Petrezse-
lyem Márk, Ézsiás Nikoletta, Cserháti Zsófia, Basa Jutka, Vincze Vero-
nika, Csipkerózsa Virágbolt, Tóth Tibor, Nagy Tiborné, Kerekné Miha-
lik Judit, Dobák László és családja, Barócsiné Zsuzsi, Kovács Jánosné, 
Varga Jánosné. Kotánné Kovács Tímea · Képek: Glonczi Rudolf

Lovászné Török Magdolna, Győriné dr. Czeglédi Márta, Kotánné 
Kovács Tímea



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/2 9

ISKOLAI HÍREK

2020. február 4-én az ötödik évfolyamos diákoknak és kísérő osz-
tályfőnökeiknek volt lehetősége a Lázár Ervin Program jóvoltából 
ingyenesen színházba menni. A Szolnoki Szigligeti Színház felújítá-
si munkálatai miatt a nagyszínpadi darabokat az Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központ színháztermébe helyezték át. Iskolánk tanulói 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője című romantikus színművét 
nézhették meg. Ez a megható mese az emberek apró gonoszságait és 
mély érzelmeit szeretettel és megértéssel mutatja be.

Kép és szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó

A magyar kultúra napján került kiállításra annak a tablósorozatnak 
az első darabja, amely iskolánk dolgozóinak kedvenc gyermekkori 
olvasmányait mutatja be. Reméljük, a gyerekek örömmel fogadják a 
napról napra bővülő gyűjteményt! Kép és szöveg: Sugár Judit

Január 17-én az iskolarádióban dr. Kocsisné Horti Monika olvasta 
fel a szent életét, majd közös imádsággal emlékeztünk iskolánk védő-
szentjére. Minden osztály megkapta a dr. Kocsisné Horti Monika által 
összeállított feladatlapokat évfolyamonként, amelynek megoldására 
egy hét állt rendelkezésükre. A feladatok között volt, amelyben a szent 
életéről szóló hiányos szöveget kellett kiegészíteni kutatómunka, illet-
ve a rádióban elhangzottak segítségével, kirakót kellett összeilleszteni, 
amelyen Szent Margit látható különböző ábrázolásokon, valamint a 
szent emlékezetével kapcsolatban internetes kutatómunka segítségével 
kellett Szent Margitról elnevezett templomokat keresni, és róla készült 
szobrok alkotóit megtalálni. Az elkészült munkákból kiállítást készí-
tettünk.  Kotánné Kovács Tímea

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Lázár Er-
vin Program keretében, melynek célja, hogy minden általános iskolás 
eljuthasson kulturális intézménybe, iskolánk 8. évfolyamos tanulói 
február 18-án Budapestre, a Hagyományok Házába látogattak. A 
program első részében táncokat láttunk, melyek emlékezetesek lesz-
nek, mivel nem mindenki láthatott még ilyet. Kárpát-medence táj-
egységeinek különböző vidékeiről néptáncosok mutattak be páros és 
csoportos táncokat, régebbieket 500 évvel korábbról, és moderneket, 
száz évvel ezelőttről. A kalapos táncot a gyerekek is kipróbálhatták. A 
népviseletet is megismerhettük, ki kellett választani a színpadon álló 
táncosok közül, hogy az öltözékük alapján kinek nem kérték még meg 
a kezét, ki az, aki már feleség, de még nincsen neki gyermeke, és ki az, 
aki már asszony. Megnézhettük, hogy hogyan öltöztetnek egy meny-
asszonyt. Bemutatták a tánc eszközeit és a hangszereket is. Volt egy 
verseny három szólótáncos között, akik a legbonyolultabb lépéseket 
mutatták be nekünk, és mi tapssal szavazhattunk, hogy ki volt a leg-
ügyesebb. A bemutató után mesemondás következett. Érdekes volt a 
hölgy beszéde, szabolcsi tájszólással mondta a mesét. Mindenki odafi-
gyelt rá, mivel érdekesen és viccesen adta elő, miközben folyamatosan 
belevonta a hallgatókat is a mesébe. Végül táncház következett, ahol 
különféle lépéseket mutatott be egy táncospár. Két kört kellett alakí-
tani, ahol fogtuk egymás vállát, moldvai tánclépéseket gyakoroltunk, 
majd párokat alkottunk, és így táncoltunk. Sokunk számára új dolgot 
adott ez a program, érdemes volt elmenni.

Mózes Melissza 8. b · Fotó: Kotánné Kovács Tímea

Színházban jártunk

Olvasó nevel olvasóvá

Iskolánk védőszentjére emlékeztünk

A Hagyományok Házában
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Olvasok, tehát vagyok!
A 2019-es könyves kihívás összegző gondolatai egy olvasó könyvtáros szemével

„Az irodalom egyik nagy rejtélye abban áll, hogy ez a bizonyos lé-
nyeg vagy szubsztancia, amit az író és az olvasó egyaránt érzékel, 
mindkettejükön kívül helyezkedik el, valahol egy könyvoldalon, egy pa-
pírlapon.” (Jonathan Franzen)

Kissé elcsépelten hangik már a néhány éve még kuriózumnak számí-
tó könyves kihívás fogalma. Pedig mióta hódító útjára indult, nagyon 
sokan, nagyon sok helyen, számtalan formában teljesítik szorgalma-
san. Mi is 5. éve szedjük sok-sok pontba év elején a kérdéseket és 
szempontokat. Hol könnyebben, hol nehezebben teljesíthető listával 
készülünk. Az egy szuszra elolvasott 50-52 könyv igen nagy teljesít-
mény. Tulajdonképpen mindennapi olvasást igényel, kevés bliccelési 
lehetőséggel, viszont kapunk cserébe mindennapi relaxációt, belső 
utazást, agyi stimulációt, de mindenekelőtt nyugalmat és lelassulást.

A könyvrengetegben teljesített irodalmi túra lehetne magányos tevé-
kenység is, azonban Jászfényszarun közösségi tevékenységgel is páro-
sult. A magunk mögött hagyott évet ugyanis minden januárban egy 
ünnepség keretében összegezzük, kibeszéljük. Kedvenceket, csontig 
hatoló, mélyen érintő olvasmányélményeket és akár csalódásokat, meg 
nem értett irodalmat, dühítő témaköröket csereberélünk egymással. 
Vannak aha-élményeink, nagy felismerések, könnyekig megható so-
rok és elpazarolt percek, órák. Ízléssel nem vitatkozunk, ez alapvető! 
Ízlést formálhatunk? Természetesen! Nyitottak vagyunk más olvas-
mányélményeit átélni? Hogyne.

Január 31-én megtartott összejövetelünk egész különösen alakult, a 
megyei lap is kíváncsi volt, hogy mit is csinálunk mi ebben a körben. 
Mit jelent nekünk 2020-ban az olvasás, az irodalom?

Mondhatnánk nagyzolva: magát a világot. Minden olvasónak egy-
egy újabb világot, annyiszor, ahány kötetet elolvas. Jól hangzik, ugye? 
Hogy csináljuk ezt mi, olvasó emberek? Miért foglalkozunk ezzel fo-
lyamatosan? Miért „baj” az, ha valaki nem olvas? Mi az olvasás?

Olvasáson az írott nyelv által hordozott nyelvi jelentés megalkotásá-
nak képességét értjük. Két alapja van: a nyelvi megértés és a dekódo-
lás. Az olvasás, mint tevékenység nem passzív, egyoldalúan befogadó 
folyamat. Ahhoz, hogy ténylegesen megértsük a természetét, látnunk 
kell, hogy a gyakorlott, hatékony olvasó interaktív és kompenzációs 
folyamatként használja, hiszen olvasás közben a már meglévő tudá-
sával veti össze az olvasottakat, ismereteit kompenzálja a szöveg által, 
figyeli a szerző szándékát, a szöveg stílusát.

Ez egy kicsit tudományosra sikeredett, de valóban, semmiképpen 
nem passzív dolog. Kívülről lehet, hogy annak látszik, egy könyvvel 
a kezében gubbasztó ember, akihez ráadásul szólni sem lehet. Viszont 
mi folyik belül, az agyban, a lélekben? Színek, ízek, szagok, sosem 
látott vidékek ismerősként köszönnek vissza. Szereplők, akikhez a 120 
oldal után ragaszkodunk, többet akarunk róluk tudni és nagyon mér-
gesek tudunk lenni akkor, ha egy megfilmesítés során másképp néz ki, 
mint ahogy kellene. De milyen csodálatos is ez! Ahány olvasó, annyi 
verzió. Valaki fejében éppolyan volt az a táj, az az alak, mint abban a 
filmben.

„Aki titkokat vagy történeteket mond el, gondolnia kell arra, aki hall-
gatja vagy olvassa őket, mert minden történetnek annyi változata van, 
ahány olvasója.” (John Steinbeck)

Messzire kanyarodtam… de szerettem volna érzékeltetni, hogy az 
olvasás egy élő organizmus vagy egy megfoghatatlan matéria is lehet. 
Mert mindenki olvasó, aki könyvet olvas. Mindenki mást vár, mást ért 
(meg), máshogyan, néha vannak kapcsolódási pontok, nagy egyetér-
tések, nagy meg nem értések. Az örök vita: szépirodalom vagy lektűr? 
Magvető Kiadó vagy Álomgyár? Kortárs szépirodalom vagy klassziku-
sok? Van-e szinteződés az irodalomban? Baj-e, ha nem csak szépirodal-
mat olvasunk? Véleményem szerint nem baj. De olvassunk azt is! Mert 
kell, mert nem hiába van az elnevezésben, hogy szép. Van olyan hely-
zet, amikor nem a cselekmény, nem a sodrás számít, csak a szép szavak, 
csak a megfoghatatlan valóság, amit csak a szépirodalom tud hűen 
visszaadni. (Vagy nem…) Mondják, a krimi elolvashatatlan, mert csak 
a könyv végét várod, a megoldást, hogy ki a gyilkos, és nem figyelsz a 
könyvre, nem figyelsz a szavakra, mert azok csak egy célt szolgálnak, 
mutatnak a megoldás felé. Milyen üresnek és éhesnek érzed magad, 
ha eljutottál az utolsó betűig, hát ennyi volt csak? Hová tűnt a könyv?

A szépirodalom más, ott nem kell sietni, ott ízlelgetni kell a mon-
datokat, megállni és elámulni: Istenem! Ezt én is így érzem, de sosem 
tudtam volna megfogalmazni, szavakba önteni. Szeretnéd, ha a könyv 
örökké tartana, ha sosem lenne vége, ha tartana még. És igen: van 
konklúzió, üzenet, nyom, ami megmarad, nem illannak el a betűk, 
ott, bent maradnak, beépülnek a gondolatainkba.

„Az olyan ember, aki könyvet olvas, soha sincs egyedül.” Carlo Goldoni
Igen, sosem vagyunk egyedül. Ebben az olvasóközösségben biztosan 

nem. Tartjuk a kapcsolatot, immár Facebook-csoportként is. Online 
és offline módon, bibliofilként és digitális bevándorlóként. Mert a 
könyv az szent, az marad, mert ő a velünk élő világmindenség.

Nagy Ildikó könyvtáros · Fotó: Illés Anita
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A papírszínház, azaz, kamishibai japán eredetű, jelentése: színházi 
játék papírból. Először a japán buddhista templomokban használták, 
tehát eredetét tekintve japán mesemondó módszer volt a XII. század-
ban. Lényege, hogy egy szóban előadott történetet az előadó papír-
lapokra festett képek segítségével tesz szemléletesebbé. Kétségtelen, 
hogy a képi megjelenítéssel könnyebb a hallgatóság figyelmét lekötni 
és fenntartani. Így vált egyik legnépszerűbb mesemondó módszerré, 
eszközzé a későbbi századokban is.

A papírszínház az utóbbi időkben hazánkban is reneszánszát éli, több 
könyvtárban és művelődési házban próbálkoznak a népszerűsítésével.

A papírszínház a legegyszerűbb módja annak, hogy a gyerekek igazi 
színházi és meseélményhez juthassanak, mindössze egy fából készült 
praktikus, hordozható keret szükséges hozzá, és természetesen az erős 
kartonlapokból álló mese. 

A színházi élményt az adja, hogy a mesemondást különféle drama-
turgiai eszközökkel lehet színesíteni, a hangulatot pedig díszletekkel 
lehet fokozni.

A papírszínház lapjai állóképek, így a meseolvasás alatt hosszabb ide-
ig lehet tanulmányozni, mint a mozgóképeket, ami lelassítja a törté-
net folyását, utat engedve ezáltal a belső képek előhívásának, a szabad 
fantáziálásnak.

Mi, könyvtárosok fontosnak tartjuk, hogy a mese varázsa minden 
gyerekhez eljuthasson, hogy a gyerekek a meséket élőszóval is hallgat-
hassák, hogy bővüljön a szókincsük, gazdagodjon képzelőerejük.

Egy ideje tervezgettük, hogy belevágunk, és mi is kipróbáljuk a pa-
pírszínház adta lehetőségeket, hátha sikerül valami kellemes, mara-
dandó élményt adni a hozzánk vendégségbe jövő gyerekeknek.

Február 13-án a Mazsola csoport látogatott el a könyvtárunkba, így 
ők lettek az elsők, akik átélhettek egy rögtönzött színházi élményt. A 
választott mese A császár új ruhája volt, mert a csoport az óvodában az 
öltözködés témakörével foglalkozott.

A mese alkalmat adott arra, hogy beszéljünk a szakmákról, melyek 
kötődnek a ruhakészítéshez, hogy elképzeljük, hogyan lesz egy kelmé-
ből öltözet, és persze arról is, milyen nehéz, de fontos az őszinteség.

Reméljük, hogy az óvodásoknak tetszett, amit láttak és hallottak, és 
bízunk benne, hogy még sokszor látjuk őket viszont a könyvtárban.

Bujdosó Katalin könyvtáros · Fotó: Nagy Ildikó 

A városi május 1-i fesztivál egyik kiemelt prog-
ramja lesz – a tavalyi évhez hasonlóan – a CSA-
LÁDI KERÉKPÁROS túra, amelyre szeretettel 
várjuk Önöket családjukkal együtt!

A túra ez évben a fesztiválközpontból indul, és 
oda is érkezik. A célban a kerékpározókat virsli-
vel és üdítővel, sok-sok játéklehetőséggel, érdekes 
színpadi programmal, koncerttel és tombolasorsolással várjuk. A fődíj 
egy kerékpár!

Kérjük, vegyenek részt rendezvényünkön, és varázsoljuk együtt a 
május 1-i Városnapot egy igazi sportos CSALÁDI MAJÁLISSÁ!

A túra távja: 29 km
Útvonal: Rajt, Bedekovich sétány (a Polgármesteri Hivatal és a 

Szent Erzsébet Közösségi Ház közötti útszakasz) - Szabadság út - Jó-
zsef Attila út - Zagyva-gáti kerékpárút - Hatvan - 32-es út menti ke-
rékpárút – Jászfényszaru, Szabadság út – Cél: a Bedekovich sétány.

Résztvevők/kategóriák: 
1). Családi kategória: családok vehetnek részt.  Család létszáma 

minimum 2 fő. (Minimum egy felnőtt és minimum egy gyermek.)
2). Egyéni kategória: mindenki részt vehet, aki 2020. május 1. előtt 

betölti a 18. életévet. Kivétel: az a 18 év alatti versenyző, aki leadta a 
nevezésével együtt a szülői hozzájárulást! 

3). Csoportos kategória: azok a 18. év alatti túrázók tartoznak ide, 
akik nem neveznek sem a családi, sem az egyéni kategóriában. Ma-
ximum 10 fős csoportokban, felnőtt kísérettel vesznek részt a túrán. 

Részletes információ, online nevezés:
http://darktiming.hu/jaszfenyszaru
Előnevezni a művelődési házban is lehet személyesen és telefonon 

(70/630 5583). Helyszíni nevezés: a Bedekovich sétányon, május 1. 
12.30-tól 14.20 ig. Rajt: a Bedekovich sétányról 14.30–15.00 óráig, 
folyamatos rajtoltatás. Az esemény Jászfényszaru város támogatásával 
valósul meg. Főszervező a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

Palásthy Pál programfelelős

Papírszínház és közönsége Családi kerékpáros túra

MÁJUS 1 – VÁROS NAPJA PROGRAMELŐZETES
Ismét érdekes és tartalmas közösségépítő programokkal várjuk váro-

sunk lakosságát május elsején a város napján. 
Délelőtt zenés ébresztő, a motorcrosspályán pedig a látványos moto-

ros esemény, a Pető Ádám emlékfutam várja az érdeklődőket. 
Ebéd után a motoros felvonulást követően indul a II. Családi és 

egyéni kerékpár túraverseny. A nevezők között Jászfényszaru Város 
Önkormányzata jóvoltából ismét egy kerékpárt sorsolunk ki. 

A Civil pikniken a jelentkező munkahelyi és baráti közösségeknek 
főzési lehetőséget biztosítunk. Ezen túl extrém kötélhúzó versenyen 
is rész vehetnek. 

A gyermekeket számos szórakoztató program várja. 
Új művészi esemény: Fotográciák címmel kiállítás nyílik a Kaszinó 

Galériában. 
Este a Follow the Flow élő koncertjén szórakozhat a közönség. 

Mindezt pedig a hagyományos kirakodóvásár teszi még élvezhetőbbé. 
További majálisi hangulatot teremtő meglepetésprogramjaink szer-

vezés alatt. 
Ünnepeljük együtt a város napját! Legyen ez a nap a közösségek ma-

jálisa! Mindenkit szeretettel vár Jászfényszaru Város Önkormányzata.
Katinka

Ingajárat címmel képzőművészeti kiállítás nyílik Jászfényszarun a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol az egri Eventus 
Művészeti Középiskola négy növendéke mutatkozik majd be.

Kiállítók: Pető Sára, Szerémi Fanni, Dombi Áron és Nyers Dániel
A megnyitó időpontja: 2020. 03. 18. 17 óra. 
Megnyitja: Bugyi István József grafikusművész, zongorán közremű-

ködik Nyers Lili. Sok szeretettel várunk mindenkit!

Hagyomány újdonságokkal

Ingajárat – Meghívó
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„A képeimmel szeretném elmondani, hogy látom a bennünket körül-
vevő, gyönyörű, sokszínű világot.” – olvasható Székelyné Opre Mária 
bemutatkozójában, akinek Földön, vízen címmel nyílt fotókiállítása 
2020. január 18-án a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban a 
magyar kultúra napja program keretében. A táj- és természetfotókból 
álló tárlatot Futó Tamás grafikusművész nyitotta meg. A fotográfus 
nyolcadik önálló kiállítását március közepéig tekinthetik meg telepü-
lésünkön az érdeklődők.

Szöveg: Dobos Marianna · Kép: Glonczi Rudolf

2020. január 18-án immár hagyományosan a magyar kultúra napját 
ismét egy kiváló színházi előadással ünnepelte a jászfényszarui Pető-
fi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. A közönség ezúttal a Gózon 
Gyula Színház Déryné hadművelet című  egyfelvonásos népi abszurd-
ját tekinthette meg. A nagysikerű előadást követően az érdeklődők 
Csomor Csilla színművésszel egy kötetlen hangvételű beszélgetésen is 
részt vehettek. Kép: Glonczi Rudolf, szöveg: Dobos Marianna 

2020. március 21-én szombaton 14 órától 19 óráig a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház és Könyvtárban. Jelmezesek, kiállítások, konzo-
los játékok, dokumentumfilmek, lézerharc, gyerek játszósarok.

Belépő regisztrációval 1000 Ft/fő, regisztráció nélkül 1500 Ft/fő
Regisztrálni lehet: www. jaszfenymuvhaz.hu

Mindenkit szeretettel várunk! 

Az idei évben 6 alkalommal találkozunk 
alkotós, beszélgetős kreatív foglalkozáson. 
A januári programon naptárt és újrahasz-
nosított virágtartót készítettünk, virág-
hagymát ültettünk, zöld növények újra 
hajtatásáról beszélgettünk.

Köszönet a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtárnak a támogatásért. Már-
cius 20-án, pénteken újra találkozunk.

Háfra-Sóti Bernadett

Földön, vízen...

Magyar kultúra napja

II. Csillagok háborúja nap
Jászfényszarun

Kézműves foglalkozások

A Bohém Ragtime Jazz Band szórakoztatta 2020. február 17-én
az óvódás és iskolás gyerekeket. A koncerten a többszáz gyermek

rendkívül jól érezte magát. Kép és szöveg: Róbel Gábor
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Szeretnénk Önöknek egy kicsit bemutatni évek óta tartó munkás-
ságunkat…

A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete 2008-ban kezdte meg 
adománygyűjtési akcióit a karácsonyi időszakban. Tárgyi adománya-
inkkal hátrányos, illetve beteg gyermekekkel foglalkozó intézménye-
ket támogatunk. A legnagyobb áttörést a 2014-es év hozta, amikor 
már több önkéntes és több jászsági város is csatlakozott ehhez a nemes 
kezdeményezéshez. Jászfényszaru 2014-ben csatlakozott egy testvér-
párral, Molnár Kittivel és Molnár Gáborral, akik hatalmas segítség-
gel és rengeteg adományozóval találták szembe magukat. Olyannyira, 
hogy a 200 doboznyi adomány fele a mi településünkön gyűlt össze. 
Nem is volt kérdés, hogy Jászapáti mellett Jászfényszaru lesz a másik 
nagy központ az adományok gyűjtéséhez.

A csapat 2016-ban kezdte meg műanyag kupak gyűjtési akcióját, 
amellyel 2 éven keresztül két Jászságban élő tartós betegségben szen-
vedő gyermek kezelési költségeit tudtuk támogatni. 2018-ban már a 
törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház számára gyűjtöttünk össze 
6 tonnányi mennyiséget. Ugyanebben az évben már a tárgyi adomá-
nyok száma is meghaladta az 550 doboznyi mennyiséget. Ebben az 
évben újabb két tag erősítette Jászfényszaru csapatát Fűtő Krisztina és 
Háfra-Sóti Bernadett személyében.

2019-ben ez a csapat egy fantasztikus jótékonysági családi napot 
hozott létre, amelynek látogatottsága minden képzeletet felülmúlt. A 
belépőként kapott tartós élelmiszerek és tisztálkodási szerek mind a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány számára lettek felajánlva és eljuttatva. 
Kiegészülve az adott évi műanyag kupak gyűjtésből befolyt – több 
mint 4 tonna – összegével. A 2020-as évünket is a kupakok gyűjté-
sével indítjuk, ez az évünk a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív 
Alapítvány munkájának támogatásáról fog szólni. Köszönjük minden 
jászfényszarui lakosnak az évek óta tartó önzetlen segítséget és ado-
mányozást!

Eddigi támogatott intézményeinkből néhány:
Tűzoltó Utcai Gyermekklinika, Heim Pál Gyermekkórház, Wesley Já-

nos Óvoda, Szent István Körúti Iskola, Tündérpakk Alapítvány, Tábitha-
Ház, Gyermekétkeztetési Alapítvány, Bethesda Gyermekkórház, Kiscsécsi 
Óvoda.

Műanyag kupak átvevő helyek Jászfényszarun:
• Flamingó Étterem és Pizzéria
• Tip-top szépségszalon
• IV. Béla Katolikus Általános Iskola
• Angi vegyesbolt (Bajcsy Zs. út)
• Mezei Tamás családsegítő
• Samsung Zrt.
• Fedo Optika

Idei terveink közé tartozik egy kis raktárhelyiség kialakítása Jászfény-
szarun, ahol adományainkat tudjuk válogatni, illetve dobozolni egész 
évben. Valamint célunk még újabb kupakgyűjtő helyek kihelyezése a 
városban. Ezek megvalósításában kérjük Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának segítségét. Molnár Kitti

Február 3-án, hét-
főn ellátogattunk az 
ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Karára, a 
Szerepjáték és Kultúra 
szeminárium meghívá-
sából. Előadásunkban a 
szerepjáték céljáról me-
séltünk a klubvezetők 
gyermekkori barátsá-
gától a 15 évvel ezelőt-
ti alapításon, majd a Lumina Cornu másfél évtizedes tevékenységén 
keresztül a mai szervezői gondolkodásunkig.

„A luminások életében a szerepjáték részben a társadalmi szerep-
vállalás önkifejezése.” – Agnus

Hogy mindjárt a végén kezdjük a Lumina Cornu 15 éves fennállá-
sának ez az egyik eszenciája. Érdekes evolúciót járt be az életünkben a 
játék. A játék, melynek iskolai felhasználásáról, az élménypedagógiáról 
és közösségi szerepéről már több oktatási konferencián tartottunk elő-
adást pedagógusoknak. Most azt vettük górcső alá, hogy a két főszer-
vező, Erdei Gábor és Radics Félix életében milyen szerepet töltött be a 
játék a gyermekkortól egészen a felnőtt korig. 

1990-től, találkozásunk első éveiben csak a felhőtlen szórakozást és a 
barátságunk megerősödését szolgálta a közös játék, ahogy annak lenni 
kell. Ugyan nem tudtuk, de mi akkor is rengeteget szerepjátékoztunk, 
ha nem is a mai klasszikus értelemben kockát dobálva egy asztalnál, 
vagy díszletek között, jelmezben.

Egy kitalált világban, kitalált szereplőket személyesítettünk meg, 
akik a korosztályunkhoz igazodva a kalandfilmek, a western, majd a 
modern világ kihívásaival néztek szembe. Közben pedig, mint minden 
jóféle játékban, megismertük a szerepkörök alapkonfliktusait, aspek-
tusait, motivációit. Nyilván 9-10 évesen mit sem tudtunk erről, csak 
csináltuk! Játszottunk. 

1998-ban jelent meg az életünkben az első igazán nagy hazai siker-
rel futó szerepjáték a MAGUS, avagy a kalandorok krónikái. Ekkorra 
már egy intenzívebb élményt kaptunk az előre kidolgozott fantasy vi-
lágtól, mely hibáitól függetlenül sikeresen nyitotta sokkal nagyobbra 
az elménket. Hangsúlyozni kell, hogy a mai napig nagy szerencsének 
tartjuk, hogy nem volt még tizenéves korunkban számítógépünk! Mi-
ért? Mert az készen kínálta az élményt, és nem várta el a felkészülést, 
az olvasást, a társaságot, vagy a képzeletünk szárnyalását.

A szerepjáték viszont igen. Olvasni, tervezni, beszélni, gondolkodni 
és még számos dolgot kellett együtt közösségben csinálni, hogy jól 
működjön. Mindezt tudatosan. Egyre különbözőbb jellemek egyre 
eltérőbb problémahalmazait kipróbálva. Ezekből gyorsan szembesül-
ni lehetett a nagy társadalmi polémiákkal és a saját megoldásainkkal. 
Emellett pedig olyan izgalmakat ígért 1-1 általunk kitalált kaland, 
hogy alig akartuk abbahagyni. Rengeteg élményt szereztünk ezek-
ben az években, pláne, amikor mindebből közösséget formáltunk a 
Lumina Cornu Klub 2005-ös megalapításával. 

A klub olyan lendületet adott a közösségi játékélménynek, hogy 
szinte azonnal megfogalmazódott bennünk, hogy ezt minél több em-
bernek át kell élnie! De, hogyan? Szervezni kell! Találkozókat, ver-
senyeket, gyerekfoglalkoztatókat, táborokat, mindenfélét, ami képes 
átvinni ezt az élményt. Új inspirációt szereztünk, új célt találtunk. 
Innen pedig már egyenesen vezetett az út az elmúlt 15 év luminás 
programjaihoz.

Az asztali szerepjáték találkozónk évente nagyjából 150 versenyzőt, 
a táborunk közel 100 látogatót vonz szerte az országból, sőt határon 
túlról. A 3+1 Kalandpróbáink sok-sok gyermeknek szereztek játékos 
élményeket, míg Történelmi Emléknapjaink jó pár „naplós ötöst” a 
fényszarui diákoknak. Így alakult át bennünk a játék szerepe, és így 
lett egy 30 éves barátságból életcél, illetve a társadalmi szerepvállalás 
kifejezőeszköze. Erről és ennek részleteiről beszéltünk előadásunkban 
hallgatóságunknak.

Köszönjük a meghívást Lippai Editnek és Ferenci Lászlónak, az 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a Szerepjáték és Kultúra szemi-
nárium szervezőinek. Erdei Gábor

Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapata Lumina Cornu előadás az ELTE-n
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Pethő Ferenc az Év Edzője díj jelöltje
A Magyar Sportújságírók 

Szövetsége évente elismerésben 
részesíti az év legjobb sporttel-
jesítményeit. 2019-ben a Fogya-
tékos Sportolókkal foglalkozó 
edzők kategóriájában a legjobb 
10 jelölt közé választotta a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság Pethő 
Ferencet, aki Mihálovits Tamás 
szervátültetett sportoló edzője.

Mit jelent számodra, hogy bekerültél a jelöltek közé?
Nagy megtiszteltetés számomra a jelölés, és az is, hogy a jelöltek 

között a legjobb 10-ig menetelhettem. Tavaly is jelölve voltam, de a 
10-be nem jutottam be. Sok olyan edzővel, pedagógussal említették 
a nevem, akik már sok éve az edzői pályán vannak, és nagyon sokat 
leraktak az asztalra, nemcsak edzőként, hanem sportolóként is. Néha 
azt gondolom, hogy még nem dolgozunk Tomival olyan régóta (3év), 
hogy ezt megérdemelném, de az eredményeink és a szakmai szavazó 
háttér, nem az én gondolatmenetemet igazolta. Természetesen öröm-
mel mondom ezt.

Hogyan jött az ötlet, hogy edzőként dolgozz?
2005-ben kezdődött az ismeretségünk, később barátságunk 

Mihálovits Tamással. Egy amerikai futballcsapatban, konkrétan a Bu-
dapesti Farkasoknál játszottunk. Sok éven keresztül néztünk farkas-
szemet a fal két oldalán. Ő a védő fal, én a támadó fal meghatározó 
játékosai voltunk. Akkor még csak távoli gondolatként tekintettünk 
arra, hogy ha vége lesz a focinak, majd szenior korunkban is fogunk 
valamit együtt sportolni. Valami kevésbé agresszívat, de mindenkép-
pen testhezállót. Én már akkor ajánlottam Tominak a dobószámokat, 
már csak azért is, mert fiatal koromban dobóatléta voltam, no meg 
azért is, mert neki is nagyon testhezállónak gondoltam. Akkor én még 
nem is tudtam az öröklött vesebetegségéről.

Mikor Tominak végeszakadt az amerikai foci pályafutása, nagyon 
felgyorsultak az események. Szinte fel sem eszméltem a betegség híre 
után, dialízis, műtét, és jött a telefon, mikor kezdhetünk dobálni! Más 
még a sebeit nyalogatta volna, és azon gondolkodott volna, hogy mi-
lyen keserű sors jutott neki, de Tomi, már azon gondolkodott, hogyan 
tovább, hogyan alkothatna valami maradandót, valami követendőt.

Természetesen a megkeresésére, hogy segítsek neki a felkészülésben, 
örömmel igent mondtam. Először azt gondoltam, lemegyünk kicsit, 
bohóckodunk, dobálgatunk, sztorizgatunk a régi időkről, de ő teljesen 
másképpen képzelte el. Kb. ilyen lehet egy edző álma, mikor nem elég, 
hogy ilyen adottságokkal rendelkezik, még hajtani sem kell, inkább 
picit visszafogni. A betegségére való tekintettel.

Melyik sportággal foglalkoztok?
Atlétikával, azon belül a dobószámokkal foglalkozunk. A fő szá-

munk a súlylökés és a diszkoszvetés, mellette pedig kicsit mostoha 
számokként gerelyt és kislabdát is hajítunk. Kalapácsvetés nincsen a 
szervátültetett sportban, illetve ami nem klasszikus dobószám, az a 
kislabdahajítás, ami viszont szerepel a versenyszámok között.

Miben más egy úgynevezett „fogyatékos” sportolóval edzeni?
Ez egy összetett kérdés, a sportban sok dolog befolyásolja, hogy ho-

gyan készítünk föl egy atlétát versenyre, megmérettetésre. Függ ez a 
korosztálytól, nemtől, versenyszámtól, anyagi és pálya adta lehetősé-
gektől, időtől stb. Ők nemcsak azért sportolnak, hogy jó eredménye-
ket érjenek el hazai és nemzetközi porondon, hanem azért is, hogy 
minél tovább és minél jobb minőségben élhessék az életüket. Hisz az 
egészséges keretek között végzett edzésmunka meghosszabbíthatja a 
beültetett szerv és ezáltal a sportoló életét is. Ezért fontos az, hogy el-
találjuk azt a mennyiségű edzésmunkát, mely hozza az eredményeket, 
és még nem káros a szervezetre. Azt gondolom, a másik nagyon fontos 
dolog a megfelelő pedagógiai és pszichológiai érzék, mellyel rendel-
kezni kell, hogy a rosszabb napokon is tudjuk segíteni a sportolót.

Milyen sikerek, eredmények vannak mögöttetek? Mik a további ter-
veitek a jövőre nézve?

Az eredményeket illetően két eseményt emelnék ki. Az egyik a 2018-
es EB-n elért 4 aranyérem, ami azt jelenti, hogy Tomi a súlylökés-
ben, diszkoszvetésben, gerelyhajítás, valamint a kislabdahajításban is 
a dobogó felső fokára állhatott. A másik a 2019-es VB, melyen két 
aranyérem született, súlylökésben és diszkoszvetésben, és ami nem kis 
eredmény, hogy mindkettő világcsúcs eredmény lett.

A terveink között természetesen az a legfontosabb, hogy minél to-
vább egészségben együtt dolgozhassunk, és hogy még sok éven ke-
resztül javítgassuk az eddig elért csúcsokat itthon és a nemzetközi 
porondon is.

Földvári Edit
A fotót Pethő Ferenc bocsátotta rendelkezésre.

2020. január 22-én rendezték meg Jászbe-
rényben az övvizsgát. Sikeresen vizsgázott, 
ezáltal 10. kyu övfokozatot szerzett három 
karatékánk, név szerint: Győri Olivér, Szénási 
Richárd, Flier Dominik. Gratulálunk! Osu

Senpai Fülöp Roland 

A FÉBE kezdeményezésére, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködve 
2020. április 2-án (csütörtökön) 17 órakor – a városavató 27. évfordulóján – a művelődési 
ház földszinti klubtermében gróf Zrínyi Miklós születésének 400 éves évfordulója, a Zrínyi-
emlékév kapcsán előadásra kerül sor.

Zrínyi Miklós gróf Csáktornyán 1620. május 3-án született, a horvát bán, Zala és Somogy 
vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és hadtudós 44 évet élt, és 
Zrínyifalván, 1664. november 18-án hunyt el.

Szántai Lajos művelődéstörténész Zrínyi Miklós és kora a magyarság sorsának tükrében 
címmel tart előadást, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.  Tóth Tibor

2020. február 09-én Mezőberény adott ott-
hont a délkelet-magyarországi régió szabad-
fogású területi bajnokságának.

A megmérettetésen 4 megye 24 klubjának 
birkózói vettek részt. Baráth Hunor lendüle-
tes, ügyes birkózással Diák II-es korosztály 42 
kg-os súlycsoportjában aranyérmet szerzett. 

Ezzel az eredménnyel megismételte bátyja 4 
évvel ezelőtti sikerét.

Kép és szöveg: Baráth Olga

Övvizsga

Zrínyi Miklós-emlékév

Hunor
Délkelet- Magyarország

bajnoka
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A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége és az általa alapított Jász-
fényszaruért Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg, akik 2018 
évi személyi jövedelemadójuk egy %-át 2019 év tavaszán, összesen 753 
ezer forint összegben a két szervezetnek ajánlották fel. 

A felajánlott összeget, mint eddig mindenkor, a város lakossága az 
innen elszármazottak érdekében maradandó értékek megteremtésére 
használja fel. A 2018-ban megkapott összeget a Történelmi források 
Jászfényszaru múltjához című könyv díszkiadására fordítottuk. Az 
összeg pontos felhasználással a NAV felé mindenkor előírásszerűen el-
számoltunk. A honlapunkon, helyi lapban nyilvánosságra hozzuk.

Kérjük, hogy ebben az évben is 1 %-os SZJA felajánlását a két 
szervezet egyikének ajánlja fel. Ne feledje, ha az adóbevallását a NAV 
által készíteti el, illetve bevallásmódjaként ezt választja, akkor adója 1 
% százalékának felajánlását online felületen május 20-ig teheti meg. 
Borítékban helyezve a nyilatkozatot lezárva a NAV ügyfélszolgálatán 
leadhatja. Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító 
jele, a ragasztás helyén pedig az aláírása! 

A 19EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektro-
nikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, 
lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban) is rendelkezhet. A nyom-
tatvány letölthető a NAV weboldaláról. 

Az önadózók az eddigi gyakorlatnak megfelelően járhatnak el. 
A FÉBE adószáma: 18822317-1-16, a Jászfényszaruért Alapítvány 

adószáma: 18823514-1-16.
Kérjük, ne hagyja elveszteni az 1 %-át, szolgáljon az nemes helyi 

célt, ha szükséges, kérje segítségünket, telefon: 06-57-660-800, mobil: 
+36/30-337-3336. Tóth Tibor

KITEKINTŐ – MAGBÖRZE ÉS VALAMI MÁS

Köszönet
személyi jövedelemadó 1 %-ért

Zsámbokon a helyi Biogazda Kör és a község önkormányzata 
szervezésében hagyományteremető szándékkal, első alkalommal 
tartottak magbörzét 2020. február 15-én, ahová a helyi és környék 
kiskertjeinek gazdáit várták.

A művelődési házban nagy a sürgés, forgás, mosolygó szemű embe-
rek köszöntötték egymást. Holló Ilona polgármester asszony nyitotta 
meg a rendezvényt – kitért a település gazdálkodási hagyományaira 
s a biogazdálkodás terjedésére. A programot színesítették: magképek 
bemutatása, gyermekfoglalkozások, szakkönyvek, finom teák, kóstoló 
falatkák.

Papp Orsolya, aki nem régen érkezett a településre, ahol egy újabb 
biogazdaságot szeretnének kiépíteni, segíti a kör szakmai találkozóit, 
tanfolyamok indítását tervezi. Biokertészeti tanácsadást végez olyanok 
számára, akik nem ismerik a gyógy- és fűszernövények, gyümölcsök és 
zöldségek termesztési igényeit. Továbbá tanítja a gyógynövények biz-
tonságos felhasználási, feldolgozási módszereit és a természetben való 
vadon gyűjtés ismereteit.

Hegyesi József a NöDIK - Nemzeti Biodiverzitás*- és Génmegőrzé-
si Központ Növények Génmegőrző Intézete - munkatársa ismertette 
a szervezetük múltját, az örökséghagyó, dr. Szelényi Lajos alapító, s 
az első igazgató, dr. Jánossy Andor szerepét. Majd az együttműködési 
lehetőségek bemutatására került sor a génbankkal. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy azzal a munkatárssal találkozhattunk ismét, aki a nyári 
népfőiskolai tábor csoportját is kalauzolta.

A központ teljes körű növényi génmegőrzési tevékenységet végez, 
így ellátja a hazai kultúrnövény génforrásmegőrzés bázisintézményi 
feladatait, a haszonnövények génforrásainak genetikai tartalékként 
történő megőrzését, végzi a hazai kultúr- és természetes flóra genetikai 
erőforrásainak felkutatását, felmérését, gyűjtését, leírását, szaporítását 
és közreadását, különös tekintettel a magyar tájfajtákra és a hazai flóra 
mezőgazdasági és élelmezési szempontból fontos elemeire. Gondosko-
dik a ritka és kipusztulással fenyegetett hagyományőrző növényfajták 
és tájfajták fenntartásáról és szaporítóanyaguk előállításáról.

A tavaszi vetésű génbanki tételeik közreadásának indításához szük-
séges ajánlati lista elkészült. Így 2020. február 2. (vasárnap) 12:00-tól 
a www.mintakeres.hu oldalon található webshopban elérhető. http://
www.nodik.org/

Fehér Judit a Magház Közösségi Hálózat, a mezőgazdasági sok-
féleségért egyik alapító tagja, biológus. Magház – Közösségi Hálózat 
céljai, tevékenységei:
· a régi és különleges növényfajok és fajták, valamint a kiskerti/kis-

üzemi fajtafenntartás lehetőségeinek és technikáinak megismerte-
tése;

· az ökológia elveken nyugvó, szelíd kiskerti növénytermesztés nép-
szerűsítése különböző fórumokon, előadásokon;

· a gazdálkodók, fajtafenntartók jogainak és érdekeinek támogatása;
· magbörzék szervezése, szabad fajták magjainak cseréje, kertterve-

zés, izolációs megoldások, magtisztítás, magtárolás.
Judit, magáról: A nagyszékelyi KÖRTE (Közösségi Önellátásra 

Ráhangolódó Tudatos Együttműködés) tagja és a Magház - közössé-
gi hálózat a mezőgazdasági sokféleségért egyik alapító tagja vagyok. 
Négy éve élünk Nagyszékelyben, ahová azért költöztünk, mert egy 
rendkívül kedves kis csapat gyűlt itt össze egy fenntarthatóbb élet-
mód, gazdálkodás lehetőségeit keresve, egymást segítve, támogatva. Itt 
ismerkedtem meg az ehető növények fantasztikus változatosságával, 
mely egyből rabul ejtett, és egyre több fajt és fajtát kezdtem kipróbálni 
és fenntartani a saját kiskertemben. Kedvenceim a nagyon régi fajták, 
melyeken érződik a generációkon keresztül való figyelő, gondoskodó 
kezek munkája. Ugyanakkor rajongok minden nem szokványos kiné-
zetű zöldségért és hazánkban kevésbé ismert ehető növényért. Szeretek 
kísérletezni, jókat főzni, és szeretem megosztani a növényeimet és a 
megszerzett tapasztalatokat másokkal.

http://kozossegek.atalakulo.hu/maghaz-kozossegi-halozat-
mezogazdasagi-sokfelesegert

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

*Biodiverzitás – biológiai sokféleség, az élő természet létezésének ere-
dendő formája.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság



16 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/2

Értéktári érdekesség – 1975. köszönő levelezőlap keletkezése

Kiss József (1924–1989) tanár, helytörténeti kutató 1982. szeptem-
ber 14-én kelt Jászfényszaru nagyközség földrajzi nevei II. Belterületi 
nevek pályázati dolgozatából idézve:

„1945. március 25. A mai napon nemcsak a verőfényes tavaszt hozta 
meg, hanem a mai napon érkeztek meg Jászberényből az újonnan felállí-
tott magyar hadsereg szálláscsinálói. A mai napon megérkezett a budapes-
ti I. honvéd gyalogezred vitéz Variházy Oszkár alezredes parancsnok-
sága alatt községünkbe.”

„A parancsnokság a Rimóczi kastélyba volt elszállásolva. Budapest 
felszabadításában a Vörös Hadsereggel együtt magyar katonák is részt 
vettek. 1945 januárjától kezdve egymástól elkülönült ezredekben har-
coltak a Déli pályaudvar, a Gellérthegy, Vár és a Citadella környékén. 

A budai harcok alatt ezekből a századokból alakult meg a 2500 fő 
létszámú Budai Önkéntes Ezred. Parancsnokuk Variházi Oszkár al-
ezredes volt. Az ezred 1945. március 1-én Jászberénybe menetelt. Itt 
az ezred katonáiból és fogolytábor önkénteseiből megalakult a Ma-
gyar Néphadsereg I. hadosztályának I. gyalogezrede, a „Vitéz Kiss 
János” gyalogezred. A Magyar Néphadsereg első katonai egysége, az 
első gyalogezred katonái, a hajdani Budai Önkéntes Ezred harcosai 
1945. március 22-től április 30-ig Jászfényszarun voltak pihenő ál-
lományban. Községünk a Magyar Néphadsereg „bölcsőjének” tekint-
hető.”

Kiss József a községben az első gyalogezred különböző katonai egy-
ségeitől, parancsnokaitól származó 19 különböző iratot gyűjtött össze. 
Két okiraton Variházy Oszkár alezredes, ezredparancsnok aláírása is 
szerepel.

Tanár úr kutatásai kapcsán került kapcsolatban Szlavkovszky Mihály 
budapesti lakossal, akitől a 30. ÉVE SZABAD BUDAPEST egyedi, a 
jubileumra kiadott postai levelezőlapot kapott, melynek hátlapján 
a következő szöveg olvasható:

„Jászfényszaru lakóinak! Budapest felszabadulásának 30. évforduló-
ja alkalmából bajtársi üdvözletem küldöm minden hazafinak, akik 1945 
márciusában testvéri szeretettel othonukba fogadták és adtak családi haj-
lékot a volt Budai Önkéntes Ezred katonáinak. Külön üdvözlöm és köszö-
netemet fejezem ki vendéglátómnak, Virág Imre bácsinak. Tisztelettel: 
Szlavkovszky Mihály a volt B. Ö. E. katonája.”

A levelezőlapon 60 filléres rányomtatott bélyeg van, amely Variházy 
Oszkár arcképét ábrázolja, és egyedi postai bélyegzőt tartalmaz. Jász-
fényszaru lakóit és Virág Imre bácsit a levelezőlap írója 30 év távla-
tában sem felejtette el.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A háború után…
A jászfényszarui származású Faragó Annamária író, dokumen-

tumfilmes a háború alatti borzalmak és a háború utáni kommu-
nista diktatúra éveiben történt traumák és annak generációkon 
átívelő hatásával foglalkozó dokumentumfilm forgatására készül. 
Ennek kapcsán 2020. január 30-án az Eszterházy Károly Egyetem 
Jászberényi Campusán műsoros délutánra várta a döntően jász te-
lepülésekről érkezett vendégeket.

Annamária programbemutató megnyitója és Pócs János országgyűlé-
si képviselő köszöntője után az ünnepi műsorban Pitti Katalin, Liszt-
díjas operaénekes és Hegedűs Valér zongoraművész, valamint Dózsa 
László érdemes és kiváló művész közreműködött. Érintettként ők 
mindannyian megosztották velünk saját, személyes történeteiket is. 
Endrődi Levente édesapjára emlékezett, akiről Dr. Endrődi Lajos, a 
„nép ügyvédje” címmel könyv is született. Rövid uzsonnaszünet után 
a generációkon átívelő traumákról szakpszichológusok világították 
meg a jelenség lélektani hátterét.

Először S. Nagy Zita neuropszichológust hallhattuk. Előadása él-
vezetes, szakmai és érthető volt. Bármilyen hihetetlennek tűnik, az 
alvászavarok, pánikrohamok, depresszív állapotok a ki nem beszél-
hetett, ún. transzgenerációs (magával hurcolt tünet úgy, hogy már ő 
maga nem volt áldozat) és kollektív traumák még az unokákban is 
képesek tünetek formájában megjelenni. Ezen traumák feldolgozása 
szinte nem is lehetséges az eddigi, megszokott, átlagos eszközeinkkel. 
A 2000-es években megjelent egy új típusú szakmai megközelítés 
a megoldásra, mégpedig egy olyan stresszválasz, aminek része lett a 
szembenézés. A tudatunkba be kell emelni azt, hogy nem vagyunk 
egyedül. Keressük meg a társakat, mert együtt, osztozva jobban bír-
ható a fájdalom, csökkenthető a félelem, a harag, az elkeseredettség 
érzése. Még egy ilyen hihetetlenül nehéz élethelyzet után is elindít-
ható a feldolgozás. Ha belegondolunk, hogy évtizedekig nem lehetett 
ezekről a fájdalmakról, történtekről beszélni (szovjet munkatáborok, 
megerőszakolások, eltűnések, politikai meghurcoltatás, igazságtalan-
ságok, családon belüli besúgások), csak bezárkózni, hordozni egyedül 
a háború és az utána következő diktatúra okozta fájdalmakat, akkor 
elgondolhatjuk, milyen lelki terhekkel élnek az egymás után jövő ge-

nerációk. (Az utóbbi években több olyan film készült, amik ezeket 
az évtizedekig agyonhallgatott történelmi eseményeket dolgozzák fel: 
pl.: Katyn – a lengyelek történelmi drámája, Ártatlanok - francia-len-
gyel dráma, Mások élete – német filmdráma, – Polcz Alain: Asszony a 
fronton c. könyv, hangoskönyv stb.)

Orosz Katalin klinikai szakpszichológus – aki már Jászfényszarun is 
járt több alkalommal – folytatta a szakmai előadást. (1994-től foglal-
kozik a születés pszichológiájával, majd 2007-től a Perinatus Alapít-
vány létrehozója és szakmai vezetője. 2019 januárjában A sorsformáló 
9+1 hónap címmel tartott teltházas előadást a Kisiskolában.) Őszintén 
beszélt a nagymamája, az édesanyja által átélt borzalmakról és arról, 
hogy ez az ő életében, egészségi állapotában hogyan csapódott le, és 
hogyan tudta évek, évtizedek alatt óriási belső munkával ezt feltárni 
és elindulni a feldolgozás rögös útján. Beszélt arról is, hogy milyen 
traumatizált a világ napjainkban. A felszínes, kibeszélős kapcsolatok, 
a terméketlenség problematikája, a már kamaszkorban jelentkező ma-
gas vérnyomás, I-es típusú cukorbetegség stb. oka a stresszre vezethe-
tő vissza. Befeszülünk, nincs elegendő és jó vérkeringés, mérgezzük 
magunkat testileg, lelkileg, szellemileg. Nem figyelünk magunkra, a 
testünkben történő változásokra, a jelentkező érzéseinkre. Ameny-
nyiben tudunk az életünkben felbukkanó, alkalmasint végig kísérő 
stresszválaszról, és ha tudomást is veszünk róla, „át tudjuk tanulni.”.

Mondandóját azzal zárta, hogy a modern társadalom összes farkas-
törvényével szemben még van remény, ha összefogunk, összekapaszko-
dunk, akár együtt sírdogálunk, és megindítjuk a szeretetcsatornáinkat.

A délutánt a jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes rövid hang-
versenye zárta.

Hazafelé a nagyapámra gondoltam, aki 1945. szeptember 6-án halt 
meg. Idegen földben, Franciaországban nyugszik, egyik szomszédunk 
látogatta meg a sírját. Sohasem ismerhettem, mégis valami láthatatlan 
kapcsot érzek közöttünk. Gyakran gondolok rá és a nagymamámra, 
aki itt maradt egy kisfiúval, aki az én apukám lett. Még megvannak 
azok a tintaceruzával írt tábori levelezőlapok, amiket apu küldött neki 
és nagyapa halála után csak ezek a hozzá íródott levelek kerülhettek 
haza. B. É.
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ANNO – Állami Általános Dolgozók Iskolája Jászfényszarun

Lantos Péter: Jászfényszaru története – Életleírás a redemptiótól a 
jász kiváltság megszűnéséig című könyvben (a FÉBE 2003-ban jelen-
tette meg) a 88. oldalon a következőket olvashatjuk: „Az iskola mindig 
fontos szerepet játszott és töltött be egy település életében.

A felnövekvő nemzedék tudása itt alapozódik meg és válik megha-
tározóvá egy egész életre. Az 1700-as évek elején még nem vették szi-
gorúan a gyermekek rendszeres iskolába járását, sőt a tanítás is kántori 
kötelesség volt csupán, sok gyerek tanítót nem is látott.

A redemptio után (1745) az oktatással kapcsolatos első feljegyzés 
1754-ből származik, amelyből megtudjuk: „az ifjak tanítatására kán-
torul a Tokajból való László Jakab fogadtatott fel. Évi járandósága: 80 
forint, 8 liba, 50 font őrölt búza, (egy magyar ún. bécsi font = 0,56 kg) 
30 font só, 5 geze vaj, egy szekér fa, 1 font faggyú, 10 font szalonna” 
(az idézet Jászfényszaru községi jegyzőkönyvének I. 1754. 194 oldaláról 
való). A következő évtől e tanácsi juttatás mellett a lakosoknak is tanítvá-
nyonként kellett hozzájárulniok a kántori jövedelemhez. Ez alól azonban 
az irredemptus szülők (földnélküliek) jó része mentesült, mivel a tanács 
úgy döntött: „a szegények helyett a község ad” (az idézet Jászfényszaru 
községi jegyzőkönyvének I. 1755. 228 oldaláról való). Így lehetővé 
vált, hogy a hátrányos családi helyzet ne befolyásolja a gyermekeket az 
elemi szintű műveltség megszerzésében.”

Jelentős változást hozott Mária Terézia egész országra kiterjedő 
1778-as közoktatási, tanügyi reformja. Bevezette 6 éves kortól a köz-
oktatást, a tanítók képesítés megszerzésének bővítését, azon települé-
seken, ahol egyházi iskola nem működött, állami iskolát kellet létesí-
teni és működtetni a helyi település anyagi forrásainak bevonásával.

Továbblépést jelentett az 1867-es kiegyezés után Eötvös József val-
lás- és közoktatásügyi miniszter nevével fémjelzett 1868-as Magyar-
ország első népoktatási törvénye. Létrejött a hatosztályos elemi népis-
kola, elrendelték a tankötelezettséget, 6-12 éves korig a népiskolában, 
majd 12-15 éves korig az ismétlő elemit. Állami tanítóképző intézetek 
létesültek, és szorgalmazta a népiskolai tankönyvek írását.

Klebelsberg Kunónak, a Bethlen-kormány kultuszminiszterének 
nevéhez kötődik az 1926: VII. tc., ami továbblépést jelentett a népok-
tatás területén, mert az iskolaépítésre és a tanyai iskoláztatásra fordí-
tott nagy hangsúlyt. Ennek keretében épültek a községben 1925-ben 
a Homok-tanyai, 1927-ben a Vasút-tanyai iskolák.

Az 1940. évi XX. törvény mondta ki a nyolcosztályos népiskola be-
vezetését. Az 1948. évi 33. trv. kimondta a nem állami iskolák államo-
sítását, így az iskolák fenntartója az állam lett.

A húszas években, a harmincas évek közepéig születettek csak 6 
elemit és ismétlőt végeztek. Szakma a ranglétrán végighaladva inas, 
segéd, mester vizsgával volt szerezhető.

Továbbtanulni a négy polgáriban lehetett, ezt a község fiataljaiból 
csak évente néhányan végezték el, az érettségit még kevesebben. Fel-
sőbb iskolában 1945 előtt elvétve szerzett valaki diplomát, az első te-
lepülésen született orvosi diplomával dr. Sándor Imre (1910-1985) 
rendelkezett.

Az ötvenes évek végén a hatvanas évek elején sokan szükségét érez-
ték, hogy dolgozók iskolájában elvégezzék a VII. és VIII. osztályt.

Közülük többen szakmát kívántak szerezni, melyhez kellett az álta-
lános iskolai bizonyítvány. Jó néhányan közülük, akik tehették vagy 
munkájuk szükségessé tette középiskolában, technikumban munka 

mellett tovább tanultak. Mások ismereteik bővítése, általános művelt-
ségük fejlesztése céljából iratkoztak be. Nem volt ritka, hogy a házas-
párok közösen vágtak neki az általános iskola befejezéséhez.

Az ötvenes évek végén Keresztesi József igazgatósága alatt évente 
néha két osztály is indult a dolgozók iskolájában. Az 1962/63-as tan-
évben 25 fő kezdte el a VII. osztályt, majd a következő évben a VIII. 
osztályt.

A tanév októberben kezdődött, öt hónapon át, február végéig tar-
tott, heti három este, naponként hat 45 perces órával. Félévi bizonyít-
vány nem volt. A tanulók év végi záró vizsgát tettek.

A Városi Értéktárban található napló tanulsága szerint a 1963/64-
es tanévben Csirke Béla kémia, Fodor Éva számtan és mértan, Kiss 
József földrajz, Molnár Imre magyar nyelv és irodalom, egészségtan, 
Rusai Pál történelem, Zsámboki Zoltán fizika tantárgyat tanított. 
A tanév során 95-95 órában magyar nyelv és irodalmat, számtan és 
mértant, 60 órában történelmet, 40-40 órában fizikát és kémiát, 20-
20 órában egészségtant és földrajzott tanultak.

Az év végi vizsga alapján kik voltak a legjobb tanulók, ezt is elárulja a 
napló. Színjeles jegyekkel, kitűnő bizonyítványt kapott Kéri Sándor, 
a jelesek közül egy négyese volt Jáger Istvánnak.

Az 1962/63-as VII. osztályról 1962 őszén a kezdéskor csoportkép a 
fiúiskola (jelenleg a Kisiskola) udvarán készült. Az anyakönyvi adatok 
alapján akkor a legidősebb diák Dobák János (1915) 47 éves, a legfi-
atalabb Tanczikó Sándor (1937) 25 éves volt.

A képet Jáger Istvánné Bagi Máriától kaptuk, kinek férje járt a 
dolgozók iskolájába, később munka mellett a középiskolát is elvégezte.

A tanítók közül Molnár Imre (1941-), a diákok közül Pál Béla 
(1923-) és Tóth Lászlóné (1932-) jelenleg is jó egészségnek örven-
denek.

A dolgozók iskolája később a tankötelezettség alatt (16 év) a 8. ál-
talánost el nem végzett fiatalabb nemzedék munka melletti bizonyít-
vány megszerzését célozta, amely szakma, jogosítvány megszerzésének 
is feltétele lett.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Készíts ajándékot saját kezűleg, vagy kényeztesd magad ezzel a 
programmal! Hozz magaddal jókedvet, kreativitást és a kötény 
sem árt. Így hirdette meg programját a népfőiskola, amelyet a feb-
ruári Értékőr Műhely keretében szervezett.

A kézműves szappanfőzés rejtelmeibe Csorbainé dr. Gógán Andrea 
avatta be az érdeklődőket, akivel egy decemberi, fahéjas illatú délutá-
non, a Galgamenti Népfőiskola programján ismerkedtünk meg. Már 
akkor tudtuk, hogy ez az anyuka, aki két kisgyermek anyukája, és aki 
a barátnős kézműveskedés praktikáit s a családnak szóló élmény-aján-
dék ötleteket megosztja velünk, vendég lesz a Bedekovich Népfőisko-
lánál is.

Nagy érdeklődés kísérte Jászfényszarun a teltházas programot febru-
ár 8-án, a művelődési házban. Így megfogalmazódott már az igény egy 
következő alkalomra is, amelyre várhatóan már csak ősszel kerül sor.

A majd négyórás program percek alatt elröpült, olyan érdekes, min-
den igényt kielégítő beszélgetés alakult ki.

S amikor kiderült, hogy Gógán Andrea nem hivatásból, hanem 
kedvtelésből osztja meg velünk tapasztalatait, és a hivatása a másik 
kedvtelése, a szarvasgomba-termesztés, hát újabb ezer kérdés vetődött 
fel a hallgatóságban.

Mire használják? Hogyan szaporítható? Hol termeszthető? Hogyan 
keresik meg? Támogatható tevékenység? De ezekre egy másik alkalom-
mal kapjuk meg a választ.

Addig is: Problémás a bőröd? Törődsz a bőröd egészségével? Vagy 
csak saját készítésű ajándékot szeretnél adni? Készíts szappant házilag! 
Addig is jöhet a gyakorlás és gyakorlás, hogy minél többen a saját, a 
családtagok igényére szabott kézműves szappant használhassanak.

Kovács Béláné Pető Magdolna

Jókedv, kreativitás és
a kötény sem árt
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Szülők Akadémiája a kütyühasználatról

Január 23-án közel 120 szülő és pedagógus hallgatta Tari Anna-
mária pszichoanalitikus előadását a Kisiskolában. A Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság Drámapedagógiai Műhelye és a IV. 
Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kö-
zös programja – melyet Jászfényszaru Város Önkormányzata is 
támogatott – az internet és a közösségi médiák használatának ve-
szélyeire hívta fel a figyelmet. Ennek kapcsán néhány gondolatot 
szeretnék megosztani az olvasókkal.

Online gyerekek, offline felnőttek címmel tartott teltházas előadást 
Tari Annamária, akit 10-éve érdekel a téma, hogy miért mások a mai 
gyerekek. Mondanivalóját az X, Y, Z és az alfa generációk bemutatá-
sával kezdte, amelyet gyakran támasztott alá kutatási eredményekkel, 
gyakorlati tapasztalatival.

Az elhangzottak után azt hiszem, senki nem lett nyugodtabb, nem 
volt olyan érzés, hogy „jó, akkor ezt a problémát orvosoljuk, meg-
oldjuk”. Többször is azt éreztem, nem tűnik úgy, hogy jó világ lesz 
az elkövetkező évtizedekben. Nem csak a környezetszennyezés, a napi 
politikai témák okoznak fejtörést napjainkban, hanem a szakember 
által negyedik ipari forradalomnak nevezett okos eszközök haszná-
latának következményei is. Ezek felbecsülhetetlen pozitív változást, 
könnyebbséget, de negatív változást és nehézségeket is hoztak. A kö-
vetkezmények, úgy tűnik, beláthatatlanok.

Az okos eszközök megérkeztek, 
jók, de „pórázra kötik az ént” és a 
személyiségünk változik. Ezt azok az 
idős nagy- és dédmamák érzik a leg-
jobban, akikhez ha az unoka elmegy 
– jobb esetben még elmegy -, csak a 
telefonját nyomkodja és hallgatja. Jó-
magam a metrón figyelem mindig, 
hogy akár 20 ember is belefeledkezik 
a napi hírekbe, a 95 %-ban felesleges 
információdömpingbe (amit egyéb-
ként meg jobb, hogy a metrón intéz 
el, mint családi körben). Miről szólnak 
a hírek? Terroristák… cérnabikini… 
kómába esett… elvágta a torkát… 

dögös fotók… családirtás… rossz anya-lánya kapcsolatok… lefejez-
te… folytatódik a per… horror-járat… vágyfokozó élelmiszerek… 
elárulták… megfenyegette… meghalt… visszatért… lezuhant… 
hatósági vizsgálat… rejtélyes lény… igazán csak alig néhány a napi 
rengetegből. Ha elindulunk egy híren, máris megkapja a szemünket 
a másik, a harmadik, és eltelik 1-2-3 óra úgy, hogy észre sem vesszük. 
Ingerültebbek vagyunk? Közönyösebbek is talán? Megedződtünk? Fáj 
a hátunk, nyakunk? Romlik a szemünk? Nem alszunk eleget? Érde-
kel? Nem érdekel? Egymásnak megyünk otthon, a munkahelyen, az 
utcán, a boltban? „Sokan bolyonganak a saját életükben” – mondta a 
pszichológus. A „minden lehetsz, bármit elérhetsz” hamis illúziójában 
nevelkedik egyre több gyermek, felelős, szerető, jó szándékú szülőkkel 
a háta mögött. Tari Annamária szerint „nettó hazugság” a sok megosz-
tás. Túl sok a megmondó.

Gondolkodni sem kell, hiszen segít az applikáció. A GPS elvezet az 
úti célunkhoz, általában. Intelligens világunk azonban addig műkö-
dik, amíg az akkumulátorok feltöltöttek. A közelmúltban láttam az 
alábbi vicces gondolatmenetet, ami bizony igaz is.

„1. Wikipédia: Én mindent tudok!
2. Google: Nekem mindenem megvan!
3. Facebook: Én mindenkit ismerek!
4. Internet: Nélkülem ti nem értek semmit!
5. Áramszolgáltató: Csakugyan?”

Személyes véleményem, hogy napjainkban sok kis magzat fogan 
„kütyük” között, ami nem igazán jó alap a méhen belüli fejlődéshez. 
Az elektroszmog ehhez képest már nem is akkora gond, pedig az is 
körülvesz. Tari Annamária szerint a legrosszabb, amit egy ifjú anyu-
ka tehet, hogy szoptatás közben a Facebook-ot nézi. Ha a figyelmét 
megosztja, azt a baba veszi, és a „kicsi agya robban”. Azon túl, hogy 
sérül az anya-gyermek kapcsolat, a pici baba fehérállománya nem úgy 
fejlődik, ahogy fejlődhetne. A telefon sugárzása károsítja az ún. kogni-
tív, összefoglaló nevén megismerő funkciókat, amik magukba foglalják 
az érzékelést, észlelést, a gondolkodást, megfigyelést, emlékezetet stb. 
Sok-sok óvodás kezében ott az érintőképernyős telefon. A Szilícium-
völgyben élő magasan képzett tudósok, mérnökök – az előadó sze-
rint – 14 éves korig nem adnak gyermekeik kezébe okoseszközt. Vajon 
miért? Gondolom, előbbre való a régi, jól bevált trend, miszerint is-
merkedjen a gyerek a mikro és makro környezetével, játsszon, tanul-
jon meg problémát megoldani, szerezzen tapasztalatokat, gyakorolja a 
gondolkodást. Az, hogy a mi gyermekeinkben milyen kárt tehetnek 
ezek az általuk kifejlesztett csodák, az nem érdekli őket, annál inkább 
persze az üzleti haszon.

A pszichológus rávilágított arra, hogy a „rossz hír” az, hogy a való-
ságban bizony tanulni is kell, meg dolgozni is. Erőfeszítéseket hozni, 
kitartani, küzdeni a céljainkért. Ez pedig éppen nem egyezik az on-
line világ csillogásával, mindenhatóságával. Ami szintén tény, hogy a 
depresszió népbetegség, a függőség valamilyen formája szinte minden 
családot érint, az öngyilkos tinédzserek száma is növekszik, egyes szak-
emberek szerint a képernyők előtt töltött idő növekedésével egyenesen 
arányosan jelentkeznek ezek a pszichés problémák. Egy kanadai kuta-
tás szerint az okostelefonok és a tabletek hátráltatják a kisgyermekek 
beszédfejlődését. Torontói tudósok hathónapos és kétéves kor közötti 
kicsiket vontak be a kutatásba, és azt állapították meg, hogy napi félóra 
kütyüzés már hat a beszéd kialakulására, természetesen nem jó irány-
ba befolyásolva azt. A túl sok netezés során pl. a gyermek nem kapja 
meg a valós ingereket, valós kapcsolatokat a valós világból – vagyis a 
beszélgetést, az érintést, az érzéseket, képeket, hangokat, illatokat és 
más benyomásokat. Dr. Gary Small szerint „az emberi interakcióért és 
kommunikációért felelős idegpályák egyre jobban elgyengülnek, ahogy 
a »szemtől szemben« kapcsolatokhoz szükséges készségek elsorvadnak”. 
A tabletek a több művelet egyszerre történő feldolgozásának képessé-
gét stimulálják, vagyis azt, amire a fejlődő agynak pont nincs szüksé-
ge. Azt sem felejthetjük el, hogy ugyanolyan hozzászokást, függőséget 
képes kialakítani az okos eszköz használata, mint bármelyik más füg-
gőséget okozó szer, ezt is tudományos kutatások támasztják alá. „Egy 
angol tudományos közlemény azzal a meghökkentő címmel kezdődik: 
Okostelefont vettél a gyerekednek? Miért nem vettél hozzá mindjárt 
egy gramm kokaint is?” (Dr. Vekerdy Tamás)

Mi lehet a megoldás? Nehéz. Mindenképpen keresgélni kell. A szü-
lőknek jó, ha megegyeznek, megfelelő példát mutatnak, felelősséggel 
mederben tartják a kütyüzést. Tájékozódnak, mi érheti a gyermeket 
az online térben. Milyen veszélyek leselkednek rá? Mindez persze csa-
ládonként eltérő mértékű, kinek-kinek a saját mércéje szerinti. Talán 
érdemes a hasonlóan gondolkodó szülőkkel is szövetséget kötni.

Jó tudni és szem előtt tartani, hogy az agynak mindenképpen szük-
séges a rendszeres pihenést biztosítani, hogy regenerálódjon. Kell az 
is, amikor csak bambulás van, csak nézünk ki a fejünkből. Dr. Bagdy 
Emőke már évekkel ezelőtt javasolta, hogy kerüljön be a relaxáció a 
Nemzeti Alaptantervbe. Az sem mindegy, hogy a fennmaradó szabad-
időben mit csinál a „szemünk fénye”. Mert ha sportol, jó kortárs közös-
ségben van, a családon belül beszélgetnek, vannak közös programok, a 
gyermek alszik, pihen elegendőt, akkor talán nem kell borúlátóan meg-
ítélni a jövőt. Érdemes kutakodni a téma irányában. Szakemberek vé-
leményét elolvasni, könyvekből tájékozódni, YouTube-on előadásokat 
meghallgatni, hátha kapunk segítséget, ötleteket ahhoz, hogy tudjunk 
jól dönteni, és abban következetesek maradni. B. É. · Fotók: Katinka
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KINCSEK A DÉDMAMA BŐRÖNDJÉBŐL
„Lásd a csodát, és éld velem át,
Nézd milyen gyönyörű, olyan gyönyörű!” (Major Eszter)

Jászfényszarun a Bedekovich Népfőiskola meghívására a Nógrád 
megyei Terényből Fáyné Tornóczky Judit csipkekészítő megraga-
dó előadásával a hunnia csipke világába kalauzolta el a hallgató-
ságot a „Múzeum házhoz megy” program keretében. Két napon 
át öt gyermekcsoport és egy felnőtt csoport került az előadás bű-
völetébe.

A népfőiskola 2020-ban egy 
új, az Értékőrzők Műhelye te-
matikus programokkal várja 
az érdeklődőket. Ennek a gon-
dolatnak, tetteknek messzire, 
egészen a kezdetekig nyúlnak 
a gyökerei. A társaság életében 
már az első évektől jelen van-
nak az ünnepkörökhöz kötődő 
kézműves foglalkozások, játszó-
házak, a népi kismesterségekkel 
való megismerkedés, az alkotó-

műhelyek vagy a hagyományőrző Erzsébet-napi programcsomagjai és 
adventi programok.

Ha azt hiszed, hogy a csipkéhez elég vagy te, egy horgolótű meg egy 
vékony cérna, akkor erősen tévedsz! A csipke ennél lényegesen több; 
művészet, hagyomány, remekmű! – tudták meg a fiatalok, amikor 
gondolatban elkalandoztak a csipkekészítés őskorába. Persze közben 
megismerkedtek a rafinált tűkkel – nohát, hogy mennyi féle, fajta van 
–, a fonalak eredetével s egy kis földrajz, történelem, gazdasági ismeret 
is előkerült, amikor közösen kitalálták, hol is volt Németalföld, Itália, 
mikor is volt a reneszánsz kora. S persze a kisebbek szinte már nem 
is ismerték a növényi eredetű rostokat, most könnyen megtanulták, 
hogy hol terem a gyapot, s mit is eszik a selyemlepke hernyója, s hogy 
milyen „kabátot ölt” magára, azt már közösen találták ki. S mekkora 
selyemszálat gombolyítanak le a gubóról, azt már csak tippelni lehe-
tett: 2-6 méter talán. Bizony ennél kicsivel hosszabb átlagosan 2000 
méter selyemszálat nyernek a gubóról. S külön tudomány, hogy a csip-
két fonják, varrják, szövik, kötik, hurkolják, horgolják vagy egyenesen 
„verik” – mindezekre láttak példákat a gyerekek.

Egykoron – szó szerint – aranyárban mérték a csipkét a főúri házak-
nál. Minél több volt viselőjén e kézimunka, annál gazdagabb emberrel 
álltak szemben.

A csipkekészítést a 15. század 
környékéről eredeztetik, ami az 
igazi, művészi alkotásnak te-
kinthető vert és varrott csipkék 
esetében nagyjából igaznak is te-
kinthető, de nem volt előzmény 
nélküli. Bizonyítható tény, hogy 
az óegyiptomi sírokban is ta-
láltak áttört, díszes – csipkére 
emlékeztető – szöveteket. Lon-
donban, a Viktória és Albert 
Múzeumban látható a „múmia 
csipke”, melyre egy több száz 
évvel Krisztus születése előtt el-
temetett halott sírjában leltek.

A reneszánszot követően különösen a barokk korban volt a csipke a 
ruhák fontos kiegészítője, a 17. században még csizmákat és cipőket is 
díszítettek vele, de készítettek belőle főkötőt, gallért, kézelőt, kötényt, 
kendőt, legyezőt, sőt egész ruhát is. A krónikások említik II. Nagy 
Katalin orosz cárnőt (1729-1796), akinek udvarában egy-egy csipke-
legyező elkészítésén 8-10 évig is munkálkodtak.

Hunnia csipke
Magyarországon a csipkeverést a Hunnia csipkeüzem fejlesztette 

művészi iparrá – tudták meg a felnőttek a vetített képes előadáson. 
A hunnia csipke, a magyar vert csipke az, amelyik leginkább felhasz-

nálja elemeinél a népi hímzések motívumait, s ezért mintáiban a 
legmagyarosabb. „A férjem dédnagymamája, Fáy Aladárné Edvi Illés 
Gizella dolgozta ki bő száz esztendővel ezelőtt a hunnia csipke techni-
káját, alakította ki sajátos motívumkincseit, amelyek sokban eltérnek 
a közvélemény előtt talán jobban ismert halasi csipke formavilágától. 
Tanítványai mellett a családtagjainak is továbbadta a tervezés és a ké-
szítés technikáját. Unokahúga, Edvi Illés Ilona festőművész szintén 
gyönyörű darabokat, mutatós csipkegallérokat, margarétás, kaka-
sos, gránátalmás terítőket készített. Unokája, Fáy Ildikó (ma Óno-
di Szabó Sándorné) már kislánykorában megtanulta, műveli, tanítja 
a csipkeverést, gondozza a családi hagyatékot. De kiváló tanítványa 
volt Möller Istvánné is, aki 1936-ban Kőröstarcsán a falu asszonyai 
számára csipkeverőtelepet létesített, ebben a műhelyben készítették 
el 1938-ban az Eucharisztikus Kongresszusra Horthy Istvánné részé-
re egy magyar ruha kötényét és fátylát” – mesélte Fáyné Tornóczky 
Judit, aki a férje édesanyjától tanulta meg a hunnia csipke készítésé-
nek titkait. Judit olyannyira megtanulta és őrzi ezt a kismesterséget, 
hogy köré egy komplett családi vállalkozást építettek. Családjával lét-
rehozták a Hunnia Csipkemúzeumot, hogy méltó módon állítsanak 
emléket a család híressége életmű-
vének. A mesélés közben elővette 
mestersége szerszámait, eszközeit, 
a fűrészporral telitömött csipkeverő 
párnát, amelyen fürtösen csüngtek 
a ’verőkék’, s halk, ütemes, finom 
kopogás közepette megszületett egy 
új minta. Nem is igazán a külön-
leges kézügyesség a fontos, sokkal 
többet számít a türelem, a kitartás, 
az összpontosítás, a kiváló szem és 
a logikus gondolkodás, ami nélkül 
aligha csodálhatnánk meg a termé-
keket – avatott be további részletek-
be előadónk.

A lenyűgöző csipkevilágban nyaranta egyhetes tábort szerveznek, 
ahová a gyermekeken kívül a felnőtteket is szívesen várják, ahol a mes-
terség részletei mellett a nógrádi cserháti tájegység ékességeivel, táji, 
népi gasztronómiáival is megismerkedhetnek. S hogy biztosítson a he-
lyi termék különös varázsáról, saját készítésű lekvárokkal, szörpökkel 
kínálta a hallgatóságot.

A programok lebonyolítására 2020. január 14-én és január 15-én 
került sor a IV. Béla Katolikus Általános Iskolában a felső tagozatos 
diákok körében, illetve a felnőtteknek a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Régi kép a fényszarui focicsapatról, mely kb. 1930-ban készült. 
Menczel László juttatta el szerkesztőségünkbe, akinek édesapja, 
Menczel György látható a kép középső sorában (balra).

Köszönjük.

Régi kép
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Hét évtizede alakult meg a településen
az első mezőgazdasági termelőszövetkezet (1966–1974) – 2. rész

A mezőgazdasági tsz történeti sorozatom második részét a Lehelkürt 
Mg. Tsz-nek szentelem. A 70 év első másfél évtizedében sok nevet 
választottak vagy adtak a szövetkezeteknek. A nevek között személy-
nevek, de a gazdálkodásra, a fejlődésre jellemző nevek is szerepeltek. 
Így: Lenin (1950), Béke (1951), Petőfi (1952), Április 4. (1955), 
Aranykalász (1957), Új Remény (1957) Lehelkürt (1957), Kossuth 
(1959), Zöldmező (1959), Haladás (1959), Szabadság (1961). A záró-
jelben szereplő évszám a névválasztás évét mutatja. Más településeken 
is többségében hasonló nevek szerepeltek.

Talán nem véletlen, hogy a Jászságban máshol Lehelkürt néven szö-
vetkezet nem alakult. A köztudatban élt olyan monda, amely Szűcs 
Mihály (1823-1903) 1892. évben nyomtatásban megjelent Életleírá-
sában is szerepel „…Mivel pedig a Lehel Kürtje itt találtatott meg, ha 
az igazság divatban volna, a kürtnek nálunk volna a méltó helye, de 
mivel a Jászberényiekkel jó testvéries viszonyban élünk s annak kitűnő, 
jól felszervezett rendőrsége által ott biztonságban van, átengedjük nekik.” 
A könyvet a FÉBE a Honfoglalás 1100. éves évfordulójára hasonmás 
– kutatásokkal kiegészítve – díszkiadásban megjelentette. Szívünkhöz 
tehát legközelebb a névválasztásban a Lehelkürt állt.

A szövetkezet működését alakulásától hullámvölgyek jellemezték. Az 
alakulást követő évek nehézségeiben a hibákat az elnök személyében 
keresték, így gyakori volt a vezetők cseréje, kezdetben helyi, majd ide-
hozott személyek vezették a szövetkezetet.

Kiss Jenő a hatvanas évek elején került a szövetkezet élére, őt köve-
tően a kiegyensúlyozott, békés fejlődés korszakát hozta Koczka Pál 
helyi születésű, gazdálkodásban felnőtt és jártas tag megválasztása, a 
szintén helyi születésű Jáger Sándor korábbi elnökhelyettes is újból 
bizalmat kapott. A munkafegyelmet megkövetelő, takarékos és a jö-
vedelmező gazdálkodásra odafigyelő új elnökkel már az első évben 
pozitív mérleggel zárt a szövetkezet, amely a munkaegység növekvő 
értékében is megmutatkozott.

A következő évek felidézésében segítségemre voltak Kolozs Sándor és 
Liziczai József volt szövetkezeti tagok.

Kolozs Sándor (1939-) nyugalmazott asztalos. A helyi KTSZ-ben 
tanulta ki a szakmát, majd a jászberényi TÖVÁL-nál dolgozott. Az 
építőipari munkát végző vállalkozást azzal a céllal hozták létre, hogy a 
Jászságban működő téeszek épületberuházásait kivitelezzék. 1965-ben 
a Lehelkürt Tsz II. telepén a sertéshizlalda építését, majd a téesziroda 
(a mai Teaház) átalakítását, felújítását végezték. Koczka Pál elnök ke-
reste meg, hogy szívesen vennék, ha a jövőben a szövetkezetben dol-
gozna.

A tsz-irodában 1966 januárjában írta meg a felvételi kérelmét a szö-
vetkezetbe. A Lehel I. telepen volt a műhely, karbantartási munkála-
tokat végzett.

A tsz főagronómusa Bajtai Sándor, a főkönyvelői feladatokat Erdős 
Lajos, majd a Béke tsz volt főkönyvelője, az alattyáni Menyhárt József 
látta el. A főkönyvelő-helyettesi munkát Bajnóczi Andrásné Rimóczi 
Ilona végezte. Az irodán dolgoztak: Ágoston Emánuel (pénztáros), 
Bukó Sándorné, Czeculics Margit, Fülöp Lászlóné, Kovács Magdol-

na, Kovács Sarolta, Kiss Piroska, Pető Andorné. A növénytermesztés 
fő növényei a búza, kukorica, tritikálé (búza és a rozs keresztezése, 
takarmánynövény), cukorrépa. Az állattenyésztés három helyen tör-
tént. A Lehel I-es telepen a tehenészet és növendék szarvasmarhatar-
tás, a lóistálló, a Lehel II-es telepen (a Tamus-tanyán) a hízómarha és 
sertéstenyésztés és hizlalás, a Szék-halom legelőn juhtartás folyt. Az 
állattenyésztéshez fiatal helyi szakemberek kerültek Harmath Antal és 
Czeglédi László személyében.

A szövetkezet az asszony tsz-től örökölte meg a savanyító részleget, 
melyet folyamatosan bővítettek a Lehel I. telepen. Saját termesztésű 
zöldségek, paprika, káposzta és vásárolt uborka savanyításával foglal-
koztak. Budai József, majd Johancsik Miklós volt a savanyító üzem 
vezetője. A savanyút a honvédségnek és a miskolci piacra szállították, 
később szovjet exportra is került.

Liziczai József (1944-) Endrődön született és töltötte gyermek ko-
rát. A kertészeti technikumot Gyulán 1962-ben végezte el. Tanulmá-
nyait a budapesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán folytatta, és 1967. 
februárban szerzett egyetemi szintű diplomát. Az intézmény a vég-
zősök elhelyezkedését segítve a munkáltatók állásajánlatait a hirdető-
táblára kifüggesztette. Az ajánlatok között szerepelt a Lehelkürt Tsz 
felhívása kertészeti szakember foglalkoztatására. Ugyan korában nem 
hallott a településről, de elsőnek ezt a lehetőséget akarta megismerni. 
Leutazott Jászberénybe, ahol a Lehel Hotelban szállt meg, és felkereste 
a Járási Hivatal Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztályát, ahol már 
dr. Bene László osztályvezető és Koczka Pál tsz-elnök várta. Ismertet-
ték az elvárásaikat és az anyagi járandóságot. Akkor a kezdő szakembe-
rek fizetése két részből tevődött össze, az állam egy-két évig biztosított 
gyakornoki támogatást és a foglalkoztató tsz által biztosított fizetésből. 
A tsz-tagként foglalkoztatottak még kaptak 1 kh. (5755 m2) háztáji 
földet, annak is volt jövedelme.

A munkát 1967. február 15-én kezdte el a szövetkezetben. Albérlet-
ben kezdett, Jászfényszarun találta meg élete párját Tiszárovics Klára 
személyében, két fiuk született, 53 éve él a településen. Szolgálati jár-
műként egy Toldi típusú piros színű kerékpárt kapott. A kertészetben 
szabadföldi paprikát, paradicsomot, sárga- és görögdinnyét, fejes ká-
posztát és zöldborsót termesztettek. A fólia alatti paprikatermesztés 
beindítását is ekkor kezdték el, mivel a másik helyi szövetkezetben 
már ez korábban elkezdő-
dött. A fóliakertészet helyét 
a Lehel I. telepre bevezető út 
két oldalára tervezték, és itt 
is valósult meg. A zöldborsó-
termesztést, mivel az egyszeri 
idénymunkát jelentett, több-
ségében roma napszámosok 

Paprikatáblák között

Munkaközi szünetben. Balról jobbra: Kóródi Gábor, Nagy András,
Rózsa Lászlóné, Liziczai József, Wágner Balázsné, Cserháti Vencelné
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alkalmazásával oldották 
meg. Az alkalmi dolgozók 
a leszedett borsó mennyi-
sége (súlya) után kapták a 
díjazást napi kifizetéssel. 
A paprika-, paradicsom-, 
káposztatermesztést a tsz-
tagok kertészeti csapatai 
végezték. A görögdinnye 
és sárgadinnye nagybani 
termesztését akkor még 
kevés fényszarui ismerte. 
A nagy hagyományokkal 
rendelkező, a település 

földterületével határos Csány községből érkező családok szerződtek 
egy-egy évre a szövetkezethez. A kertészeti brigádvezető Kóródi Gá-
bor volt. Közben másik felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, 
Deli Károly is jött a tsz-hez. A szövetkezetnek ekkor két Csepel típusú 
tehergépkocsija volt. Főleg a kertészeti áruk szállítását végezték a bu-
dapesti nagybani piacra, konzervgyárba vagy helyi felvásárló telepére. 
A vasútállomásnál lévő MÉK (zöldség és gyümölcsfelvásárló vállat) 
telepére lovas kocsikkal is szállítottak. Innen a fényszarui kertészeti 
termékeket teherautóval, vasúti kocsival belföldre és külföldre is vit-
ték. A dinnye budapesti piacra és a helyi MÉK-hez került, de jutott a 
fényszaruiaknak is, Bodony Béla Ady Endre úti lakásán árulták a helyi 
vásárlóknak. Később a fényszarui és a csepeli piacon létesített elárusí-
tóbódéban is forgalmazták a zöldségféléket.

Liziczai Józsefet 1967 ősszén beiskolázták egy kertészeti jellegű egy-
hónapos továbbképzésre, Fertődre, amely az ottani kastély épületében 
került megtartásra. A település igen közel volt az osztrák határhoz, 
külön belépési engedélyt kapott a Járási Hivataltól. A dolog érdekes-
sége az volt, hogy mire haza jött Koczka Pál tsz-elnököt leváltották. A 
szigorú fegyelmet, és a közös tulajdon védelmét szem előtt tartó, gaz-
daságot sikeresen vezető elnököt nem mindenki kedvelte, a tagság ket-
tészakad Koczka pártiakra és ellenzőkre. Az utóbbiak voltak többen, 
így átmenetileg a szövetkezetet Jáger Sándor elnökhelyettes vezette.

Az elnököt választó közgyűlésen Fózer László helyi születésű szövet-
kezeti tag kapott bizalmat, több mint hat évig vezette a szövetkezetet. 
Az elnökhelyettes személye változatlan maradt. Közben a tsz gépesíté-
se is sokat fejlődött. Liziczai József a kerékpár után Csepel 125 majd 
Pannónia motorkerékpárt kapott szolgálati járműnek. Egy használt 
Varszava személygépkocsit is vásároltak, amely közreműködött a felső 
vezetés közlekedésének segítésében, Szegedi István vezette. Ez idő alatt 
erdőtelepítés is elkezdődött, illetve a hetvenes évek elején a sertéste-
nyésztést, a hizlalást felszámolták. Bővítették a fólia alatti termesztést, 
a juhtenyésztést és a savanyító üzem kapacitását. Új beruházások szü-
lettek, a Lehel I. telepen gépműhelyt építettek, melynek vezetői Bali 
Imre, Dávid Miklós, a végén Hulyák Róbert volt.

A szövetkezet gazdálkodását a bevételek és kiadások egyensúlyveszté-
se nagyban befolyásolta. Az időjárási tényezők is befolyásolták a szán-
tóföldi növénytermesztést, melyet öntözni nem tudtak. Az emberi 
tényezők is kihatottak a gazdálkodás eredményességére. Így a hetvenes 
évektől változó eredményességű zárszámadás született, a tagok jöve-
delme is stagnált. Az 1973-as évet már jelentősebb mérleghiánnyal 
zárták, melyet már a felsőbb szervezek sem nézték jó szemmel. 1974 
tavaszán Fózer László lemondott, ekkor már a felsőbb párt- és állami 
szervek elhatározták, tovább koncentrálják a szövetkezeteket, vagyis 
Jászfényszarun egy szövetkezet fog a továbbiakban működni.

Az egyesülés folyamatát elő kellett készíteni, így a Béke Mg. Tsz. 
elnökét, Csikós Ferencet bízták meg átmenetileg 1974. év hátralévő 
részében a Lehelkürt Tsz. vezetésével. Csikós Ferenc megbízatása arra 
szólt, hogy minden intézkedéssel elősegítse a szövetkezet 1974-es mér-
legének nullszaldóssá tételét, vagyis ne legyen mérleghiányos a szövet-
kezet. A cél megvalósításához a kiadásokat csökkenteni, a bevételeket 
növelni kellett. Így már 1974-ben év végére felszámolták a juhágazatot 
és a savanyító üzemet. A tsz tagsága megválasztotta az egyesülést előké-
szítő bizottság tagjának Koczka Pált, Kolozs Sándort és Palócz Józsefet.

A Lehelkürt Mg. Tsz. története 1974. december 31-gyel befejező-
dött.

Tóth Tibor

Bethlen Gábor út
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott térképén: C2–C3–D3 között)
A Bethlen Gábor út Jászfényszaru város egyik legrégebbi közterülete. 

1854-ben Külső sornak írták, de feltehetően már jóval korábban is így 
nevezték, hiszen az 1700-as évek végéig valójában ez volt a település 
utolsó utcája. Az utcának több népi neve is fennmaradt. Hívták Nagy 
sornak az utca szélessége miatt. Boldogi útnak, hiszen régen erre veze-
tett az út Boldog községre. 1941-ben az utca elején épült fel az állandó 
mozi, ezért a helyi lakosság Mozi sornak is nevezi. Ugyanakkor ennek 
az útnak a hivatalos elnevezése is rengeteget változott a 20. század so-
rán. Feltehetően az 1920-as években lett elnevezve Bethlen Gábor-
ról. 1947-ben átnevezték Garami Ernőre. Garami Ernő (1876–1935) 
szociáldemokrata politikusról a Károlyi-kormány kereskedelemügyi 
miniszteréről nevezték el. 1963-ban viszont újra átnevezték az utat a 
Vörös Csillagról. A vörös ötágú csillag volt a kommunizmus egyik leg-
fontosabb szimbóluma, ami szinte mindenhol feltűnt. 1991-ben fel-
merült, hogy a régi népi elnevezés nyomán a Boldogi út nevet kapja. 
1992-ben visszakapta régi szép nevét, és így lett újra Bethlen Gábor út 
az elnevezés. Bethlen Gábor (1580–1629) a magyar történelem egyik 
kiemelkedő alakja. Mivel Marosillyén, az Erdélyi Fejedelemség terü-
letén született nemesi származású személy volt, ezért apródként Bá-
thory Zsigmond fejedelem udvarába került. Bethlen több hadjáratban 
és diplomáciai úton részt vett. Hosszú és kalandos pályafutása során 
1613-ban Erdély fejedelmévé választották meg. Uralkodását Erdély 
aranykoraként szokták emlegetni, hiszen intézkedéseivel fellendítette 
az ország iparát és kereskedelmét, tovább növelte az arany és ezüst 
kitermelését, valamint támogatta a kultúrát. Gyulafehérváron fejedel-
mi udvarát reneszánsz stílusban fejlesztette tovább, ahová több tudóst 
is meghívott. Nem véletlenül került rá a 2000 forintos bankjegyre, 
melynek előoldalán a fejedelem arcképén túl a gyulafehérvári vár alap-
rajza is látszódik, a hátoldalon pedig Bethlen Gábor tallérja tűnik fel, 
és Madarász Viktor festménye nyomán megjelenik a kiváló fejedelem 
a tudósai között is. A bölcs fejedelem uralkodásáról több szépirodalmi 
mű is született. Ismert adat, hogy a 30 éves háború (1618–1648) ele-
jén Bethlen Gábor Jászfényszaru területén is keresztülhaladt.

Bocskai István tér
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott 
térképén megtalálható: E3)
A tér létrejötte az 1965-ös ház-

helyosztáshoz kapcsolódik. Ekkor 
Kun Béláról nevezték el a teret. 
Kun Béla (1886–1938) kommu-
nista politikus volt az 1919-es Ta-
nácsköztársaság hírhedt vezetője. 
Rendszere bukása után később a 
Szovjetunióban töltött be tisztsé-
geket, de végzete utolérte, hiszen 
Sztálin 1938-as tisztogatása során 
kivégezték. 1992-ben Bocskai Ist-
vánról nevezték el a teret. Bocskai 
István (1557–1606) Bihar megyei nemesi család sarja volt. Ifjú korá-
ban Bécsben volt apród, majd pedig 1576-ban végleg Erdélyben tele-
pedett le, és jelentős politikai szerepet játszott a fejedelemség életében. 
Bocskai István nevéhez fűződik a hajdúk (korabeli vándorló magyar 
katonáskodó pásztor csapatok) letelepítése a mai Hajdúság területére, 
melynek során ők is hasonló kiváltságokat kaptak, mint a kunok és a 
jászok. Bocskai nevéhez fűződik az 1604-től 1606-ig tartó sikeres sza-
badságharc is, melynek eredményeként sikerült hosszú időre biztosíta-
ni a magyar rendi jogokat a vallásszabadsággal együtt. A szabadságharc 
folyományaként 1605-ben Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fe-
jedelmévé választották meg, de uralkodása 1606-os halála miatt igen 
rövid volt. Ismert egy modern helyi elnevezése is a térnek, hiszen a 
közterületet sokan az itt álló hidroglóbusz miatt csak Víztoronynak 
emlegetik (Példa: -Hová menjek? -Gyere a víztoronyhoz!)

Dr. Farkas Kristóf Vince
Kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bocskai_Istv%C3%A1n#/

media/F%C3%A1jl:4k_ref_portre_bocskai.jpg

Utcaneveink nyomában (9. rész)

 Palántanevelő a Lehel I. telepen
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SZOLNOKRA ÉRKEZETT A BEDEKOVICH-KIÁLLÍTÁS

2020. január 22-én, a magyar kultúra napján a szolnoki 
TISZApART Moziban is megnyílt a „Delineata per Laurentium 
Bedekovich – Válogatás id. Bedekovich Lőrinc kéziratos térképei-
ből” című vándorkiállítás.

A rendezvényen Kovács Béláné Pető Magdolna, a jászfényszarui 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke mondott köszöntőt, 
melyen a társaság és a főmérnök kapcsolatáról, és a népfőiskola ne-
gyedévszázados tevékenységéről, kiadványairól beszélt. Ezt követően 
Horváth Gergő, a szolnoki levéltár igazgatóhelyettese idézte fel a föld-
mérő korszakát, megemlékezve a főmérnök munkásságáról, munkái-
nak jelentőségéről és a Jászkunság valamint megye hely- és kultúrtör-
ténetében viselt szerepéről.

A vándorkiállítás apropóját a Jászkun Kerület főmérnökének 
2019. évi kettős jubileuma adta: 1779-ben, tehát 240 évvel ezelőtt 
választották meg hivatalába, és 1819-ben, tehát 200 éve, hogy on-
nan nyugdíjba vonult. Ebből a négy évtizedből – jelenlegi ismereteink 
szerint – összesen közel 100 mérnöki munkája – kéziratos térképek, 
vízrajzi munkák, határtérképek, pusztatérképek, településrendezési 
tervek és mások – maradt fenn, legtöbbjét pedig eredeti formájában 
a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 
őrzi. A második helyszínen megnyílt vándorkiállítás 13 darab nagy 
méretű színes molinóból áll, melyen a főmérnök mintegy 26 darab 
munkája kapott helyet, téma szerinti bontásban 5 csoportba osztva 
(megyetérképek, puszták, vízügyi munkák, települések, határtérké-
pek). A molinókon bemutatott térképek mindegyike eredeti formájá-
ban a szolnoki levéltárban tekinthető meg.

Id. Bedekovich Lőrinc szakmai jelentőségét több szempontból 
is érdemes megvizsgálni. Egyrészt ő volt az első és lényegében utolsó 
főmérnöke a Jászkun Kerületnek, hiszen nyugdíjba vonulása után rö-
viddel a három kerület már önálló mérnököt alkalmazott. Ez egyben 
jelzi azt is, hogy milyen nagy mennyiségű munkával kellett már ek-
kor a főmérnöknek megbirkóznia, és a Kerületek a továbbiakban már 
hasznosabbnak láttak több szakembert foglalkoztatni. Másrészt id. 
Bedekovich Lőrinc volt az első szakképzett főmérnöke a Kerületek-
nek, és ő volt az első szakember, aki a Jászkunság vízügyi problé-
máival kiemelten foglalkozott, utóbbi szempontból pedig a Jászkun-
ság vízügytörténetének egyik megkerülhetetlen szakemberévé vált. A 
négy évtizedes szakmai pályája önmagában, még mai mércével mérve 
is elismerésre méltó. Ezt azonban csak tovább növeli, hogy időben 
is egyre növekvő feladatait nem egységes területen fekvő megyében 
látta el. A Jászságból, Nagykunságból és Kiskunságból álló Jászkun 
Kerület ugyanis egymástól helyenként igen nagy távolságokra fek-
vő egységekből állt, legtávolabbi pontjai (Jászfényszarutól Kiskun-
dorozsmáig, illetve Kiskunhalastól Karcagig) egymástól több száz ki-
lométerre voltak. Ez azt is jelentette, hogy a főmérnöknek igen sokat, 
sokszor más megyéken keresztül kellett utaznia, és ezek az utazások a 
18-19. század fordulójának közlekedési viszonyai, illetve közlekedési 
lehetőségei közepette is legalább kalandosnak, bizonyos helyzetekben 
életveszélyesnek számítottak.

Fennmaradt kéziratos térképeit több szempontból tekinthet-
jük jelentősnek. Egyrészt kéziratos térképek lévén, a 18-19. század 
technikai eszközeivel készültek, ám ezen mércével mérve is igen jól 
használható, pontos munkáknak számítanak. Másrészt ezen térképek 

szakmai jelentőségét azok információtartalma is jelentősen megnöve-
li, hiszen ezek a munkák feltárják előttünk a Jászkunság és települése-
inek két-két és fél évszázaddal ezelőtti világát. Számtalan olyan föld-
rajzi térséget, utakat, folyókat, csatornákat, már nem álló épületeket, 
épületromokat fedezhetünk fel rajtuk, melyekről legfeljebb a korabeli 
közigazgatási iratok oldalain olvashatunk. Ebből a szempontból ezek 
a munkák a történészeknek, helytörténészeknek vagy éppen egy-egy 
település vagy térség múltja után érdeklődőknek is rengeteg informá-
cióval szolgálnak.

A térképek szakmai, helytörténeti jelentőségén túlmenően külön-
legesek még az esztétikájuk, megjelenésük okán is. Id. Bedekovich 
Lőrinc munkásságán ugyanis erőteljesen érződik a későbarokk stílus-
irányzat hatása, és a főmérnök is előszeretettel látta el térképeit kü-
lönféle figurális vagy tárgyi ábrázolásokkal: láthatunk rajtuk ókori 
emberalakokat, puttókat, angyalokat, a térkép témájához, tárgyához 
kapcsolódó tárgyi ábrázolásokat. Emellett a főmérnök a térkép hasz-
nálatához szükséges alapelemeket (térkép tájolása, léptéke, méretará-
nya, a térkép címe stb.) is számos alkalommal illesztette be a térkép 
díszítésébe, esztétikájába. Kéziratos térképeinek egynémelyike így ki-
sebb műalkotásnak is tekinthető.

Bár a vándorkiállítás a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőisko-
lai Társaság és a MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára ösz-
szefogásaként született meg, létrejöttét támogatta még Jászfényszaru 
Város Önkormányzata és a Jászok Egyesülete is, mely támogatásért 
a szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki. A vándorkiállítás Szol-
nokon, a TISZApART Mozi kávézójában 2020. február 21-ig volt 
megtekinthető.

Nagy megtiszteltetés számunkra – Jászfényszaru Önkormányzata és 
a Népfőiskolánk számára is – hogy a tárlat bemutatására a magyar 
kultúra napja alkalmából került sor. Külön köszönjük a lehetőséget, a 
kiállítás fogadását a TISZApART Mozi Kft. ügyvezetőjének, Demeter 
István úrnak. A vándorkiállítás megnyitóján többek között részt vett 
Fülöp Tamás rektor úr, aki meghívta a tárlatot Kecskemétre a Neu-
mann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karára.

Közreadta: Kovács Béláné Pető Magdolna · Fotó: Csók Zsuzsanna

A műhelymunkák megalapozói
Bordásné Kovács Katalin a drámapedagógiai műhely vezetője, a Szü-

lők Akadémiája gondos tervezője, s több mint 10 éven át Basa Évával 
együtt a drámatáborok megálmodója, kivitelezője;

Lajkóné Tanczikó Tünde kezdetektől a kézműves foglalkozások, prog-
ramok tervezője, kivitelezője;

Samuné Tusor Mária a Duflex Fotográfiai stúdió alelnöke, 10 éven át 
a népfőiskolai fotóműhely vezetőjeként lencsevégre csábította a fotó-
művészet szerelmeseit.

Önkéntes, rendszeres munkát végző tagjaink
Kovács Béla a népfőiskola projektmenedzsere, 15 éven át több pro-

jekt megfontolt vezetője, erőssége az idő és pénzügyi ütemterv betar-
tása, operatív munkatárs, ahol biztos kézben tudhatóak a projektek. 
Sándorné Pálfalvy Beáta a külkapcsolatok felelőseként számtalan színes 
programba vonta be a népfőiskolát. Ácsné Csontos Mária és Lovászné 
Török Magdolna az óvoda és az iskola vezetőiként segítőkész együtt-
működő partnerek a programokban. Bognár Zita segítőkész pénzügyi 
tanácsadó és munkatárs. Berényi Ferenc, Szabó László önkormányzati 
képviselők a programok rendszeres résztvevői, s személyükben a civil 
ügyekben is „értő fülekre” találunk. Bobályné Bányai Mária kezde-
tektől a virágkötő és kézműves programok lelkes szervezője, megva-
lósítója, a hagyományos programok rendszeres segítője. Dobos László 
a Jászok Egyesület ügyvivőjeként már a megalakulástól rendszeresen 
figyelemmel kísérte, elismerte, támogatta a népfőiskola munkáját. 
Ézsiás Vencel hagyományőrző huszárkapitány, a jászfényszarui Szűcs 
Mihály Huszárbandérium parancsnokaként rendszeresen segíti nép-
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főiskolai programok megvalósítását. Fózer Tiborné és Kissné Szalai 
Csilla, Kaszainé Ocskó Györgyi mellett az egészségprogramok legfőbb 
segítői. Győriné Czeglédi Márta polgármester – az önkormányzat tá-
mogatásával gazdag szakmai program megvalósítását tette lehetővé. 
Hangosiné Réz Mária a népfőiskolai vásárok rendszeres értékesítője – a 
népfőiskolai kiadványok jó gazdájaként – s a banki ügyek jó kapcso-
lata, korrekt segítője. Kónyáné Kolozs Katalin és Pásztor Zsuzsanna a 
számviteli munkákban jeleskednek. Kovács Béla Gábor a kezdetektől 
az ügyvitel támasza, s az idegen nyelvi bemutatkozó anyagok készítője. 
Kovács Tímea a drámapedagógiai műhely aktív képzője. Nagyné Kiss 
Mária ötleteivel, szakmai ismereteivel, kapcsolataival majd negyedév-
századon át gyarapította a népfőiskolát. Pető István a honlap készítője, 
fenntartója, a digitális ügyvitel és informatikai oktatás szakembere, a 
fotóműhely ügyvivője. Petőné Kapalyag Éva a népfőiskola nagy ren-
dezvényeinek, nemzetközi (SZIE, LEADER, APURE) és partneri 
programok mindig jász viseletben megjelenő háziasszonya. Ördögné 
Czeglédi Mária helyi ízekkel, portékákkal színesíti a kézműves vásáro-
kat, a testvérvárosi (Kiskunfélegyháza) kapcsolatokban, vállalkozó női 
projektekben kiváló partner. Polatschekné Rimóczi Melinda az infor-
matikai oktatás rendszeres képzője, a népfőiskolai táborok íjász prog-
ramjainak gazdája, lebonyolítója. Soltész Anikó a SEED vezetőjeként is 
kiváló partner, szakmai tanácsadó a vállalkozás és vidékfejlesztő prog-
ramokban. Tamus Angéla már a kezdetektől fotózással majd vállalkozó 
női programok támogatásával, azokban való részvétellel jeleskedik. 
Tóthné Klippán Hedvig a drámatáborok aktív kivitelezője, vezetője.

Pártolóként munkájukkal is támogatják a népfőiskolát
Bali István az APURE (Európai Vidékfejlesztő Egyetem) alelnöke, 

Agraria APURE Egyesület elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzati Hivatal nyugalmazott külügyi szakreferense több kö-
zös vidékfejlesztési projektben együttműködő partner. Czeglédi Gabri-
ella a kezdetektől segítette az ügyvitelt, majd a szenior programokban 
aktív önkéntes (kosárfonás, varrókuckó, baba-mama klub). Dávid Il-
dikó mindig segítőkész a technikai ügyvitelben. Fazekas Műhely (Jász-
berény) és a Kürcsi Kürtős Kalács (Csömör) családi vállalkozások több 
mint 20 éve rendszeres résztvevői a kézműves vásároknak, foglalko-
zásoknak. Fleisz János a BINCISZ szervezet elnökeként a nagyváradi 
kapcsolatok lelkiismeretes vezetője. Győri János Bertalan, Zsámboki 
Sándor önkormányzati képviselők a programok rendszeres résztvevői, 
és civil ügyekben is segítő tanácsadók. Hundt Csilla a pusztamonos-
tori iskola igazgatójaként segítőkész együttműködő partner a progra-
mokban.  Mitter Ferencné a Korhatártalan Akadémia programjaiban a 
családias körülményeinek kialakításában segítkezett. Pető Ferenc, Pető 
Ferencné Katika és Folyóné Rimóczi Márta a táboroztatás megvalósítá-
sában mindig segítőkész partnerek. Pető Lászlóné 25 éven át minden 
Erzsébet-napon mézes és rostélyos kalács alkotásaival várta a látogató-
kat. A sütés rejtelmeibe – más foglalkozások keretében - a gyermek és 
felnőtt csoportokat is beavatta. Reichenbergerné Földvári Anita és Ézsi-
ásné Bognár Ildikó segítőkész együttműködő partnerek. Sugár István-
né a helyi újság főszerkesztőjeként a népfőiskola disszeminációjában 
mindig segítőkész együttműködő partner, s az első Erzsébet-napi 
kézműves kiállítások, adventi hangversenyek megvalósításában helyet 
adó, közreműködő partner. Turóczyné Vesztegh Rozália az MNT Etikai 
Bizottságának elnöke trénerként, moderátorként és tanácsadóként is 
aktív résztvevője a népfőiskolának.

Elhunytak
Bali Szabolcs érdeklődéssel kísérte a programokat. Id. Harangozó 

Imre rendszeresen látogatta a programokat, a tevékenységekről elisme-
rően nyilatkozott. Kovács Lászlóné Manyika vállalkozóként bekapcso-
lódott a vállalkozó női projektekbe, bemutatta tevékenységét, segítette 
a projektek megvalósítását. Litkei Antal prépost a népfőiskola névvá-
lasztását is sugallotta, a meghívásoknak mindig eleget tett, az adventi 
hangversenyek befogadójaként is nagy tisztelettel és elismerően nyilat-
kozott a közösség tevékenységéről. Özv. Győri Antalné Marika néni lel-
kes és hűséges résztvevője volt szinte minden kiállításnak, előadásnak, 
hangversenynek. Varga Gertrud – Szeleczky Lajosné – Trudika néni, a 
szövés „nagyasszonya” a Kézműves Műhely munkáját segítette, ösztö-
nözte. Tamus Miklós és Víg János érdeklődéssel kísérte a programokat. 
Vízy Istvánné Julika néni a fenntartható környezet érdekében szakmai 
tanácsaival, közreműködésével segítette a népfőiskolát, amíg egészsége 
megengedte, örömmel vett részt a programokon, a tevékenységekről 
elismerően nyilatkozott. Emléküket a társaság nagy tisztelettel őrzi.

Gazdálkodás és pályázatok
A működést s az értékteremtő szakmai programok megvalósítását 

hazai és uniós pályázati forrásokból biztosítják. Jelentős önkéntes 
munka, tagdíj, kiadványok előfizetése, támogatása és értékesítési be-
vétele, SZJA 1%, s alkalmankénti támogatói adomány is hozzájárult 
a népfőiskolai tevékenységhez. A nyertes pályázatok függvényében az 
éves céltámogatás 0,18 – 12 M Ft között, 25 év átlagában 3,3 M Ft/
év volt. Hazai forrásokat nyert a Társaság a következő szervezetektől: 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítvány, Vidék Parlamentje, FVM, Nemzeti Kulturális Alap, OFA 
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyar Népfőiskolai Társaság, Nemzeti Civil Alap, Lakite-
lek Alapítvány, Jászok Egyesülete.

Jelentős projektek, amelyek európai uniós támogatással valósul-
tak meg

Együttműködő női vállalkozók hálózata a valóságban és virtuálisan 
2005–2006, HEFOP; Képzés szaktanácsadás vállalkozó vagy vállal-
kozni szándékozó nőknek Hódmezővásárhely, Jászfényszaru, Mezőkö-
vesd, Szeged és Székesfehérvár helyszíneken 120 fő bevonásával. 

Vállalkozó nők a vidékért három megye, három régió határán 2007–
2008, HEFOP; A Jászfényszaru és Szolnok helyszíneken zajló projekt 
során képzésekre, tanácsadásokra, szakmai tanulmányutakra, műhely-
munkákra került sor – 110 fő bevonásával, illetve kiadvány is készült.

APURE nyári egyetem – Grundtvig??? kapcsolatok, együttműködé-
sek  2009., 2010, TKA. Szakmai tanulmányutak és jó gyakorlatok 
megismertetése során nemzetközi téren is bemutatásra kerültek a vál-
lalkozó női programok.

Európa a polgárokért – Testvérvárosi találkozók 2010, 2011, TKA. 
Jászfényszaru Önkormányzatának partnere a népfőiskola (pályázatok 
írása, programok megszervezése).

Első lépések Jászfényszarun 
2011-2012, TÁMOP; Jászfény-
szaru Önkormányzatának kon-
zorciumi partnere a népfőiskola, 
a munkaerőpiaci reintegrációs 
programban 45 fő vett részt. 

Családok népfőiskolája 2013, 
ÉAOP; A városközpont ér-
tékmegőrző támogatása és a 
városrehabilitációs pályázatok 
soft elemeiként a Népfőiskola 
több mint húszféle programja, 
több mint száz alkalommal került 
megszervezésre, minden korosz-
tályt külön-külön megszólítva. 

(kerekítő, tematikus játszóház, kosárfonás, rajztanfolyam, varrókuckó, 
informatikai képzés, népzenei programok stb.). 

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán 
kívüli kulturális kapcsolatok 2013–2014, TÁMOP; keretében négy 
óvoda és négy iskola (Pusztamonostor, Jászágó, Boldog, Jászfényszaru) 
tanulói számára biztosítottak tanórán kívüli programokat – tehetség-
gondozás, szakkörök, tematikus napok, táborok, tanulmányi kirándu-
lások formájában. (folytatás a 24. oldalon)

Fotó: Samuné Tusor Mária

Fotó: Kovács Béláné Pető Magdolna



24 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/2

(folytatás a 23. oldalról)
A Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció 

Jászfényszarun és térségében 2018-2019, GINOP; a projekt Család- és 
négy programelemű Digit modulja IKT és szociális kulcskompetenci-
ákat fejleszt, több mint 120 program valósult meg. A program kereté-
ben a smart school okos eszközeinek és laptopok használatával két cso-
port részére valósult meg a Digitális írástudás (60-60 óra), két csoport 
részére az Első lépések a digitális világban (35-35 óra), hat csoport 
részére 45+ Szenior digitális alapképzés (30-30 óra) az idősödő korosz-
tály számára és 2 csoport részére IKER 2. szintű képzés (35-35 óra). 
A lebonyolított 12 képzésre összesen 156 fő jelentkezett, a tanfolyam 
elvégzéséről igazolást, tanúsítványt 144 fő kapott. Az év zárásakor a 
mindkét modulban aktívan teljesítők „Akadémiai Diplomát” kaptak. 
A programot az eddigi hagyományok innovatív továbbfejlesztésével, a 
Digitális Jólét Program keretében és Jászfényszaru Város Önkormány-
zata támogatásával valósították meg. A programokról tájékoztató a 
népfőiskola honlapján látható: www.bedekovich.hu  

A népfőiskola elismerései 
Jászfényszaru Város Önkormányzata: Jászfényszaruért emlékérem – 

10 éve város Jászfényszaru, 2003; 20 éves a Város – a város fejlődését 
segítő közreműködésért 2013; Elismerő oklevél a 25 éves tevékenysé-
gért 2018; Népfőiskolákért Magyar Népfőiskolai Társaság kitüntetése, 
emlékérem 2006; Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként, 
Jászok Egyesülete 2006; Díszoklevél a közösségépítő munka elismeré-
seként, Jászok Egyesülete 2011; Díszoklevél a közösségépítő munka 
elismeréseként, Jászok Egyesülete 2016; Jászok Egyesülete: Jászsági 
Civil Vándordíj 2011; Fényszaruiak Baráti Egyesülete, – mint alkal-
manként partner helyi civil szervezet – elismerő oklevél, érem 1997; 
FÉBE elismerő oklevél, érem 2008.

Kulturális örökség
A népfőiskola elkötelezett a Bedekovich szakmai hagyaték feltárása, 

bemutatása mellett. Szakmai anyagokat jelentetnek meg, konferen-
ciát rendeztek Bedekovich 240/200 – Négy évtized a Jászkun Kerü-
let mérnöki hivatalában címmel, kiállításokat szerveznek – Úton a 
Bedekovichok térképeivel a zsebünkben, Bedekovich Lőrinc kéziratos 
térképei, „Delineata per Laurentium Bedekovich” – rajzolta Bedekovich 
Lőrinc címekkel. A tematikus vándorkiállítási anyagok bemutatásá-
ra széles körben lehetőséget adnak. A geodéta munkásságának folya-
matos kutatása, feltárása eredményeként a névadó emlékére 1996-
ban emlékoszlopot állíttattak a templomkertben, az önkormányzat 
2001-ben a Millenniumi díszkút oldalán egy Bedekovich-plakettet is 
elhelyezett, 2008-tól egy jubileumi dombormű (állíttatta a Jászfénysza-
ruért Alapítvány és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete) őriz egy becses 
Bedekovich-térképrészletet Jászfényszaruról, 2019-től pedig a telepü-
lés városközpontjában Bedekovich sétány emlékeztet a családra.

Az elfecsérelt idő visszavonhatatlanul elvész
A ránk hagyott örökséggel igyekszünk jól sáfárkodni, az értékeket 

megőrizni, hagyományokat teremteni – a megalakulástól kezdődően 
s napjainkban is e gondolatok mentén tevékenykedünk. „Ma szinte 
minden művelt ember, ha gazdálkodásról van szó, nyelvén hordja ezt az 
ismert angol közmondást: Time is money. (Az idő pénz) Valóban nagysze-
rű mondás, de szerintem nem eléggé kimerítő, mert, ahogy én gondolom 
– hogy pontosak legyünk – azt kellene mondani: Time is more than money. 
(Az idő több mint pénz) Mert a világ ezer példája mutatja, hogy a gazdag, 
ha koldusbotra jutott, ismét meggazdagodhat, sőt gazdagabb lehet, mint 
valaha. A pénz stb. tehát pótolható, míg az elfecsérelt idő visszavonhatatla-
nul elveszett ... Valójában csak szánni való, akinek nincs dolga, és csak azt 
lehet szerencsésnek ... bizonyos mértékig boldognak mondani, aki egy adott 
idő alatt a legtöbb jót és hasznosat tudja végbevinni, sőt megalkotni – de 
azt meg is teszi”. (Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához. Magvető 
Könyvkiadó. 1985. 86-87. o.)  Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A JÓ, A SZÉP ÉS AZ IGAZ EGYÜTTÁLLÁSA
A magyar kultúra napja alkalmából 2020. január 18-án Sz. Opre 

Mária fotókiállítása nyílt meg a jászfényszarui Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és Könyvtár kiállítótermében. A tárlatot Futó Tamás gra-
fikusművész, az Altamira Művészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, 
Nagy Sára Kata gyönyörű népdalokat énekelt. A megnyitó a szín-
házteremben zajlott a Gózon Gyula Kamaraszínház előadása előtt.

A kiállító először mutatkozott be önálló kiállítással Jászfényszarun, 
de nem először járt már nálunk, régi kapcsolat fűzi a népfőiskolai tár-
sasághoz, gyakran találkoztunk a Gödöllői Civil Házban, s vendég-
ként járt már a Szent Erzsébet Közösségi Házban rendezett kiállításon 
és az adventi kávéházban is.

Sz. Opre Mária hitvallása
Szerencsésnek tudhatom magam, hogy közel három évtizedes peda-

góguspályám után megérintett a fotózás szépsége. Hiszem és tapasz-
talom, hogy a fotók képesek érzéseket sugározni, kelteni a nézőkben. 
Felfedezés, másképp látás, azok megmutatása a szemlélődő számára, 
gondolatébresztés, élmények, örömteli pillanatok szerzése – mindez, 
amit szeretnék a fotóimmal elérni. „Nem mondhatom el senkinek, el-
mondom hát mindenkinek” – olvassuk Karinthy gyönyörű versében. 
Én is így vagyok ezzel: a képeimmel szeretném elmondani, hogy látom 
a bennünket körülvevő, gyönyörű, sokszínű világot.

Rajtunk áll, hogy nyár lakik-e bennünk vagy hűvös tél honol…
„Eddigi életem során, természetesen nem színművészként, de kép-

zőművészként is számos alkalommal adódott úgy, hogy színpadról 
voltam kénytelen szólni a közönséghez. 

A legelső ilyen emlékezetes eset nagycsoportos óvodás koromban 
történt, amikor az évzáró ünnepségen előadtuk A tücsök és a hangya 
című tanulságos darabot. Magam alakítottam a negatív főszereplőt, 
a tücsköt. Ismerjük a történetet, amellyel nálunk sok évtizeden át a 
szorgos-dolgos munkásság felsőbbségének bizonyítására és a hasztalan 
ingyenélők okulására példálóztak. S ismerjük a végét: azok a hangyák, 
akiknek mindenük megvolt, akik egyébként nyáron szívesen hallgat-
ták a tücsökmuzsikát, most az átfagyott, éhes, elesett tücsöknek azt 
mondják: „Nótáztál a nyáron, most táncolj barátom!” Kitört a taps. A 
hangyák elégedetten meghajoltak, én magam – úgy gondolván, hogy a 

taps bizonyára nekem nem szól –, csak álltam megsemmisülten. Igaz, 
talán éppen ez az élmény kellett, hogy idejekorán felébredjen bennem 
a művészi öntudat.

Azóta jóval több mint fél évszázad telt el, de a franciák híres szerzője, 
La Fontaine a mai napig nem lopta magát a szívembe. Hogy miért? 
Mert a kedvesnek látszó tanmese valójában veszélyes üzenet, nemcsak 
a szorgos-dolgos, beosztó, racionálisan és pragmatikusan gondolkodó 
hangyafélék, de mindnyájunk számára. Milyen önző népség az olyan, 
amelyik kizárja azt, aki nemrég még örömöt okozott számukra is, és 
milyen ostoba, mert nem él a lehetőséggel, hogy a hideg télben valaki 
visszahozza a nyár fényeit. Azt sugallja, hogy a művészet, mint azon 
kevés dolgok egyike a teremtett világban, amely képes láttatni a jót, a 
szépet, az értéket, amely a hideg télben is képes a szívekben megpen-
díteni az öröm vékonyka húrjait, ha csak pillanatokra is, melegséggel 
eltölteni belsőnket, a rögös, hideg talaj valóságától felemelni lelkün-
ket, csupán afféle úri huncutság, valódi, megfogható haszon nélkül. 

Igaz, e napon a tél közepén – bár az idén sem tűnik oly keménynek, 
mint az elvárható volna – könnyebb magunk elé idézni az előbbi tör-
ténetet, ám ha kissé elvontabban közelítünk a kérdéshez: rajtunk áll, 
hogy nyár lakik-e bennünk, vagy hűvös tél honol … Észrevesszük-e 
azokat az alkalmakat, amelyek ilyenkor is visszahozzák a nyár melegét. 
Szent-Györgyi Albert mondta arra a kérdésre választ adva, hogy miben 
áll a tudományos felfedezések, feltalálások lényege: „Látni, amit min-
denki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.” A vizuális, vagyis 
látható művészetekre is hasonlóan kell tekintenünk.

„Sz. Opre Máriának nemcsak az itt látható képein, valamilyen mó-
don és mértékben, mindenhol megjelenik a természet valamelyik arca. 
De hiszen nem is kerülhetné el, ha csak egy hajszálnyi természetes 
fénysugár, egy parányi napfény adta csillanás megjelenik egy képen. 
Remélem, önök élnek a lehetőséggel, hogy e képek által a nyár fénye 
legalább egy röpke időre a szívükbe költözzön.” (Részlet Futó Tamás 
grafikusművész megnyitó beszédéből.) A kiállító munkásságáról s a 
megnyitón elhangzott méltatásról az érdeklődők bővebben olvashat-
nak a népfőiskola honlapján – www.bedekovich.hu 

Kovács Béla Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
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Az idősebb komori Bedekovich Lőrinc munkásságát összefogla-
ló kiállítás a szolnoki TISZApART után március 23-án a kecskeméti 
Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar aulá-
jában kerül bemutatásra, majd május 17-től Túrkevén a Református 
Templom Galériájában (Kossuth u. 1.) s amely a KEVI JUHÁSZ-
FESZTIVÁL (május 23-24) ideje alatt is látható lesz.

A Madárlesen a Jászságban című fotókiállítás anyaga március 13-
án Kunhegyesen az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ-
ban, majd április 6-tól Kecskeméten a Neumann János Egyetem Peda-
gógusképző Kar Folyosó Galériában, és május 8-tól Isaszegen látható. 
Júniusban Nagyváradon a Tibor Ernő Galériában tekinthetik meg az 
érdeklődők.

GYERMEKRAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
A Bedekovich-emlékévhez kötődően a Népfőiskolai Társaság gyer-

mekrajz és fotópályázatot hirdet. (A felhívás megjelent: Mi újság 
Fényszarun? 2019. december, 20. oldal. – A szerk.)

RÉGIMÓDI TÖRTÉNET – Felhívás családtörténeti anyagok gyűj-
tésére. (A felhívás megjelent: Mi újság Fényszarun? 2020. január, 20. 
oldal. – A szerk.) 

MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
A Magyar Népfőiskolai Társaság elnökségi ülést tartott, ahol az aktu-

ális évi feladatok előkészítéséről, szervezéséről döntöttek. Az elnökség 
tagjain kívül meghívást kaptak a Tanácsadó Testület tagjai. Egyezteté-
sek történtek az MNT terveiről, stratégiáiról. A Magyar Népfőiskolai 
Társaság szeretné életre kelteni azokat a korábban rendszeres találko-
zásokat, ahol a népfőiskolák beszámolhattak egymásnak a program-
jaikról, munkájukról, problémáikról, jó gyakorlataikról, általában az 
aktuális helyzetükről. A népfőiskolai találkozó időpontja: 2020. már-
cius 27. Helyszíne: TIT Stúdió Egyesület, Budapest. Ugyancsak itt 
kerül megrendezésre egy nemzetközi konferencia áprilisban, amelyen 
már várhatóan a közelmúltban elhunyt Sz. Tóth János tanulmánykö-
tete (Mihályfi Márta szerkesztésében) is bemutatásra kerül. A májusi 
tisztújító közgyűlést követően június végén Mindszentkállán megem-
lékeznek Sz. Tóth Jánosról – beszélgetőkör, síremlékavatás, emlékház 
bemutatása keretében. Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

NÉPFŐISKOLAI HÍREK
Bedekovich tárlatok

Egy nagyon régi szakácskönyvet lapoz-
gatva akadtam erre a fánkreceptre:

Bögrébe morzsolunk fél csomag élesz-
tőt, megszórjuk egy teáskanál cukorral, 
és felöntjük langyos tejjel, úgy, hogy a 
bögre félig legyen. Pár perc múlva hoz-
zákeverünk két evőkanál lisztet, és meleg 

helyre tesszük. (Jó tanács: a bögrét állítsuk egy tálba, így akkor sem fog 
kifolyni, ha túl megkel az élesztőnk.)

Közben öt tojássárgáját egy evőkanál cukorral habosra keverünk. 
Hozzáadunk hét deka olvasztott margarint (eredeti recept szerint: író-
vajat), és azzal is jól elkeverjük, majd beleöntjük a megkelt élesztőt, 
végül 50 deka lisztet, melyben elkeverünk egy kávéskanál sót. Annyi 
langyos tejet adunk hozzá, hogy jó fánktészta (galuskatésztánál kicsit 
keményebb) legyen belőle. Meleg helyen kb. félórát kelesztjük. Liszte-
zett deszkára borítjuk, gyengéden kinyújtjuk, és lisztezett fánkszúróval 
kiszúrjuk. A deszkán is hagyjuk még kelni egy félórát, majd minden 
fánk közepét benyomjuk az ujjunkkal. Ez a fele kerüljön elsőként az 
olajba.

Nagyon bő olajban sütjük. Sütéskor ne 
tegyünk túl sok fánkot egyszerre az olaj-
ba, mert lehűti, azonkívül a tészta sülés 
közben megduzzad, és ha szorosan van, 
akkor nem sül szépen.

Rácsra szedjük, és ha kihűlt, meghint-
jük porcukorral. Baracklekvárral tálaljuk.

Kitűnő farsangi fánk

Kiss László neve sok jászfényszarui és innen elszármazott amatőr 
versmondó és színjátszó számára ismerősen cseng. Nemzetközi és ha-
zai vers- és prózamondó versenyeken, valamint színjátszók fesztiválján 

találkoztunk vele, sokat ült 
a zsűriben, illetve vezette a 
grémiumot. Sok fényszarui 
versmondó és színjátszó ka-
pott tőle személyes jó taná-
csot, útmutatást a tovább-
fejlődéshez. Jászfényszarun 
az irodalom és színjátszás 
művelőit, barátait jól ismer-
te, sokszor volt városunkban 
az elmúlt két évtizedben. A 
kétévente megrendezen-
dő Jász Fény Vers- és pró-
zamondó találkozó első 
rendezvénye 1998. május 
31-én a jászfényszarui Jász 
Világtalálkozó részeként ke-
rült megrendezésre, a zsűri 

elnöke Kiss László volt. Az ezt követő tíz alkalommal megrendezett 
rendezvény többségénél is a zsűriben foglalt helyet, és elnöki tisztséget 
látott el. Az idén megrendezendő XII. találkozón már nem lehet jelen, 
mert 2019. december 29-én váratlanul elhunyt.

Kiss Lászlót, a Magyar Versmondók Egyesülete alapító elnökét, a 
Magyar Szín-Játékos Szövetség alapító elnökét és az Országos Diákszín-
játszó Egyesület egyik életre hívóját az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma és a Magyar Versmondók Egyesülete saját halottjának nyilvá-
nította. Kimagasló érdemeket szerzett az amatőr művészeti ágak hazai 
és Kárpát-medencei tehetségkutatásában és tehetséggondozásában.

Kiss László munkásságát számtalan kitüntetéssel ismerték el, így 
többek között Radnóti-, Bessenyei- és Csokonai-díjban részesült.

Budapesten, a Rózsák terén az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia-
templomban február 7-én megtartott római katolikus gyászszertartás 
keretében több százan vettek tőle búcsút. A szertartás végén a temp-
lom alagsorában az urnatemetőben végső nyugalomra felesége mellé 
helyezték. Kép és szöveg: Tóth Tibor

2020-ban felépül a Jászfényszaru Ipari Park üzleti Inkubátorháza eu-
rópai uniós pályázati támogatásból.

Az építtető JIC Kft. 2020. 03. 19-én 14 órától a Vállalkozói Ház-
ban bemutatja a beruházást és a kezdő vállalkozásoknak nyújtandó 
lehetőségeket.

Bővebb információ a www.jic.hu weboldalon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

In Memoriam – Kiss László
(1947–2019)

Bemutatkozik Jászfényszaru
leendő Inkubátorháza

IX. Jász Fény Vers- és
prózamondó találkozó – 2014. 05. 04.

Kiss László a versmondóknak
tanácsot ad



26 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/2

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

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)-70/943-6708
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

Emlékezés

BALLAGÓ BÉLÁNÉ
JÓNÁS ARANKA

(1929–2019)
halálának 1. évfordulójára.
 „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” /Juhász Gyula/
Emlékező szerettei 

Emlékezés

KOLLÁR SÁNDOR
halálának 20. évfordulójára.

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De emléked szívünkben örökre megmarad.

Szerető szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat!”

Szerető családod

Emlékezés

ÉZSIÁS SÁNDOR
halálának 8. évfordulójára.

„Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
emlékeid szívünkben örökké élnek.

Csodás volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.”

Szerető családja

Emlékezés

KIS ANTAL
halálának 10. évfordulójára.

„Az élet múlik, de az emlékek élnek,
Amig élünk, őrizzük őket.”

Szerető családod

Emlékezés

BORBÉLY SÁNDOR
halálának 4. évfordulójára.

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De szívünkben emléked örökre megmarad.

Szerető szív pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.”

Szerető családod

Emlékezés

ZSÁMBOKI IMRE
halálának 13. évfordulójára.

„Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha.
Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha.

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
Amíg élünk őrizzük őket.”

Szerető családja

Emlékezés

TÓTH SÁNDOR
halálának 6. évfordulójára.

„Meghalt egy lélek, aki élni vágyott,
Egy áldott kéz, mely dolgozni is imádott.

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
A Jóisten őrködjön örök álmod felett.”

Szerető családod

Anyakönyvi hírek – JANUÁR
SZÜLETTEK: Balázs Boglárka (Dugonics Ildikó), Rajna Flóra (Dobák 

Beáta), Lázár Annabella (Nagy Zsuzsa), Németh Barnabás (Pál Zsanett), 
Farkas Laurent Félix (Farkas Alexandra), Radics Csaba (Szántai-Kis 
Anett).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bodor Alexandra és Mészáros Imre, 
Kovalcsik Réka Dorottya és Vig Richárd.

ELHUNYTAK: Folyó László (76), Kiss Rudolfné Rimóczi Terézia (91).
Az adatok tájékoztató jellegűek.

A Mi újság Fényszarun múlt havi (januári) számában a 18. oldalon ta-
lálható Évfordulók 2020 című írásban a helyi vonatkozású évfordulóknál 
több hiba csúszott be.
Helyesen: • Jászfényszaru a török uralom alól 1686-ban szabadult meg 
(nem 1690-ben). Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Heves megye. 
Szerk.: Borovszky Samu • 1759-ben épült fel a templom mellékhajója (nem 
1720-ban). Forrás: MNL JNSZML Prothocollum, Jászfényszaru, 1759. 315. 
• A Kozma-part keresztjét pedig 1791 előtt emelték (nem 1830-ban). For-
rás: A Zagyva folyó a hatvani határtól Szolnokig és a Tarna folyó a tarnaörsi 
határtól Jászjákóhalmáig 1791 HML XV-9/ T 120. /2. szelvény

Dr. Farkas Kristóf Vince

Az évente megjelenő helyi évfordulók kapcsán a Jászfényszaru Város 
Önkormányzata által 1993 és 1994-ben is kiadott JÁSZFÉNYSZARU A 
legrégebbi időktől napjainkig nyomtatásban megjelent 60 oldalas kiad-
vány, az utóbbi 50 évet saját megélt és kutatásaim illetve írásaim alapján 
állítottam össze.

A fenti kiadvány 41-44. oldalakon szereplő JÁSZFÉNYSZARU TÖR-
TÉNETI KRONOLÓGIÁJA-ban szereplő évszámokat használtam, me-
lyet még többségében Kiss József (1924–1989) kutatásai alapján állított 
össze illetve halálát követő időszakot Sugár Istvánné kiegészített. Ugyan e 
kiadvány EGYHÁZI ÉLET fejezetét (25-28. oldal) Litkei Antal c. prépost 
írta. A 26. oldalon a következő szerepel: „1702-ben Pataki István plébános 
irányításával felépítették a mai főhajót, a szentélyt, a kórust és a tornyot. 
A felújítás annyira gyökeres volt, hogy az 1720-ban készült templom-ösz-
szeírás ezt Mindenszentek tiszteletére felszentelt templomot újnak nevez-
te. Még abban az évben a mellékhajó is elkészült…”

„Laikus” történészként úgy gondolom: a Kozma-parton állt Árpád-kori 
falusi kőtemplom (kápolna) gótikus stílusban épült és 1820-as években 
érseki engedéllyel lebontották. A FÉBE szervezésével és bonyolításával dr. 
Selmeczi László 1996 és 1997 augusztusában régésztábor keretében tár-
ta fel a templom alapjait és a templomon belüli és körülötte lévő sírok 
egy részét. Bedekovich Lőrinc Jászfényszaruról 1781-ben készült térképén 
megtálalható a Kozma-parton egy keresztjelzés, ami a templom épületét 
jelezhette. Talán a kereszt a templom lebontása után, mint volt szakrális 
helyet jelölt meg az utókor számára. Tóth Tibor

Helyesbítés: Évfordulók 2020

Eredeti forrásanyag
– Évfordulók 2020
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Ingyenes szemvizsgálat minden szerdán 10 órától
(komplett szemüvegkészítés esetén).

A szemvizsgálatot végzi: Medvegyné Kovács Réka
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

AKCIÓK:
Keretkedvezmény -30% • Törhetetlen lencse -50%

Nyugdíjas kedvezmény
komplett szemüveg esetén -30%

Kékfény-védelemmel ellátott lencse
digitális eszköz használathoz -20%

Nyitvatartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

BOGYÓ
1 éves nagy testű keverék kan

GEDEON
5 éves kínai keverék kutya, kan

BRIAN
1,5 éves nagy testű keverék kan

KUTYASZÍV
Állatmentő Közhasznú Alapítvány
Cím: 3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel: 0036-20-248-0208, 0036-30-781-4356

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldalas  ........ 40.000 Ft

 Féloldalas  ............. 20.000 Ft
 Negyedoldalas  ...... 15.000 Ft

Lakossági Apróhirdetés  ........ 30 Ft/szó
 Keretes  ................. szöveg  .......... 30 Ft/szó
   illusztráció  ... 500 Ft/db
 Családi esemény  ... szöveg  .......... 30 Ft/szó

   fotó  ............. 1.000 Ft/db

Szerkesztőségi infók
Fogadóóra minden pénteken a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

földszinti kistermében 9-11 óráig.
Szerkesztőségi telefon: 70/673-7618. Hívható hétfőtől péntekig napközben.
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Programajánló

Maszkabál, 2020. február 15.

Március
1.  Aida – bérletes előadás (FÉBE) az Erkel Színházban
3.  Gyerekolvasó feladatlap III. forduló indulása
4.  Menyasszonytánc c. klezmeroperett
  a Budapesti Operettszínházban (FÉBE)
6. 18:00 Mese világok – Demény Andrea grafikus
  kiállításának megnyitója a Kaszinó Galériában
7. 18:00 Lovas bál a művelődési házban
7. 17:00 Fortuna Együttes Háry előadása Jászjákóhalmán
13. 16:00 Városi ünnepség a művelődési házban
18.  Taizé imaóra a Szent Erzsébet Közösségi Házban
18. 17:00 Jászfényszarui Eventus tanítványok bemutatkozó
  kiállításának megnyitója a művelődési házban
19. 10:00 Megyei értéktári szakmai nap a művelődési házban
19.  Értékőr műhely a művelődési házban
19. 16:00 Helyi értékeink – Nagyné Kiss Mária előadása
  az Őszikék nyugdíjasklub foglalkozásán
20.   A musical c. bérletes előadás
  a József Attila Színházban (9-től 5-ig)
20. 16:00 Csetresz Betti kézműves foglalkozása
  a művelődési házban
20. 17:00 Gondolatolvasó kör felolvasóest
21. 14:00 Csillagok háborúja családi nap
  a művelődési házban
22. 15:00 Táncdalfesztivál Énekverseny 2. gála a művelődési házban
22. 13:00 Szigligeti Színház Örkény-bérlet
  Lóvátett lovagok c. előadása Szolnokon
25. 17:00 Andok népe – Peru c. kiállítás megnyitója
  a művelődési házban
26.  Helyi Piac – Helyi Termék: Terülj, terülj asztalkám
  – a helyi, illetve a környékbeli helyi termékek
  előállítóinak és fogyasztóinak egymásra találása
27.   Nagyböjti lelki nap az iskolában
28. 18:00 A rátóti legényanya – Fortuna Együttes bemutatója
  a művelődési házban
29.  Carmen opera bérletes előadás
  az Erkel Színházban (FÉBE)
29.  Mindszenty-emléknap
29. 17:00 Fortuna Együttes vendégszereplése Tápiószelén
  – A rátóti legényanya
31. 13:30 Operakommandó – ifjúsági hangverseny
  a művelődési házban
Húsvéti lelkigyakorlat

Április
2. 12:00 Dicsőséges tavaszi hadjárat csatajelenetének
  bemutatása Boldogon 
2. 14:00 Élettér-kép 2020 gyermekrajz- és fotópályázat
  eredményhirdetése a Szent Erzsébet Közösségi Házban

2. 15:00 Huszár díszszemle és fegyverbemutató
  Jászfényszaru főterén
2. 17:00 Zrínyi Miklós és kora – Szántai Lajos előadása
  a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· Mese világok – Demény Andrea grafikusművész kiállítása
 a Régi Kaszinó Étteremben
· Andok népe – Peru – Világ népei kultúrája sorozat 7. kiállítása
 a művelődési házban
· Ingajárat – az egri Eventus Művészeti Középiskola
 jászfényszarui növendékeinek bemutatkozó kiállítása
 a művelődési házban
· Madárlesen a Jászságban – Pető István fotókiállítása
 a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Ilyen volt – ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
 a Városházán

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

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu, www.jaszfenymuvhaz.hu 
honlapokon és a Facebook-on.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Katinka
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