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2019. évben a házasságkötések száma 
48 volt, 2018. évben 32 pár, 2017. év-
ben 30 pár kötött házasságot, tehát nö-
vekedő tendenciát vehetünk észre, me-
lyeket több tényező is befolyásolt.

A Jászfényszarui Közös Önkormány-
zati Hivatal több alternatívát is biztosít 
a házasságkötés helyszínének kiválasz-
tására. A hivatal felújított házasságkötő 
terme minden szempontból tökéletes 
választás a szertartáshoz. A terem befo-
gadóképessége kb. 100-120 fő.

Feltűnően sokan kötöttek házasságot munkanapon (19 pár), és egyre 
többen veszik igénybe a külső helyszínen történő házasságkötés lehe-
tőségét (7 pár).

Külső helyszínként a Rimóczi-Kastély pagodáján kívül a párok ked-
velt helyszíne volt a Régi Parókia udvarán lévő színpad is.

A házasságkötés menetéről és egyéb információkról az elmúlt évben 
megjelent kiadványunk is segíti a házasulandó párokat, melyet a Pol-
gármesteri Hivatal Anyakönyvi irodájában és Titkárságán igényelhet-
nek.

A házasságkötéseken kívül 2019-ben 3 fő tett állampolgársági esküt, 
és 4 fő szépkorú kérte a személyes köszöntést születésnapja alkalmából.

Az elmúlt években az anyakönyvi ügyintézésben több változás is 
történt. 2014. júliusában vezették be az elektronikus anyakönyvezést. 
Amikor egy-egy anyakönyvi esemény megtörténik, az az elektronikus 
anyakönyvbe rögzítésre kerül. A négyféle: születési, halotti, házassági, 
bejegyzett élettársi kapcsolati anyakönyvet egyetlen, személyhez kö-
tött nyilvántartás váltotta fel. Az elektronikus rendszer kiépülésével 
jelentősen felgyorsult és egyszerűsödött az ügyintézés, hiszen bárhol, 
bármelyik anyakönyvvezetőnél le lehet kérni a kivonatokat. A rend-
szerbe folyamatosan, illetve ahogy igénylik az ügyfelek a kivonatokat, 
úgy töltik fel az anyakönyvvezetők az adatokat.

2019. februárjában bevezették a többnyelvű formanyomtatványt, 
ami azt jeleni, hogy az anyakönyvi kivonatokhoz egy fordítási segéd-
letet tudnak kiadni az Európai Unió országainak minden nyelvén. Ez 
azt jelenti, hogy az ügyfelek ezt vihetik magukkal, s nem kell lefordít-
tatni, rögtön tudnak ügyet intézni az adott országban.

Anyakönyvi Iroda

Erről tájékoztatjuk olvasóinkat
2020. januári lapszámunk 4 oldalas

MELLÉKLETÉBEN.

Tisztelt Lakosság!
Jászfényszaru Város Önkormányzata közmeghallgatást tart 

2020. február 26-án (szerda) 15 órától a Városháza Dísztermében.
Előtte 14-15 óráig fogadóórát tart Pócs János országgyűlési kép-

viselő és Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester a Városháza 
kistárgyalótermében.

Akadályoztatás esetén észrevételeiket megfogalmazhatják és továb-
bíthatják a jaszfenyszaru1@vnet.hu e-mail címre, illetve megtehetik 
személyesen ügyfélfogadási időben Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármesternél, valamint dr. Voller Erika jegyzőnél.

Bemutatásra kerül a 2020. évi költségvetési terv, továbbá egyéb ak-
tuális hírek, információk.

Megtisztelő jelenlétükre számítva várjuk a lakossági észrevéte-
leiket!

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Január 23-án a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsola-
tos megbeszélésre Pusztamonostorra látogatott képviselő-testületünk.

Kép és szöveg: BZS

Anyakönyvi események 2019-ben Folyamatos lesz az orvosi ellátás

Pusztamonostorra látogatott
a képviselő-testület

KÖZMEGHALLGATÁS
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

november és december hónapban megtartott ülésein hozott ren-
deleteiről és határozatairól az alábbiakban nyújtok tájékoztatást 
az érdeklődő olvasóknak.

2019. november 13.
Az alakuló ülésen hozott döntéseknek megfelelően módosították a 

képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályairól szóló ren-
deletét, a létrehozott bizottságok összetételével, a tanácsnokok 
megbízásával, valamint a feladatok és hatáskörök meghatározá-
sával.

Elfogadták az Alsó temetőben épülő járda pótmunkájára vo-
natkozóan a BÉDARÉ HUNGARY Kft. által benyújtott bruttó 
1.017.270 Ft-os árajánlatot.

A képviselő-testület a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt ke-
retében a „Sóstó dűlőút” útburkolatépítése során szükségessé vált 
pótmunka fedezésére költségvetésében 3.958.749 Ft + áfa összeget 
biztosított.

Támogatták munkajogviszony megszűnése miatt ki nem adott sza-
badság megváltásának engedélyezését.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdo-
nát képező ingatlanon (Ady E. u. 38. alatti ingatlan építési és utcai 
telekhatára – 56.00 fm,) kerítésépítésre ajánlattevőket jelölt ki.

Az „Idősek Karácsonya” elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó 
teljes költségek megfizetéséhez 1.300.000 Ft-ot, a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszeri támo-
gatására 300.000 Ft-ot, összesen 1.600.000 Ft összeget keretjelleggel 
hagytak jóvá, melyet a 2019. évi költségvetésében biztosított.

A képviselő-testület jóváhagyta a karácsonyi ünnepi előkészüle-
tekhez szükséges egyszeri 2.500.000 Ft + járulékai összeget. Egy-
ben elrendelte, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elő-
irányzat módosításként kerüljön átvezetésre az összeg.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2019. évi otthonteremtési 
támogatás megítélésére fordítható költségvetési keretet megemel-
te 20.715.287 forinttal, valamint módosították az otthonteremtés 
támogatási programjáról szóló 11/2016. (X. 19.) önkormányzati 
rendeletet.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támo-
gatásával foglalkoztatott 8 fő 2019. december 1. napjától 2020. 
március 31. napjáig terjedő 4 hónapos továbbfoglalkoztatásához 
6.900.000 Ft forrást biztosítottak a város költségvetéséből.

Jóváhagyták a Trió Média – Jászberény Kft. egyszeri, 500.000 Ft-
os támogatásának összegét, mely összeget az önkormányzat és az ön-
kormányzat tulajdonában lévő JIC Kft. fele-fele (250.000 – 250.000 
Ft) arányban történő megbontással biztosított annak érdekében, 
hogy közös marketingtevékenységgel kölcsönösen erősítse az Ipari Park 
bemutatását, valamint az önkormányzat gazdaságélénkítő projektjeit.

Előírták, hogy a 2020-as évre meghosszabbítandó Támogatási 
szerződés módosításában kerüljön rögzítésre, hogy a Trió Tv a mű-
sorszolgáltató műsorrendjét úgy alakítsa, hogy Jászfényszaru híreit 
minden pénteken külön összefoglalóban sugározza annak érdeké-
ben, hogy Jászfényszaru lakossága külön blokkban tudjon tájékozód-
ni, és tudja figyelemmel kísérni a város eseményeit.

Továbbá kerüljön a szerződésben kikötésre, hogy a Trió Tv hírmű-
sorain kívüli időszakban – hasonlóan a jászberényi rendezvényekhez 
(pl. Csángó Fesztivál) – a Jászfényszaru rendezvényein készült mű-
sorok (pl. Iglice Gyermeknéptánc Együttes műsorai…) is kerüljenek 
bemutatásra.

Zárt ülésen ingatlanügyekben döntöttek. Ingatlan adásvételről, 
értékbecslés elvégeztetéséről, ingatlanárverésen történő részvételről 
határoztak.

Önkormányzati tulajdonú lakásokat szolgálati jelleggel adtak 
bérbe. A bérleti jogviszonyok időtartamát a közszolgálati jogviszo-
nyok fennállásáig határozták meg.

A képviselő-testület utasította Jászfényszaru Város Gazdasági, Mű-
szaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetét, hogy a bérleti szerződést a bér-
lőkkel egyeztetett legkorábbi időponttal kösse meg, és az ingatlanokat 
adja át.

Zárt ülésen elbírálták az otthonteremtési támogatások iránt be-
nyújtott pályázatokat. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a támogatási szerződések megkötésére.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadta a polgármester 
önkormányzati ingatlanok ipari célú értékesítéséről szóló tájékoz-
tatását, és felhatalmazta a polgármestert az értékesítési tárgyalá-
sok lefolytatására.

2019. december 4.
Ezen az ülésen a képviselő-testület által meghozott döntésekről a „Mi 

újság Fényszarun?” 2019. decemberi számában részletesen beszámoltunk 
az önkormányzati hírek keretében, ezért ennek ismételt közlésétől elte-
kintünk.

2019. december 11.
Ezen az ülésen a képviselő-testület által meghozott döntésekről a „Mi 

újság Fényszarun?” 2019. decemberi számában részletesen beszámoltunk 
az önkormányzati hírek keretében, ezért ennek ismételt közlésétől elte-
kintünk.

2019. december 17.
A 2019-es év utolsó képviselő-testületi ülésén módosították a Jász-

fényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 17/2019 (XI.13.) önkormányzati rendeletet.

A képviselő-testület több, Jászfényszaru külterületi helyrajzi számú 
ingatlanok vonatkozásában kötött haszonbérleti szerződést egy év 
időtartammal meghosszabbította.

A testület döntött a február 1-jével megüresedő háziorvosi praxi-
sok helyettesítésére vonatkozóan.

A képviselő-testület ellátandó feladata Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
4. pontjában foglalt szerint:

· az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások;

Fentiek értelmében Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testü-
lete jóváhagyta a megüresedő két háziorvosi praxis Dr. Zsólyomi 
Krisztina és kollégái – Dr. Hanuszek Réka és Dr. Elor Judit – által 
történő ellátását 2020. február 1-jétől a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a helyi háziorvosi ellátás érdeké-
ben, hogy a feladatellátási szerződést az orvosokkal kösse meg, és a 
működési engedély iránti kérelem, valamint a finanszírozási szerződés 
érdekében a jegyző útján eljárjon.

A képviselők döntöttek a háziorvosi praxisok helyettesítéséhez 
szükséges asszisztensek alkalmazásáról is.

Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a két 
megüresedő és helyettesítéssel ellátandó háziorvosi körzetek zavar-
talan ellátása érdekében 2 fő asszisztens közalkalmazotti jogvi-
szonyban történő foglalkoztatását 2020. február 1-től, melyhez a 
szükséges forrásfedezetet keretjelleggel a 2020. évi költségvetésében 
biztosította.

A testület az IST-DENT Kft. fogorvosi ügyelet tevékenységéről 
szóló szerződést 1 év időtartammal, azonos feltételek mellett meg-
hosszabbította. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés módosítására.

A képviselő-testület vállalkozásbarát önkormányzatként a település-
fejlesztés további ösztönzése érdekében módosította a helyi iparűzési 
adóról szóló rendeletét, mely szerint annak mértékét 2020. január 
1-től 1,4 %-ban állapította meg.

Zárt ülésen az otthonteremtési támogatások iránt benyújtott pá-
lyázatok elbírálásáról döntöttek. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.

A képviselők felhatalmazták Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert, hogy további áralku tárgyalásokat folytasson vállalkozásbőví-
téssel kapcsolatos ingatlanértékesítés érdekében.

Dr. Voller Erika
jegyző
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ÓVODAI HÍREK
Karácsony az óvodában

Óvodánkban hagyománnyá vált, hogy az ünnepeket megelőzően a gyerekekkel és az intézmény dolgozóival együtt ünnepelünk. A meghitt pil-
lanatot nagycsoportosaink műsora tette még örömtelibbé. A Maci csoport köszöntője, harangjátéka után a Csiga-biga csoportos gyerekek idézték 
fel régi idők karácsonyát. Műsorukkal ellátogattak a városházára, és köszöntötték az idősotthon lakóit is. Földvári Edit · Fotó: Réz Bertold

A jászfényszarui Nap-
fény Óvoda immár má-
sodik alkalommal rendezi 
meg az adventi időszak-
ban a mézeskalácsházikó-
kiállítást. A téli hangula-
tot idéző hógömbökkel 
és karácsonyi fényekkel 
díszített aula kiemelkedő 
érdekessége a mézeska-
lács falu, melynek házi-
kóit a szülők készítették 
gyermekeikkel közösen, 
a saját otthonukban. A 
gyermekek az óvodában, saját csoportjaikban különféle mézeskalács 
figurákat sütöttek, majd dekoráltak, hogy végül együtt díszíthessék fel 
az óvoda fenyőfáját. A kiállítás azzal a céllal jött létre, hogy az ad-
venti időszakban a közös munka, felajánlás, ajándékozás, csodavárás 
élményét átélhessék az óvodás gyermekek a szüleik segítségével. Az 
idén 60-nál is több házikó készült, melyek látványukkal és illatuk-
kal könnyen mesevilágba repíthették a gyermekintézménybe betérő-
ket. A szülőkkel, nagyszülőkkel történő közös munka elővarázsolta 
a felnőttek gyermekkori élményeit, s nyugalom és szeretet lengte be 
az otthonokat. Az illatozó mézeskalács falu látványát halk, karácso-
nyi dallamok kísérték, melyek ünnepi hangulatukkal melengették a 
jászfényszarui Napfény Óvodába betérők szívét!

Kovácsné Papp Andrea · Fotó: Földvári Edit

Óvodánk aulája ünnepi díszben
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ISKOLAI HÍREK

Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. 
Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetarto-
zás, az ajándékozás ünnepe lett.

A mai értelemben vett keresztény karácsonyról a IV. század óta em-
lékezünk meg, eredetileg december 25-e Jézus születésnapja, az előző 
este karácsony vigíliája, más szóval karácsony böjtje vagy szenteste, 
26-a pedig az ünnep második napja.

Karácsony vigíliája: december 24.
Hagyományosan ezen a napon állítják fel a karácsonyfát, és ezen az 

estén ajándékozzák meg egymást a családtagok Magyarországon. Az 
ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a napkeleti 
bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak aján-
dékokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony megünneplése a keresz-
ténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak természete-
sen különbségek az egyes országok szokásai között.

Jézus születésének története
Anyja, Mária Józsefnek, a názáreti ácsnak a jegyese volt, de még mi-

előtt egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant a Szentlélek erejéből. 
József a júdeai Betlehembe ment Máriával, mert Augustus császár ren-
delete szerint összeírás volt. Ott tartózkodásuk alatt jött el a születés 
ideje, de mivel szállást nem kaptak, Mária egy jászolban hozta világra 
gyermekét. A pásztoroknak, akik a pusztán legeltették a nyájat, megje-
lent az Úr angyala, és tudatta velük, hogy megszületett a Megváltó. A 
pásztorok meg is találták Betlehemben Máriát és a kisdedet, hódolatu-
kat fejezték ki az Isten fiának. A napkeleti bölcsek is kaptak jelet Jézus 
születéséről, ők is felkeresték a kisdedet, és ajándékokat vittek neki.

Ebben a tanévben ezt a kis történetet az éjféli mise előtt a templom-
ban az 5. évfolyam tanulói adták elő énekekkel tűzdelve.

Felkészítő nevelők: Polatschekné Rimóczi Melinda, Mészárosné Do-
bák Ildikó és Tóth Sándorné. Az énekeket betanította: Kocsisné Horti 
Monika és Sándorné Tóth Éva. Szöveg és kép: Tóth Sándorné

Iskolánkban a diákönkormányzat kezdeményezésére a fiatalok köré-
ben és a Facebook, messenger világában nem annyira ismert szokást 
elevenítettünk fel karácsony előtt. Klippán Richárd diákpolgármester 
tervezésében képeslapot készítettünk, amelyet iskolánk diákjai megvá-
sárolhattak és megírhattak szeretteiknek. Átadhatták személyesen is a 
képeslapot, de aki bedobta az iskolai postaládába, annak képeslapjait a 
karácsonyi angyalkák az utolsó napon kézbesítették is a címzetteknek. 
Természetesen ezt az akciót is jótékonykodással kapcsoltuk össze: 5 
db képeslapot 1 kg kristálycukorért lehetett vásárolni. Az összegyűlt 
adományt rászorulóknak továbbítottuk. Kotánné Kovács Tímea

Ezt a kérdést tették fel a betlehe-
mesek annál a háznál, ahová betér-
tek hirdetni az örömhírt: Jézus meg-
született. Az 5. c osztályból két lány, 
Berze Anett Lili és Kovács Dorina 
angyalnak öltözve hirdette az öröm-
hírt, és három fiú, Barna Ádám, 
Házi Patrik Tamás és Horváth 
László pásztornak öltözve köszön-
tötte a háziakat. Horváth László 
betegsége idején Czeczulics Gergő 
helyettesítette a harmadik pásztort. 
Mindenhol szeretettel fogadták és 
megvendégelték őket. A gyerekek a 

Gondozási Központ lakóit is megörvendeztették.
Köszönjük a gyerekeknek a lelkiismeretes feékészülést, amivel sike-

rült sok embert megörvendeztetniük a karácsonyi készületben!
Szöveg és kép: Hornyák Péterné

December 6-án a felső tagozat 5. 
és a 6. évfolyama mikulásvonattal 
utazhatott. A hangulatos kis kirán-
dulás után a legtöbb osztály megtar-
totta a saját klubdélutánját. Ahogy 
más iskolákban is, már régóta ha-
gyomány nálunk is a klubdélután. A 
gyerekek mindig izgalommal várják. 

Nálunk, az 5. b osztályban neveket húztak a tanulók, hogy ki kinek 
fog ajándékot adni. Kis jellemzés után mindenki megkapta a csomag-
ját. Az ajándékozás után a buli következett. Jó volt hallani a gyerekek 
vidám énekét, ahogyan az elhangzó dalokat kántálták.

Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Pásztorjáték

Szabad-e betlehemet köszönteni?

Decemberi klubdélutánok
az iskolánkban

Karácsonyi képeslapok

Ismét angyalnak öltözött diákönkormányzatos lányok várták az 
utolsó tanítási napon a diákokat és az iskola dolgozóit, hogy kedves-
ségükkel és a Halmainé Hegedűs Mária által sütött mézeskalácsokkal 
vidámabbá és hangulatosabbá tegyék az utolsó tanítási napot.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Mézeskalács és angyalok
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ISKOLAI HÍREK

2020. január 7-én a debreceni 
Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ 
programján először vehetett részt iskolánk 
34 ötödikes tanulója 3 kísérőtanár felügye-
letével. A központ vállalta a buszos utazta-
tás szervezését és költségeit. A programon 
való részvétel egy tanítási napot ölelt fel. A 
diákok a foglalkozásokon kisebb csopor-
tokra osztva, rotációs rendszerben vettek 
részt. Lehetőség nyílt Híradó és autós ül-
dözéses akciófilm-jelenet green box tech-
nikás felvételére, rádiós műsor, valamit lap 
szerkesztésére is. Az internetbiztonsággal, cyberbullyinggal kapcsolatos 
foglalkozás életszerű, mindennapos problémák megoldásában adott 
ötleteket és megerősítést tanulóinknak. A diákok nagyon élvezték a 
játékos, modern technikával ötvözött médiaismereti foglalkozásokat.

Bűvösvölgy budapesti és debreceni központjában az ország bármely 
pontjából szívesen látnak diákokat. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel azonban iskolánként évente csak egy csoportot tudnak fogadni.

Mészárosné Dobák Ildikó

Sok madárfaj tölti nálunk a 
telet, ilyenkor még jobban rá-
szorulnak az emberi segítségre.

Télen sokkal nehezebb a 
megfelelő energiadús táplálék 
beszerzése, ezért a felállított 
etetőket szívesen látogatják.

Fontos, hogy ha elkezdjük 
az etetést, akkor nem szabad 
abbahagyni, mert a könnyű 

táplálékforrás megvonása hidegebb éjszakákon a madarak pusztulá-
sához vezet. Az etetés akár április közepéig, végéig tart. Ha új helyen 
szeretnénk megkezdeni a madarak etetését, akkor már szeptember első 
harmadában is elkezdhetjük.

Iskolánkban több fára is helyeztünk ki etetőket már évekkel ezelőtt. 
Idén november elején kezdtük el a madarak etetését. A DÖK vezetője 
vásárolta meg a napraforgómagokat. Minden héten más osztály végzi 
az etetést folyamatosan. Az 5. és a 6. évfolyam tanulói biológiaórákra 
hoztak be cinkegolyót és egyéb madáreleséget, amit a biológia szak-
körösekkel a téli szünet előtt kihelyeztünk az iskolánk udvarában lévő 
fákra. Örömmel figyeltük a kismadarak ténykedését az udvaron.

Tóth Sándorné

December 20-án iskolánk-
ban lelki napot tartottunk. 8 
órakor Kiss Gábor esperesplé-
bános atya celebrálásával közös 
misén vettünk részt, majd az 
iskolában osztályfőnöki óra ke-
retében készültünk karácsony 
ünnepére. A ráhangolódásban 
meleg tea, kalács és néhány 
szem szaloncukor is segített, 
majd beszélgetéssel, játékkal töltöttük az időt délig, amikor a műve-
lődési ház nagytermében egy csodálatos orgonahangversenyen vehet-
tünk részt. Fekete Nándor többszörös nívódíjas orgonaművész ismert 
klasszikus zeneműveket mutatott be Vivaldi, Beethoven, Grieg, Csaj-
kovszkij darabjaiból látványhangverseny keretében. A dallamokhoz 
képek társultak, melyet egy fotóművész készített Miskolc és környéké-
nek varázslatos helyszíneiről, a zeneművek témájához kapcsolódóan. 
A koncert ismert karácsonyi dallamok közös éneklésével zárult.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea · Fotó: Lovászné török Magdolna

Bűvösvölgyi kirándulás

Téli madáretetés az iskolánkban

Úszásoktatás az iskolában

Lelki nap

Fo
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ISKOLAI HÍREK

A Móra Kiadó és a JLC Kft. közös ajándékaként az alsó tagozatos 
osztályok és az iskolai könyvtár számos kiadvánnyal, mesekönyvvel, 
verses kötettel, regénnyel, ifjúsági irodalmi alkotással gazdagodott ka-
rácsony előtt.

Köszönetünket fejezzük ki a Móra Kiadó részéről Frey Évának, a 
JLC Kft. ügyvezetőjének, Gaál Zoltánnak, a logisztikai igazgató-
nak, Frey Attilának és Szentgyörgyi Bernadettnek, aki a kft. assistant 
managereként és szülőként indítványozta ezt az adományozást.

Kép és szöveg: Czeglédi Dóra

Az egri Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Kémikusok Egyesü-
lete Kémiatanári Szakosztálya meghirdette „A Nagy Periódusos Rend-
szer Performansz Guinness Record és Magyar Rekord állítás kísérlet” 
nevű akcióját, melynek időpontja 2019. december 13., péntek 11óra 
volt. Az egri Eszterházy Károly Egyetemről dr. Murányi Zoltánnal 
egy rövid riport hangzott el, és az országos kezdés jelét is ő adta meg 
10.55-kor. Több, mint 70 iskola, köztük 4 egyetem is jelezte kapcso-
lódási szándékát a rekordkísérlethez. 

Az akciót flashmob jelleggel terveztük meg, melyhez az előkészüle-
teket már a kísérletet megelőző napon el kellett végezni. Az időjárási 
körülmények miatt helyszínnek végül a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtárat választottuk. A rekordkísérletben szereplő tanárokkal és 
diákokkal egy gyors próbát tartottunk, hiszen mindenkinek adott he-
lye volt a 3D periódusos rendszerben. A rekordkísérlet állításáról fény-
képes és videós dokumentáció készült, jegyzőkönyvet vezettünk, és 
jelenléti ívet is kellett írnunk a hitelesség miatt. Az internetes oldalra 
feltöltött képek között 2020 januárjában közönségszavazást tartanak.

A magyar rekord sikerült, végül 63 intézmény, 7800 fővel került re-
gisztrálásra.

Iskolánk 146 aktív fővel járult hozzá a rendezvény sikeréhez.
Szöveg: Mészárosné Dobák Ildikó · Fotó: Kovács Lászlóné

Az Egri csillagok – Országos 
tehetségkutató rajzversenyen 
a IV. Béla Katolikus Általános 
Iskolát a nyolcadik osztályos 
Kulics Vivien, Nyers Lili, Rusai 
Anikó és Tóth Jázmin képviselte.

Az egri üzleti, művészeti kö-
zépiskola által meghirdetett pá-
lyázat első fordulójában a regény 
egyik szereplőjét kellett meg-
rajzolniuk a diákoknak. A négy 
lány pályaművét a zsűri olyan si-
keresnek találta, hogy a második 
fordulóban is részt vehettek.

Az országos verseny döntőjé-
re egy kétnapos rendezvényso-
rozaton belül került sor 2019. 

december 13-14-én. Pénteken a részt vevő diákok betekintést nyertek 
az intézmény életébe, és kipróbálhattak több érdekes képzőművészeti 
technikát az iskola tanárainak útmutatásával. Szombaton volt az iga-
zi megmérettetés a diákok közt, akiknek a tavalyi évhez hasonlóan a 
regény két különböző jelenetét kellett összekapcsolva illusztrálni. A 
feladatot idén nehezítette, hogy az alkotásokba egy rövid szöveget is be 
kellett építeni a diákoknak. Iskolánk tanulói a Vándorserleget hozták 
haza Egerből, amelyet a legtöbb eredményes diákot nevező intézmény 
érdemel ki. Szívből gratulálok nekik! Kerekné Mihalik Judit

Könyvadomány az iskolának

Egri csillagok rajzverseny

Rekordkísérlet

Házszentelés 
2020

Cristus Mansionem 
Benedicat

Krisztus
áldja meg
e hajlékot!

Fotó:
Lovászné Török Magdolna
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Óvodásaink az általános iskolásokkal közösen solymászbemutatón vettek részt: A programot a helyi vadásztársaság támogatásával a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, a Magyar Solymász Egyesület tagjai szervezték. Ők ismertették meg a gyerekeket a madarakkal, a 
solymászat érdekességeivel. Kép és szöveg: Földvári Edit

A település egyik legidősebb 
épülete már sokféle szolgála-
tot tett. Volt benne orvosi ren-
delő, szolgálati lakás, iskola, 
kocsma. Működött benne a 
kalapgyár, s 1999. december 
6-tól az Alfa Rehabilitációs és 
Közhasznú Kft. jászfényszarui 
varrodájának ad otthont. A 20 
éves jubileum kapcsán kérdez-
tem Megyasszai Józsefné Kónya Évát, a részleg jelenlegi vezetőjét 
és Bukó Jánosné Péter Rita szalagvezetőt, aki 17 éve dolgozik a 
cégnél.

Mit kell tudnunk a cégről?
Az Alfa R.N.K.Kft több tevékenységi területet foglal össze, azzal a 

céllal alapították meg a vállalatot, hogy lehetőséget teremtsen a meg-
változott munkaképességű emberek foglalkoztatására, ezzel elérhető 

célokat, teljesebb életet biztosítson munkavállalói számára. Jelenleg 8 
üzemet működtet, az ország különböző településén. A társaság létszá-
ma 320 fő, melynek 92%-a megváltozott munkaképességű munkavál-
laló. Budapesten nyomdaipari részleg, csomagoló, összeszerelő részleg, 
kárpitos részleg található, és a vállalat igazgatóságának is itt a szék-
helye. Szegeden asztalos részleg üzemel, ahol korszerű technológiával 
tesznek eleget a piaci követelményeknek.

Jászfényszarun pedig a varroda jelenleg 28 főt, szakképzett és beta-
nított megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat. Tevékeny-
ségi körünk többfajta termék gyártására terjed ki. Elsősorban mun-
karuházati termékek, munkásnadrág, kabát, köpeny, szakácsnadrág, 
lakásdekorációs termékek találhatók a palettán. Csomagolással is fog-
lalkozunk (pl.: gyufa, színfogókendő), de főleg a bérvarrás dominál. 

Létszámunk bővítésére jelenleg is van lehetőség. Kizárólag csökkent 
munkaképességű, varrni tudó dolgozók jelentkezését várjuk helyből és 
a környező településekről (jaszfenyszaru@alfarehab.hu).

A 2019. december 6-i születésnapi ünnepségen kik vettek részt, mi 
volt a program?

Csapatunk nagyon baráti, összeszokott dolgozókból áll. A munka 
mellett szakítunk időt közös szabadidős programokra is. Nagy dolog 
ez a mai rohanó világunkban, megállni egy pillanatra, és visszanézni 
az elmúlt 20 évre. Sok változást hozott az élet, amit mindig próbálunk 
kitartásunkkal és odaadó munkánkkal teljesíteni.

Ez a szakma főként női kollégák sorát foglalkoztatta már, de a férfiak 
közül is vannak, akik jól teljesítenek ebben az iparágban. Megalakulá-
sunktól 2 fő dolgozik itt a varrodában: Helle Csaba és Mészáros Tibor, 
akik a mai napig hozzáértő, hűséges munkabírásukról tesznek tanúbi-
zonyságot, amit ez alkalomból is megköszöntünk.

Ezúton is kívánunk meglévő és volt munkatársainknak is sok-sok jót 
és szépet, hogy még pár kerek 20 évet ünnepelhessünk együtt.

Katinka

Solymászbemutató

20 éves az Alfa
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Közösségek programjai
a Petőfi Sándor

Művelődési Ház és Könyvtárban

Emlékezés a hősökre

December 21-én nagyszerű közönség, telt ház előtt játszotta
a Fortuna Együttes a Háry János kalandjai című produkcióját

Jánoshidán

Bíró Bogi: „Altai képek”

„Altai képek” címmel Bíró Bogi műveiből nyílt kiállítás január 07-
én a Régi Kaszinó étteremben. A képek egy ígéretes festő munkái, 
meglepő érzékenységgel a részletekre figyeléssel ábrázolja a skandináv 
tájak szépségeit. A kiállítást Kerekné Mihalik Judit, iskolánk rajztaná-
ra rendezte és Szakács Dániel nyitotta meg, a rendezvényen jelen lévő 
érdeklődők a képek mellett a művésznő egyik kisfilmjét is megnézhet-
ték. Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Glonczi Rudolf

Angol középfokú nyelvtanfolyam: hétfő 17 óra
Angol kezdő felnőtt nyelvtanfolyam: hétfő 18.45 óra
Asztalitenisz: hétfő és szerda 16 óra
Dance Fitness Krisztivel: hétfő és szerda 18.30 óra
Fortuna Együttes: hétfő, péntek 18.30 óra és szükség szerint vasárnap
Házunk tája klub: hétfő 14.30 óra
Jóga: kedd 17.30 óra (Kisiskolában)
Német nyelvtanfolyam: hétfő 17.15 óra
Városi Énekkar: hétfő 18.30 óra
Versmondó kör: hétfő
Fehér Akác Népdalkör: kedd 18.30 óra
Iglice Gyermeknéptánc Együttes: kedd és csütörtök 16.30 óra
„Újra hímzünk, örökítünk!” Hímzőkör: kedd 14 óra
Bibliakör: szerda 18 óra
Csicsergő: szerda 16.30 óra
Dúdoló: szerda 10 óra
Iglice Hagyományőrző Táncegyüttes: szerda 18:30 óra
Babatorna: csütörtök 10.15 óra
Horgolókör: péntek 14.30 óra
Jackson klub: péntek 17 óra
Biblioterápiás foglalkozás: hetente egy alkalommal
Istentisztelet: kéthetente vasárnap 10 óra
Önismereti klub: havonta egy alkalommal szombat délután 14 óra
Őszikék nyugdíjasklub: havonta egy alkalommal csütörtök 16 óra
Szilágyi Erzsébet Nőegyleti összejövetel: havonta egy alkalommal
Játszóház: kéthavonta egy alkalommal vasárnaponként 10-12 óra
Csetresz Betti kézműves foglalkozás: kéthavonta egy alkalommal
Gondolatolvasó kör: negyedévente egy alkalommal

Igény szerint egyéb rendezvények, programok, gyűlések, megbeszélések.

A doni áttörés 77. évfordulója al-
kalmából Nagy Józsefné tanárnő 
vezetésével a 7. b osztályos tanulók 
január 13-án emlékórát tartottak, 
majd a 2. világháborús emlékműnél 
elhelyezték az emlékezés koszorúját, 
és gyertyát gyújtottak, imát mond-
tak az elesettekért.

Szöveg: Kotánné Kovács Tímea
Fotó: Nagy Józsefné

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.

Időpont: 2020. február 29. 17 óra
az adácsi Veritas Színpad előadásában

OPERETTGÁLA
MŰSORON:

SIKERES VÍGJÁTÉKOK, OPERETTEK
ÖRÖKZÖLD DALLAMAI

Nóti Károly – Szenes Iván: Nyitott ablak
Csiky Gergely – Fényes Szabolcs – Szenes Iván: Kaviár

Eisemann – Szilágyi: Én és a kisöcsém
Eisemann – Szilágyi – Békeffy: Egy csók és más semmi

Ábrahám Pál: Bál a Savoyban
Kálmán Imre: Marica grófnő

Eisemann Mihály: Fiatalság, bolondság
Szirmai Albert: Mágnás Miska

Márkus Alfréd – Harmath Imre: Meseautó 

KÖZREMŰKÖDIK
a VERITAS SZÍNPAD TÁNCKARA

RENDEZŐ: SZEKERES JÁNOS

Elővételi jegyár: 1000 és 1500 Ft

Helyszíni jegyár: 1500 és 2000 Ft
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„Kincsek a raktárból” címmel rendhagyó 
kiállítás nyílt december 11-én a Régi Kaszinó 
étteremben. A kiállítás képeit Kerekné Miha-
lik Judit, iskolánk rajztanára válogatta ki egy 
jászberényi értékes grafikusgyűjteményből. A 
kiállított anyag többek között Ágotha Mar-
git, Würtz Ádám, Kass János, Hinz Gyula, 
Tassy Béla műveit is tartalmazta. A megnyi-
tón  Kerekné Mihalik Judit bemutatta ezen 
művészek érdekes és gazdag munkásságát, 
felhívta a figyelmet jelentőségükre. Agócs 
Alexandra énekelt népdalokat.

Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Nagy Ildikó

December 6-án a Manóműhellyel közösen Mikulásvárót rendeztünk 
a könyvtárban. A programot meseolvasással kezdtük, ami közelebb 
hozta a gyerekekhez az izgalommal várt eseményt. A felolvasás után 
kérdéseket tettünk fel az ünneppel kapcsolatban, minden választ ju-
talmaztunk. Ezek után szabadfoglalkozás keretében szüleikkel kipró-
bálhatták a könyvtár számos gyerekeknek szánt szolgáltatását. A kicsik 
vidáman töltötték a várakozás idejét, volt itt könyvlapozás, társasjáté-
kozás, legózás, zenehallgatás. A nap végére megérkezett a Mikulás is, 
akit a gyerekek nagy örömmel és dalokkal fogadtak. 

December 13-án, pénteken rendhagyó felolvasóestünkön ismét fil-
met néztünk, Távol a világ zajától címmel. A film könyvadaptáció, 
Thomas Hardy azonos című regényéből készült. A várakozás idősza-
kában fontos az ünnepre hangolódás, az elcsendesedés. A kiválasztott 
film megerősítette az ittlévőket ebben, a levetített történet után alkal-
munk volt beszélgetni a filmben történtekről és az ünnepvárásról is. A 
könyvtár apró ajándékkal kedveskedett a résztvevőknek megköszönve 
az olvasókörhöz való ragaszkodásukat és sok szép pillanatot, amit az 
elmúlt év alatt együtt éltünk át. Kép és szöveg: Nagy Ildikó könyvtáros

Egészségdélután Jászfényszarun a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, február 22-én.

14.00 órakor: SZÍVÜNK TITKAI – PAPP LAJOS szívsebész emeritus professzor előadása. Közreműködik a Fénymadarak táltos dobkör.
Az előadás után dedikálással egybekötött könyvvásár. Részvételi díj jegyelővételben 1.000 Ft, helyszínen 1.500 Ft

16.00 órától: INGYENES PROGRAMOK
Csontsűrűség-vizsgálat – Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnői szolgálatnál a 57/422-268-as telefonszámon. Az elengedés művészete 
fizikai és lelki síkon – kiscsoportos gyakorlat, két turnusban. Gyógyító hangszerek, kiscsoportos hangzuhany két turnusban.

 Az utóbbi két programra előzetes regisztráció: a művelődési házban személyesen, illetve az 57/422-137 telefonszámon vagy a művelődési ház honlap-
ján és Facebook-oldalán közzétett regisztrációs űrlapon.

Légzésfunkció-mérés, vércukorszintmérés, vérkoleszterinszint-mérés, vérnyomásmérés, testsúly – testmagasságmérés, testtömegindex-számítás,
testzsírszázalék-mérés.

A rendezvény a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és a Jászfényszarui Védőnői Szolgálat
együttműködésével valósul meg. Bővebb információ található az intézmény Facebook-oldalán és
a www.jaszfenyszarumuvhaz.hu honlapon. A változtatás jogát fenntartjuk.

Palásthy Pál programfelelős

Advent a könyvtárban

Egészség a lélek kapuján át

Kincsek a raktárból
– Kiállítás
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Az elmúlt év december 14-én, 
szombaton 9 óra 30 perctől a 
Városháza dísztermében folya-
matosan érkeztek a meghívottak, 
helyi érdeklődők. A résztvevőket a 
FÉBE elnökség tagjai és az alapít-
vány kurátori fogadták. A regiszt-
ráció szerint 97 fő jelent meg az 
ünnepségen.

Az jubileumi rendezvény részt-
vevőit Jászfényszaru Város Ön-
kormányzata, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért 
Alapítvány nevében tisztelettel és szeretettel köszöntötte Tóth Tibor, 
az alapítványt alapító egyesület elnöke. Név szerint – Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert, a FÉBE örökös tagját, Győri János 
Bertalan alpolgármestert, dr. Voller Erika jegyző asszonyt, a FÉBE 
tiszteletbeli tagját, a Jászfényszaruért Alapítvány elnökét, a Jászság 
jászkapitányait képviselő Csikós Miklóst, Jászárokszállás emeritus 
jászkapitányát, Kiss Gábor plébánost, érseki tanácsost, Lovászné Tö-
rök Magdolna önkormányzati képviselőt, bizottsági elnököt, Szabó 
Imrefia Béla nyugalmazott tanárt, szobrászművészt, a város díszpol-
gárát, a FÉBE örökös tagját, dr. Langó Péter régészt, tudományos 
munkatársat, a város díszpolgárát, Glonczi Rudolfot, a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnökét, a diákság képviselőjét, Klippán Ri-
chárd diákpolgármestert, dr. Selmeczi László nyugalmazott megyei 
múzeumigazgatót, címzetes egyetemi docenst, etnográfust és régészt, 
a FÉBE tiszteletbeli tagját, Hortiné dr. Bathó Editet, a Jász Múzeum 
igazgatóját, a FÉBE tiszteletbeli tagját, Gulyás András Zoltán régész-
muzeológust, a kiadvány szerkesztőjét – köszöntötte.

A levezető elnök bejelentette: „a mai ünnepségnek két célja van, egy-
részt méltóképpen emlékezzünk a Jászfényszaruért Alapítvány első ne-
gyedszázadára, melynek tiszteletére az alapítvány a támogatók segítségével 
ünnepi kötetet jelentetett meg.

Fájó, de megkerülhetetlen tény, hogy ma most nem az alapító elnöknek 
kellene itt állnia, hanem Mészáros László padtársamnak, barátomnak, 
munkatársamnak, a FÉBE alapító titkárának, a Jászfényszaruért Alapít-
vány több mint 25 évig vezető elnökének, a FÉBE Örökös Tagjának, a 
város díszpolgárának. Sajnos már csak szívünkben és emlékeikben van ve-
lünk. Szerettei közül felesége Zsuzsanna és fia László itt van körünkben.

Az emlékezés gyertyáját meggyújtva emlékezzünk elsősorban Lacira, de 
Hild Viktorra (1855-1929), Kiss Józsefre (1924-1989), az utóbbiak 
emlékére ajánlottuk a kiadványt, de mindenki másra is, aki már nincs 
köztünk. Kérem Szabó Imrefia Bélát és Tamus Béla nyugalmazott épí-
tészt, a FÉBE elnökségi tagját, Laci általános iskolai osztálytársait, gyújt-
sák meg a tisztelet lángját.”

Dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi docens, a FÉBE elnökség tagja 
Mészáros Lászlóné Zsuzsának együttérző szeretetünk jeleként virág-
csokrot adott át.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester nyitotta meg a rendez-
vényt, örömének adott hangot, hogy a város a jubileum kapcsán egy új 
tanulmánykötettel, a város régészeti monográfiájával lett gazdagabb.

Vetített prezentációt a részt-
vevők nagy létszáma és a terem 
hossza nem tett lehetővé, így az 
előadók kiselőadásukat szóban 
tartották meg.

Elsőként az az előadó követke-
zett, aki szinte napra pontosan 
egy éve, december 15-én az első 
néprajzi gyűjtemény, a „Falu-
múzeum” létrejöttének fél év-
százados jubileuma alkalmából 
tartott konferencia befejezésével 
a baráti beszélgetés során kezde-

ményezte a kiadvány megjelentetését. Az alapítvány részéről Mészáros 
László nyitott volt az ötlet megvalósítására. Márciusban már az anyagi 
forrás nagy része rendelkezésre állt, és mint egy gyermek, kilenc hó-
napra megszületett a tudományos könyv.

A könyvben dr. Langó Péternek két tanulmánya is szerepel. Kiselő-
adásának témája: Jászfényszaru régészeti kutatása a múltban és napja-
inkban. Előadásában kiemelte a nagy elődök: Kiss József és Lantos 
Péter általános iskolai tanárok szerepét, akik sokakban, így nála is vagy 
Kolozs Istvánban elültették az érdeklődés magját a település múltjá-
nak, régészetének megismerésére. Dr. Selemeczi László a 90-es évek 
második felében végzett régészeti ásatásai, majd az ipari parkban folyó 
beruházások kapcsán folytatott feltárási munkák rengeteg új ismeret-
tel, a földben talált lelettel szolgáltak.

A következő kiselőadást Gulyás András Zoltán tartotta. A könyv 
szerkesztésén túl öt tanulmány társszerzője, a katalógus és színes mel-
léklet összeállítója. Előadásában sok személyes élményt is elmondott, 
mivel 2018-ban munkája nagyrészt jászfényszarui régészeti feltárásá-
hoz kötődött.

Az előadásokat Szabó Krisztina énekművész, tanár éneke szakította 
meg, aki Koltay Gergely: Honfoglalás című művéből a Kell még egy 
szó című dalt adta elő.

A következő előadó, dr. Masek Zsófia, a MTA Régészeti Intézet 
régésze, tudományos segédmunkatárs A szarmaták öröksége címmel 
tartott előadást. Jászfényszarun a feltárás során nagyon sok szarmata 
objektumokat találtak és tártak fel.

A szünet előtt a negyedik előadótól, dr. Selmeczi Lászlótól a Jászok 
Jászfényszarun címmel hallottunk érdekes megállapításokat. Hozzánk 
időben ez állt legközelebb, mégis hagyott nyitott kérdéseket, amely 
még régészeti igazolást vár a további feltárások során.

A kávészünet után dr. Mordovin Maxim, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem BTK Régészeti Intézet Népvándorlás Kori és Középko-
ri Régészeti Tanszék egyetemi docense mutatta be „A Jászság kapuja, 
Jászfényszaru – Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról című kiad-
ványt. 224 oldalon ismerheti meg az olvasó Jászfényszaru régészeti 
monográfiáját. A tizennyolc tanulmányt gazdagon szemlélteti fekete-
fehér kép. Huszonhárom oldalon a katalógusban több mint 160 az 
ásatás során feltárt használati eszköz pontos méret szerinti leírása, kora 
és talált helye szerepel, fekete-fehér fotó is található oldalanként né-

Mészáros Lászlóné átveszi az alapítvány ajándékát

dr. Langó Péter előadását tartja

Könyvek

A jubileumi könyvbemutató előadói balról jobbra dr. Selmeczi László, 
Gulyás András Zoltán, dr. Masek Zsófia, dr. Mordovin Maxim
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hány esetben. A 10 oldalas színes mellékletben a lelőhelyek térképei és 
a katalógusszám szerinti talált eszközök színes fotói láthatók.

Szerinte ennél jobb és tartósabb települési marketing nem létezik, 
a könyv megállapításait szerte a világon, különösen a magyarok be-
települést megelőző időszakát nézve, a szerzői tanulmányokra hivat-
kozva nézik, olvassák. Minden esetben megjelenik Jászfényszaru neve, 
egyúttal kíváncsiak lesznek magára a városra is. A könyv végén nyolc 
oldalban a Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados tevékenységét 
dióhéjban összegezte Mészáros László és Tóth Tibor.

Szabó Krisztina a közelgő karácsonyi ünnepek kapcsán Koltay Ger-
gely – Kormorán: A szeretet az egyetlen című dalt énekelte el a jelen-
lévők nagy örömére.

A Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázadáról röviden az alapító 
FÉBE elnöke szólt.

„Az alapítvány kuratóriuma szerényen, csendben, de igen eredmé-
nyesen végezte a munkáját.

Az alapítvány a negyedszázad alatt 38,3 millió bevételre tett szert, 
legnagyobb részben adományok magán- és jogi személyektől, közel 10 
milliót SZJA 1 %-ból, pályázatból 5 millió Ft-ot.

A kuratórium a huszonöt év alatt helyi kiadványok, elsősorban köny-
vek megjelenését, emlékérmek és két esetben CD kiadását összesen 
6,5 millió Ft értékben támogatta. Régi egyházi emlékek megőrzésére, 
felújítására 2 milliót, városszépítésre, új értékek emléktáblák, szobrok 
létrehozására 4,7 milliót, programokra, rendezvényekre, közösségek 
támogatására 5,4 millió forintot fordított.

A kuratórium Alapítványi ösztöndíjat hozott létre tehetséges, majd 
rászoruló főiskolai, egyetemi hallgatók támogatására. A programban 
1995 és 2015 között 44 helyi fiatalt tanévenként 10 hónapon át folya-
matosan évek során növekvő havi összeggel támogatott, összesen 5,9 
millió forint értékben.

Jászfényszaruhoz kötődő szakdolgozatok támogatásában, amely gya-
korlatilag a bekötés összegét jelentette, 14 fő részesült 125 ezer Ft 
összegben.

A helyi általános iskola diákjainak a kezdetektől kiemelkedő tanul-
mányi teljesítményét értékes könyvekkel, 2009/10-es tanévtől Kazin-
czy ezüstéremmel is elismeri. 25 tanév során 157 jutalomkönyvet és 
18 ezüstérmet mappában adott át, melynek költsége meghaladta a 0,5 
millió Ft-ot.

A feladatokra fordított összeg 25 millió Ft, amely évente átlag több 
mint 1 milliót jelentett.

Az alapító nevében köszönöm a kuratórium minden tagjának 
munkáját. Köszönöm Jászfényszaru Város Önkormányzatának, vál-
lalkozóknak, intézményeknek és mindenkinek, aki az elmúlt 25 év-
ben tevékenységüket, céljaink megvalósítását bármilyen módon és 
formában önzetlenül segítette, támogatta.

Az alapítvány gazdasági helyzete az elmúlt 2-3 évben nehezedett, 
ugyan jelentős a törzstőkéje, több mint 10 millió Ft, azonban a bevé-
telek lecsökkentek. Nincs kamatbevétel, jogi személyek államkötvényt 
nem vehetnek, az 1 %-os felajánlások a bevallások NAV-i elkészíté-
sével jelentősen lecsökkent. Az adományozó kedvű személyek, illetve 
vállalkozások száma is a FÉBE bál megszűnésével már nem jelentkez-
nek. A törzstőkét nem lehet felélni, mert mérleghiányos lesz az alapít-
vány, ami a közhasznúsági státusz elvesztését jelenti. Összegezve: lesz 
megoldandó feladata az új vezetésnek az elkövetkező években.

A negyedszázad sikerének elismerésére, a jubileumi nap emlékére 
köszönetképpen Mészáros Lászlóné Zsuzsának dr. Voller Erika, a 
Jászfényszaruért Alapítvány elnöke egy akvarellfestményt adott át.

Az ünnepség hátralévő részében Gulyás András Zoltán, akinek szer-
kesztőként ez volt az első kötete, megköszönte a jelen lévő szerzők-
nek, Tóth Tibor társszerkesztőnek, Bagi László tördelő, grafikusnak, 
Botkáné Sárközi Ildikó és Kotánné Kovács Tímea anyanyelvi lekto-
roknak munkáját. A nyomdai munkálatok Budapesten a Prime Rate 
Kft.-nél készültek. Köszönet Jászfényszaru Város Önkormányzata, 
Ipari Centrum Kft., Szűcs Mihály Huszárbandérium, Sándor Csil-
la Budaörs és Zielbauer János Budapest számára, hogy anyagilag 
hozzájárultak a könyv megjelentetéséhez.

A szerkesztő és az alapítvány elnöke a szerzőknek, segítőknek, támo-
gatóknak köszönetképpen tiszteletpéldányokat adott át.

A jelenlévő előfizetők átvehették a megrendelt példányokat, és dedi-
kálásra is sor került.

Azok, akik a könyvre nem fizetek elő, 2000 forintért Baranyi 
Józsefnénál (Szabadság út 102.), Tóth Tibornál a Városi Értéktárban 
(Szentcsalád tér 12.) megvásárolhatják.  Tóth Tibor

Fotók: Banka Csaba, Glonczi Rudolf

A jubileumi könyvbemutató közönségének egy része

2019. 12. 22-én tartotta karácsonyi ünnepségét a jászfényszarui Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a Szent József Szabadidőparkban. A műsor 
után a gyermekeknek csomagot osztott szét a Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat az éves támogatási keretéből, amelynek nagyon megörültek

Fotók: G
lonczi Rudolf
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Óvbúcsúztató az emlékezés jegyében

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete együttműködve Vágó Tibor üze-
meltetővel a Régi Kaszinó étterem és kávézó nagytermében 2019. 
december 28-án VI. alkalommal tartott óévbúcsúztatót. Az est mű-
soros részét a FÉBE önkormányzati pályázati támogatásból fedezte, 
a gasztronómiai részt önköltségesen a Vágó Bt. biztosította. Az est 
keretében emlékeztünk a Jászság jeles szülöttjére, Mihály Béla (1930-
2001) keramikus, látványtervező iparművészre, a FÉBE Tiszteletbeli 
Egyesületi Tag cím birtokosára, közelgő (február 8.) 90. születésnapja 
alkalmából.

A FÉBE elnöke megnyitójában örömének adott hangot, hogy egy 
nap alatt elfogytak a helyek, és együttérzését fejezte ki azokkal, akik 
szerettek volna jönni, de a terem befogadóképessége már azt nem tette 
lehetővé.

Az ünnepség jellege és a kerek évforduló közelsége tette lehetővé, 
hogy emlékezzünk Mihály Bélára. Jászapátin született, itt csepere-
dett fel, de hét éves kora óta keményen dolgozott. Szülei libapásztor-
nak adták. Később Koczka Andor kereskedésében volt kereskedőinas, 
majd segéd. 19 évesen Budapestre került. 1950-ben bevitték katoná-
nak. Ez idő tájt vált világossá számára, hogy keramikus akar lenni. 
Elhatározása minden előtanulmányt nélkülözött, autodidakta módon 
látott hozzá elképzelései megvalósításához. Ikebanái és kerámiái láttán 
a szakemberek őstehetségnek találták, és messzemenően támogatták. 
Erős akarattal, igényes, szívós munkával, ügyességével és ötletgazdag-
ságával szerzett magának hírnevet. 13 világkiállításon vett részt 650 
zsűrizett kerámiájával. Ő honosította meg az ikebana tálakat Magyar-
országon a 60-as évek elején. Nagy sikere lett a kerámiával kombi-
nált virágkompozícióinak. Összesen 14 alkalommal rendezte meg a 
többnapos Jászsági Randevú című kulturális műsort, ahol jól ismert 
művészek találkoztak a jászsági közönséggel. Színházi látványtervezői 
karrierje Jákó Verával kezdődött, aki műsorához virágdekorációt ren-
delt tőle. Ezt követően se szeri se száma nem volt a felkéréseknek. 
Évtizedekig azokhoz az előadásokhoz, koncertekhez hívták, ahol a 
színpadot különösen meghitté kellett varázsolni, ahol nem volt díszlet, 
hanem helyette elegáns virágkölteményekkel fejezték ki a hangulatot. 
Számtalan jeles eseményre készített virágkompozíciót, így a Parlament 

karácsonyi ünnepségei, a Habsburg-ház esküvői, Interoperettek, Ko-
rona Pódium, szépségkirálynő választások, Erzsébet királynőnek szánt 
csokor és számtalan rendezvény díszítését művészi szinten végezte.

1992-ben elsőként kapta meg a „Jászapáti Városért” kitüntető címet, 
65. születésnapján Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köz-
társaság Érdemrendjének Kiskeresztjét adományozta számára. Mihály 
Béla 1998. december 5-én, az ötéves FÉBE ünnepi közgyűlésen meg-
kapta egyesületünk legmagasabb elismerését, a Tiszteletbeli Egyesületi 
Tag címet.

Igazi lokálpatrióta volt, ha a Jászságról, szülővárosáról, de más jász 
településről is volt szó, segített, igazi kulturális mecénás volt.

Jászfényszaruval kapcsolata 1992 novemberéhez kötődik, mikor az 
ÁFÉSZ-tól az önkormányzat megvásárolta a Régi Kaszinó étterem épü-
letét, és a nyertes üzemeltető, Vágó Tibor megkezdte működését, egy 
csodálatos kulturális estet szervezve a megnyitó alkalmából. A követke-
ző találkozás 1993. április 2-re tevődik, amikor a városavató helyszínét, 
a templomunkat virágkompozícióival a naphoz méltóan csodálatossá 
tette. A IV. FÉBE Jótékonysági műsoros est és bál első díszvendége 
volt. 1999. szeptember 17-19. között Budapesten az Aquincum Hotel-
ben Mihály Béla Jászsági Napokat szervezett. A rendezvényen a FÉBE 
Borostyán táncklub táncosai is adtak műsort, a fényszarui huszárok is 
bemutatkoztak. A pesti Vigadó Hangversenytermében 1999. decem-
ber 26-án a „Karácsonyi slágerparádé” című műsorukban táncosaink 
új formációjukat, a palotást nagy sikerrel mutatták be. Szólót táncol-
tak: Győri Márta – Radics Tibor és Mészáros Zsuzsanna – Győri Ernő. 
A fellépésre a csoportot Mihály Béla hívta meg.

Mihály Bélát szülővárosában 2000. április 5-én köszöntöttük 70. 
születésnapja alkalmából. A köszöntő műsorban – számos neves fő-
városi művész mellett – táncosaink és Szabó Krisztina énekművész is 
fellépett.

2001. november 27-én életének 72. évében váratlanul ragadta el a 
halál.

Emlékét tovább őrizzük. Az emlékasztalnál az említett rendezvények 
fotóit és néhány tőle kapott kiadványt állítottunk ki, amelyek megte-
kinthetők voltak.

Az emlékezés után kezdődött a műsor, melyben Jáger János és bará-
tai Lipták Tibor és Papp Benjamin Máté Péter slágereit saját hang-
szereléssel adták elő.

A következő helyi énekesről, Perediné 
Czibolya Éváról megtudtuk, hogy a 
zene kislány kora óta kíséri életét. Édes-
apja játszott trombitán, szaxafonon, 
klarinéton, tanított és zenélt. Éneklés-
sel 2014-től foglalkozik, zenekarokban 
énekelt. Szóló énekesi pályája 2018-
ban a Szolnok TV által meghirdetett 
„Táncdalfesztivál 50” verseny alkalmával 
kezdődött. Énektanára Szabó Krisztina 
énekművész. Négy ismert slágert hallot-
tunk tőle.

Bagi Zoltán Alattyánról érkezett. 17 éves, utolsó éves a Nagybol-
dogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium-

A közönség egy része – Fotó: Németh András

1999. 12. 17. Győriné dr. Czeglédi Márta a Jász Önkormányzatok
Szövetségének elnöke megnyitja Budapesten az Aquincum Hotelben
a Jászsági Napokat, tőle balra Mihály Béla. Fotó: FÉBE-archívum

Jáger Trió – Fotó: Németh András

Perediné Czibolya Éva
Fotó: Dobák Viktor
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Óvbúcsúztató az emlékezés jegyében
ban. A kaposvári színművészetire készül. 
Kedvenc műfajai közé tartozik a pop, 
musical, operett és táncdalok. 2018-ban 
a „Táncdalfesztivál 50” versenyben 3. he-
lyezést ért el. Két blokkban énekelt régi 
Szécsi, Delhusa, Omega, Soltész, Hun-
gária, Poór slágereket. Nagy sikert aratott 
Alexandra Burke – Hallelujah számának 
eléneklésével.

Terjéki Kata előadóművész, a saját 
maga alapította Magánének Poptanodá-
ban tanítja a jövő énekeseit. Énekverse-
nyek zsűrijeiben vesz részt, rendezvénye-

ken énekel. Két blokkban hat ismert szám eléneklésével varázsolta el 
a közönséget. A záró műsorrészben a Jáger trióhoz vokálénekesként 
Terjéki Kata is csatlakozott.

Talán a FÉBE himnusza is lehetne: 
„Azért vannak a jó barátok”, ezzel a dal-
lal zárult a 24 énekszámból álló műsor.

A pohárköszöntőt Győri János Berta-
lan alpolgármester mondta, a résztvevők 
a sikerekben gazdag óévre és a reményteli 
új esztendőre ürítették pezsgőspoharai-
kat.

A jelenlévők a Vágó Bt. többféle me-
leg étele között kedvükre válogathattak, 
illetve mindegyiket megkóstolhatták. A 
négyféle házi édes sütemény is minden-
kinek jólesett.

Köszönet Fekete Károlynak és Hor-
nyák Péternek a rendezvény hangosításáért. 

Tóth Tibor

Terjéki Kata
Fotó Dobák Viktor

Győri János Bertalan
pohárköszöntőt mond
Fotó: Dobák Viktor

Karácsony a kereszténység jelentős 
ünnepe, Jézus születésnapja. Napja-
inkra családi vonatkozása felerősö-
dött, a szeretet, az összetartozás, az 
ajándékozás ünnepe lett.

Hagyomány már, hogy a DÖK segít-
ségével az idős embereknek meglepetést 
okozunk. A meghitt hangulatú esemény 
célja, hogy azok a nyugdíjasok is jól érez-
zék magukat, akik egyedül ünnepelnek. 
Bár a családot, az elveszett szeretteiket 
nem lehet pótolni, egy ilyen családias 

rendezvény, ha rövid időre is, de hozzájárulhat ahhoz, hogy szeretet-
ben, közösségben ünnepeljenek a magányos nyugdíjasok is.

Ajándékunk egy-egy csomag mézeskalács volt minden idős ember-
nek, amit az 5. évfolyamos tanulók készítettek technikaórákon Tóth 
Sándorné irányításával. Az anyagi támogatást a DÖK biztosította. 

December 20-án délelőtt az 5. osztályos tanulókkal mentünk az idő-
sek otthonába, ahol előadták a tanulók a pásztorjátékot énekekkel 
tűzdelve. Ezt követően az otthon lakóinak átadták a gyerekek a maguk 
által elkészített ajándékokat. Jó volt látni az idős emberek örömét!

A felkészítő nevelők: Polatschekné Rimóczi Melinda, Mészáros-
né Dobák Ildikó és Tóth Sándorné voltak. Az énekeket Kocsisné 
Horti Monika és Sándorné Tóth Éva tanította be.

Szöveg és kép: Tóth Sándorné

Idősek karácsonya

Jászkiséren 2019-ben a Jász Világtalálkozón 28. alkalommal adták 
át a Jászságért díjat. A 31 díjazott közül 18 személy él, és kapott meg-
hívást Jászjákóhalmára a Gazdakör épületében december 28-án, apró-
szentek napjára összehívott tanácskozásra. 

Déli 12 órára tizenkettő díjazott, két hozzátartozó és dr. Dobos 
László, a Jászok Egyesületének elnöke, a Jászsági Alapítvány alapító 
kurátora érkezett meg. A hiányzók igazoltan voltak távol, többsé-
gük egészségi állapota, idős kora miatt nem tudott eljönni. A talál-
kozó ötletadóját és szervezőjét, Fodor István Ferenc helytörténészt, 
a jászjákóhalmi díjazottat idézve: a „Vének tanácsa” tagjai 2005-től, 
immáron 15. alkalommal találkozott. A hangulat családias és baráti 
volt. Senki nem jött üres kézzel, a hölgyek egy kis hazai süteménnyel, 
gyümölccsel, a férfiak itallal, üdítővel készültek. 

Üres hassal még beszélgetni sem jó, és hogy el ne hűljön a disznó-
toros, Kladiva Imre atya asztali áldását követően megebédeltünk. Azt 
követően a moderátori szerepet a házigazda Fodor István Ferenc és dr. 
Dobos László közösen töltötte be. Mindenki összegezte a 2019-ben 
a Jászságért, a településért végzett munkáját, többen új helytörténeti 
könyv megjelenéséről szóltak, bemutatták azokat, és 2020. évi terve-
ikről is tájékoztatást adtak.

Dr. Dobos László tájékoztatta a grémiumot, hogy a Jászságért Ala-
pítvány Kuratóriumának új elnöke van Kiss Csaba jászárokszállási 
plébános személyében.

Sok új elképzelést volt szerencsém első kézből hallani, néhányat 
most megosztok az újság olvasóival. Dr. Barna Gábor professzor kun 
testvéreinknél Kunszentmárton (1719-2019) újratelepülésének 300 
éves jubileuma kapcsán 2019. pünkösdtől megrendezésre került ese-
ményekről, a jubileum kapcsán született értékekről adott tájékozta-

tást. 2020. pünkösdig még sok program van hátra, és úgy tapasztalja, 
az eseménysor felrázta az ott élőket, és vannak további új elképzelé-
sek, ötletek a dolgos hétköznapokra is. Kladiva Imre atya elmondta, 
Jászapáti után, mint nyugdíjas, egri lakos lett, testvéréhez közel sike-
rült egy kis házat megvásárolni. Egyházi szolgálatára ott is van igény, 
továbbra is tervezi és szeretné megírni Jászapáti egyházi épületeinek 
történetét. Hortiné dr. Bathó Edittől megtudtuk, hogy hamarosan 
berendezik a Jász Múzeum hátsó udvarrészén lévő épületben a látvány-
tárházat. Régi álmuk is megvalósult, megfelelő felújított raktárhelyi-
ségeket kaptak. A 2020-as év a költözködés és a berendezkedés éve 
is lesz. Győri Jánosné a jászkiséri tanyavilág történetének megírását 
szorgalmazta. Sisa József ötvös-iparművész elmondta, a következő két 
évben felkészül a 2021 márciusában Budapesten megrendezendő Élet-
mű kiállítására. Most szakrális művek elkészítése foglalkoztatja, január 
7-én a hónap műtárgyaként egy ilyen alkotás kerül kiállításra a Szikra 
Galériában. Dr. Suba Györgyné Julika fontosnak tartja a kisebb sú-
lyú események, jogi és magánszemélyek (üzemek, tanítók, orvosok, 
iparosok stb.) megörökítését az utókornak, mert 30-40 év elteltével 
feledésbe merülnek. Személyes javaslatom volt, hogy egy települési 
lexikon összeállítása ezt orvosolná.  Tóth Tibor · Fotó: Illés Anita

Jászságért díjasok találkozója

A résztvevők csoportképe
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 25 éve – 1. rész
Örök emberi tulajdonság, hogy a kisebb-nagyobb közös-

ségek szeretnek megemlékezni születésük kerek évforduló-
iról, így került sor az alábbi összegzés megfogalmazására. 
A 25 éves népfőiskola 2019-ben immár 25. alkalommal 
rendezte meg az Erzsébet-napi programokat, 24. éve az 
Adventi Hangversenyeket. Negyedévszázadnyi esemény, 
emlékek – tények, melyek nem múltak el nyomtalanul.

„Tartás és méltóság – így mondják röviden (a régi nép-
főiskolások). Az ő példájuk segített nekem a legtöbbet abban is, hogy a 
népfőiskoláról, mint nemzeti és egyben európai művelődési tradícióról 
nem szabad és nem is lehet lemondani. És abban is, hogy eltökéltség kell 
a kivitelezéséhez.” (Szigeti) Tóth János 1986; Művelődés – Népfőiskola – 
Társadalom 2019.

A Társaság 1993. december 20-án, 21 alapító és 8 pártoló taggal jött 
létre Jászfényszarun. 1998 óta végzi közhasznú szervezetként közmű-
velődési és kulturális tevékenységét. 2012 júniusától akkreditált fel-
nőttképzési intézmény. A Népfőiskolai Társaság idős komori Bedekovich 
Lőrinc (1751-1823) nevét vette fel, aki korának országosan elismert 
térképésze, geodétája volt, s akit a Jászkun Kerület 1779. június 2-án 
választott meg a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmé-
rőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven át nyugdíjazásáig, 1819. no-
vemberéig folytatta. Jászfényszarun élt, gyermekei is itt születtek, dol-
goztak, hivatalát egyik fia, ifjabb komori Bedekovich Lőrinc vette át.

A népfőiskolai tevékenység élő hagyományokra támaszkodik. Hitet 
és erőt merítenek az első jász népfőiskola munkájából, amely 1942-
ben, illetve 1946-ban működött Jászberényben.

A mai Magyarországon a népfőiskola nem csupán egy a 
felnőttneveléssel foglalkozó intézményforma, nemcsak egy célorientált 
közösség, hanem a demokrácia műhelye. Bár a létük összefonódott a 
politikai rendszerváltozással, mégis ezt a két és fél évtizedet a mun-
kálkodásuk eredményeivel jellemezhetjük. Arról tudunk beszámolni, 
hogy hagyományokat teremtettek, közvetítettek – igyekeztek jól sáfár-
kodni gazdag örökségükkel, közösségek létrejöttét segítették, miközben fo-
lyamatosan tanultak és tanulnak kommunikációt, együttműködést, a 
felnőttképzés módszereit, a jó gyakorlatok átadását.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) azzal az elhi-
vatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, 
teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Va-
lamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, szem-
léletformálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az egyén 
tevékenységében, életminősége javítása tekintetében eredményesen 
tud hasznosítani.

A népfőiskola tevékenységei
Programjaik a 25 éven át, évente 10-55 alkalommal: ismeretterjesztő 

előadás-sorozatok az egészségnevelés, környezetvédelem, gazdálkodás 
területén; pódiumestek, művészeti programok, hangversenyek, fotó-
kiállítások, könyvbemutatók; húsvéti és karácsonyi ünnepkörhöz kap-
csolódó hagyományőrző kézműves foglalkozások és kiállítások – vá-
sárok; művészeti táborok, Erzsébet-napi hagyományőrző programok; 
Adventi Kávéházak; külföldi cserekapcsolatok; térségi és regionális 
rendezvények, együttműködések, illetve fórumok és felnőttképzések 
voltak.

A népfőiskola vidékfejlesztésben betöltött szerepe jelentős. A pro-
jektjeik célja a vidéki életmód értékeit őrző, hagyományokat éltető, 
egységes arculatú, vonzó és a népesség megtartására alkalmas telepü-
lés, térség kialakítása. Céljaik elérése érdekében intézkedéscsomagot 
fogalmaztak meg a LEADER akciócsoport tervezésekor is. LEADER 
programjuk (elbírálás, szakértői tájékoztatás alapján is) szakmailag 
megalapozott, jól kidolgozott volt. A kultúrtörténeti értékekben gaz-
dag település fejlődéséhez hozzájárult az is, hogy a hagyományokra 
épülő, egyedi turisztikai attrakciót is jelentő rendezvények lebonyo-
lítása több mint 20 éve főként a civil szervezetek kezdeményezései 
alapján történtek. A folyamatosan megújuló humán infrastruktúra, a 
környezet- és egészségtudatos életmód, a munkalehetőségek javítása, a 
hagyományok ápolása mind hozzájárulnak a vidéki jólét növeléséhez. 
Mindezeken túl a megvalósuló turisztikai attrakciók tőkevonzó, né-
pességmegtartó erejűek.

Tevékenységük során azt tapasztalták, hogy a vidékfejlesztés fenntart-
hatóságának kulcsa a hagyomány és innováció. Ezért visszatekintenek 
gyökereikhez, de egyben előre is lépnek az együttműködés, partnerség 
felé. Ezzel szolgálják a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, a 
nyilvánosságot, a helyi döntések előkészítésében történő közreműkö-
dést. 2004-től majd 10 éven át Civil Fórumot működtetnek Jászfény-
szarun. A település civil szervezetei szándéknyilatkozatukkal kötöttek 
együttműködési megállapodást. Tagjai a civil szervezetek mindenkori 
választott vezetői. A Jászfényszarui Civil Fórum tevékenységét a stra-
tégiai gondolkodás, kölcsönös segítés, folyamatban gondolkodás, át-
látható, kiszámítható együttműködés, kölcsönös tisztelet és bizalom 
jellemezte.

A népfőiskola szerepe jelentős a felnőttképzésben is. Projektjeikben 
a szakmában elismert, nagy tudású képzőket kérnek fel. A szerve-
zet, a településen egyetlen civil szervezetként, akkreditált intézmény, 
munkaerőpiaci projektek megvalósítása során az intézményi akkredi-
táción túl 4 program akkreditációját szerezte meg. Mindezek a felnőtt-
képzésben tágabb teret biztosítanak a szervezet számára.

A szervezet küldetésként fogalmazta meg: „Célunk, hogy magas 
színvonalú képzések nyújtásával szolgáljuk a helyi, térségi társadalmat: 
résztvevőink számukra munkaerő-piaci, illetve életminőségük javítása 
tekintetében hasznos képzésekben vehessenek részt, partnerei legyünk a 
felnőttképzésben érintett civil szervezeteknek és humánerőforrás-fejlesztés 
iránt elkötelezett munkáltatóknak. Hosszú távú, bizalomra épülő kapcso-
lat kialakítására törekszünk, ezzel biztosítva stabil működésünket és nö-
velve a népfőiskola márka értékét. Ugyanakkor célunk, hogy működésünk 
valamennyi érintettje elégedett legyen tevékenységünkkel, kapcsolatainkat 
a kölcsönös előnyök és a partnerség elvei szerint alakítjuk.”

A népfőiskola műhelyei és programjai
A népfőiskola keretein belül több műhely is alakult, a helyi értékek 

feltárására, bemutatására, a hagyományok megőrzésére, kreatív alkotó 
programokra.

A Drámapedagógiai Műhely több mint 20 éve, 1998 óta szervezi 
meg tematikus drámajátékos, komplex művészeti alkotótáborát. A 
településen több évtizedes hagyománya van e komplex tábornak, a 
drámapedagógiai módszer alkalmazásának, amely tematikus, alkotó 
jellegű és honismereti elemeket tartalmaz.

A műhely tagjai saját gyermekközösségeikben folyamatosan alkal-
mazzák ezt a módszert - művészeti alapiskolában, osztályközösségek-
ben, hitoktatásban, gyermekvédelmi, mentálhigiénés programokon. 
Kezdetben az iskola tanulóiból és visszatérő középiskolásaikból jelent-
kező gyermekek részére, majd kistérségben, a környező településeken 
is meghirdették a bentlakásos tábort.

A műhely önképző jelleggel előadásokat, tréningeket szervez, s rend-
szeresen meghirdeti a Szülők Akadémiáját is. A drámapedagógusok 
részére – továbbképzésként - szervezte meg sok éven át a „Bakancsos 
tábort”.

A Kézműves Műhely keretében immár 25 éve népi kézműves és 
képzőművészeti programok valósulnak meg, amelyek kezdetekben 
főként az ünnepkörökhöz kötődtek. Pl. a gyermekek részére tavaszi 
játszóházak, télűző programok, a családok részére húsvéti tojásfestés, 
asztali és ajtódíszek készítése, adventi koszorúk, kopogtatók készítése 

Erzsébet-napi vásár, 2018. – Fotó: Pető István
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 25 éve – 1. rész
– mindezek negyed évszázaddal ezelőtt, amikor még nem volt hagyo-
mánya ezeknek a tevékenységeknek. Majd szegmentáltan tervezték a 
programokat.

Kosárfonó tanfolyam – a hagyományos paraszti kézművesség to-
vábbadására. A kerek aljú gazdasági kosár, a fonott tálca készítése mel-
lett elsajátították a háztartásban használható kosarak s az egyszerű népi 
játékok készítését is. A program végén kiállítást szerveztek a készített 
termékekből – a résztvevők megtapasztalták az alkotás örömét s azt, 
hogyan teremthetik meg a fenntartható családi gazdálkodás alapját.

Varrókuckó (hímzés, varrás) – A jászsági hímzések elterjesztése Jász-
fényszarun, a kreatív alkalmazási formák. Céljuk olyan tevékeny kör 
alakítása, ahol vállalják egymás segítését, a hiányos helyi tárgyi és 
szellemi néprajz kutatását. Olyan közösséget terveztek megvalósítani, 
akik a kézművesség hagyományait nem csak értik, tisztelik, képesek 
előállított tárgyaikkal tovább vinni azt, akár nyitott műhellyé válva. 
A többi műhellyel együtt – igazolva a népfőiskolai kezdeményezések, 
közösségépítés létjogosultságát – a ma is működő klubot felkarolta, 
támogatja a művelődési ház.

Az Erzsébet-napi kézműves kiállítás és helyi termékek vására mellett 
évek óta megszervezik kisgyermekes csoportoknak a hagyományőrző 
kézműves foglalkozásokat és az Európai Mézes Reggelit is. Az utóbbi 
években nagy sikert arattak a Kerekítő programok, a tematikus népi 
játszóházak, illetve a Baba – Mama Klub foglalkozások is.

A Fotóműhelyben 15 éve fotóművészeti, dokumentáló és feltáró al-
kotások születnek, amelyekből évente több alkalommal fotókiállítást 
rendeznek. Több alkalommal terveztek a Duflex Fotográfiai Stúdióval 
közösen a fotóművészeti alkotóműhelynek bentlakásos tábort, amely 
során a szakmai tudás gyarapítása mellett tematikus fotókat készítet-
tek. Témák voltak: a település hétköznapjai, ünnepei, épített öröksé-
gek, szakrális emlékek, természet, téli Balaton, hagyományőrző ren-
dezvények, ünnepségek, lovak, madarak. Az alkotásokból kiállítások, 
esetenként kiadványok készültek. Hirdettek természetfotó pályázatot 
gyermekeknek, ahol díjazásra és kiállításra kerültek a pályamunkák.

Kiadványaik
· Vidék Parlamentje Észak-alföldi Regionális Találkozó.
 Bedekovich Füzetek 1. 2000;
· Kelet-Magyarországi Drámapedagógiai Konferencia.
 Bedekovich Füzetek 2. 2000;
· A nők szerepe a vidékfejlesztésben és a civil szervezetekben. 
 Bedekovich Füzetek 3. 2001;
· Esélyegyenlőség az Európai Unióban.
 Bedekovich Füzetek 4. 2004;
· Gyökereink. Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió szemével. 
 Bedekovich Füzetek 5. 2004
· A magyar nyereg fejlődése.
 Tamus Antal bőrműves kiállítása 2000.
· Közéleti Civil Hírmondó – újság (2007–2012);
· Gyökereink – képeslapfüzet 2004;
· Zarándokúton a Jászságban 2009; 2010;
· Jászsági Civil Naptár 2010

· Vállalkozó női praktikák és fortélyok.
 Vállalkozó nők kézikönyve 2008;
· Első lépések Jászfényszarun.
 Elmélet és gyakorlat egy projekt életéből 2012;
· Aromák, ízek, zenészek, írások. Roma antológia 2013;
· A Kozma-part emlékei 2019;
· Idősebb komori Bedekovich Lőrinc geodéta nyomában.
 TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 853, 2019;
· Jászfényszaru városközpontjának régi nevezetességei.
 TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 854, 2019;
· Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben.
 TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 855, 2019
· Fotókiállítások és egyéb programok, projektek disszeminációs 

anyagai, prospektusok, leporellók, naptárak, mappák, oklevelek, 
képeslapok, hűtőmágnesek, ökotáskák, display elemek, különbö-
ző kirakók (puzzle, kocka) is készültek.

Tagságuk
A népfőiskola tagsága jelenleg 159 fő, döntően helyi, térségi és el-

származott jászsági lakos.
Sokan és sokat tettek/tesznek a népfőiskola értékteremtő tevékeny-

ségéért, sok éven át rendszeresen önkéntesként munkálkodtak, ezzel 
is támogatva a szervezetet. Néhány vonatkozásban – messzemenően 
a teljesség igénye nélkül – külön is meg kell említeni közreműködő 
személyeket.

Az elnökség tagjai
Kaszainé Ocskó Györgyi kreatív, ötletgazdag és mindig vidám titkár-

ként „tartotta a lelket a csapatban”, lelkes megvalósítója a drámatá-
boroknak;

Baliné Bazsó Mária gazdaasszonya volt a programoknak és a pénz-
ügyeknek, önkéntes felajánlóként, háziasszonyként mindig sütemény-
nyel kedveskedett a programokra érkezőknek;

Berényi Ferencné a felügyelő bizottság elnökeként a törvényességi fel-
ügyeletet látja el;

Mészáros Tivadar felügyelő bizottsági tagként a gazdasági ügyeket 
felügyelte;

Török Imréné Basa Judit felügyelő bizottsági tagként a kezdetektől az 
ügyvitelt segítette, a jegyzőkönyvek írója;

Kocsis András majd 20 évig alelnökként lelkes megvalósítója volt a 
drámatáboroknak, egészségnapi programoknak, s az Erzsébet-napok 
elmaradhatatlan köszöntőjével lepte meg a Zsókákat, Erzsikéket, Bö-
béket;

Farkas Kristóf Vince történész elnökségi tagként, de már fiatal kora 
óta is elkötelezett a Bedekovich család életművének kutatásában, fel-
tárásában és bemutatásában;

Sándorné Tóth Éva elnökségi tagként segíti a népfőiskola zavartalan 
működését;

Kovács Béláné Pető Magdolna a népfőiskola elnöke végzi az ügyvivő 
stratégiai munkáját. (folytatjuk)

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Előző lapszámunk 20. olda-
lán megjelent egerészölyveket 
ábrázoló fotót Pető István 
készítette, aki a Nemzetkö-
zi Fotóművészeti Szövetség 
AFIAP fokozatú művész-
diplomával kitüntetett fo-
tográfus.

Pontosítás

 Adventi hangverseny, 2018. Fotó: Pető István
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Utcaneveink nyomában (8. rész)
Bedekovich sétány

Ez a közterület a legfiatalabb Jász-
fényszarun, így a város 2013-ban 
kiadott térképén még nem szerepel. 
Az egykori beépített helyszín bontá-
sára és rendezésére 2014-ben került 
sor, és 2016-ban jött létre az új utca. 
Valójában ez egy lakatlan út, hiszen 
a Szent Erzsébet közösségi ház, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal között 
került kialakításra, és az egykori Vá-
sártér irányába halad az új közösségi 
terek felé. A közterület a Bedekovich 

sétány nevet 2019-ben kapta. Az elnevezés nagyon szerencsés válasz-
tás, hiszen ezen a területen, vagy nagyon közel a mai Főtéren, állhatott 
idősebb komori Bedekovich Lőrinc (1751–1823) családi háza, aki fe-
leségével, Pruzsinszky Erzsébettel 1782-ben telepedett le Jászfénysza-
run. Idősebb Bedekovich Lőrinc 1779-től 1819-ig a Jászkun kerület 
földmérőjeként dolgozott, és több mint száz térképet készített, köztük 
jó néhányat Jászfényszaruról. Kiemelendő, hogy alkotásait jórészt tele-
pülésünkön készítette. Idősebb fia, Bedekovich Vencel Mihály (1785–
1847) jogi tanulmányokat folytatott. 1808-tól 1835-ig Jászfényszaru 
aljegyzője volt, 1835 és 1839 között pedig a mezőváros főjegyzője-
ként tevékenykedett. A földmérő kisebb fia, ifjabb Bedekovich Lőrinc 
(1788–1857) folytatta édesapja munkáját, és 1815-ben a Jászkun ke-
rület másodföldmérőjévé választották meg. 1820 és 1848 között pedig 
a Jász kerület mérnökeként dolgozott. Ifjabb Bedekovich Lőrinc élete 
végén, 1854-ben Jászfényszaru mezőváros főbírója volt. Bedekovich 
Vencel és ifjabb Bedekovich Lőrinc a helyi céhen belül is vezető szere-
pet viseltek. Idősebb és ifjabb Bedekovich Lőrincet pedig haláluk után 
Jászfényszarun temették el. A Bedekovichok tehát jelentős szerepet 
játszottak Jászfényszaru életében, sőt több utca nyitásával, a Zagyva 
folyó megkezdett rendezésével a két földmérő maradandót alkotott.

Milyen szép látványosság lenne, ha a Bedekovich sétányon egy élet-
nagyságú, idősebb Bedekovich Lőrincet ábrázoló köztéri szobor is he-
lyet kaphatna.

Bercsényi Miklós út
(Jászfényszaru 2013-ban kiadott tér-

képén megtalálható: E3–F3 között)
A mai Bercsényi Miklós út az 1965-

ös osztással alakult ki a 22-es számig, 
amit 1967-ben keleti irányban újabb 
házhelyekkel nyújtottak. 1967-ben 
nevezték el az utcát Szamuely Tibor-
ról (1890–1919). Szamuely pályá-
ját baloldali újságíróként kezdte, az 
I. világháborúban 1915-ben orosz 
hadifogságba került. 1919-ben újra 
Magyarországra tért, és a Tanácsköz-
társaság egyik kegyetlen vezetőjeként 
tevékenykedett. Nevéhez is fűződik 

a vörös terror és a Lenin fiúk néven emlegetett gyilkos terrorkülö-
nítmény. A Tanácsköztársaság bukása után Ausztriába menekült, de 
az osztrákok elkapták, és a határon öngyilkosságot követett el. Mai, 
sokkal jelesebb nevét az utca 1992-ben kapta. Székesi gróf Bercsényi 
Miklós (1665–1725) nemes családban született, és műveltségét jelzi, 
hogy a nagyszombati egyetemen tanult, majd katonaként folytatta pá-
lyáját. Részt vett Buda 1686-os visszafoglalásában is. 1696-ban meg-
ismerkedett II. Rákóczi Ferenccel, akivel életre szóló barátságot kötöt-
tek. Így hát nem meglepő, hogy Bercsényi Miklós volt a Rákóczi-féle 
szabadságharc (1703–1711) második legfontosabb vezetője. Levele-
iből tudjuk, hogy a jász katonákkal, a Jászsággal is foglalkozott, és a 
szabadságharc idején a Jászfényszarut érintő hadmozgásokat is figye-
lemmel követte. 1711-ben Lengyelországban érte a szabadságharcot 
lezáró szatmári békekötés híre. Magyarországon birtokait kegyvesz-
tettsége miatt elvették, ezért Törökországba vonult bujdosásba, majd 
1720-ban feleségével együtt ő is Rodostóba került II. Rákóczi Ferenc 
környezetébe. 1725-ben itt is halt meg, és itt temették el. 1906-ban 
viszont II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvaival együtt Kassára 
vitték, és a Szent Erzsébet-székesegyházban díszes körülmények között 
újra eltemették.

Dr. Farkas Kristóf VinceKépek forrása és aláírása:
Idősebb Bedekovich Lőrinc önábrázolása 1795-ös nagykunsági térképén: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára T 108

· gróf Bercsényi Miklós: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Bercs%C3%A9nyi_Mikl%C3%B3s_VU.jpg

Január és február a farsang időszaka, a bálok szezonja, így volt ez 
régen is. Jászfényszarun 1945 előtt is sok közösség szervezett bálokat, 
különböző helyeken. A legrangosabb bált az iparosok a település leg-
elegánsabb helyén, a Kaszinó étteremben tartották. 

Az ipartestületek helyét 1948-ban átvette a KIOSZ (Kisiparosok 
Országos Szövetsége). A nagyobb településeken megalakultak a helyi 
szervezetei, és tovább vitték az iparos bálok hagyományát.

A Városi Értéktárban található több báli meghívó, most egy 62 év-
vel ezelőtti, 1958. február 1-jei hagyományos iparos bál meghívóját 
tesszük közzé. A meghívó a Jászberényi Nyomdában készült 250 pél-
dányban. 

Hatvankét év után ugyanezen a napon a művelődési házban az V. 
Liliom bál megrendezésére kerül sor. Kép és szöveg: Tóth Tibor

Értéktári érdekesség – Báli meghívó

December 3-án a 
Nektár Színház előadta 
a Diótörő című mese-
játékot a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermé-
ben. Az előadást több 
mint 350 gyermek néz-
te meg.

Szöveg: Róbel Gábor
Kép: Katinka

Diótörő – Ajándékműsor

2019. decemberében az ünnepek előtt három alkalommal filmklubot 
tartott a jászfényszarui Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermekek 

részére a Szent József Szabadidőpark közösségi házában.
Nagy sikert arattak a filmek a fiatalok körében.

Szöveg: Dávid Ildikó · Kép: Glonczi Rudolf 
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Jubilál a Lumina Cornu – 15 éves a szerepjáték klub
„A Lumina Cornu Klub – neve fénylő 

szarvat jelent (szerk.) – egy csapatnyi 
jászfényszarui szerepjátékos álmából 
nőtte ki magát. Hivatalosan 2005. 
január 30-án alakultunk meg, majd 
rögvest munkához is láttunk, hogy a 
környék szétszéledt „kalandozóit”, já-
tékosait összefogjuk, és közös játékra, 

találkozókra bírjuk.” Így kezdi online bemutatkozását a művelő-
dési házban működő szerepjáték klub, mely ebben a hónapban 
ünnepli alapításának 15 jubileumát. Ezen apropóból beszélget-
tünk a klub két vezetőjével: Erdei Gáborral és Radics Félixszel.

3 hónap helyett 15 év. Ezt sokszor el szoktátok mondani. Mit kell 
ezalatt érteni?

Gábor: A bizalmat, amit megelőlegeztek nekünk, s amit igyekez-
tünk akkor, és igyekszünk ma is megszolgálni.

Félix: 3 hónap volt a próbaidőnk. Ez idő alatt bizonyíthattuk, hogy 
komolyan gondoljuk, és nem csak egy hirtelen felindulásból elköve-
tett próbálkozásról van szó. Büszkék vagyunk arra, hogy 15 éve fenn-
tartjuk a csoportot!

Mit szerettetek volna elérni 15 éve?
F: Egy olyan közösséget, ahol lehet a szerepjátékokkal játszani, a tör-

ténelemről, a hadijátékokról beszélgetni. Mivel nem csak mi szerettük 
az akkor egyre feljövőben lévő fantasy és sci-fi műfajokat, így keres-
tünk hasonló érdeklődésű társakat.

G: Akkor egyikünk sem gondolta, hogy a klubozás ennél sokkal 
több lesz. Nem csak egy szórakoztató hobbi helyszíne, hanem közös-
ségi élmény, rendezvényszervezés, társadalmi szerepvállalás, meg egy 
rakás felelősség!

Az elmúlt években egyre többet mutattatok meg magatokból. Mikor 
jött el a váltás?

F: Az első időszakban a játék kapta a hangsúlyt. Volt olyan eszten-
dő, hogy több mint 300 napon voltunk a klubteremben. Az a durva, 
hogy ezt a precízen vezetett klubnapló bizonyítja. Már a kezdetektől 
szerveztünk kisebb-nagyobb programokat, versenyeket, táborokat, de 
ezzel nem volt komolyabb célunk, csak hogy jól érezzük magunkat. 
Fokozatosan kezdtünk el egyre többet mozgolódni a városban. Ösz-
tönöztük a szemétszedést, kerítést festettünk, vagy pakoltunk a városi 
programokra, de volt, amikor kulturális műsort is szerkesztettünk. 
Valahol az első 5 év után jött el az ideje a váltásnak.

G: Akkorra már országos szinten is híre ment a csoportnak. 100 fő 
feletti létszámmal zajlottak a fontosabb eseményeink, és egyre több 
tervünk, célunk volt a klubbal. Építettünk, fúrtunk, faragtunk, part-
nereket kerestünk. Szerettük volna, ha sikerül példaértékű rendezvé-
nyeket szervezni. Az első lemorzsolódásoknak is ez volt az alapkonf-
liktusa. Mi ketten többet szerettünk volna, amiért egyre többet kellett 
dolgozni a játéktól elvéve az időt. Egyébként folyamatos volt a fluk-
tuáció a csoportban, de mindig rendelkeztünk elég tettre kész taggal, 
akiket a fejlődés, vagy az új, ki nem próbált utak érdekeltek.

Ez elég sok kihívásnak hangzik egyszerre. Melyik volt nehezebb: a 
csoport összetartása vagy az új utak felfedezése?

F: Egyértelműen az első. Sok energiát el is pazarolunk erre. Mi is 
lassan láttuk be, hogy klubvezetőként hoztunk jó pár meggondolatlan 
döntést, ahogy azt is, hogy túl sokáig ragaszkodtunk az eredeti csapat-
hoz. De nem vagyunk hibátlanok.

G: Sőt, nem is akarunk azok lenni! Szerintem pont az az egyik eré-
nyünk, hogy nem félünk hibázni, így nagyon sok tapasztalatot szerez-
tünk az elmúlt 15 évben. Ez nagy muníció a kezünkben!

Azon gondolkoztatok már, hogy mitől tudtok működni 15 éve?
F: Hajaj, de még mennyit! Erre az új címerünk szimbolikája meg-

adja a választ. A két lovag, a kettős vezetést jelenti. Mi gyermekkori 
barátok vagyunk. Ez több mint 30 éve elválaszthatatlan kötelék, ami 
minden elért mérföldkővel erősödik. Nem mindenben értünk egyet, 
de közös a célunk és összetartunk. Ez a motor a klub alapja.

G: Illetve, a pajzs belsejében látszik, hogy több területtel is foglalko-
zunk. Szívesen próbálunk ki ismeretlen utakat! Nem ragadtunk le csak 
az asztali szerepjátéknál. Táborainkban élő szerepjáték zajlik, közben 
érdekeltek vagyunk edukáció vonalon az ELTE projectjeiben, peda-

gógiai módszertani kötetbe is bekerültünk az ötleteink alapján, és a 
gyermeknapok létrejöttét is ösztönöztük a 3+1 kalandpróbák megjele-
nésével. Legutóbb pedig a IV. Béla-udvar esetében nemcsak interaktív 
színházat építettünk, hanem megírtuk, megzenésítettük, előadtuk a 
jászok bejövetelének gestáját a város közösségének.

Fontos számotokra jubileumi év? Mi a jelentősége?
G: Szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy nagyon fon-

tos! Pláne, hogy nehéz időszakon vagyunk túl. Az első és második 
generációs tagok részben az életkori sajátosságaik miatt, munka, köl-
tözés, család, tovább morzsolódtak. Ráadásul a hétköznapok problé-
mái kettőnket is egyszerre értek el, így egy éve felmerült, hogy inkább 
tegyük le a lantot.

F: Pihentünk pár hónapot a végleges döntés előtt, és jól tettük. Kide-
rült, hogy van még bennünk és a közben megújuló csapatban potenci-
ál. Újrafogalmaztunk néhány dolgot, és rájöttünk, hogy sokan szeret-
nék, ha folytatnánk. Ezzel tudjuk megköszönni az önkormányzatnak, 
a művelődési háznak, hogy 15 éve támogatnak minket!

G: Naná, hogy folyatjuk! Sőt, idén minden eddiginél magasabbra 
tesszük a minőségi lécet. Azzal nem számoltunk, hogy közben sűrűn 
emlegetett országos jó példa lettünk a szerepjátékos berkekben, ami 
külön megtiszteltetés. Számítanak ránk szerte az országban, partnerek, 
játékosok, barátok vagy már azok gyermekei.

Mivel készültök ebben az évben?
F: Minden hónapban lesz rendezvényünk, vagy alkotunk valami 

újat, de csak a legnagyobbakat sorolom. Tavasszal készülünk a nagy 
jubileumra, ami május 9-én lesz, egy országos versennyel, larper ta-
lálkozóval, kiállításokkal egybekötve. Új 3+1 kalandpróbát készítünk 
elő, amiben egy nagy sárkány lesz a gyermekek ellenfele a városi gyer-
meknapon, az augusztusi élő szerepjáték táborunkhoz pedig olyan tör-
ténetet és díszletet terveztünk, ami már-már filmbeillő lesz.

G: Közben pedig előadásokra 
készülünk az ELTE meghívásá-
ból, új vásári komédián dolgo-
zunk, megújítjuk az online fe-
lületeinket, a blog után vlogot 
és podcastokat szeretnénk gyár-
tani, és lassan készen állunk az 
új generáció érkezésére is. Ez 
lesz a következő nagy felada-
tunk. Bizonyítani az előttünk 
álló években, hogy igazi érté-
ket hozunk létre a szórakozás 
mellett. 13 év felett várjuk 
a fantasy, sci-fi kedvelőket! 
Keressetek minket a Lumina 
Cornu Facebook, Youtube, 
vagy blog felületein!  Katinka

Január 11-én egyesüle-
tünk felnőtt labdarúgói, 
csapatépítő jelleggel disz-
nót vágtak a klubházban. 
A 250 kg-os hízót Kemecsi 
László edzőnk ajánlotta 
fel, a feldolgozásban Barna 
Szilveszter, az elkészítésben 
Horváth László és Szénási 
Sándor segédkezett. Ren-
dezvényünket megtisztelte 
jelenlétével Szurgent Lajos, 
a Honvéd ikonja, az ön-
kormányzat Sportbizott-
ságának elnöke, valamint 

tagjai. A hangulatból ítélve úgy gondoljuk, hagyományt teremtünk a 
januári disznóvágásból. Csizmarik Gyula

JVSE disznóvágás
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ÉVFORDULÓK 2020
ORSZÁGOS VONATKOZÁSÚ ÉVFORDULÓK:
Kiemelt emlékévek:
· Az Országgyűlés 18/2019.(VI.18.) OGY határozata alapján a tria-

noni békediktátum 100. évfordulója, egyben 2020 a nemzeti össze-
tartozás éve lesz.

· Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánította az Országgyűlés 2020-at a 
magyar költő, hadvezér és hadtudós születésének négyszázadik év-
fordulója alkalmából.

HELYI VONATKOZÁSÚ ÉVFORDULÓK:
· 330 éve felszabadulás a török uralom alól – 1690
· 300 éve a templom mellékhajója épült – 1720
· 275 éve redemptio – 1745
· 190 éve állították a Kozma keresztet – 1830
· 175 éve négy országos vásártartási jog biztosítása – 1845
· 160 éve ültethették a Sportpályán található eperfákat – 1860
· 140 éve a Szent Kereszt temetői kápolna és stációk építése – 1880
· 140 éve hat tantermes Leányiskola épült – 1880
· 115 éve állították az Ézsiás-keresztet – 1905
· 115 éve állították a Koncz-keresztet – 1905
· 110 éve állították az Alsó és Felső temetői kereszteket – 1910
· 105 éve a Szent Kereszt Temető Kápolnájának falára helyezték
 a Szűcs család emléktábláját – 1915
· 100 éve ültethették a Dózsa György út 13. szám alatti ház udvarán 

lévő bálványfát – 1920
· 95 éve a Homok-tanyán iskola épült – 1925 
· 90 éve megalakult a Tejszövetkezet – 1930
· 50 éve a Szolnok megyei Tanács Jászfényszarut nagyközséggé nyil-

vánította – 1970. 08. 20
· 50 éve új Tüzép-telep épült – 1970
· 45 éve a bányatavak helyén a megalakult Béke Horgászegyesület 

horgásztavakat létesített – 1975
· 40 éve új ruházati bolt épült – 1980

· 40 éve ültették a Szent Kereszt temetőben lévő juharlevelű platánfa-
sort – 1980

· 30 éve a Nagyközségi Tanács „Jászfényszaru az Oktatásért” Alapít-
ványt létesített – 1990. május

· 30 éve megjelent a Mi újság Fényszarun? próbaszáma 75 példány-
ban, a tanács fénymásoló gépével sokszorosítva – 1990. május 25.

· 30 éve megjelent a Mi újság Fényszarun? első nyomdai száma
 – 1990. július 13.
· 30 éve a nagyközség zászlójának avatása és a felújított szökőkút át-

adása – 1990. 08. 20.
· 30 éve a település önkormányzati képviselőinek és a polgármester-

nek választása – 1990. 09. 30. 
· 30 éve tartotta alakuló ülését Jászfényszaru Nagyközség Önkor-

mányzata – 1990. 10. 15.
· 25 éve Jászkerületi Címer – Réz dombormű került elhelyezésre a 

Nagyiskola aulájában, amely a Jászfényszaruért Alapítvány első ado-
mánya – 1995. 05. 05.

· 25 éve a Városháza homlokzatára került a Redemptio-emléktábla
 – 1995. 06. 30.
· 20 éve került áthelyezésre a Sóstói kereszt, az Ördög-tanyához
 – 2000. 09. 03.
· 15 éve avatták fel a Megbékélési emlékművet – 2005. 05. 07.
· 10 éve került átadásra az Egészségpark – 2010. 05. 14.
· 10 éve került átadásra a Petőfi park – 2010. 10. 22.
· 10 éve Homoktanyai Közösségi Ház létesült – 2010.
· 5 éve az Ipari Parkban átadták a Vállalkozói Házat – 2015. 05. 07.
· 5 éve adták át a forgalomnak a Szolnok–Hatvan vasútvonal fölött 

épült közúti hidat Jászfényszarunál – 2015. 07. 01.
· 5 éve adták át a felújított Gondozási Központot – 2015. 11. 03.
· 5 éve adták át a Mindenszentek plébániát és Szent Erzsébet közös-

ségi házat – 2015. 11. 19.
Tóth Tibor

Fotó: Városi Értéktár archívuma 

Jászfényszaru nagyközséggé nyilvánítását tanúsító oklevél
átadása, az átadó dr. Kuti György, a Megyei Tanács

vb-titkára, Jászfényszaru megyei tanácstagja,
az átvevő Török Sándor tanács vb-elnök,

középen Dugonics György látható – 1970. 08. 20.

Mi újság Fényszarun?
Az első nyomdai példány

címoldala
– 1990. 07. 13.

Jászfényszaru nagyközség zászlajának avatása
– 1990. 08. 20.

Hírek az Idősek Otthonából

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívá-
nunk mindenkinek!

A 2020-as év kezdetén szeretnénk, ha vissza-
tekintenének velünk az elmúlt évre, mi min-
den történt 2019-ben az Idősek Otthonában. 

Intézményünkben 46 idős ember él, akik 
átlagéletkora 83,5 év. Ők életük utolsó szaka-
szát töltik nálunk, életük utolsó pillanataiban 
is mellettük vagyunk, igyekszünk számukra 
tartalmas mindennapokat biztosítani. Életkorukból és rossz egészsé-
gi állapotukból adódóan a tavalyi év folyamán 17 lakónktól vettünk 
végső búcsút. 

Az öregotthonban lakó időseknek lehetősége 
van rendszeres foglalkozásokon, programokon, 
összejöveteleken való részvételre. A foglalkozá-
sokon való részvétel önkéntes és nem kötelező.

Minden hónap utolsó szerdáján megünnepel-
jük az aktuális hónap születés- és névnaposait. 
Ilyenkor zenés kívánságműsort, közös éneklést 
tartunk. Az enni- és innivalóról az ünnepeltek, 
a hozzátartozók és az intézmény gondoskodik.

Hetente háromszor tornafoglalkozáson ve-
hetnek részt a lakók. Ez legtöbbször ülőtornát jelent, ahol figyelembe 
vesszük az időseink egészségi állapotát és fizikai képességeit. A torna 
nem megerőltető, de lehetőséget ad a test átmozgatására és a közösség 

1
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Hírek az Idősek Otthonából
erősítésére. A tornát labdajátékkal összekötött „agytorna” zárja. Ha az 
időjárás megengedi, a foglalkozást az udvaron tartjuk. 

A rendszeres séta, levegőzés a mindennapok része. 
Szépkorú lakónkat kis ünnepség keretében mindig köszönti polgár-

mester asszonyunk az anyakönyvvezető és a családjuk.
Korunk népbetegsége a demencia, lakóinkat sem kíméli. A demencia 

nem egy konkrét betegség, hanem sokféle, leépüléses tünetekkel, leg-
ismertebben emlékezetzavarral járó betegség gyűjtőfogalma. Legis-
mertebb formája az Alzheimer-kór, de ide tartozik a keringési eredetű 
demencia, a Pick-betegség, a Lewy-testes demencia, vagy például a 
Parkinson-kórhoz társuló dementálódás is. Nem ritka a demenciák 
kevert formákban történő jelentkezése.

Középsúlyos demenciáig tudjuk a különleges elbánást biztosíta-
ni, sajnos külön demens részlegünk nincs. Ezek az idősek fokozott 
figyelmet, gondoskodást igényelnek, számukra különféle memóriajá-

tékokat, külön, a szellemi 
hanyatlásukat figyelembe 
vevő foglalkozásokat biz-
tosítunk. Amíg állapotuk 
megengedi, addig a többi 
időssel együtt vesznek részt 
a foglakozásokon, ezzel is 
lassítva az óhatatlanul be-
következő elszigetelődést. 
(1. kép)

Februárban csatlakoz-
tunk egy országos akci-
óhoz, önkéntes napot 
tartottunk: „Adj egy órát 
az aktív időskorért” elne-
vezéssel. A program kere-
tében önkormányzatunk 
képviselői ajánlottak fel 
egy órányi önkéntes mun-

kát a lakóinknak: beszélgettek, énekeltek, csocsó és sakkjátszmák zaj-
lottak, készült a tavaszi díszítés. (2. kép)

Márciusban farsangi mulatságot rendeztünk. Néhány vállalkozó 
szellemű lakóval tréfás, nótás műsorral kedveskedtünk az időseknek. 
A vidámságból nem maradhattak ki a dolgozóink sem, farsangi fánkot 
sütöttek, és táncos produkcióval kápráztatták a közönséget. 

Megünnepeltük a Nőnapot, férfi lakóink verssel és saját készítésű 
ajándékkal lepték meg a hölgyeket. A képviselő-testületből Tóth Nor-
bert, Szabó László és Zsámboki Sándor virággal kedveskedett a női 
lakóknak és a dolgozóknak.

Az általános iskolások egy pályázat keretében minden hónapban 
ellátogattak időseinkhez, „Időstöltést” végeztek. Sokat beszélgettek a 
lakókkal, műsorokkal és apró ajándékokkal kedveskedtek nekik. Ezek 
az alkalmak mind a gyerekeknek, mind az időseknek sok-sok kellemes 
percet, tapasztalatot jelentettek.

A Bedekovich Lőrinc népfőiskola programjának keretében ha-
vonta egyszer, Kaszainé Györgyi mentálhigiénés foglalkozásokat, a 

városi könyvtárból Buj-
dosóné Kati kéthetente 
biblioterápiás foglalkozá-
sokat tartott az érdeklő-
dőknek. 

Az intézményünkben 
lehetőség van vallásgya-
korlásra. Gábor atya min-
den hónap első péntekén 
meglátogat bennünket, 
ilyenkor elbeszélget az idő-

seinkkel és gyónhatnak, áldozhatnak. Ezen felül nagyobb ünnepekkor 
– lehetőségeinkhez mérten – mi is elvisszük a lakókat a templomba, 
Nagyboldogasszony napján a Nőegylet segítségével tudtunk misére 
menni az időseinkkel. (3. kép)

Májusban a Honvéd Együttes két művésze anyák napi zenés műsort 
adott lakóinknak.

Júliusban – az öregotthon fennállása óta először – elutaztunk Jász-
árokszállásra, ahol részt vettünk a JNSZ Megyei Idős Otthonok 
Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak XXI. Kulturális és Sportrendezvé-
nyén, ahol csoportos ének kategóriában második helyezést értek el 
időseink. (4. kép)

A nyár folyamán volt fagyizás, szalonnasütés, készítettünk diós sütit, 
krumplis pogácsát, palacsintát, fonalbabát, zoknikukacot.

Október elsején, az Idősek világnapján, zenés műsorral köszöntöt-
tük lakóinkat. Az önkormányzat nevében polgármester asszonyunk és 
képviselőink krémessel és jóízű beszélgetéssel lepték meg az időseket. 

Novemberben eltöltöttünk egy egész délelőttöt az Erzsébet-napi vá-
sárban, a lakók közül néhányan most jártak ott először. December 
6-án ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás, gyermeki örömet okozva 
ezzel az időseknek. A december a szokásokhoz híven nagyon moz-
galmasan alakult. Látogatást tettek az időseknél a Házunk Tája Klub 
tagjai finom házi süteményekkel, részt vettünk a városi karácsonyi ün-
nepségen a művelődési házban, meglátogattak a betlemes gyerekek, 
lucáztak és karácsonyi műsort mutattak be az ovisok, az iskolások éne-
keltek az idősekkel, segítettek fenyőfát díszíteni. Gábor atya megláto-
gatott bennünket karácsony előtt, szállást adtunk a Szent Családnak. 
Karácsonyi ünnepséget tartottunk a lakóknak, ahol néhány vállalkozó 
szellemű lakó énekelt, prózát és verset szavalt. A képviselő-testület ré-
tessel és forralt borral kívánt boldog karácsonyt az időseknek. 31-én 
visszatekintettünk az elmúlt évünkre, és vidáman próbáltuk búcsúz-
tatni az évet. (5-6-7. kép)

Ezúton szeretnénk megköszönni a hozzátartozóknak, intézmé-
nyeknek, civil szervezeteknek, a Gamesz dolgozóinak, önkén-
tesünknek, a gyerekeknek és minden jószándékú embernek, aki 
bármilyen formában segítette a munkánkat és az időseinket, hogy 
támogattak bennünket. Külön köszönet Hollóné Ézsiás Krisztiná-
nak, aki a  SZEMI Ingatlan Kft. részéről 100 000 forintot ajánlott 
fel az alapítványunk részére.

Szeretnénk, ha ezek a kapcsolatok a jövőben is fennmaradnának! 
Köszönjük!

Kérjük, kövessenek bennünket a Facebookon – Idősek Otthona né-
ven érnek el bennünket.

Ha anyagi támogatással segítenék intézményünket, kérjük, támo-
gassák személyi jövedelemadójuk 1%-val a Jászfényszaru az Idősekért 
Közalapítványt. A felajánlások mindig az otthon színvonalának növe-
lését és a lakók kényelmét szolgálják. A tavalyi évben ipari mosogató-
gépet vásároltunk az intézmény konyhájára.

Jászfényszaru az Idősekért Közalapítvány
Adószám: 18838075-1-16

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
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Kitekintő – Szomszédoló
Adventi gondolatokkal telve decemberben népfőiskolánk több 

meghívásnak is eleget tett. Szomszédoknál jártunk, meghitt 
programokon vettünk részt. Öröm volt ez nekünk, mint minden 
együttlét a szeretteinkkel. S természetesen a további népfőiskolai 
tervek, együttműködések is előkészítésre kerültek.

„S főként azt adjuk egymásnak, szeretteinknek, amiből a legkevesebb 
van, és a legdrágább számunkra: időt, élményeket, közös emlékeket, figyel-
met. Legyen hát ez a néhány hét csönddel, meghallgatással, figyelemmel és 
örömmel teli.” (Adventi gondolatok)

Szomszédolás
December elsején a Galgamenti Népfőiskola adventi ajándékkészí-

tő programján vettünk részt – felelevenítve a régóta tervezett együtt-
működési lehetőségeket. Igazi boszorkánykonyhában jártunk, ahol a 
kézműves szappankészítés praktikumaival ismerkedtünk. Ezt a prog-
ramot meg is hívtuk, hamarosan nálunk is meghirdetésre kerül.

2019. december 15-én az Egressy Gábor Művelődési Házban, Atká-
ron az Ars Antiqua Kamarazenekar és a Dalvarázs Show kórus közös 
adventi hangversenyét csodáltuk meg.

Egy régi meghívásnak tettünk eleget, s persze már a szívünk is vá-
gyott a szépre, amikor december 18-án Hatvanban a Grassalkovich 
Művelődési Házban, az ArtCafe Hatvan színpadán a Diótörő zenés 
mesejáték, mint rendhagyó program került bemutatásra. Hoffmann 
híres meséje és Csajkovszkij csodálatos zenéje külön-külön is hatalmas 
siker, viszont, ha a kettő találkozik egymással, garantált az eufória. Az 
ArtCafe Hatvan programja igazi karácsonyi kikapcsolódást nyújtott 
minden korosztály számára – bennünket elvarázsolt.

December 21-én TURAI ÉVZÁRÓ gálaműsorán és karácsonykö-
szöntőn a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 
„szorongtunk”, bizony telis-tele volt a ház aprókkal, nagyokkal, s fer-
geteges műsort adtak.

December 29-én a gödöllői Évbúcsúztató Musical Gála minden 
percét élveztük. Az est sztárfellépői Janza Kata, Gubik Petra, Kocsis 
Dénes, Egyházi Géza, kísérő zenekar a Sturcz Szmollbend.

Háromfajta szomszédtípus van. Az első csoportba az tartozik, akiről 
tudjuk, hogy van, de olyan mintha nem lenne. Elmegyünk egymás mel-
lett, anélkül, hogy rátekintenénk. A második típus az, akit már észreve-
szünk, jegyzünk és köszöntünk. Jó reggelt, jó napot vagy jó estét, de azután 
tovább megyünk. A harmadik típus pedig az, akit nemcsak köszöntünk, 
de leállunk vele szemben, beszélgetünk, akivel megosztjuk gongjainkat, 
bajainkat és örömeinket, akivel barátságot kötünk.

Jó szomszédokra leltünk.

Tervek – együttműködések
A szomszédolás eredményeként a népfőiskolai tervekben – progra-

mokban alakulnak a további együttműködések. Az éves tervben meg-
jelennek az ÉRTÉKŐR MŰHELY részeként – Fenntarthatósági prog-
ramok, Hagyomány és kreativitás, Hetedíziglen programok, ÍZEK 
- ÉLMÉNYEK - ÉRTÉKEK, öko- és interaktív programok, igény (és 
lehetőség szerint) esetén szenior digit program, Helyi Piac – Helyi Ter-
mék, szakmai tanulmányutak, pályázati felhívások - ÉLETTÉR-KÉP 
2020, és a Régimódi történet, kiállítások (helyben, vidéken – Szolnok, 
Kunhegyes, Eger, Túrkeve, Jászberény, Nagyvárad, Bors) és hozzánk 
még a múzeum is házhoz jön. Ez utóbbi esemény keretében már janu-
árban Csipkébe írt üzenet címen ismerkedtünk meg a Hunnia Csipke 
történetével, egy egyedülállóan gazdag családi örökséggel. A családi 
vállalkozás elkötelezett a múlt értékeinek őrzése, átadása mellett, így 
betekintést kaphatunk egy komplex családi vállalkozás szolgáltatásaiba 
is. Februárban pedig a kézműves szappankészítéssel ismerkedünk meg 
– nagyanyáink konyhájában sokféle praktikumot tanulhatunk, de itt 
és most egy mában élő háziasszony, anya, kutató, oktató (nő!) osztja 
meg velünk tudását.

Az ÉRTÉKŐR MŰHELY keretében havonta tervezzük program-
jainkat, minden hónap (többségében) harmadik hetében, a hét kö-
zepén. Kísérjék figyelemmel a híreinket a közösségi média oldalán, 
honlapunkon. Bizonyára a kedves olvasó is talál a számára érdekes 
programot, tartson velünk havi rendszerességgel az év során. Várjuk 
Önöket.

Itthon vagyunk otthon
Az elmúlt év programkínálatának köszönhetően a népfőiskolánk-

hoz több alkalommal ellátogattak régi ismerősök, „népfőiskolások”, 
együttműködő partnerek. Így többször nyílt lehetőségünk, hogy vá-
rostörténeti sétát szervezzünk, tárlatvezetést tartsunk. Sor került a 
városközpontban lévő szakrális értékek (templom, Szentháromság, 
Szentcsalád oszlopok, képek), épített kulturális örökségek (szobrok, 
kutak, emléktáblák), a felújított plébánia, közösségi ház, régi parókia, 
a bennük elhelyezett kiállítások bemutatására, illetve a városháza és a 
tűzzománc kép megtekintésére. A Rimóczi-kastély Smart School fel-
szereltsége s az ott zajló programok bemutatása sem hagyta hidegen a 
látogatóikat. A „tárlatvezetők” Farkas Kristóf Vince és Kovács Béláné 
Pető Magdolna voltak. Vendégeink minden alkalommal elismeréssel 
szóltak a városközpont szépségéről, kiépítettségéről, kulturális és épí-
tett örökségeinkről. Jó érzés itthon otthon lenni.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

„Áldja istenét, kit istene megáldott,
Adván néki meleg hajlékot s családot.
Milyen boldogság most a jó meleg szoba,
S meleg szobában a barátságos család!
Most minden kis kunyhó egy tündérpalota,
Ha van honnan rakni a kandallóra fát,
S mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe
Röpűl tán, most beszáll a szív közepébe.
Legkivált az esték ilyenkor mi szépek!
El sem hinnétek tán, ha nem ismernétek.”
/Petőfi Sándor: A téli esték (részlet)/

FELHÍVÁS CSALÁDTÖRTÉNETI ANYAGOK
GYŰJTÉSÉRE

Várjuk azokat a Jászfényszaruhoz kötődő régi fényképeket, s mellé 
annak történetét, amely egy-egy eseményt megörökítve a családról, 
a közösségről szól, hogy egy kiállítás keretében bemutassuk. Célunk 
a településtörténeti gyűjtemény gazdagítása egy családtörténeti kiál-
lítással.

Kérjük azokat, akik birtokában vannak régi családi, egyháztörté-
neti, közösségi fotóknak, s fontos számukra az értékek megőrzése, a 
múlt dokumentálása, hogy keressenek bennünket, jutassák el a képet 
és annak történetét a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasághoz. 
Helytörténeti szempontból a kép minél régebbi, annál értékesebb. Az 
adatközlőket arra kérjük, hogy ha tudják, közöljék a fotó elkészítésé-
nek évét, azt, hogy hol, mit, illetve kiket ábrázol, s a képhez kötődő 
leírást, történetet.

A fotókról másolatot készítünk (azonnal visszaadjuk az adatközlő-
nek), vagy digitálisan várjuk. A kísérő szöveget elsősorban digitálisan 
kérjük, de szükség esetén elkészítjük „word dokumentumban”. A be-
érkezett anyagokat digitalizáljuk, a nagyított fotók és történetük kiál-
lításra kerülnek.

A családtörténeti kiállítás megnyitóját
2020. május 15-ére tervezzük.

Szükséges információk: Az ismertető szöveg terjedelme: 500 – ma-
ximum 2000 karakter (egy gépelt oldal). Az adatközlőktől kérjük a 
telefonszámát, e-mail elérhetőséget – csak belső használatra, kizárólag 
a kiállításhoz szükséges egyeztetések miatt.

Benyújtási határidő: 2020. április 2.

Beküldési postacím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 20. vagy sze-
mélyesen telefonos egyeztetést követően (0036 30 579 0164), illetve 
e-mailen: info@bedekovich.hu

A segítő közreműködést és a bizalmat előre is köszönjük!
Kovács Béláné Pető Magdolna

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Régimódi történet
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Eseménytár
Az alábbiakban adunk tájékoztatást – a teljesség 

igénye nélkül - a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság hagyományos s a Korhatártalan Akadémia 
(GINOP-3.3.3-17) aktuális 2019. évi eseményei-
ről. Az év folyamán programjainkról folyamatosan 
tudósítottunk a helyi újságban, honlapunkon. A 
Korhatártalan Akadémia projekt helyszíne a Ri-
móczi-kastély Smart School volt, illetve egy-egy 
célzott program esetén helyet kaptunk: Teaházban, Szent Erzsébet Kö-
zösségi Házban, Gondozási Központban, Régi Parókiában, Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban, Napfény Óvodában, Gödöllői Civil Házban. 

JANUÁR
· Éves programok tervezése, egyeztetése (01. 08.)
· Szenior séta (01. 08.)
· Mentálhigiénés fogl. (01. 16.)
· Főzőcske, de okosan (01. 19.; 01. 31.)
· Szenior 4. digitális képzés (01. 17–01. 29.)
· Baba-Mama Klub extra (01. 30.)
· Pályázatok elszámolása az önkormányzat felé (01. 28)

FEBRUÁR
· Fotókiállítás Gödöllőn – Arcélek – Generációk találkozása,
 a Jászok Világtalálkozója képekben (02. 03.)
· Szenior séta (02. 14.; 02. 21.)
· Mentálhigiénés fogl. (02. 07.; 02. 20.)
· Főzőcske, de okosan (02. 09.; 02. 21.)
· Szenior 5. digitális képzés (2019. 01. 31–02. 02.)
· Szenior 6. digitális képzés (2019. 02. 07–02. 09.)
· Közönségtalálkozó 2. - Endrei Judittal (02. 15.)
· IKER 2. digitális képzés (2019. 02. 21–02. 26.)
· Baba-Mama Klub extra, játszóház, farsang (02. 15.; 02. 27.)

MÁRCIUS
· Te Szedd Baba-Mama séta (03. 08)
· Szenior séta (03. 12.; 03. 19.)
· Koszorúzás (03. 14.)
· Mentálhigiénés fogl. (03. 12.)
· Főzőcske, de okosan (03. 21.)
· IKER 2. digitális képzés (03. 18; 03. 19; 03. 22; 03. 23.)
· Baba-Mama Klub extra, virágoskert (03. 26.) Baba Torna (03. 27.)
· Közönségtalálkozó 3. - Endrei Judittal (03. 29.)
· A 2019. évi önkormányzati pályázatok beadása (03. 13.)
· Partneri kapcsolatok építése (03. 02.)

ÁPRILIS
· Fotókiállítás, eredményhirdetés – ÉletTér-Kép (04. 02.)
· Mentálhigiénés fogl. (04. 05)
· Szenior séta, torna (04. 08.; 04. 16. 04. 30.)
· Baba Torna (04. 03.; 04. 10.; 04. 17.; 04. 24)
· Baba-Mama Klub extra, tavasz (04. 24.)
· Főzőcske, de okosan (04. 25.)
· Életem zenéje – Kóródi Anikó (04. 26)
· Fotókiállítás - Madárlesen a Jászságban (04. 30.)
· Időközi szakmai beszámoló beadása, GINOP-3.3.3-17;
 Partneri kapcsolatok építése; Tábori ütemterv egyeztetés

MÁJUS
· Mentálhigiénés fogl. (05. 03.; 05. 14.; 05. 28.)
· Főzőcske, de okosan (05. 21.; 05. 28.)
· Bama-Mama séta – geoláda kereső (05. 24.)
· Szenior séta, torna (05. 24..; 05. 29.)
· Baba Torna (03. 08; 03. 16.; 03. 22.; 03.31.)
· Baba-Mama Klub extra kiállítás és foglalkoztató (05. 29.)
· Fotókiállítás - Projekt eseményei képekben (05. 29.)
· Projektzáró program – Akadémiai diplomák átadása, 
 GINOP-3.3.3-17 Partnerségi találkozó (05. 29.)
· Közgyűlés a 2018. évi tevékenységekhez kapcsolódóan (05. 29.)
· Előkészületek a nyári táborhoz, tábori bejárás (05. 31.)

JÚNIUS
· Népfőiskolai Látóút, Palotás (06. 04.)
· Mentálhigiénés fogl. (06. 05.; 06. 12.; 06. 18.; 06. 19.; 06. 27.)
· Főzőcske, de okosan (06. 06; 06. 27.; 06. 28.)
· Szenior torna, séta (06. 06.; 06. 13.; 06. 27.)

· Baba torna (06. 05.; 06. 12.; 06. 19.; 06. 26.)
· Legenda vagy valóság – a helyi értékek nyomában Jászfényszarun,
 a Jászság kapujában, drámapedagógiai műhely tábora (06. 24–06. 28.)

JÚLIUS
· Penczner Pál Alapítvány táborban közreműködés (07. 01–07. 05.)
· Fenntartási jelentés beadása TÁMOP-3.2.13. (07. 17.)
· Záró szakmai beszámoló és elszámolás előkészítése
· Szeptemberi Bedekovich-konferencia előkészítése, felkérések
· Novemberi Bedekovich-kiállítási anyag előkészítése
· Partneri kapcsolatok építése

AUGUSZTUS
· Záró szakmai beszámoló és elszámolás előkészítése
· Szeptemberi Bedekovich-konferencia előkészítése, felkérések
· Novemberi Bedekovich-kiállítási anyag előkészítése

SZEPTEMBER
· Bedekovich 240/200 – Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe
 – konferencia (09. 19.)
· Záró szakmai beszámoló és elszámolás, GINOP-3.3.3-17
 – egyeztetések és beadása
· MNT elnökségi ülés (09. 27.)

OKTÓBER
· Jász Múzeum Évfordulós emlékülése (10. 04.)
· Partneri kapcsolatok építése (10. 05.)
· Erzsébet-napi hagyományőrző kiállítás és vásár előkészítése
· Egyeztetés a Bedekovich-kiállítás bemutatásáról
 – helyszínek felkeresése (10. 09.–10. 24.)
· Egyeztetés a Madárlesen a Jászságban kiállítás bemutatásáról
 – helyszínek felkeresése (10. 09.–10. 24.)

NOVEMBER
· MNT Rendkívüli Közgyűlés, MNT tagságmegújítás (11. 08.)
· Erzsébet-napi hagyományőrző, kézműves kiállítás és vásár (11. 15.)
· Európai Mézes Reggeli, Napfény Óvoda (11. 15.)
· Bedekovich, a geodéta munkássága – kiállítás, partneri kapcsolatok
 építése, Egyeztetés a Bedekovich-kiállítás bemutatásáról (11. 15.)
· ÉLETTÉRKÉP 2020 – természetfotó és gyermekrajz pályázat
 meghirdetése (11. 15.)
· MNT Tanácsadó Testület – javaslatok, felkérések
· Jászsági Évkönyv bemutatója, Jászberény (11. 25.)
· Adventi Kávéház – előkészítés, felkérés

DECEMBER
· Galgamenti Népfőiskola adventi ajándékkészítő programja,
 Galgahévíz (12. 01.)
· Adventi Kávéház Gödöllői Fúvószenekar
 hangversenye és Kiskarácsonyi vásár,
 Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (12.08.)
· Ars Antiqua Kamarazenekar és a Dalvarázs Show kórus közös
 adventi hangversenye, Atkár (12. 15.)
· ArtCafe Hatvan színpadán a Diótörő zenés mesejáték,
 Hatvan Grassalkovich Művelődési Ház (12. 18.)
· MNT elnökségi egyeztetések, on-line (12. 18.)
· Évzáró elnökségi ülés – 26 éves a népfőiskola;
 2019. évi programok áttekintése,
 2020. évi tervek és pályázati lehetőségek
 figyelemmel kísérése (12. 18.)
· TURAI ÉVZÁRÓ gálaműsor és karácsonyköszöntő, Tura (12. 21.)
· Évbúcsúztató Musical Gála, Gödöllő (12. 29.)
· 2020. évi januári, februári programok (Múzeum házhoz megy;
 Kézműves szappankészítés; Bedekovich-kiállítás Szolnokon;
 Fotókiállítás Jászfényszarun) előkészítése

1993. december 20-án alakult meg, s így 2018. de-
cemberében ünnepelte fennállásának negyedszázados 
évfordulóját a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság. Ennek alkalmából rendeztük meg a „25 év 25 esemény” program-
sorozatot, amely megvalósítására 2018. július 1. és 2019. december 30. 
között a Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció 
Jászfényszarun és térségében című GINOP-3.3.3-17-2017-00104 azono-
sító számú projekt keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támo-
gatásával került sor.

Kovács Béla
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

NAGY PÁLNÉ
BALOG TERÉZIA IDA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

FARAGÓ JÁNOS
halálának 8.  évfordulójára.

„Számunkra Te soha sem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Szerető feleséged, lányod ás családja

Emlékezés

KUN JÓZSEF
halálának 3. évfordulójára és

ifj. KUN JÓZSEF
halálának 14. évfordulójára.

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”

Feleséged, édesanyád és a család

Emlékezés

JÁGER ISTVÁN
halálának 6. évfordulójára.

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,

Őrizzük, óvjuk emlékedet!”
Feleséged, családod és unokáid

Emlékezés

HOLLÓ SZABÓ JÓZSEF
halálának 3. évfordulójára.

„Míg éltél, te voltál mindenünk,
Míg élünk érted fáj szívünk.

Veled terveztük a boldog jövőt, szépet,
De a kegyetlen sors mindent összetépett.
A múltba visszaemlékezve valami fáj,

Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled, szomorú, üres a házunk,

Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Szerető családod

Emlékezés

CSUKA SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Nélküled jön el tavasz, nyár, ősz, tél,

Bármilyen szép is, nélküled mit sem ér.
Fájó szívünk felzokog érted,

Örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Szerető családod

Emlékezés

NAGY ISTVÁN
halálának 59. évfordulójára és felesége,

TÓTH ILONA
halálának 5. évfordulójára.

„Az élet múlik, de az emlékek élnek,
Amíg élünk, szívünkben őrizzük őket.”
Szerető lányaitok, unokák és dédik

Emlékezés

BARANYI JÓZSEF
halálának 19. évfordulójára.

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

Szerető családod

Anyakönyvi hírek – DECEMBER
SZÜLETTEK: Szász Amanda (Szabó Dóra), Pető Kristóf (Tógyer 

Dóra), Rafael Mirabell Fernanda (Rafael Nelli), Palócz Írisz Amélia 
(Török Olga).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hoy Csilla és Zólyomi Gábor.
ELHUNYTAK: Benus Györgyné Ocskó Sós Mária (98), Ézsiás Sán-

dorné Pető Katalin (81), Nagy Pálné Balog Terézia Ida (77), Radics 
Gyula (75), Rafael Józsefné Rafael Erzsébet (83).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Orvosi ügyelet: .........................................................  06/703-703-104
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ...............  (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-70/943-6708
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

Készíts ajándékot saját kezűleg,
vagy kényeztesd magad ezzel a programmal!

Hozz magaddal jókedvet,
kreativitást, és a kötény sem árt ☺

KÉZMŰVES SZAPPANFŐZÉS
Csorbainé dr. Gógán Andreával

2020. február 8., szombat 9.00–12.30

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Jászfényszaru, Szent István út 1.

Anyagköltség: 600 Ft/fő (helyszínen fizetendő)

Bejelentkezés: kovacspetom@gmail.com; 30 579 0164

Szervezők:
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság,
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Partner: Galgamenti Népfőiskola
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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:
KERETEK -30%

MULTIFOKÁLIS LENCSÉK: -30%
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY KOMPLETT 

SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS ESETÉN: -30%
Nyitvatartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

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
Február
1. 18:00 V. Liliom bál a művelődési házban
2. 13:00 A mi kis városunk – Szigligeti Színház, bérletes előadás
3.   Luxemburg grófja – Budapesti Operettszínház,
  bérletes előadás
7.  Eldorádó – József Attila Színház, bérletes előadás
7. 16:00 Alsós farsang a művelődési házban
8. 9:00 Értékőr műhely, kézműves szappankészítés
  a művelődési házban
8. 15:00 Napfény Óvoda farsangja a művelődési házban
9. 15:00 Csapatjáték szerelemmel – vers, zene, filmvetítés,
  beszélgetés a házasság hete keretében
  a Szent Erzsébet közösségi házban
9. 15:00 Napfény Óvoda farsangja a művelődési házban
14-16.  Kultúrházak Éjjel-Nappal programok (KHÉN)
15. 16:00 Felsős farsang a Nagyiskolában
15. 20:00 Maszkabál a művelődési házban
17.  Ifjúsági hangverseny a művelődési házban
19. 19:00 Taizé imaóra a Szent Erzsébet Közösségi Házban
22. 14:00 Papp Lajos szívsebész professzor előadása
  a művelődési házban
22. 16:00 Egészségdélután: szűrések, előadások
  a művelődési házban
22. 19:00 Vadászbál a Régi Kaszinó étteremben 
26. 15:00 Közmeghallgatás a Városházán
26.  Hamvazószerda, nagyböjt kezdete
28. 18:00 Wass Albert felolvasóest a művelődési házban
28.  Gyerekolvasó feladatlap II. forduló, leadási határidő 
28-tól  Keresztúti ájtatosság péntekenként a templomban
29. 17:00 Operettgála – az adácsi Veritas színpad előadása
  a művelődési házban
Szenior Digitál – informatikai képzések a Rimóczi-kastélyban 
Helyi Piac – Helyi Termék: Terülj, terülj asztalkám – a helyi, illetve
  a környékbeli helyi termékek előállítóinak és
  fogyasztóinak egymásra találása

Időszaki kiállítások
· Altai képek – Bíró Boglárka festőművész kiállítása
 a Régi Kaszinó étteremben
· Földön, vízen – Sz. Opre Mária fotókiállítása
 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

Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja
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„Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsük az embert.
De, ha a véredet adod oda másoknak
Egyike ez a legeslegszebbiknek.”
 (Mosonyi György)

Kedves Embertársunk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is legközelebbi véradásunkra

2020. február 13-án, csütörtökön 13-16 óráig az Egészségházban.
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!

Kővágó Jánosné,
a Városi Vöröskereszt titkára

Véradás


