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Magyarország Kormánya, illetve az Operatív Törzs intézkedéseit folya-
matosan figyelemmel kísérjük, és felállítottuk azt a bizottságot, amelyet 
a fokozott járványügyi helyzet megítélésünk szerint megkíván. Az Idő-
sek Otthonában teljes látogatási tilalmat rendeltünk el. A helyi bizottság 
a polgármester irányításával működik. Az operatív munkát Tóth Nor-
bert vezeti, a bizottság tagjai: Győri János Bertalan alpolgármester, Lo-
vászné Török Magdolna az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és 
Kulturális Bizottság vezetője. A bizottság munkájába bevontuk továbbá 
a hivatalból dr. Voller Erika jegyzőt, a Jogi és Hatósági Osztály vezetőjét, 
dr. Sándor Mátyást, a titkárság vezetőjét, Andréné Marton Évát, Bara-
nyi Anita titkársági munkatársat, Urbán Csaba közbiztonsági referenset 
és Ördög János közterület-felügyelőt. Operatív bizottságunk a jelenleg 
fellelhető és elérhető minden fertőtlenítőszert beszerzett. 

Minden lakosunkat arra kérünk, hogy fokozottan figyeljen saját egész-
ségére, ezáltal a helyi lakosság biztonságára is.

Minden szükséges információt mi is a Kormány intézkedéseinek meg-
felelően továbbítunk, és egyben kérjük, hogy figyelje önkormányzatunk 
honlapját és Facebook-oldalát.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakó-
helyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el!!!!

Ha a 70. életévét betöltött személy, aki a családja vagy környezete 
körében nem tudja ellátását megoldani, kérje az önkormányzat se-
gítségét az ellátása, gondoskodása érdekében az alábbi telefonszámok 
valamelyikén:

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
57/424-239; 70/387-1881

(hétköznapokon 8:00-16:30 óráig)

Közterületfelügyelet
30/611-34-79

(hétköznapokon 8:00-16:30 óráig)

*
Tisztelt jászfényszarui olvasóink!

Jelen lapszámunkban egy betétlapot helyeztünk el,
amelyet a segítséget igénylő személy vagy hozzátartozója, gondozója 

kitölthet és eljuttathat az önkormányzat címére:

Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

További fontos információkat találnak az újság 2. oldalán
(Kedves Látogatók! címmel) és 20. oldalán (COVID – 19 címmel)!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Az oktatás után MÁTÓL (2020. 03. 17.) az egészségügyben is elő-
térbe kerül a TELEKOMMUNIKÁCIÓ (a személyes érintkezést mellő-
zendő)! Légúti fertőzés (láz, köhögés, orrfolyás, torokfájás és nehézlégzés) 
tüneteit mutató beteg lehetőleg NE KERESSE FEL SZEMÉLYESEN 
az orvosi rendelőt (Szent Erzsébet út 8.), ill. az EGÉSZSÉGHÁZAT 
(Deák Ferenc út 1.)!!!

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

Amennyiben a légúti betegség tüneteit mutató beteg nehézlégzés 
nélkül érkezik a rendelőhöz, hatósági utasítás értelmében tájékoztat-
ni szükséges, hogy TÉRJEN VISSZA OTTHONÁBA, mert ellátását 
távkonzultáció keretein belül folytatják. Ugyanez a javasolt eljárásrend 
MINDEN OLYAN PÁCIENS ESETÉN, akinek személyes vizsgálata 
nem tűnik feltétlenül indokoltnak. Akut légúti tünetekkel rendelkező 
pácienst OTTHONÁBAN VIZSGÁLNI kifejezetten TILOS!

Ha nincs nehézlégzése, akkor telefonon kérjen tájékoztatót orvosától. 
Ha nehézlégzése van, akkor az Országos Mentőszolgálatot szíveskedjen 
értesíteni 104-es telefonszámon, és hívható a 112-es segélyhívó szám is.

Jászfényszaru, 2020. március 17.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

ELÉRHETŐSÉGEK:
I. körzet háziorvos: Dr. Palencsár Csaba
 Rendelés helye: Jászfényszaru, Szent Erzsébet út 8.
 Körzeti ápoló: Petkov Gabriella
 Telefonszáma: 06/57 424-113

II. körzet: Dr. Kovács Terézia volt körzete
 Körzeti ápoló: Petrovicsné Rusai Mária Hajnalka
 Telefonszáma: 06/57 656-681

III. körzet: Dr. Sáfár Csilla volt körzete
 Körzeti ápoló: Kissné Pap Izabella
 Telefonszáma: 06/57 659-727
 Gyermekorvos: Dr. Kocsis András
 Körzeti ápoló: Geréné Petényi Andrea
 Telefonszáma: 06/57 655-256

Tisztelt Betegeink!
Az e-recept kérése a II. és III. körzetben a már ismert telefonszámok 

mellett e-mailben is megoldható. A receptek így a rendelői megjelenés 
nélkül a gyógyszertárban 24 óra múlva kiválthatóak.

Dr. Palencsár Csaba és dr. Kocsis András e-recept ügyben telefonon 
elérhető rendelési időben.

recepthajni@jaszfenyszaru.hu – 06-57/656-681
receptiza@jaszfenyszaru.hu – 06-57/659-727
Az e-mailben kérjük a nevet, születési dátumot és a kért gyógyszerek 

pontos listáját feltüntetni .
Együttműködésüket köszönjük! Vigyázzanak magukra!
Aki teheti, maradjon otthon!

Járványügyi óvintézkedések
városunkban

FELHÍVÁS

FIGYELEMFELHÍVÁS!

MINDENKI LEGYEN OTTHON, ÉS TARTÓZKODJON MINDEN KÖZÖSSÉGI TÉRTŐL!
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Közmeghallgatás 2020
Immár 30. alkalommal került sor közmeghallgatásra Jászfényszarun 

február 26-án a Városháza dísztermében, amelyen jelen volt Pócs Já-
nos országgyűlési képviselő. A képviselő-testület nevében Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a megjelent érdeklődőket, 
és ismertette az idei költségvetés fontosabb tételeit.

„Elég nagy kihívás elé álltunk, amikor tavaly augusztusban két dok-
tornő is beadta a felmondását – kezdte meg felszólalását a polgármes-
ter asszony. – Ezen a helyen is nagy köszönettel tartozom dr. Zsólyomi 
Krisztina doktornőnek, aki vállalta, hogy ő és orvoscsapata – dr. 
Hauszek Réka, valamint dr. Elor Judit – a két háziorvosi praxist to-
vább fogják vinni, ellátják a betegeket változatlan ápolószemélyzettel.”

A város 2020. évi költségvetésének ismertetésével folytatta polgár-
mester asszony, amelynek fő összege 4 milliárd 143 millió 918 ezer 
133 forint. Hangsúlyozta, most is, mint mindig, tartalékkal gazdál-
kodnak. Az önkormányzat nagy beruházásokba kezd ebben az évben 
is, részben a megyei TOP programok megvalósítását illetően. Így a 
József Attila, Szent István utak találkozásánál mini körforgalmat sze-
retnének kialakítani, ami kisebb közlekedési forgalmi akadályokkal 
járhat, de utána sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés, különös te-
kintettel az iskolaidőben tapasztalható tumultusra.

Jászfényszaru gazdaságilag fejlett településként írható le. Ez nemcsak 
az iparűzési adóból származó bevételeket jelenti a városnak, hanem azt 
is, hogy folyamatosan gondoskodni kell a feltételek megteremtéséről: 
utak építése, közművesítés, hulladékgazdálkodás.

Az ipari park múltja már két évtizedre tekint vissza. Ez idő alatt 
számtalan pályázatot sikerült megnyerni az önkormányzatnak, így ma 
egyre több szolgáltatásra alkalmas, infrastruktúrával ellátott területről 
beszélhetünk. A Vállalkozóház már elkészült, az Inkubátorház pedig 
megépül ebben az évben.

Olyan úthálózatfejlesztések valósultak meg, amelyért nagyon sok 
elismerésben volt része a képviselő-testületnek, nevezetesen a Sós-
tó-dűlő és a Szent István útnak az összekötése. Nagyon jó, hogy ez 
megtörtént, tekintettel arra, hogy a Samsungnak a bázisa fejlődött (a 
nagyképernyős televíziógyártás igen nagy számban Jászfényszarun tör-
ténik). Mintegy 2300 főnek ad munkát a Samsung, a Tyssenkrupp 
által foglalkoztatottak száma meghaladta az 1000-et és a Sangjin is bő-
víteni kíván, a jelenleg kb. 450 főre tehető dolgozói létszámot növelik.

A 32-es út felé járva új beruházás megvalósulásának folyamata lát-
ható. Ez a Holding raktárberuházása, 30 ezer m2-es raktárterület áll 
majd rendelkezésre. Várhatóan sokkal zsúfoltabb lesz az Orion utcától 
a Trianonig terjedő útszakasz.

És egy nagyon várt beruházásról is szót kell ejteni. A tornacsarnok 
kiviteli tervdokumentációja már elkészült, így ebben az évben tudjuk 
elkezdeni az építését.

A tapasztalatok szerint jó szolgálatot tesz a tanuszoda, szívesen veszik 
az emberek. (Ami a tanuszoda lakosság általi igénybevételét illeti, er-
ről később adunk tájékoztatást, tekintve, hogy a vírusveszély miatt az 
önkormányzat oktatási intézményei március 16-a óta zárva tartanak.)

Az önkormányzat tovább szeretné folytatni a letelepedési támogatás 
biztosítását. Erre a célra 50 millió Ft vissza nem térítendő pénzkere-
tet biztosítanak a költségvetésben. Mindemellé egy 5 millió forintos 
keretet is tartalékolnak bontásokra. Ugyanis vannak olyan ingatlanok, 
amelyek felújításra alkalmatlanok, de maga a telek értékesítésre kerül-

hetne. Azon tulajdonosokat, akiknek birtokában ilyen ingatlan van, 
szeretnék inspirálni, hogy bontsák le ezeket az ingatlanokat, és telek-
ként értékesítsék.

A polgármester asszony beszámolóját követően Pócs János ország-
gyűlési képviselő méltatta Jászfényszaru eredményeit, s hangsúlyozta, 
hogy a képviselő-testület terveit messzemenőkig támogatja. Hiszen a 
dinamikus fejlődést a városvezetés nagyban meghatározza, amely az 
országgyűlési képviselő munkáját is megkönnyíti. Mint mondotta, 
örül, ha a pályázatokkal kapcsolatos kérésekkel ostromolják, s felhívta 
a figyelmet, hogy ha a lakosságnak bármilyen témájú és a hatáskörébe 
tartozó kérdése van, akkor áll rendelkezésükre.

Hozzászólások következtek. Ágoston László örömét fejezte ki Jász-
fényszaru fejlődését illetőn, s néhány észrevételt fogalmazott meg, 
amelyek javításával még jobb hely lehet városunk. Elmondta, miért 
volna célszerű a városból kifelé haladó járda ill. kerékpárutak össze-
kötése, miért lenne fontos a Samsung melletti kamionparkoló bőví-
tése, továbbá megkérdezte, mit lehetne tenni szép virágos városunk 
tisztaságának megőrzése érdekében. A két első észrevételre polgármes-
ter asszony reagált. Válaszában elmondta, hogy mind a kerékpárúttal 
és a kamionparkolóval kapcsolatos lakossági észrevétel helytálló, de 
a megoldás a jövőben lehetséges. A város tisztaságát érintő felvetésre 
Mezeiné Folyó Angéla óvónő reagált. Elmondta, hogy az óvodások-
kal gyakran tesznek sétát a városban, felszedik az eldobált szemetet, 
ugyanígy tesznek az iskolások is. Példát mutatnak, arra nevelik a gye-
rekeinket évtizedek óta, hogy senki ne dobja el a papírzsebkendőt, 
a csokis papírt, és egyéb plasztik csomagoló anyagot. És nem tudni, 
miért felejtődik el a megtanult szokás. (Tényleg, miért felejtődik el?)

A közmeghallgatás végén Győriné dr. Czeglédi Márta megköszön-
te az érdeklődést, a részvételt. Elmondta, nemcsak ezen a fórumon 
érhető el, hanem a hétköznapok során is lehet időpontot egyeztetni, 
ugyanígy valamennyi képviselőtársával is, ha a közérdek megkívánja. 
A közmeghallgatás Jászfényszaru 2020. évi költségvetésének elfogadá-
sával ért véget. Sugár Istvánné

Fotó: JTTV.hu

A kialakult járványügyi helyzet miatt intézményünkben a március-
április hónapra tervezett rendezvények elmaradnak. A későbbiek 
megtartásáról húsvét után döntünk. 

Úgy készülünk, hogy májusi programjaink megtartásra kerülnek. 
Természetesen ez a központi intézkedések függvényében változhat. 

Azon dolgozunk, hogy az elmaradt programok nagy részét egy már 
biztonságos időszakban megtarthassuk. 

2020. március 16-tól állandó közösségeink is felfüggesztették 
működésüket. A gyermekintézmények bezárásával egyidejűleg intéz-
ményünk látogatókat nem fogad. Belső munkát végzünk. 

Addig is on-line közösségi oldalainkon igyekszünk tájékoztatni 
Önöket az elérhető művelődési, olvasási, kulturális lehetőségekről, az 
on-line megtartott programjainkról. 

Telefonon is állunk rendelkezésükre.
Elérhetőségeink, amelyeket 8-16 óráig hívhatnak: 
Városi Könyvtár 06-57/422-265
Iroda 06-57/422-137
Bordásné Kovács Katalin +36-70/431-6113
Dobákné Dobos Marianna +36-70/630-5583
Szabó László +36-30/463-0121
E-mail: muvhaz@jaszfenyszaru.hu és konyvtar.fenyszaru@gmail.com
web www.jaszfenymuvhaz.hu, www.jaszfenykonyvtar.hu
További információkért figyeljék média felületeinket,
Facebook-oldalainkat!
Reméljük, hamarosan újra programjainkon köszönthetjük Önöket! 

Addig is vigyázzunk egymásra! Mi is fokozottan figyelünk a fertőtle-
nítésekre!

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
Jászfényszaru, 2020. március 16.

Bordásné Kovács Katalin igazgató

Kedves Látogatók!
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Szépkorúak
köszöntése

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

2020. kiadások (Tartalék nélkül)

2020. évi állami támogatás,
saját bevétel és önkormányzati kiegészítés

90. születésnapja alkalmából Fózer János 
Pálné Turjányi Veronikát és Ocskó Sós Antalt 
köszöntötte Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszony és Szalayné Varga Erzsébet 
anyakönyvvezető.

Kép és szöveg:
Szalayné Varga Erzsébet

   Működési  Szolidaritási
 Intézmény 

Működési
 támogatás 

Felhalmozási
 hozzájárulás

  
kiadások

 kiadásai 
kiadások

 az állam felé

Önkormányzat 454 113 797 46 130 823 821 865 220 490 978 146

GAMESZ 369 652 000   6 500 000 

Óvoda 211 223 000   4 000 000 

Gondozási Központ (Bölcsődével együtt) 338 194 000   4 700 000 

Művelődési ház és Könyvtár 87 935 000   8 431 000 

Közös Önkormányzati Hivatal 377 904 210   6 500 000 

Összesen: 1 839 022 007 46 130 823 851 996 220 490 978 146

    Intézmény Önkormányzat Önkormányzati
 Intézmény Összes kiadás 

Állami
 saját saját bevételeiből kiegészítés

   
támogatás

 bevételei biztosított forrás aránya

GAMESZ 376 152 000   10 022 000 366 130 000 97,34

Óvoda 215 223 000 144 785 627 7 300 000 63 137 373 29,34

Gondozási Központ 342 894 000 110 526 960 73 381 000 158 986 040 46,37
(Bölcsődével együtt)

Művelődési ház és Könyvtár 96 366 000 7 278 318 2 500 000 86 587 682 89,85

Összesen 1 030 635 000 262 590 905 93 203 000 674 841 095 65,48

Forintban

Forintban
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ÓVODAI HÍREK
Visszapillantó

A december meghozta számunkra a telet. Hóesésből, havas játék-
ból kevés jutott, de a sok-sok jeles nap, az ünnepi készülődés lehető-
séget adott érdekes, játékos tevékenységekre. Az adventi időszakban 
óvodánk ünnepi díszbe öltözött, mézeskalács házikók mesevárosként 
illatoztak az óvoda aulájában. December 5-én a Mikulás, akit a gye-
rekek már nagyon vártak, megpihent picit nálunk. Hozott ajándé-
kot, csomagot, a csoportokba játékokat, és együtt utazhattunk vele a 

Mikulás-vonaton. A december 13-i Luca-napi népszokást a Mazsola 
csoport elevenítette fel. A régi karácsonyi hangulatot pedig a Maci és a 
Csigabiga csoport idézte fel. Az adventi időszak jeles napjait a farsangi 
készülődés, kiállítás – az újrahasznosítás jegyében – és a farsangi bál 
követte. Farsang farkán vidám mókázással, fánkmajszolással zártuk a 
téli időszakot.

Kép és szöveg: Földvári Edit

Vidáman, mókázva, bo-
hóckodva, fánkot majszol-
va zárták a csoportok a far-
sangi időszakot.

A gyerekek újra jelmezbe 
bújhattak, táncra perdül-
tek, tréfás ügyességi játéko-
kat játszottak.

Földvári Edit

Óvodánkban a kisfiúk köszöntötték nőnap alkalmából a lányokat. 
A kép a Méhecske csoportban készült.

Szöveg: Földvári Edit · Kép: Dobák Jánosné

Farsang farka

Köszöntés

Fotó: Földvári Edit
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ÓVODAI HÍREK
Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld Kisze, kisze szalmabáb

„Hajlik a vessző…” elnevezéssel elbúcsúztatva a telet ismét összejöt-
tünk a galérianyitó eseményünkre a művészeti program keretein belül. 
Óvónő társaimmal mesét dramatizáltunk, melynek címe Rőtbunda 
néni áfonya lekvárja volt.

Sok dallal és tánccal színesítettük az előadást. Bemutattuk a gyere-
keknek, hogy régen vesszőből font kosarakba, edényekbe gyűjtöget-
tek, vagy ezekben tároltak nagyon sok mindent az emberek. Ezt a ga-
lérián kiállított tárgyak is remekül szemléltetik, melyet az adott hónap 
aktuális virágaival is díszítettünk.

Kép és szöveg: Sinkovics-Gebura Katalin

Óvodánkban is megemlékeztek a csoportok 1848. március 15-ről.
Földvári Edit

„Kisze, kisze, szalmabáb,
égj el minél hamarább,
füsttel írd a kéklő égre:
Jöjj el, tavasz, jöjj már végre!’

A Napfény Óvodában február végén felelevenítettük a kiszeégetés 
hagyományát. Az idén a Maci csoportos gyerekek készítették el a bá-
bot, ők hordozták körbe az óvoda csoportjaiban.

Minden csoport feltűzte a bábra azt a rosszat, amitől meg szeretne 
szabadulni. Betegséget, félelmeket, veszekedést, verekedést a bábbal 
együtt vetettük tűzre, hogy füstjével eltávozzon tőlünk minden rossz.

Szöveg: Földvári Edit,
Kép: Sinkovics-Gebura Katalin

„Hajlik a vessző…”

A Pillangó csoportos óvodások papírszínházi előadáson a könyvtárban
Fotó: Nagy Ildikó
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ISKOLAI HÍREK
Farsang és olimpia

Február 14-én az olimpia jegyében hirdette meg a Diákönkormány-
zat a felsősök farsangját. Előzetes feladatként el kellett készíteni az is-
kolánkhoz, osztályukhoz és az olimpiához illő viseletet, amit a farsangi 
délután kezdetén az osztályok egy-egy képviselője bemutatott. Rend-
kívül ötletes öltözetek születtek. Volt osztály, ahol a csapat minden 
tagja viselte a szimbólumot, születtek zászlók, és még olimpiai szim-
bólummal hímzett póló is készült. 

A délután második felében az osztályokat képviselő csapatok év-
folyamonként küzdöttek meg egymással egy ügyességi sorjátékban, 
amelyet Klippán Richárd diákpolgármester és helyettese, Csizmarik 
Zoé állított össze. A technikai segítséget a 8. évfolyam szolgáltatta.

Az ügyességi játékokat követően a délután az iskola ebédlőjében jó 
hangulatú tánccal zárult.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea
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ISKOLAI HÍREK
Alsós farsang

Február 7-én (péntek délutánra) hangulatosan feldíszítettük a mű-
velődési házat. Ide vártuk a kicsiket, nagyokat és a szórakozni vá-
gyókat az alsós farsangi bálra. A jókedvű jelmezes kisdiákok kreatív, 
újszerű jelmezbe vonultak föl. Az egyéni jelmezek mellett több osz-
tály csoportos bemutatkozásra is vállalkozott tanítójuk segítségével. 
A tombola, sütemény és szendvics felajánlásokat ezúton is köszönjük 

az érintett szülőknek és támogatóknak, mint ahogy a rendezvény so-
rán nyújtott segítségüket is.

A bál bevételét a tannév végi szabadidős rendezvényeinkre fordítjuk.
Az igazi farsangi kavalkádról, hangulatról meséljenek a képek!

Szöveg: Ézsiásné Róka Mária
Fotó: Lovászné Török Magdolna és Jáger Jánosné
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ISKOLAI HÍREK
Alsó tagozatos „agymenők”! „SZÉP MAGYAR BESZÉD” 

Verseny az iskolában

Iskolánk 2., 3., 4. osztályos tanulói minden évben részt vesznek a 
Zrínyi matematika verseny területi, jászberényi fordulóján. Nem volt 
ez másképpen 2020. február 21-én sem, amikor a rossz időjárás sem 
rozsdásította be a gyerekek agytekervényeit.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapít-
vány rendezte a versenyt, melyet teszt formájában kellett megírniuk 
a gyerekeknek.

A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az össze-
állított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását 
kívánják mérni. Csak hogy érzékeltessem a verseny nehézségét: a 4. 
évfolyamnak 60 perc állt rendelkezésre 25 feladat megoldására. Az ő 
feladatsorukból választottam ki egy példát, melyből mindenki meglát-
hatja, hogy nem kis feladat volt ez számukra.

Kati, Julika és Peti ugyanazon a napon ünneplik a születésnapjukat. 
Egy év múlva Kati éveinek száma eggyel kevesebb lesz, mint amennyi 
Peti éveinek száma most. Egy év múlva Peti éveinek száma kettővel 
lesz kevesebb, mint Julika éveinek száma most. Hány éves volt egy év-
vel ezelőtt Kati, ha Julika most 11 éves?

Hogy mennyire nagy szerepe lehet egy nullának a matematikában, 
ezt az alábbi versike érzékelteti a legjobban:

„Az eredmény hibás lett egy nulla miatt,
a dolgozat egyes lett a hiba miatt,
a félévim hármas lett az egyes miatt,
az anyu meg mérges lett a hármas miatt,
az ajándék ugrott a méreg miatt,
és mindez egy semmi nulla miatt! ”

 (Békés Márta)
Köszönjük tanulóink részvételét a versenyen, pedagógusaink felké-

szítő munkáját.
Kép és szöveg: Fáczán Izabella

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 
2019-2020. tanévre meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Ma-
gyar Beszéd” versenyt az általános iskolás korosztályra is.

Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra 
javítását szolgálja. A vetélkedő résztvevőinek egy szabadon választott, 
majd egy kötelező 20-25 soros szöveget kell felolvasniuk a szakmai 
hozzáértő zsűri előtt.

Az iskolai versenyre január 22-én került sor, amelyre 20 tanuló neve-
zett az 5-8. osztályos korosztályban. 
Az iskolai megmérettetés után a területi versenyre továbbjutó ver-
senyzők: 
5-6. osztályos korosztályban: Hangya Fatime Fruzsina 6. b osztály,
7-8. osztályos korosztályban: Pető Hanna Boglárka 7. b osztály.

A területi fordulóra 2020. február 26-án került sor Jászberényben a 
Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol Hangya 
Fatime Fruzsina 3. helyezést, Pető Hanna Boglárka 2. helyezést 
ért el.

Felkészítő tanáruk Botkáné Sárközi Ildikó.
Botkáné Sárközi Ildikó

Az önkormányzat támogatásából új padokkal és székekkel megújult 
egy-egy osztályterem a Kisiskolában és a Nagyiskolában. Utóbbiban a 
folyosóra is kerültek pihenésre szolgáló dekoratív ülőpadok, melyeket 
a diákok azonnal és örömmel birtokba vettek. Köszönjük!

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

2020. március 6-7-8-án a Magyar Diáksport Szövetség szervezésé-
nek köszönhetően kihelyezett továbbképzésen vett részt a IV. Béla Ka-
tolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 11 pedagógusa.

„A pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás kor-
szerű megközelítése az iskolai testnevelésben: elmélettől a gyakorlatig” 
című képzés élményszerűen közvetítette az újszerű pedagógiai szem-
léletet a motiváció fontosságáról, összefüggéseiről, lehetőségeiről. A 
képzést vezető Vaszkán Gábor testnevelő tanár (Magyar Diáksport Szö-
vetség stratégiai bizottságának tagja és képzője) segítségével saját ma-
gunk is kipróbálhattuk a modern szemlélet megvalósulását a testnevelés 
órák különböző fázisaiban. Három vidám, tanulságos napot töltöttünk 
együtt, amelynek tapasztalatait nem csupán a testnevelésórákon tudjuk 
hasznosítani. Kovács Lászlóné

Új padok

Továbbképzés a motivációról
– motivált résztvevők

Fotó: Kotánné Kovács Tím
ea
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Március 3-án a tornateremben vegyes csapatokban, jókedvűen csa-
táztak egymással a 8. a és a 4. b osztályok, testvérosztály találkozójuk 
alkalmából. A Nerf csaták és királylabda küzdelmek döntetlenre és 
jókedvre végződtek, majd pizzaevésbe és jó hangulatba torkolltak.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Március 9-én rendezte meg a diákönkormányzat kedvelt konzoljá-
tékának első futamát. A negyedikesek mérhették össze tudásukat és 
szerencséjüket Donnert Flávió, Petrovics Patrik és Klippán Richárd 
szervezésében. Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Március 13-án reggel Kossuth-nótákra érkeztek a diákok iskolánk-
ba. Az ismert dallamok az 1848-as forradalmat és az utána követke-
ző heroikus küzdelmet idézték meg a népzene segítségével. Az iskola 
rádiójában Klippán Richárd diákpolgármester rövid összegzőjében 
arra biztatta a diákokat, hogy legyenek büszkék őseinkre, és viseljék 
büszkén a kokárdát. A 12 pontot a 8/1-es csoport tagjai mondták el, 
majd Majzik Petra értő tolmácsolásában Petőfi Sándor: Föltámadott a 
tenger című verse hangzott el. Kotánné Kovács Tímea

A Lázár Ervin Program keretében a Budapesti Filharmóniai Társaság 
Magyarnak lenni címmel tartott előadást Jászberényben a Lehel Film-
színházban 2020. január 28-án, melyen iskolánk 7. osztályos tanulói 
vettek részt.

A program során vetítéssel, videólejátszásokkal, interakcióval hozták 
közelebb a kultúra fogalmát. Mint elmondták, azt szeretnék, ha a fia-
talok megértenék, hogy a közös kultúra hatalmas kincs, melyet fel kell 
fedezni, meg kell érteni, magunkévá kell tenni, és tovább kell adni.

Gyökeret csak a saját kultúránkban találhatunk. Ápolnunk kell ezt a 
megtartó erőt. Halmainé Hegedűs Mária

Ismét együtt játszottunk…

FIFA 2020 A márciusi forradalomra
emlékeztünk

Magyarnak lenni…

Mi is álmodtunk a végére! Budapesten egy fan-
tasztikus előadást néztünk meg a Fővárosi Nagycir-
kuszban. A negyedik évfolyam egy igen csípős dél-
utánon először a Hősök terére látogatott el. A már 
könyvből tanultakat most a valóságban is láthatták 
a tanulóink.

Ezután a cirkuszi előadás karácsonyi hangulatáról 
az észak-szibériai Jakutföldről érkező artistaművé-
szek gondoskodtak különleges műsorukban. Lát-
hattunk kelekótya bohócokat, akrobatikus zsong-
lőrszámot, szenzációs talajakrobatikát, rúddobó 
számot, látványos tömegjeleneteket, romantikus 
levegőszámot és megannyi varázslatot.

A gyerekek az első sorokból, így szinte testközel-
ből, már-már bekapcsolódva néhány műsorszámba 
élvezhették az előadást. Fáradtan, de élményekben 
gazdagon érkeztünk haza. Kép és szöveg:

Fáczán Izabella, tanító

Hófödte álom
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A verseny helyi fordulójára február 29-én került sor az egész ország-
ban, így iskolánkban is. Az 5-8. évfolyamon egy feladatlapot és egy 
tollbamondást kellett teljesíteni a versenyzőknek. Elért pontszáma 
alapján két tanulónk jutott tovább a 8. évfolyamról: Ézsiás Réka és 
Sándor Roland. Felkészítő tanár: Kotánné Kovács Tímea A megyei 
forduló tervezett időpontja április 22.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

Jászfényszaru város a kialakult járványügyi helyzetet figyelembe véve 
szűk körben, rövid koszorúzással emlékezett az 1848-49-es Forrada-
lom és Szabadságharc hőseire. A távolmaradó diákok és kollektívák 
nevében képviselőik, vezetőik tisztelegtek a megemlékezés virágaival a 
Petőfi-szobornál. Az óvodások és iskolások a délelőtt folyamán kisebb 
csoportokban helyezték el alkotásaikat a szobor környezetében. Az el-
maradt ünnepi műsort a következő évi ünnepségen tekintheti meg a 
reményeink szerint akkor már népes közönség. 

Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Az Iglice Gyermeknéptánc Együttest az a megtiszteltetés érte, hogy 
jelölték a 2020-as Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi Prima díjra, 
Magyar népművészet kategóriában. Arra kérnék mindenkit, hogy aki 
teheti, és úgy gondolja, hogy érdemes az együttes a díjra, szavazzon 
a jászfényszarui táncosokra. Szavazni az Új Néplapban megtalálható 
szavazólapokon lehet februártól április végéig. A szavazólapokat az ott 
megtalálható címre kell eljuttatni, de ha valahogy a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtárba eljuttatják a szavazólapokat, azt is meg-
köszönjük. A szavazólap véletlenszerűen jelenik meg az újságban, egy 
héten akár többször is. A segítséget és a támogatást előre is köszönjük 
a gyermekek nevében is! Péter Szilárd

2020. február 20-án rendezte meg az Iglice Gyermeknéptánc Együt-
tes a már hagyományosnak mondható télbúcsúztató farsangi mulatsá-
gát. A csoportból több mint százan öltöztek jelmezbe úgy gyermekek, 
mint szülők és közös táncolással, játékkal és jelmezbemutatóval ün-
nepelték a farsang időszakát. Az est fénypontjaként a farsangolók az 
udvarra vonultak, és elégették a telet jelképező kiszebábot, melyet ez-
után körbetáncoltak, és hangos rigmusok kiabálásával űzték el a telet 
és hívogatták a tavaszt. Az est zenei házigazdája a Zagyva Banda volt.

Péter Szilárd

2020. 02. 22-én és 29-én a Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében lehetőséget biztosítottak a hátrányos hely-
zetű gyermekek iskolai felzárkóztatására a Szent József Szabadidőpark 
közösségi házában. Gyermekek nagy örömmel fogadták a segítséget a 
tanulásban. Kép: Glonczi Rudolf · Képaláírás: Dávid Ildikó

2020. 03. 07-én a Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében a Szent József Szabadidőpark közösségi házában Fózer 
Tiborné tartott előadást a hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ez-
úton köszönjük az önzetlen munkáját. egészségügyi és higéniai elő-
adást. Kép: Glonczi Rudolf · Képaláírás: Dávid Ildikó

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny

Méltóképpen szűk körben

Területi Prima díjra jelölt Iglice

Iglice farsang



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/3 11

Egészségdélután

Felhívás versmondó találkozóra

2020. február 22- én „Egészség a 
lélek kapuján át” címmel harma-
dik alkalommal rendezte meg az 
egészségdélutánját a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár.

Ez évben dr. Papp Lajos szív-
sebész emeritus Széchenyi-díjas 
professzor volt a rendezvény dísz-
vendége, akiről a következő mon-
datok hangzottak el a megnyitó 
alkalmával:

„Dr. Papp Lajos professzor a test-
lélek-szellem hármas egységét szem 
előtt tartva, a Teremtőtől kapott 
hittel, a krisztusi szeretet jegyében 
fordul a rászorulók felé.

Több mint egy évtizede nem küzd az igazságért, hanem szolgálja azt.
Saját elmondása szerint, soha nem volt még ilyen boldog, hiszen immár 

maradéktalanul képes betartani a >>nil nocere<<, vagyis a >>nem ár-
tani<< elvet.

Több évtizedes kutatói és klinikai tapasztalatait, tudását a holisztikus 
gondolkodással és az elfelejtett, évezredes népi bölcsességekkel ötvözve gyó-
gyítja a hozzá forduló betegeket és a magyar nemzet lelkét.”

Dr. Papp Lajos rendkívül érdekes és közvetlen előadását több mint 
155 látogató hallgatta végig.

A hallgatóság jelentős része az egészségdélután további programja-
iba is bekapcsolódott. Sokan mentek el a vércukor-, vérkoleszterin-, 
vérnyomás-, testsúly, testmagasság-, testzsírszázalék mérés állomáshe-

lyeire. Valamint nagy sikere volt Farkas Éva „az elengedés művészete 
fizikai és lelki síkon” és Simon Júlia „gyógyító hangszerek” kiscsopor-
tos foglalkozásainak is.

A művelődési ház munkatársai ezúton köszönik meg Fózerné Ma-
rika, Kollárné Dobák Julianna, Csizmadiáné Rubint Mária, Bugyik 
Zsófia, Kelemen Dóra és Kaszainé Ocskó Györgyi védőnőknek a ren-
dezvény megszervezésében és lebonyolításában végzett nélkülözhetet-
len munkáját.

Amikor az esemény sikerének örülve zártuk az egészségdélutánt, 
még nem gondoltuk komolyan, hogy a hírekben hallott járvány vi-
lágjárvánnyá terebélyesedik, és megjelenik hazánkban is. Itt van! Ezért 
nekünk össze kell fognunk, átgondoltan, türelmesen kell cseleked-
nünk, kérnünk kell, és meg kell szolgálnunk az Isten áldását!

Így fogunk túljutni a ma élő generációk által még nem tapasztalt 
megpróbáltatáson!

Palásthy Pál · Fotó: Katinka

Jászfényszaru immár XII. alkalommal szervezi meg a Jász Fény vers-és prózamondó találkozót, amelyre 10-99 éves korig jelentkezhetnek a 
verset szeretők. A két országos verseny elődöntőjeként is jegyzett program tervezett időpontja 2020. április 29. szerda 9 óra. Nevezés a mé-
diában közzétett regisztrációs űrlapon és a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címen. A részletes kiírást megtalálhatják a www.vers.hu, www.
jaszfenymuvhaz.hu, www.jaszfenykonyvtar.hu honlapokon.

A járvány miatt a találkozót későbbi időpontban tartjuk meg, melyről híradással leszünk. Az érdeklődők addig is keressenek, tanuljanak 
új verseket! Versfelkészítés on-line! Elektronikusan szívesen adok szakmai segítséget minden diáknak, felnőttnek. Éljenek a lehetőséggel!

 Bordásné Kovács Katalin főszervező

2020. 02. 20-án lépett fel a Fehér Akác Népdalkör farsang alkalmából a városi bölcsődében. Kellemes délutánt töltöttünk el a picik körében. 
Köszönjük a meghívást. Kép és szöveg: Dávid Ildikó
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Vastaps az Operettgálán

Háziverseny

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
AZ 1% FELAJÁNLÁSÁRÓL

Február 29-én este több mint 160 elégedett néző búcsúzott a műve-
lődési ház előterében. Ismét nagysikerű színházi produkciót láthattak 
az adácsi Veritas Színpad előadásában. A tavaly 45 éves jubileumát ün-
neplő amatőr színjátszó csoport vezetőjét, Szekeres Jánost és feleségét 
Idukát az előadás előtt Bordásné Kovács Katalin igazgató köszöntötte. 

Az Operettgála című produkcióban jól megtervezett díszletben és szép 
jelmezekben 9 népszerű zenés műből játszottak jelenteket, és énekel-
tek el betétdalokat a lelkes szereplők. A csoportot az előadás után a 
helyi színjátszók, a Fortuna Együttes tagjai látták vendégül, így tovább 
erősödött barátságuk.  Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Idén február 16-án városunkban került megrendezésre háziversenyünk, mely felöleli az összes szakosztályban lévő karatéka versenyzési lehető-
ségét. Az edzésen pedig átadásra kerültek a narancssárga övek, amelyeket a sikeres övvizsgán érdemeltek ki tanítványaim.

Osu Senpai Fülöp Roland

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 
20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti. Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át 
felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési 
előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról? Segítséget nyújt az alábbi helyen elérhető információ:
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Hogyan_rendelkezhet_a20200106.html
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták szervezetünk munkáját, céljait! Az 

Önök támogatása is segítette azt a munkát, amellyel a népfőiskolánk jelentősen hozzájárult a Jászság, Jászfényszaru közösségi, szellemi 
arculatának formálásához, a városmarketinghez.

Fontos volt az önök támogatása ahhoz, hogy kiadványokat jelentettünk meg, továbbra is megrendezhettük az Erzsébet-napi programokat, 
fotókiállításokat, az Adventi Kávéház karácsonyi hangversenyt. Többen csatlakoztak a szakmai programjainkhoz, résztvevői voltak a népfő-
iskolai rendezvényeknek, felnőttképzési programoknak, segítették a pályázatok előkészítését, lebonyolítását.

Köszönjük azt a sok – egész éven át húzódó – heti műhelymunkát, amellyel közreműködtek egy-egy népfőiskolai program megszervezésében, 
illetve hogy támogatásukkal hozzájárultak a népfőiskolai „komplex művészeti és helytörténeti tábor” megvalósításához.

Célunk továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – segíteni a helyi közösségek szerveződését, információkhoz való hozzáférés lehetőségének bő-
vítését, a kiállítások, hagyomány és értékőrző programok, foglalkozások megszervezése, Bedekovich-füzetek kiadása és a népfőiskolai tevékenység 
folytatása – immár több mint negyedévszázada fennálló szervezetként.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával Társaságunkat!
A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság adószáma: 18822197-1-16

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöksége
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A fél évszázadhoz méltóan ünnepelt március 7-én a helyi műve-
lődési házban a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjai, 
vendégei. A jubileumi rendezvényen a Jászság számos településéről 
szervezetek képviselői mellet a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő 
Egyesület, a kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör, országos és 
megyei szakmai szervezetek vezetői is jelen voltak.

Az ünnepség előtt a résztvevők egy része a református temetőben Cse-
te Balázs (1893-1958) és Győri János (1922-2008) sírjánál munkássá-
gukra emlékeztek, és koszorúkat, virágokat helyeztek el.

Csete Balázs Jászkiséren született etnográfus, rajztanár, 1921-1947 
között egy csepeli polgári iskolában tanított, 1949-től hat éven át nyug-
díjazásáig Jászkiséren rajzszakos tanárként néprajzi gyűjtéssel és rajzolás-
sal foglalkozott. Csepelen iskola és utca, Jászkiséren az iskola, a tájház és 
a szakkör viseli nevét.

Győri János Nagyrédén született, 33 éves korától Jászkiséren élt, 
1955-től 1982-ig tanár, népművelő, 1970-ben a Csete Balázs Honisme-
reti Szakkör megalapítója, és harminc éven át vezetője.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. A résztvevőket 
köszöntötte Lukácsi György polgármester. A Jászok Egyesületének 
elnöke, dr. Dobos László nyitotta meg a rendezvényt. Három ven-
dégelőadó képes prezentációjával folytatódott a program. Debreczeni-
Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke „A honismereti moz-
galom múlt-jelen-jövő időben” címmel foglalta össze, honnan indult a 
mozgalom, hová jutott el, és mik a jövőbeni feladatok. Jászkisér sok 
tekintetben példaként szolgál másoknak, a jelentkező gondok is több-
ségében azonosak. Dr. Gecse Annabella, a Szolnoki Damjanich János 
Múzeum osztályvezetője, néprajzkutató Szabó László professzor jász-
sági tanulmánykötete alapján szólt a „Honismeret és tudományosság a 
Jászság kutatásában” játszott szerepéről. Hortiné dr. Bathó Edit, a jász-
berényi Jász Múzeum igazgatója a „Jászkapitányok a hagyományőrzés 
szolgálatában” címmel vázolta az elmúlt 21 év tapasztalatait, és érintette 
a Kis- és Nagykunságban is meghonosított hagyományt.

Az utolsó 19 év szakköri vezetője, Benedek József foglalta össze dió-
héjban a fél évszázadot.

Beszédéből három tevékenységet szeretnék kiemelni. Az 1978-tól élő 
játszóházi foglalkoztatókat, ahol a szakköri tagok száma 25-30 fő, 
melyet 2003-ig Győri Jánosné Jucika néni vezetett, azt követően Szüle 
Katalin vezeti, mindketten Jászságért díjasok.

Tevékenységüket az országban és határainkon túl is megismerik és 
elismerik. Jászfényszarun is több alkalommal egy-egy rendezvényhez 
kapcsolódóan csuhé és egyéb anyagokból népi játékok készítését mutat-
ták be a gyermekeknek. 1990-ben indították el az Apáról fiúra hagyo-

mányőrző bemutatókat, az elmúlt év decemberében a 30. találkozón 
12 csoport 287 fővel vett részt. Jászfényszaruról a 90-es évek második 
felétől a Napsugár Gyermekszínpad tagjai közül, Kovács Andrásné 
felkészítésével, a FÉBE nevezésével, anyagi támogatásával (az utazás 
biztosításával) sok fényszarui diák lépett fel a kiséri színpadon, kapott 
sikerélményt, láthatta mások produkcióját, és kapott díjat.

A szakkör tagjainak jelentős munkája van abban, hogy 1981-ben Jász-
kiséren országosan jegyzett tájház létesült, több mint 1800 kiállított 
tárggyal. Az elmúlt húsz évben több építménnyel és kiállítással, gyűjtött 
tárggyal bővült, gazdagodott a törzsanyag. Az elnök a jövő eredményes-
ségének zálogaként a fiatalok és a középkorosztály bevonását, meg-
nyerését jelölte meg fő célként.

A több mint 60 fős közösséget a meghívott vendégek köszöntötték. 
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke megköszönte a két szer-
vezet vezetői között több évtizedes együttműködő tapasztalatcserét és a 
jubileum alkalmából egy tanyát ábrázoló akvarellképet adott át, hogy a 
most kezdődő kiséri tanyavilág feldolgozáshoz adjon inspirációt.

A Szózat után a fehér asztal mellet elfogyasztott ebéd közben és után 
még sokáig elevenedtek meg a régi emlékek, melyhez segítséget adott az 
öt évtized fotókiállításának anyaga.

Gratulálunk az ötven évhez, mely jászsági, megyei, sőt határon túli 
kihatással bírt, mindannyiunk épülésére. Kép és szöveg: Tóth Tibor

2019. január elsején kezdte meg munkáját.
Jelenleg 11 településen látja el a körébe tartozó szolgáltatásokat, melyek 

a szenvedélybetegség széles skáláját foglalják magukba. Ide tartoznak a 
dohányzás, az alkohol, a szintetikus drogok, az energiaital fogyasztása 
stb. Elsősorban a prevencióra, a megelőzésre helyezzük a fő hangsúlyt, 
de az ártalomcsökkentés és a kezelésbe juttatás is hatáskörünkbe tar-
tozik. Az intézmény vezetője Bergmann Kincső, szociális munkatársak 
Fehérné Rácz Anikó és Nagy Marianna. Az Önök településén is jelen 
vagyunk szolgáltatásainkkal!

Jászfényszarun a Teaházban páratlan héten pénteken 9 - 12 óráig 
tartunk ügyfélfogadást.

Év végéig havonta más-más témában megjelenő cikkeinkkel a szülők, 
hozzátartozók figyelmét is szeretnénk felhívni korunk ártalmas szereire, 
melyek leginkább gyermekeink egészségét veszélyeztetik. 

Az energiaital veszélyei: 
Talán az egyik legnépszerűbb dologról beszélünk, mivel rendkívül egy-

szerű hozzájutni. Igaz ez már az általános iskolás korú gyermekekre is, 
ugyanis gyakori már ebben a korban a fogyasztása. Vásárlása nincs kor-
határhoz kötve, illetve korlátlan mennyiségben hozzáférhető. 

Koffeintartalma termékenként 5-6 dupla kávénak felel meg. Élénkítő 
hatású, mely egy időre ugyan felpörget, éberebbé tesz, ám amint kiürül 
a szervezetből, fáradtabbnak érzi magát az elfogyasztója, mint előtte. 
Újabb adagot igényel a szervezet, melyet már függőségnek tekinthe-
tünk. 

Adalékanyagai, mint például a taurin, a szénsav és a nem természetes 
íz- és színfokozó szerek együttes hatása eredményezi a kirobbanó ener-
gialöketet. Ugyanis a koffein élénkít, a cukor energiát ad, ezzel felgyor-
sítva a szívet és a vérkeringést is egyaránt. Egy adag (2,5 dl) energiaital 
kb. 12-14 darab kockacukrot tartalmaz. A cukor élettani hatását a mai 
mozgásszegény életmódban nem kell magyarázni.

Gyermekkorban rejtett szívbetegségeknél azonnali szívhalált is 
okozhat!

Tágítja az ereket, melyeken apróbb bevérzések keletkezhetnek. Inten-
zívebb mozgás után, mint például testnevelésóra, elfogyasztása még in-
kább fokozza veszélyességét.

Fiatal felnőtteknél egyre népszerűbb alkohollal vagy gyógyszerrel való 
fogyasztása, keverése. Ez még hatványozottabban növeli a veszélyessé-
gi faktort. A feltüntetett vitamintartalmát az ital vízhajtó hatása miatt 
gyorsan vagy rögtön kiüríti a szervezetből. Fogyasztásakor bőséges víz-
fogyasztás kötelező!

Nekünk, szülőknek kötelességünk felhívni gyermekeink figyelmét az 
energiaitalokban rejlő, a szervezetre negatív hatású, egészségre káros 
anyagokra és tényezőkre, illetve a fogyasztásukkal járó káros következ-
ményekre. Hiszen mi, felnőttek sem iszunk meg napi 12 adag kávét, 
illetve ilyen indokolatlan mennyiségben cukrot sem fogyasztunk.

Szabjunk gátat az energiaital-fogyasztásnak!

Nagy Marianna szociális munkatárs

A Jászság egyik legrégebbi közössége ünnepelt

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

A X. Apáról fiúra bemutatón 
1999. december 11-én Ördög 
István kishuszár prózamon-
dással szerepelt eredményesen

A IX. Apáról fiúra bemutatón
1998. december 12-én Jászfényszaruról

Erdei Gábor népmese elmondásával 
aratott nagy sikert. A zsűri két díjjal is

jutalmazta, melyet Győri János
szakkörvezető adott át



14 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/3

ANNO – Földműves Szakszervezet Vadász Társaság Jászfényszaru

A kisiskolás fiú haza látogatott

Jászfényszarun 1945 telén már kezdeményezték új vadásztársa-
ság megalakítását, ennek hiteles eredeti dokumentumai a Városi 
Értéktárban megtalálhatók. Az iratok alapján ismerhetjük meg a 
közel 75 éve történteket.

A vadászatot a régi magyar 
filmekben is láthattuk, úri 
passziónak, egyes típusait 
sportnak tartották. Ennek 
volt némi ténybeli alapja, 
hiszen a vadászathoz vadász-
terület kellett, fegyver, lő-
szer, ezek biztonságos táro-
lása, alkalmassági és szakmai 
vizsga, ezek komoly pénzt, 
egyszeri és folyamatos ki-
adást jelentettek. A felvételt 
a közösség döntötte el, így 
egy társasághoz bejutni sem 
volt könnyű.

Hiteles jegyzőkönyv ta-
núskodik arról, hogy 1945. 
december 27-én a községi 
Nagyvendéglő termében 
a Jászfényszarui Szabad 

Szakszervezetek Vadásztársaságának alakuló közgyűlését tartot-
ták. Jelen voltak: Dányi János, Lovász Dénes, Dányi Antal, Marton 
István, Marton Gyula, Kiss László, Morvay János, Gődér Mihály, Kiss 
P. Imre, Görbe Károly, Jáger Nándor, Pál István, Turjányi Béla, Dara-
bont Lajos, Rékasi Vendel, Gazdag Lázár, Szabó János, Borbély József, 
Nagy András, Asztalos Ferenc, Görbe Sándor, Dányi István, összesen 
22 személy. A szakszervezet elnöke, Dányi János hangsúlyozta a mai 
nehéz időkben a lőtt vad közélelmezési fontosságát. A kisparasztnak 
tesznek a vadak kárt, tehát ők jogosak azok meglövésére. A lőtt vadat 
a közellátás rendelkezésére kell bocsájtani. A jegyzőkönyvből az is ki-
tűnik, hogy egy másik társaság is létezik a faluban, amely kezébe kapa-
rintotta az egész határt, mert az árverésre megalakultak, és versenytárs 
nélkül kapták a területet. A társaság megválasztotta a tisztikart. Az 
elnök Dányi János, pénztáros Marton István, lőszerbeszerző Kiss 
László, vadőr Lovász Dénes, kinek díjazása külön közgyűlésen lesz 
megállapítva. A jegyzőkönyvet Darabont Lajos vezette, hitelesítő Asz-
talos Ferenc és Görbe Sándor volt.

A Budapesti Szakszervezeti Tanács 1946. január 11-én kelt le-
velében tudomásul vette a megalakulás tényét, de jelezték, hogy a 
4640/1945.M.E.sz. rendelet alapján alapszabályt kell alkotni.

Az alapszabályt 1946. május 14-én megtartott közgyűlésen fo-

gadták el. Ekkor már a tagok létszáma három fővel bővült. Az alap-
szabály 9 oldalán 25 §. található, részletesen tartalmazza a működés 
rendjét, a tisztségviselők feladatait, a magános, a társas, a vendég vadá-
szatok szabályait, a vadőrszemélyzet feladatait.

Megmaradt egy 120/1946 számú, ötezer adópengő bélyegilletékkel 
lerótt, dr. Hortáver József által 1946. május 23-án kiállított, a vadász-
jelöltek alkalmasságáról szóló orvosi bizonyítvány. A bizonyítványon a 
nevek után az életkor is feltüntetésre került, így a legidősebb Czeglédi 
Sándor 60 éves, a legfiatalabb Marton Gyula 20 éves volt. Az okmányt 
a jászberényi tisztiorvos még aznap pecséttel, aláírással látta el: „…a 
fegyverviselési engedély megadását felsoroltak részére javaslom.”

Jászfényszaru község Nemzeti Bizottsága 1946. október 1-jei ok-
mánya a Jászfényszarui Szakszervezeti Munkás Vadásztársaság 32 fő 
tagját leigazolta, pecsét, a jegyző, az elnök aláírása.

Olvasható Kun József jászberényi tanyai lakos vadőri szerződése, 
melyet 1947. március 27-én írtak alá. Jászberényben a vadászati felü-
gyelő azzal a záradékkal írta alá, hogy a természetbeli terményjárandó-
ságot illetménybesorolás szerinti pénzre változtatandó.

Érdekes és sok konkrétumot tartalmaz a tagok által 1947. május 
5-én elfogadott 1947-48. évi vadászati rendtartás.

Általam nem ismert, hogy mikor egyesült a két társaság. Az évti-
zedek során sok változáson ment át a vadásztársaság, de két személy 
nevét szeretnénk kiemelni, illetve megemlíteni: Bordás Alajos és Fe-
hér József személyét, akik másokkal együtt sokat tettek Jászfényszaru 
vadászati hagyományának megőrzése és fejlesztése érdekében.

Örömteli, hogy a fiatalabb nemzedék tovább viszi, bővíti, az új 
lehetőségekhez, adottságokhoz igazítja a – vadnak kijáró tiszteletet 
megadva – vadászati tevékenységet.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató leírásából tud-
juk, hogy „1751-ben Alexius Márton görög kereskedő nyitott boltot a 
községben.” A XIX. század második felében, majd a XX. század ele-
jén néhány – többségében zsidó – kereskedőcsalád telepedett le. Ve-
gyeskereskedéseket, vendéglátóhelyeket nyitottak. A Jászfényszaruhoz 
közeli Dányra nem tudjuk pontosan, mikor érkeztek Stern Sándor 
szülei, Stern Lipót Fülöp és Taub Mária. Tény viszont, hogy fiuk már 
Dányon, 1909. augusztus 18-án született.

Stern Sándor (1909-1996) és Spitzer Margit (1911-1944) 1936-
ban kötöttek házasságot. Margit szüleinek tulajdonában volt a mai 
Flamingó étterem épülete, ahol vendéglátó egységet üzemeltettek.

Jászfényszarun a katolikusok és zsidók békésen éltek egymás mel-
lett. A békés életbe a politika beleszólt. 1938 és 1941 között három 
zsidótörvény is született. Közben kitört a II. világháború. A Kállay-
kormány 1942-44 között még döntően látszatintézkedéssel odázta a 
legsúlyosabb döntések végrehajtását. 1944. március 19-én Magyaror-
szágot a németek megszállták, a Kállay-kormányt Sztójay Döme vál-
totta fel. Ezt követően gyorsult fel a zsidók deportálása.

Jászfényszaruról több mint 100 fő zsidó származású embert hurcol-

tak el. Köztük a mai Ady Endre út bal végén álló házból, ahol Stern 
Sándor élt feleségével és hatéves Erika lányukkal. A házban üzemeltet-
tek egy vegyeskereskedésű üzletet is.

Marton Gyula vadászjegy
és vadászfegyverigazolvány

Marton István vadászigazolványa a társaság bélyegzőjével

Stern Lajos óvodás csoportképen (felső sorban jobbról a 6.)
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A magyar zsidó foglyok egy része 1944 májusában Felső-Ausztria 
Linz város közelében lévő Nauthausen koncertrációs táborba kerül-
tek, köztük a Stern család is és testvére Tibor. A férfiak munkaszolgá-
latra lettek beosztva, földalatti légitámadásoktól védett gyár építését, 
a hadiiparban fegyvergyártást végeztették velük. A nőket, gyerekeket 
elgázosították, elégették. A családfő szemeláttára vitték el feleségét és 
leányát a vesztőhelyre.

A tábort 1945. május 5-én az amerikai katonai egységek felszaba-
dították, nyáron a szovjet hadsereg kapta meg. A szovjetek 1947-ben 
Ausztriának átadták, hogy emlékhelyet létesítsenek a tábor területén. 
A központi épületekből múzeumot alakítottak ki, a nevek termében a 
81 ezer áldozat neve szerepel. A tömegsírokban lévő hallottakat méltó-
képpen kialakított temetőben végső nyugvóhelyre helyezték.

Jászfényszarura a deportált emberek közül 89 fő soha nem tért vissza, 
akik valamelyik táborban lelték halálukat. Emléküket név szerint – a 
legfiatalabb Kovács Péter féléves, a legidősebb Gruber Jakabné 86 éves 
– őrzi a felújítás után 1993. december 12-én a Szent Imre temető ke-
leti oldalán, a volt zsidó temető közelébe áthelyezett Zsidó áldozatok 
emlékműve.

A hazatért tizenegynéhány személy között volt Stern Sándor és test-
vére. Az okmányokból tudjuk, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt 2535. 
számú igazolvány tanulsága szerint Nauthausen táborból szabadult, 
a nevezett lakóhelyére, Jászfényszarura kívánt visszatérni (Sopron, 
1945. VII. 12.). A következő irat már 1945. VII. 16-én kelt Budapes-
ten, melyet a DEGOB (Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gon-
dozó Országos Bizottság), valamint a Fasiszták Által Elhurcoltakat 
Segítő Bizottság állított ki 7696 szám alatt magyar, és orosz nyelven. 
Kérik a katonai és polgári hatóságokat, hogy lakhelyére útjában őt 
támogatni szíveskedjenek. Az iraton feltüntették, hogy 1500 pengőt 
átadtak számára, és pecsétlenyomattal jelezték, hogy Budapestről 
még aznap elutazott. Az élet nem állt meg, újra kellett kezdeni. A 
hazatértek visszaköltöztek házaikba, kereskedésüket újra szervezték. A 
Földművesszövetkezet 1946-ban Jászfényszarun is megalakult és foko-
zatosan átvette a magánkereskedők szerepét.

A magánéletben is tovább kellet lépni. Stern Sándor (1909-1996) 
1946. december 22-én feleségül vette a szintén holokauszttúlélő 
Schwarcz Sándor és Goldmann Irén szülők gyermekét, Schwarcz Pi-
roskát (1924-2006). A házasságból Jászfényszarun 1949-ben Lajos, 
1956-ban György nevű gyermek született.

2019 december közepén a Polgármesteri Hivatalból telefon keres-
tek, hogy megadták a mobilszámom Stern Lajosnak, aki keresni fog, 
Izraelből Budapestre látogatott, és Jászfényszarura szeretne jönni régi 
emlékeit felidézni. Másnap már hívott, és megbeszéltük, hogy a Városi 
Értéktárban találkozunk. Taxival érkeztek feleségével együtt, aki izra-
eli, magyarul nem beszél. Főtéri sétát tettünk, a Zsidó áldozatok em-
lékművét nézték meg. Lajos tájékoztatott arról, hogy január közepén 
ismét jön Budapestre a magyar állampolgárságával kapcsolatos ügyet 
intézni, és ismét ellátogat Fényszarura.

Január 20-án már édesapja segédjével, Palócz Imréné Rózsa Piri-
kével vártuk az értéktárban. Feleségével érkezett, sok-sok fotóval és 
korabeli iratokkal. Nagy volt az öröm, mikor Pirikét meglátta, mivel 
1995-ben, mikor édesapjával Dányon és Jászfényszarun voltak, akkor 
közel negyven év után találkoztak. Megölelték egymást, és az emlékek 
felidézésének sokasága kezdődött el.

Megkértem, adjon interjút a helyi újságnak.
Első kérdésemet mégis Pirikének tettem fel. Hogyan emlékezik Stern 

Sándorra, vendégünk édesapjára?
Stern Sándor családjával az Ady Endre út végén lévő mai vendéglá-

tóhelyen élt, ez volt a lakásuk, és abban volt egy vegyeskereskedés. Az 
ÁFÉSZ elődje, a Földművesszövetkezet megalakulása után nagyobb 
vegyeskereskedés boltvezetőjének kérték fel. Az üzlet a Rimóczi-kas-
tély bal oldalán lévő (utolsó tulajdonos Rimóczi József, a főtéri re-
konstrukció kapcsán az önkormányzat megvásárolta és lebontotta) 
házban volt. A boltban élelmiszertől festékig mindent forgalmaztunk. 
A vezető mellet Bodor István, Riesz Fülöp kereskedők és én segédként 
dolgoztam. Lajos óvodából, majd az iskolából hazafelé betért a boltba, 
sokat találkoztunk, korban hozzám állt legközelebb. Emlékszem öcs-
csének megszületésére is. Azt hiszem, sokunkat váratlanul ért, amikor 
megtudtuk, hogy a család, Sanyi bácsi testvére, Tibor és Goldmann 
László is kiutazási engedélyt kért Izraelbe.

A következő kérdés már Lajoshoz szól. Nyilván 8 évesen a szülők 
döntését a gyereknek el kellett fogadni. Később édesapádtól biztos meg-
kérdezted, miért döntöttek a kivándorlás mellett.

Édesapám elmondta, hogy a holokauszt, az átélt borzalmak nagyon 
mély nyomokat hagytak bennük. A döntő szempont a félelem volt a 
jövőtől. Akkor úgy gondolták, ez később is megismétlődhet. Izraelben 
biztonságosabb új hazát láttak. Én és öcsém ott nőttünk fel, nekünk 
már az volt természetes, a szüleimtől sem hallottam soha, hogy meg-
bánták volna, hogy eljöttek szülőföldjükről. Az tény, hogy sokat be-
széltek és gondoltak a fényszarui évekre és a jó ismerősökre, barátokra. 
Boldog volt, hogy halála előtt egy évvel még megláthatta szülőhelyét, 
Dányt és Jászfényszarut. Találkozott régi kereskedőkollégáival, a szom-
szédokkal, ismerősökkel.

Emlékszel hogyan érkeztetek Izraelbe?
A kiutazási engedély, még a menetjegyek is megmaradtak a ládafiá-

ban. Budapesten 1957. április 5-én állították ki. Budapestről vonattal 
mentünk Kelebia határállomásig, onnan tovább Genova (észak-olasz-
országi kikötőváros), majd hajóra szálltunk, és Izrael északi részén 
Kerem Maharal településre kerültünk, melyet 1949-ban csehszlovák 
holokauszttúlélők csoportja hozott létre, itt 1959-ig éltünk.1960-tól 
Maanitba, egy kibucba Izrael északi részén kerültünk, és jelenleg is 
ott élünk.

Elmondanád az olvasóknak mi is a kibuc?
A héber kibuc szó jelentése csoport. Ezek elsődlegesen mezőgazda-

sági munkát végeznek, megteremtve ehhez a szükséges területeket. Ez 
kommunális életformát jelentett az élet minden területén. Közösen 
végeznek mindent, természetesen a szaktudás, készség figyelembevé-
telével. A megtermelt jövedelmet a közösség döntése alapján, egyéni 
szükségleteknek megfelelően részben felosztják. Emlékszem, édes-
apámmal 1995. évi Magyarországra jövetelünk költségét is kérvényez-
tük, a kérést méltányolták, és biztosították az utazás költségét. Azt 
a kibucot, ahol élünk, 1942-ben döntően Csehszlovákiából és Len-
gyelországból érkezett fiatal zsidók alapították. A kibucunk döntően 
földműveléssel foglalkozik, gyapot-, búza-, lucernatermesztés. Magas 
fokú a gépesítés, az öntőzési rendszer kiépítettsége. Édesapám a te-
henészetben karbantartóként dolgozott. Én a földművelésnél gépek 
üzemeltetését végeztem 67 éves koromig, itt az a nyugdíjkorhatár. Két 
éve vagyok nyugdíjas, a járandóság két részből áll: egyrészt alanyi jo-
gon Izrael állam fizeti, másik részét a kibuc folyósítja.

2002 után a kibucok – kb. 120 család, 600 fő – működésében je-
lentős változások történtek. A közösségi gazdálkodásnál ma már jelen-
tősebb az egyéni vállalkozás, minden területen. A településen az ipar 
is megvetette lábát, a Galam Ltd. keményítőt és glükózt állít elő az 
élelmiszeripar számára.

Szólnál családodról?
Idekerülésem után héberül 12 osztályt elvégeztem, 3 évig katonai 

szolgálatot teljesítettem (Izraelben a nők két évig katonák), 28 évesen 
megnősültem, feleségem Stern Dafna titkári feladatokat végez. Két le-
ánygyermekünk született, Hagar és Dana férjnél vannak. Három fiú 
és egy leányunokánk van.

(folytatás a 16. oldalon)

A régi Stern családi ház (Ady E. út végén) előtt készült kép
Stern Lajos, Palócz Imréné, Stern Lajosné
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(folytatás a 15. oldalról)
A tágabb családból édesapám testvére, Tibor Izrael helyett végül Dá-

niába kötött ki. Közgazdaságot végzett, de szakmájában nem tudott 
elhelyezkedni, gépszerelőként dolgozott, 1999-ben hunyt el.

Az öcsém, Gyuri egészségügyi pályát választott ambulance vezető, 
közel lakunk egymáshoz, gyakran tudunk találkozni.

Az óvodát és az általános iskola első osztályát Jászfényszarun végez-
ted, a régmúltról is vannak emlékképeid, és a 25 évvel ezelőtti látoga-
tásról már több minden megmaradt. Milyennek látod ma Jászfénysza-
rut, a szülőhelyedet?

Mikor már bekanyarodtunk Hatvan felől a településre, látva az óri-
ási ipari épületeket, és beérve a főtérre azt hittem, nem jó helyre ho-

zott bennünket a sofőr. Csak ámultam, elmondhatatlan a változás. 
Minden elismerésem az itt elő embereké, a várost vezetőké, hogy igazi 
ékszerdobozt csináltak a településből. Bízom, benne hogy lesz még 
alkalmunk Jászfényszarura ellátogatni.

Második alkalommal közel hét órát töltöttek városunkban, megnéz-
ték a városháza dísztermét, és körbe kocsikáztuk a települést, a neveze-
tesebb helyeken kiszálltunk, fotót készítettük. Szívélyes fogadtatásban 
volt részünk a Stern család régi házánál, Lajos örömmel nyugtázta, 
hogy még állnak a hátsó folyosó oszlopai, az utcafronton Pirikével ké-
szült egy közös fotó. Viszontlátással búcsúztunk egymástól.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

KIS KOSARAD MIT REJT? 
A Bedekovich Népfőiskola műhely programjai

Az Értékőrzők Műhelye tematikus programok keretében ez év 
során, januárban, elsőként a Hunnia csipke készítésével ismer-
kedtünk – öt gyermek- és egy felnőttcsoport körében. Majd Fáyné 
Tornóczky Judit február 19-én arról tartott lenyűgöző előadást, 
hogy hogyan is lett egy családi örökségből helyi termék, turiszti-
kai szolgáltatás, hogyan alakult ki a „Fay-inn” családi vállalkozás. 

A program mottója: „Kis 
kosarad mit rejt? Tehetünk 
valamit a környezetünkért, 
magunkért, családunkért s a 
fenntartható fejlődésért!” Ju-
dit asszony mesélt a fiatalságá-
ról, családjáról, s arról az ezer 
praktikáról, amelyet a család 
szinte minden tagja művel, s 
tudatosan adják át egymásnak 
és az utódoknak. A Fay-inn 
ereje a nagyszerű termékeken 
túl a családi összefogásban rej-
lik – vallják jogosan a családta-
gok. Az előadáson elhangzot-
takból szerkesztettük az alábbi 
összefoglalót.

AMI FONTOS
Meghatározó a gyökereink ismerete, fontos hogyan gondol-

kodunk, milyen elveket vallunk, milyen értékrenddel bírunk. 
Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik a szüleink, a nagyszüleink, a fel-
menőink, s fontos mindaz a tudás, tapasztalat, szokásrend, amelyet 
generációkon át egymásnak átadunk, s amelyet egymástól kölcsönö-
sen is tanulunk. Pl. a vidéken nevelkedő gyermekek számára természe-
tes lehet, hogy az akácfa virágából szorgos-dolgos munkával készül az 
akácméz, s hogy pl. az akácfa mennyire kemény, míg a fenyő egy puha 
fa. Megtapasztalva ismeri, míg egy a természettől „elzárva” nevelkedő 
gyermek akár egyetemistaként csodálkozik rá a természetes dolgokra. 
Szerencse, hogy ma már egyre több fiatal szülő tudatosan törekszik 
a természet rendjének megismertetésére. Vidéken magától értetődő 
dolog volt, hogy hétvégén együtt alkotott a család; az édesapa játé-
kot készített, barkácsolt, az édesanya kézimunkázott, s a gyermekek is 
mindent megtanultak a felnőttek mellett. 

CSALÁDI VÁLLALKOZÁS
A falusi vendéglátás igazán egyedi megvalósítása a Fay-inn, a terényi 

vállalkozás. A hunnia csipkekészítésben, amelyre a vállalkozás épül, 
ott rejlik a hagyomány és kreativitás. A csipkemúzeumban különleges 
darabok, különleges történelmi események és személyek hiteles bemu-
tatója látható, s az érdeklődők megismerkedhetnek a csipkekészítés 
művészetével. A tudás átadható, ma is divatos terméket, karkötőt, 
nyakéket, ruhadíszt készíthetnek. Akár több napra is bekuckózhatnak 
a műhelybe, s a csipkés foglalkozás mellett gyógynövénygyűjtéssel, 
szárítással, felhasználással vagy befőzési praktikákkal ismerkednek az 
arra vállalkozók. „Isten áldása, ami megtermett a kertben. A nagy-
apa kis ládát barkácsolt, s abban küldte lányainak Szegedről Buda-
pestre a cseresznyét”. Nem veszhetett kárba semmi sem. Az élelmiszer 
feldolgozása remek turisztikai praktikum, maradandó emlék az előál-

lítás folyamata, kóstolható, ehető, kiválóan alkalmas kapcsolatépítés-
re. Hiszen a címke – onnantól beszélünk helyi termék megjelenéséről, 
amikor elkészítjük az egyedi címkét is –, amelyről megismerszik, hogy 
ez a MI TERMÉKÜNK. A címke információ, kapcsolat, s persze az 
üveg visszaadható, és cserébe újabb termék vihető.

A házi kenyér sütése az élet adta helyzettel indult. A reggeliző vendé-
geknek friss kenyeret csak a saját sütéssel adhattak, mert az üzletbe csak 
késő délelőttre érkezett a pékáru. S persze a minősége sem volt mindig 
megfelelő. Ebből már egye-
nesen következett a többféle 
ízesítésű cipó készítése egyedi 
címkével ellátva. Rendszeresen 
sütnek a saját családjuknak, de 
csoportnak, vendégeknek is – 
turisztikai attrakcióként. Így 
akár a táborozók is vihetnek 
haza a program végén. A Fay-
inn portékákat így kínálják: 
Házi szörpjeiket, lekvárjaikat 
nem csak maguknak készítik. 
Ízletes kávékkal, kakaóval, teá-
val és házi szörpökkel várják a 
felfrissülni vágyókat a Hunnia 
Csipkemúzeum melletti Edvi-
Illés Kávéházban, amely a 
vendégasztal szolgáltatásuk 
színhelye is. A Falusi Vendégasztalnál igényes, hangulatos környezet-
ben reggelit, ebédet, vacsorát szolgálnak fel vendégeiknek, pl. kútban 
kelt vízen kullogót is. A családoknak egyedi saját társasjátékokat, csa-
ládi mesekönyvet ajánlanak hangulatos falusi szolgáltatásként.

Így vallanak magukról: Családi vállalkozás a Fay-inn, mely attól lett 
egészen komplex szolgáltatásokat nyújtó vendéglátó egységgé, mert 
mindannyian beleszőttük álmainkat, ötleteinket, beletettük krea-
tív energiáinkat. Szállást adunk éjszakára, ételt a vándor gyomrába, 
élményt az örök gyermekeknek és ékes portékákat Nektek! Nálunk 
találkozik múlt és jelen, nálunk nem öt csillag van, hanem több 
milliárd az égen, a levegő olyan friss, hogy vágni lehet belőle, és 
csend van, béke és nyugalom. Gyere el hozzánk, Terénybe!

Kép és szöveg: Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Wass Albert felolvasóest a művelődési házban február 28-án

Fotó: N
agy Ildikó
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HÁLÓZATÉPÍTÉS – MŰHELYFOGLALKOZÁS
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉPFŐISKOLÁK KÖRÉBEN

TOKAJBAN TALÁLKOZTAK A NÉPFŐISKOLA PROGRAM RÉSZTVEVŐI

A Művelődő közösségek Észak-Magyarországon címen öt megye 
bevonásával népfőiskolai hálózatépítés kezdődött el egy borsodi 
kis településen, Nagybarcán. A projekt szakmai központja a Nem-
zeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgató-
sága. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság is innen kapta a 
megkeresést, felkérést, hogy csatlakozzon e programhoz.

A program célja, hogy a 
Magyarországon és a Kár-
pát-medencében működő 
népfőiskolák kapcsolatba 
kerüljenek egymással, 
hálózatot alakítsanak ki. 
Ebben az évben három 
nagy területi egységben 
kezdték meg a munkát 
európai uniós pályázat 
megvalósításából: Észak-

Magyarországon, Nyugat-Magyarországon és az Alföldön. A pályázati 
kiírásnak megfelelően a projektben tíz népfőiskola bevonására került 
sor, szervezetenként két fő részvételével. A hálózatépítéshez a borso-
di egyesületeken túl Heves-, Nógrád-, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-
Nagykun-Szolnok megyékből is csatlakoztak.

A műhely célja, hogy a már működő népfőiskolák tagjai megerő-
sítsék motiváltságukat, szerepüket, valamint információt kapjanak 
a népfőiskolák és a közösségi művelődési lehetőségek területeiről, 
funkcióiról. További cél, hogy a közösségfejlesztésről, a közösségi ter-

vezésről, a fiatalok bevonásáról, saját vezetői szerepükről ismereteket 
szerezzenek, és a saját közösségeikben kamatoztatva használni tudják 
azokat. A műhelyfoglalkozás-sorozat februárban kezdődött és 9 hó-
napon át minden hónapban egy alkalommal, mindig más településen 
találkoznak majd a műhely tagjai. Elsőként február 5-én, Nagybarcára 
érkeztek 4 szomszédos megye népfőiskolájának munkatársai, hogy ta-
lálkozzanak, s személyesen is megismerjék a Bán-völgye Népfőiskola 
Tagozat munkáját. A találkozót a Tollas Tibor Emlékházban tartották, 
ahol a jelenlévők megismerték az emlékház – mint közösségi színtér – 
létrejöttét, működését, majd a népfőiskolai tagozat kialakulását. Nem 
maradhatott el a helyi specialitások kínálása sem – kapros-krumplis 
lángossal*, vajas pogácsával, kávéval és teával fogadták a vendégeket. 
Háziasszony és előadó Csikász Gáborné Erzsébet (tanító s az emlékház 
közösségi vezetője), Csikász Orsolya alpolgármester voltak, a település 

polgármestere Tóth-Péter Zoltán köszöntötte a vendégeket. Dr. Ba-
lázsi Károly, nyugalmazott főiskolai tanár nagy tisztelettel emleget-
te Újszászy Kálmán tanár urat, akitől elsőként hallott a népfőiskolai 
„mozgalomról”. Majd megemlékezett a nemrégiben elhunyt Sz. Tóth 
Jánosról, a jelenkori népfőiskola kiemelkedő alakjáról. Elismeréssel 
szólt a Magyar Népfőiskolai Társaság munkájáról, a jól működő köz-
pontról, számtalan tanulmánykötetről, az újságról s a jeles nemzetközi 
kapcsolatokról, szakmai tevékenységéről.

Az ebéd – szintén egy helyi specialitás, a nagybarcai töltött káposz-
ta – után a község építészeti és történelmi látnivalóit keresték fel a 
vendégek: az óvodát, a művelődési házat és a református templomot. 
Vadnai Zoltán Géza nagytiszteletes lelkész úr mesélt a templom és az 
egyházközség történelméről. Tollas Tibor költő mellett Almási Balogh 
Pál (1794 - 1867) nagybarcai magyar orvos, nyelvész, barlangkutató 
munkásságába is betekintést nyertek a résztvevők. 

A falusétából visszatérve az emlékházba a többi közösség is bemu-
tatkozott – a további találkozások sorrendjében. Tokaji Pap Miklós 
Népfőiskola – Tokaj; Sréter Ferenc Népfőiskola – Salgótarján; Ide-
ál Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület – Kazincbarcika; 
Gömör Népfőiskolai Egyesület – Putnok; Bethlen Gábor Népfőiskola 
Túristvándi – Túristvándi; Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesület – Kis-
köre; Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság – Jászfényszaru; Sola 
Scriptura – Vizsoly. Ez utóbbi helyszínre egy közeli jeles eseményre 
meghívást kapott a népfőiskolánk. A következő helyszín Tokajban a 
Pap Miklós Népfőiskolán lesz, március elején. Kovács Béla

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

* Kapros-krumplis lángos – a Duna Televízió „Ízőrzők” sorozatá-
ban is bemutatásra került. A barcaiak méltán lehetnek büszkék a lán-
gosukra, amely az alábbi recept szerint készül.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 tojás, 2 dl tej, 2 evőkanál cukor, 2,5 dkg 
élesztő, csipetnyi só, 1 evőkanál zsír. A töltelékhez: 1 kg krumpli, 1 
nagy csokor kapor, 2 kávéskanál só, 3 evőkanál cukor, 1 vaníliás cukor, 
1 evőkanál tejföl, 1,5 dl tej. A tepsihez és a kisült tésztára zsír, a lángos 
tetejére 1 tojás. A krumplit megtisztítjuk, átmossuk, és egy kávéskanál 
sóval puhára főzzük.

A lángoshoz két dl tejet meglangyosítunk, teszünk bele egy púpozott 
evőkanál cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és megvárjuk, míg meg-
kel. A liszthez egy evőkanál cukrot, két tojást, az élesztős tejet, házi 
zsírt és csipetnyi sót adunk, majd hólyagosra kidagasztjuk. Lisztezett 
deszkán négy cipóra szétválasztjuk, és letakarva 25 percig kelesztjük.

A megfőtt krumplit áttörjük, kicsit hűlni hagyjuk. A kaprot apróra 
vágjuk. A krumpliba kaprot, sót, cukrot, vaníliás cukrot, tejfölt és hi-
deg tejet keverünk. A tepsit kizsírozzuk. A megkelt cipókat egyenként 
szögletesre sodorjuk, négy sarkát a közepéig felhajtjuk, hogy bejelöljük 
azt a helyet, ahova gazdagon halmozunk a töltelékből. Újra visszabo-
rítjuk a sarkokat, és a lángost tepsibe tesszük. Felvert tojással átken-
jük a tetejét, a tepsiben még egy kicsit állni hagyjuk, és előmelegített 
sütőben kisütjük. Olvasztott zsírral még forrón átkenjük a tetejét, ez 
lágyítja a tésztánkat. Cikkekre vágva kínáljuk. A kapros lángost sósan 
is elkészíthetjük, akkor a töltelékébe nem kerül cukor, viszont több 
sóval ízesítjük. Kovács Béláné Pető Magdolna

A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Igazgatósága szervezésében Népfőiskolai hálózati műhelymun-
ka-sorozat indult, amelyre a Bedekovich Népfőiskolai is felkérést 
kapott. Tíz népfőiskola képviselteti magát hónapról hónapra. A 
februárban kezdődő projekt első állomása Nagybarcán volt. Má-
sodszor március 4-én, a Tokaji Pap Miklós Népfőiskola bemutat-
kozására érkeztek Tokajba a szakemberek.

A hálózat találkozóját megtisztelték jelenlétükkel Bodonyi Csaba és 
Rudolf Mihály, Tokaj város volt és jelenlegi főépítészei, Tokaj város 
polgármestere, a térség országgyűlési képviselője, valamint Tirts Ta-

más, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Támogatáskezelő fő-
igazgató-helyettese.

A szakmai találkozón kiderült, hogy a helyi népfőiskolát konzorciu-
mi összefogásban működteti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Toka-
ji Csoportja, a Tokaji Országzászlóért Egyesület és a Tokaji Várbarátok 
Köre Egyesület. A tokaji népfőiskola programja az ismeretterjesztő 
programok szervezésén, a felnőttképzési és szakképzési programokon, 
valamint a Kárpát-medencei kitekintésű programokon, nyári szakmai, 
foglalkoztató, kultúraközvetítő táborok szervezésén alapszik.

(folytatás a 18. oldalon)
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(folytatás a 17. oldalról)
A találkozó gazdag szakmai programot kínált. Neves személyek tartot-

tak bemutatót Tokaj városáról. Dr. Simon Csaba, a Tokaji Országzász-
lóért Egyesület elnöke betekintést nyújtott a Tokaji Pap Miklós Népfő-
iskolát működtető civil szervezetek munkájába. Ezt követően Demjén 
Szabolcs, a Tokaji Múzeum történészének Tokaj rövid története című 
előadását hallhatták a 
résztvevők.

Az ebédet követően 
a településen élő szak-
emberek mutatkoztak 
be, és tájékoztatták a 
résztvevőket az intéz-
ményeik működéséről. 
A Borok Háza vezetője, 
Dévald István, a Toka-
ji Borvidék Fejlesztési 
Tanács igazgatójaként 
bemutatta a 23 tele-
pülést magába foglaló 
borvidék működését, 
tevékenységét. Terveik: 
a tokaji Kopasz-hegy 
kerékpárútjának ki-
építése, a Rákóczi-vár 
rekonstrukciója, gya-
loghíd építése, Bodrog-
parti sétány kialakítása 
s a térségben templomfelújítások. Jantyik Zsolt, a Debreceni Műve-
lődési Központ igazgatója és a Hajdú-Bihar megyei Értéktár Bizottság 
elnöke értékes gondolatokat osztott meg a hallgatósággal. Azt is meg-
említette, hogy a népfőiskola eszmeiségével, a gyakorlati praktikákkal 
a Magyar Népfőiskolai Társaság tagjai, többek között Ács Sándorné 
(Mezőföld Népfőiskolai Társaság, Hantos) „fertőzte” meg.

Délután a hálózat tagjai megismerkedhettek Tokajban élő és alkotó 
képzőművészekkel. Huttkay Tímea végzettségét tekintve közgazdász, 
de tanult szakmáját elhagyva hobbiját fejlesztette ki annyira, hogy elis-
mert szakemberként, ismert bútorfestőként jegyzik. Makoldi Sándor 
helyi szobrász „Pap Miklós tanár, Makoldi Sándor festőművész hagya-
téka” című előadásában ismertette a család szellemi örökségét. Az esti 
órákban borkóstolóval egybekötött vacsora alapozta meg a hangulatot 
a kötetlen, baráti beszélgetéshez. Magyar Katalin, a Hangavári pincé-
szet borásza tartott a tokaji boraiból kóstolót. A pincészetet Hudácskó 
János és felesége, Magyar Katalin alapította 1975-ben, ma egy családi 
vállalkozást képvisel. A vacsorát követően dr. János István főiskolai 
docens nem mindennapi előadással lepte meg a hallgatóságot: Érde-
kességek a Tiszántúl történeti embertanából címmel.

A program másnap városnézéssel folytatódott. A Tokaji Országzászló 
teret, a Szerelmi pincesort, a két múzeumot tekintették meg a meg-
hívottak, majd a nap zárásaként ellátogattak Hudák „Donga” István 
kádármester műhelyébe. A népfőiskolák képviselői sok élménnyel, 
szakmai tapasztalattal tértek haza a Hegyaljáról. A következő szakmai 
találkozó helyszíne Salgótarján lesz.

Forrás: https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/tokajban-talalkoztak-a-
nepfoiskola-program-resztvevoi/

Közreadta: Kovács Béláné Pető Magdolna

A Jász Múzeum volt a helyszíne március 6-án a Nemzedékek kul-
turális jellemzői című tudományos konferenciának. A rendezők, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Jász 
Múzeum, a Jász Múzeumért Alapítvány és a Túrkevei Kulturális 
Egyesület gazdag programot állított össze.

A résztvevőket dr. habil. 
Örsi Julianna, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Tudo-
mányos Egyesület elnöke, 
Besnyi Károly, a Vajdasági 
Magyar Helytörténeti Társa-
ság titkára és Nemes József 
jászkapitány köszöntötte.

A konferencián összesen tíz 
előadás hangzott el. Hortiné 
dr. Bathó Edit Két „jászberé-
nyi” színész a magyar színészet hőskorából címmel foglalta össze az 
ismert Déryné Széppataki Róza (1793-1872) és a feledésbe merült 
Kőszeghy Alajos (1796- ?) életútját, színészi pályáját. Besenyi Vendel 
helytörténész, ny. agrármérnök dr. Kele József (1863-1929) sokolda-
lú munkásságát ismertette. Jászfelsőszentgyörgyön született, édesapja 

Jászfényszarun is volt főjegyző. Részletesen kutatta a jászkunok tör-
ténetét, főleg a Jászkunság eladását, illetve az önmegváltás körülmé-
nyeit. A hármas kerület megszűnése után „élete végéig vallotta a vált-
ságösszeg visszakövetelésének jogosságát”. A jászkun redempcionális 
per vezéralakja volt. A mozgalom nem érte el a célját. Szenvedélyes 
gyűjtő volt, végakaratának megfelelően a megmaradt gyűjteményét a 
Jász Múzeumra hagyta. Sírja a jászberényi Szent Imre temetőben talál-
ható. Papp Izabella ny. levéltáros, helytörténész a Szent Vendel-hagyo-
mányokról és változásairól szólt, kiemelten Jászboldogházán betöltött 
szerepéről. A Jászság 18 településén összesen 13 ilyen szobor található, 
ebből három Jászboldogházán, így a községet Szent Vendel falujának 
is hívják. Záró előadásként két főiskolán tanító, dr. Pénzes Ibolya 
Rózsa és dr. Pólya Éva egy 600-as mintafelvétel alapján az élelmi-
szer-vásárlási kultúra változásait vázolták fel a generációk tükrében. 
Érdekes volt szembesülni a jelen lévő generációknak a rájuk vonatkozó 
összegzett megállapításokkal. A konferencia anyaga később könyvben 
is megjelenik.

A rendezvényhez kapcsolódott a Jászkunság évkönyv 6. kötetének 
bemutatása, melyet Kovács János ny. könyvtárvezető, helytörténész, 
újságíró ismertetett. A Jászkunság folyóirat 55 évfolyamot ért meg 
1954 és 2012 között. 2013-tól jelenik meg a Jászkunság évkönyv a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület kiadásában. 
A könyv szerkesztője dr. Örsi Julianna. A 400 oldalas színvonalas, 
vaskos kötetben 9 fejezetben 32 szerző írása szerepel. A kiadványban a 
múlt és a jelen témái egyaránt megtalálható.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Nemzedékek kulturális jellemzői 
tudományos konferencia

Dr. habil. Örsi Julianna előadását tartja,
mellette dr. H. Bathó Edit levezető elnök

Az elnökségi asztalon a Jászkunság 
évkönyv 5. és 6. kötete látható

Februári lapszámunk 23. oldalán a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság 25 éve, 2. rész című írásban (második hasáb, ötödik bekez-
désben) a Grundtvig szó után három kérdőjel látható, amely szóhoz 
magyarázatként kívántuk fűzni az alábbiakat:

A ‘Grundtvig’ Erópai Uniós pályázati kategória, mely program célja, 
hogy európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a fel-
nőttoktatás európai dimenziójának kialakulását, és ezzel támogassa 
a szakmától független, általános ismeretek oktatását, népszerűsítse a 
felnőttkori tanulást és hozzájáruljon az élethosszig tartó tanulás minő-
ségének és hozzáférhetőségének növeléséhez. (A szerk.)

Helyesbítés
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Budai Nagy Antal utca (Jászfényszaru 
2013-ban kiadott térképén megtalálható: E4)

A kis utca kezdeményei az 1700 évek 
végére, az 1800-as évek elejére tehetők. 
1854-ben már Mák utcának nevezték. 
A 20. század elejétől Rezeda utca volt a 
neve. Azt, hogy a kedves virág neve miért 
volt bántó vagy sértő nem tudni, de tény, 
hogy 1947-ben az utcát átnevezték, és a 
Budai Nagy Antal nevet kapta. A szeren-
csétlen és hosszú utcanév névadója Budai 
Nagy Antal (?–1437), aki erdélyi kisne-
mesi családban született, és az 1437-es er-

délyi parasztfelkelés vezetője volt. A harcok során ő is életét vesztette. 
Bár Budai Nagy Antalnak semmi köze nem volt a kommunizmushoz, 
a II. világháború után politikai nyomásra országosan számos közterü-
letet, intézményt neveztek el róla, hiszen a kommunisták az erdélyi 
vezért téves módon egy korai „osztályharcosnak” vélték.

Búzavirág (Jászfényszaru 2013-ban ki-
adott térképén megtalálható: E4)

Az utca kezdeménye már az 1854-es 
kataszteri térképen felismerhető. A terü-
letet az egykori vályogkitermelés miatt 
Válykosnak hívták. Az utca nevet csak a 
rendszerváltozás után kapott, amikor a 
kedves búzavirágról (latinul: Centaurea 
cyanus) nevezték el. A búzavirág Dél-
Európában őshonos növény, de Magyar-
országon is régóta ismert. Sajnos napja-
inkra hajdani nagy példányszáma jórészt 
a nagyüzemi földművelés miatt nagyon 
megcsappant.

Corvina (Jászfényszaru 2013-ban kiadott 
térképén megtalálható: E3–F3 között)

Az utca déli oldala az 1967-es osztással 
jött létre. Északi oldala az 1990-es évek 
végén és a 2000-es évek elején kezdett 
beépülni. 1967-ben Korvin Ottóról 
nevezték el. Korvin Ottó (1894–1919) 
kommunista politikus volt, a Tanács-
köztársaság egyik hírhedt vezetője. (Ve-
zetékneve természetesen felvett név, amit 
minden bizonnyal Mátyás király után 
választott.) 1991-ben felmerült, hogy 
Mátyás király törvénytelen fiáról, Corvin 

Jánosról nevezzék el, de ez az ötlet végül nem valósult meg, ugyanis 
1992-ben a Corvina nevet kapta, ami a régi névre is hasonlít, bár az 
új utcanév sokkal szerencsésebb, mint a korábbi. Na de honnan kapta 
az utca a nevét? Hunyadi János (Mátyás király híres apja) családi cí-
merének egyik fontos eleme volt a holló, aminek a latin neve: corvus 
corax. Mátyás király messze földön híres reneszánsz udvart hozott 
létre. Udvarában virágzott a latin kultúra is, ezért nevezték latinosan 
Corvin Mátyásnak. A budai várban az uralkodó Európa-szerte ismert 
új magánkönyvtárat alakított ki. Ennek nem hivatalos neve latinul 
Bibliotheca Corviniana volt. Az itt elhelyezett könyveket, melyek va-
lójában kézzel írott kódexek voltak, nevezzük corvináknak. A híres 
könyvtárban egykor 2500 kötetet, azaz corvinát őrizhettek, de Mátyás 
király halála után sok kötetet eladtak, a török csapatok pedig részben 
ellopták, illetve elpusztították a különleges gyűjteményt. Napjainkra 
216 corvina maradt fenn, szétszóródva az egész világon, melyek közül 
Magyarországon csak 53 darab található.

Dr. Farkas Kristóf Vince

Képek forrásai:
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAzavir%C3%A1g#/media/

F%C3%A1jl:Field_Hamois_Belgium_Luc_Viatour.jpg
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szenzacios-kiallitas-budai-varban-

vatikani-konyvtar-ritkasaga-is-bemutatasra-kerult

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2007. május 10-től folyama-
tosan üzemelteti a www.febe.hu honlapot. A tizenhárom év alatt 
háromszor változott arculata, tartalma állandóan bővül. A honla-
pon a mozgó kép alatt új tárhely létesült Értékek Tárháza néven.

A tárházban az első link a Könyvtár, amely digitálisan tartalmazza a 
FÉBE által eddig kiadott tíz könyv teljes anyagát. Így:
· Agócs Zsuzsanna – Ézsiás László – Kolozs Marcella – Zsámboki 

László* – Pető Zoltán**: „Csak szív kell…”
 válogatott versek – 2003;
· Lantos Péter – Berze Lászlóné: Jászfényszaru története – 2003;
· Zsámboki László – Berze Lászlóné: Jászfényszaru diáksportjának 

története – 2008;
· Tóth Tibor: A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 15 éve (tények és 

képek) – 2009;
· Tóth Tibor: Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége – 2013;
· Tóth Tibor: Jászfényszaru kulturális és természeti értékei – 2014;
· Gyenge Péter – Tóth Tibor: Andris. Egy parasztfiú regénye – 2014;
· Ézsiás Rózsa – Tóth Tibor: Süssünk – főzzünk ízletesen és gyorsan 

– 2018;
· Tóth Tibor: A Fényszaruiak Baráti Egyesületének története. Ne-

gyedszázad a Városért, Jászfényszaruért 1993–2018;
· Dr. Langó Péter – Tóth Tibor: Történelmi források Jászfényszaru 

múltjához – 2018.
A Jászfényszaruért Alapítvány által kiadott két könyv digitális vál-

tozatát. Így:
· Tóth Tibor: Elöljárók–Élenjárók Választott és elismert személyek 

Jászfényszarun 1903–2013 – 2013;
· Gulyás András Zoltán – Tóth Tibor: A Jászság kapuja, Jászfénysza-

ru. Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról – 2019.
Digitális újságként olvasható:
· FÉBE BÁL 1994–2013 – 2013.
Mások által kiadott könyvek digitális változata. Így:
A Jászsági évkönyv 2014, 2015, 2016 évi anyaga, melyekben Jász-

fényszaruról is olvashatunk tanulmányokat.
A FÉBE tulajdonában található papíralapú közel háromszáz 

könyv címjegyzéke is része a könyvtárnak, melyek többségében jász-
sági és azon túli települések helytörténeti jellegű kiadványok.

A könyvek kikölcsönözhetők bárki számára.
A következő fül a digitális hangzó anyagok. Így:

· Szabó Krisztina: Mit ér egy hang, FÉBE CD-1
 – 2016. 20 szám 75 percben.
· Ézsiás László: Vers a szívemben, szívem a versben,
 FÉBE CD-2 – 2017. 27 vers 75 percben.

A következő fül az Értéktári érdekességek tárháza.
A FÉBE kiadványai közül csak két könyv digitális változatával nem 

rendelkezünk. Így: Szűcs Mihály – Tóth Tibor: Életleírása és több 
utazásai és kalandjainak gyűjteménye – 1996; és Langó Péter: Szállás-
tól a mezővárosig, tanulmánykötet – 2000. Ha kapunk digitalizálási 
programot, úgy mindkét könyvet digitalizáljuk a nyár folyamán, mert 
már papíralapon ez a két könyv elfogyott, nem megvásárolható.

A FÉBE Értékek Tárháza azt a célt szolgálja, ha bárki gyorsan szeret-
ne megnézni, meghallgatni egy kiadványt, akkor ne a könyvespolcon 
keresse, hanem honlapunkon azonnal hozzáfér. Ingyenes szolgáltatá-
sunk különösen azoknak kedvez, akik nem vásárolták meg a kiadványt 
vagy hangzó anyagot.

Köszönöm Réz Bertold webmester munkáját, aki az elképzelést va-
lóra váltotta.

* Vastagon szedve = szerző
** Vastagon dűlt betűvel szedve = szerkesztő

Kép és szöveg: Tóth Tibor
Fotó: www.febe.hu fejléc

Utcaneveink nyomában (10. rész) ÉRTÉKEK TÁRHÁZA

Budai Nagy Antal
elképzelt portréja

Bócz István
10 filléres bélyegén

Egy gazdagon díszített 
corvina az Országos
Széchényi Könyvtár
korábbi kiállításából

Búzavirággal díszített 
gabonatábla
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Redemptio, a jász és
kun települések honismereti lapja

COVID – 19

A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja a XXVII. 
évfolyamát kezdte el ebben az évben.

A lap megjelentetését az elmúlt 26 évben a Jász Múzeumért Alapít-
vány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a 
FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap ala-
pítója és felelős szerkesztője áldozatos tevékenységének köszönhetően.

A 2020. évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és 
az újságot megvásárlók 
500,- Ft-tal példányon-
ként járulhatnak hozzá.

A Fényszaruiak Baráti 
Egyesülete megalakulásá-
tól felkarolta, bonyolítja 
az újság Jászfényszarun 
a lakosság és az elszár-
mazottak körében való 
terjesztését. Havi 30 pél-
dány értékesítését végzi.

A XXVII. évfolyam 1. 
szám 2020. februári 32 
oldalas számából egy kis 
ízelítő: Emlékezés régi 
jászberényi tanárokra 
Kertész Károly Meny-
hért (1884-1960); Emlé-
kezés P. Tamás Gergely 
Alajosra 1915-1967), a 
József Nádor Gimnázi-
um dalos kedvű ferences 
növendékére; 100 éve halt meg Hegyfoky Kabos (1847-1920), a 
meteorológiai tudomány hírneves személyisége; Báró Bánffy Dezső 
(1843-1911) miniszterelnök jászberényi díszpolgári kinevezésének 
politikai bonyodalmai a millenniumi években; Jászkun Kapitányok 
Tanácsa Szankon; Dr. Suba Györgyné új könyve: Az egyház ellen el-
követett visszaélések a Tanácsköztársaság idején a Jászságban; Búcsú 
Faragó László Tanár Úrtól (1932-2020); A nagykunkapitány jelen-
ti… Három jászfényszarui cikk is olvasható az újságban: Visszatekintő 
– szomszédoló és a Régimódi történet című írást Kovács Béláné Pető 
Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke; Nép-
főiskolai hírek írást Kovács Béla projektmenedzser jegyzi.

Kérjük a jász-kun múltunkat és jelenünket figyelemmel kísérő 
tagjainkat, érdeklődőket, hogy a 3000 Ft/év összegért a FÉBE-nél 
fizessenek elő a kéthavonként megjelenő újságra. Az egyes lapszá-
mokat 500,- forintért megvásárolhatják Réz Ferencné Virágboltjá-
ban, a Szabadság út 9. alatt vagy a Városi Értéktárban, a Szentcsa-
lád tér 12. szám alatt Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény 
esetén postán juttatjuk el a lapot.

Kép és szöveg: Tóth Tibor

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az új koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében az 

alábbi óvintézkedések betartása szükséges:

• Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig 
szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa meg kezét alkoholos kéz-
fertőtlenítővel!

o hazaérkezés után
o ételkészítés előtt és közben
o étkezés előtt
o WC használatot követően
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után
o beteggel érintkezés előtt és után
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után

• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást köve-
tően!

• Szellőztessen rendszeresen!

• Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerű-
en (például: asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, 
íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok)!

• A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő 
tisztítása javasolt.

• Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!

• Kerülje az érintkezést betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – le-
gyen bármilyen okból a betegsége (influenza, bakteriális fertőzés, 
egyéb)!

• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit 
használat után azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehető-
sége, ne a kezébe köhögjön, illetve tüsszentsen, hanem a behajlí-
tott kar könyökhajlatába!

• Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!
o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől
o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
o használjon külön étkészletet
o használjon külön törülközőt

• Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak 
(köhögés, tüsszentés), ezzel védje a környezetében lévőket!

• Szoptatási gyakorlaton ne változtasson, a lehetőség szerinti leg-
hosszabb ideig szoptasson!

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetősé-

geken állunk az Ön szíves rendelkezésére:

• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456

• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu

• honlap: https://koronavirus.gov.hu/

• Facebook-oldal és Messenger:
 https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

Jelen dokumentumot készítette: az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Meghosszabbították a közgyógyellátási igazolványok érvényességét.

Azokat a közgyógyellátási jogosultságot igazoló igazolványokat, 
amelyek a veszélyhelyzet ideje alatt járnak le, az érvényességi idő meg-
szűnésétől számított 90 napig még nem kell meghosszabbíttatni.

Amennyiben valaki gyógyszerkeretre jogosult, az utolsó negyedévre 
megállapított összeggel rendelkezhet.

(kormanyhivatal.hu)Közmeghallgatás 2020. A résztvevők egy csoportja.  Fotó: JTTV.hu
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NÉPFŐISKOLAI HÍREK
A korábban meghirdetett, az első és második ne-

gyedévre tervezett népfőiskolai programok megvaló-
sítása – kiállítások, díjazások, műhelymunkák, helyi 
termékek piaca – tekintettel a kialakult helyzetre, 
módosultak. A felhívásokra érkezett alkotásokat, pá-
lyaműveket köszönjük, s kérjük a türelmüket a bemu-
tatásukhoz. Kísérjék figyelemmel a közösségi médián 
közzétett híreinket.

BEDEKOVICH TÁRLATOK
Az idősebb komori Bedekovich Lőrinc munkássá-

gát összefoglaló kiállítás a szolnoki TISZApART utá-
ni tervezett helyszíneken – Kecskemét, Túrkeve, Eger 
– a későbbiekben kerül egyeztetésre és bemutatásra. A 
Madárlesen a Jászságban című fotókiállítás – Kunhe-
gyes, Kecskemét, Nagyvárad – szintén későbbi időpon-
tokra kerül tervezésre. 

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

mekrajz és fotópályázatot hirdetett ÉLETTÉR-KÉP 2020 címen. 
Felhívás megjelent a decemberi lapszámban, olvasható a népfőiskola 
honlapján – www.bedekovich.hu. A pályaművek beérkezésének ha-
táridejét módosítottuk – folyamatosan, de legkésőbb április 18-ig 
várjuk az alkotásokat a meghirdetésben leírtak szerint. A változásokról 
értesítettük a jászsági alap és középfokú oktatási intézményeket. Az 
alkotások díjazásáról, a kiállítás időpontjáról a későbbiekben értesítjük 
az érintetteket.

RÉGIMÓDI TÖRTÉNET
Felhívás családtörténeti anyagok gyűjtésére
Továbbra is várjuk azokat a Jászfényszaruhoz kötődő régi fényképe-

ket 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 családtör-
téneti kiállítással. Részletes pályázati kiírás a népfőiskola honlapján 
olvasható. A benyújtási határidőt meghosszabbítjuk: 2020. április 
28-ára. A kiállítás várható időpontjáról a későbbiekben értesítjük az 
érdeklődőket.

A Magyar Népfőiskolai Társaság tavaszra tervezett programjai (előző 
lapszámunkban közzé tett események tervei) később kerülnek meg-
valósításra.

HELYI TERMÉKEK PIACA
JÓ, HOGY JÖTTÉL… Mag-, palánta-, növénybörze és helyi ter-

mékek piaca, amelyet a népfőiskolai társaság 2020. április 3-ra, dél-
után 13.00 – 17.00 óra között a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtárba tervezett – elmarad. A Bedekovich Népfőiskola a helyi 
termékek piacával egybekötve később rendezi meg a mag-, palánta-, 
növénybörzét, ahol magkészletünket és felesleges vagy túlszaporodott 
szobanövényeinket csereberélhetjük el másokkal. A kísérő programo-
kat változatlanul tervezzük, az előadók, foglalkozásvezetők továbbra is 
számítanak az érdeklődőkre: 

· Praktikák a kürcsi őskalács készítésében – csináljuk közösen a 
Kürcsiműhelyben. A részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi díj 
300 Ft/fő; 

· Hegyesi József (Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ, 
Tápiószele): Együttműködési lehetőségek a génbankkal c. előadás;

· Csorbainé dr. Gógán Andrea (SZIE) Szarvasgomba a rejtett kincs 
– előadás.

MŰHELYMUNKÁK
Az Értékőrzők Műhelye tematikus programok keretében ez év so-

rán januárban elsőként a Hunnia csipke készítésével ismerkedtünk 
– öt gyermek- és egy felnőttcsoport körben. Fáyné Tornóczky Judit 
februárban pedig arról tartott lenyűgöző előadást, hogy hogyan is lett 
egy családi örökségből helyi termék, turisztikai szolgáltatás, hogyan 
alakult ki a „Fay-inn” családi vállalkozás. 

Február 8-án a művelődési házban a kézműves szappanfőzés rejtel-
meibe Csorbainé dr. Gógán Andrea avatta be az érdeklődőket.

A tervezett program időpontja módosul: A Nemzeti Művelődési In-
tézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága együttműködésben 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottsággal, 2020. március 
19-én Értéktár Napot tervezett Jászfényszarun a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház és Könyvtárban.  A közművelődési munkatársak meghívása 
mellett két helyi civil szervezet – BLNT, FÉBE – kapott felkérést a be-
mutatkozásra. Az Értéktár Nap programok országosan kerülnek meg-
rendezésre. Célja a települési értéktárak szakmai tapasztalatcseréje. A 
találkozó tanulságos és hasznos lehet mindazok számára is, akik most 
gondolkodnak és tervezik a gyűjtőmunka megkezdését saját települé-
sükön, vagy inspirációt szeretnének gyűjteni a további munkájukhoz.

A Nemzeti Művelődési Intézet küldetésének tekinti, hogy a Ma-
gyarországon és a Kárpát-medencében működő népfőiskolák kapcso-
latba kerüljenek egymással, valamint komoly hálózatot alakítsanak 
ki. Az észak-magyarországi programban tíz népfőiskola bevonására 
került sor, szervezetenként két fő részvételével. A hálózatépítéshez a 
borsodi egyesületeken túl csatlakoztak Heves, Nógrád, Szabolcs-Szat-
már-Bereg-, és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a Bedekovich Nép-
főiskola is. Február 5-én, Nagybarcára érkeztek 4 szomszédos megye 
népfőiskolájának munkatársai, hogy megismerjék a Bán-völgye Nép-
főiskola Tagozat munkáját. Itt ismerkedtünk meg a vizsolyi népfő-
iskola vezetőjével, Kovács Zsolt Levente református lelkipásztorral, 
aki meghívta a népfőiskolánkat is Vizsolyba, a bibliakiadás ünnepére. 
Február 18-án bemutatták a Károli-biblia hasonmás kiadását, amely 
az eredeti Károli-biblia kinyomtatásának 430. évfordulójára jelent 
meg. Az elkészült hasonmás kiadásokból rendelni, vásárolni is lehet. 
Minden vásárlás karitatív célokat szolgál. A befolyt összeget a refor-
mátus gyülekezet népfőiskola építésére, valamint Biblia-táborok szer-
vezésére fordítja. 

Február 27-én az UTAZÁS Nemzetközi Kiállítás szakmai napjára 
meghívást kapott népfőiskolánk, mint a Tájak – Korok – Múzeumok 
Egyesület (TKM) együttműködő partnere. A TKM Kiskönyvtára 
sorozat keretében jelentek meg a friss népfőiskolai kiadványok, ame-
lyeket örömmel láttunk viszont Budapesten, a kiállító standján is. A 
kiállítók körében régi-új ismerősökkel beszélgetve a népfőiskola ván-
dorkiállításait újabb helyszínekre is meghívták, amelyeknek – élve a 
városmarketing lehetőséggel is – örömmel teszünk majd eleget.

Március 4-én Tokajban találkozott a Műhely, ahol a Tokaji Pap 
Miklós Népfőiskola vendégei voltunk Mankovits Tamás vezetésével. 
A hálózatépítő műhely programok további időpontjai szintén módo-
sulnak. 

„Erőszakosan, kopogtatás nélkül toppan be házunkba … Tavasz van. 
Nem simogató, hívogató, hanem áprilisi tavasz. Hideg eső, hol égetően 
meleg, hol szégyenlősen a felhő mögé elrejtező napsugárral. És az alatto-
mosan támadó kórral.  A Via dolorosa (a fájdalmak útja) már kijárt út, 
nem járatlan ösvény … átértékeljük az életünket, lehetőségeinket, terve-
inket.

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az 
ég alatt.” (Prédikátor 3:1-8)

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Március 4-én Tokajban találkoztak a Műhely tagjai. Fotó: Mátyás Edina
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Emlékezés

BOTH JÓZSEF
és felesége,

BAGI MÁRIA
halálának 4. évfordulójára.

„Szívünkben helyeteket nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk, nem fogunk Titeket feledni.”

Szerető családjuk

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Orvosi ügyelet: .........................................................  06/703-703-104
Mentők:  .......................................................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................  (+36)-57/422-138,
                                             ...................... mobil: (+36)-70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ...............  (+36)-30/513-3312
TIGÁZ – hibabejelentés:  .......................................  (+36)-80/300-300
Falugazdász:  ......................................................  (+36)-70/943-6708
Vízmű – hibabejelentés:  ....................................... (+36)-70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................  (+36)-70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  .....................................  (+36)-80/424-344
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ............. 950-191, vagy 
                                                                        .....  (+36)-30/244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ..........................  522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ..................................  (+36)-30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................ (+36)-30/2720-611
Közterület-felügyelő: ............................................. (+36)-30/611-3472
Hulladékudvar: ....................................................... +36-20/266-2888

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Anyakönyvi hírek – FEBRUÁR
SZÜLETTEK: Bálint Róbert (Csontos Katalin), Jánosi Benett Ádám 

(Geletei Noémi), Korbély Viktor (Dr. Kovács Terézia), Máté Glória 
Minna (Rubint Noémi Kitti), Mezei Tamás (Szénási Anita), Miskolczi 
Zoltán (Szlávik Mária), Ujj Norbert István (Ignácz Henrietta).

 Januárban született: Kulics Natália (Győri Andrea).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dobák Szilvia és Turjányi Ákos, Zsigri 
Klaudia Mercédesz és Mezei Gyula.

ELHUNYTAK: Dobák Zoltán (40), Koczka Gábor (72), Pál Ferencné Ré-
dei Julianna (85), Puskás Józsefné Hajcsik Rozália (85), Szabó Sándor 
(59), Zsoldos László (59).

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PÁL FERENCNÉ
RÉDEI JULIANNA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot hoztak,

fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

Emlékezés édesapám,

BALI LÁSZLÓ
halálának 30. évfordulójára

és édesanyám,

ÉZSIÁS ERZSÉBET
halálának 14. évfordulójára.

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

Marika és családja

Emlékezés

FEHÉRNÉ LUKÁCS VALÉRIA
halálának 4. évfordulójára.
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.”

Szerető családod és négy kicsi fiúunokád

Emlékezés

FARKAS ATTILA
halálának 11. évfordulójára.

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

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

Szerető családja

Emlékezés

ÖZV. HARNOS LÁSZLÓNÉ
PETŐ MAGDOLNA

halálának 2. évfordulójára.
„Soha nem halványul szívünkben emléked,

Pótolhatatlan a Te drága lényed.”
Szerető családja

Emlékezés a 7 éve elhunyt

BORBÉLY JÁNOSRA.
„Lelked, remélem békére talált,

Te már a mennyből vigyázol Ránk.”
Feleséged és családod

Emlékezés

DOBÁK JÁNOS
4 éve elhunyt és

DOBÁK JÁNOSNÉ
CSERHÁTI EMÍLIA

2 éve elhunyt szeretteinkre.
„Pihen a két szív, mely értünk dobogott,

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Mi fájó szívvel csak egyet tehetünk,

Míg élünk, rájuk emlékezünk.”
A szerető család

Emlékezés

KISS JÓZSEFNÉ
CZECZULICS MARGIT

halálának 1. évfordulójára.

„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál a jónak és a rossznak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,

Ezt a halál tudta csak széttépni.
Oly szomorú Nélküled élni,

Téged mindenütt hiába keresni.
Téged várni, ki nem jön többé,
Szeretni fogunk mindörökké.”

Szerető családja



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2020/3 23

Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István út 10. ·  Tel.: 70/224-4179

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

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

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

Április 8-án (szerdán) HÚSVÉTI AKCIÓ
férfiak részére: -50% keret kedvezmény!

Kékfény-védelemmel ellátott lencse
digitális eszköz használathoz -20%

Nyitvatartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

Hirdetési díjaink
Vállalkozói Egész oldal  ..........  40.000 Ft Fél oldal  ....  20.000 Ft

 Negyed oldal  .......  15.000 Ft
Lakossági Apróhirdetés  ........ 30 Ft/szó

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

   fotó  ............. 1.000 Ft/db

Szerkesztőségi infók
A szerkesztőségi fogadóóra a koronavírus fertőzés miatt határozatlan ideig 

nem lesz megtartva a művelődési házban.
Az olvasóinkkal való kapcsolattartás csak telefonon vagy email-en lehetséges.
Telefonszámunk: 70/673-7618, mely hívható hétfőtől péntekig napközben.

Email címünk: miujsagfenyszarun@gmail.com

Hazánkban óriási probléma a nagyszámú gazdátlan, elhagyott állat. 
Azt tapasztaljuk, hogy sok felelőtlen gazda magára hagyja a nem kívánt 
kölyköket, a vemhes mamát. Mindez a gond megelőzhető az ivartala-
nítással, amit altatásban, steril körülmények között végeznek az állat-
orvosok.

Előnyei: a szuka 6-8 hónaposan ivarérett, a műtét ekkor javasolt (vem-
hes állat is műthető!). A műtéttel megszüntethető a tüzelésből adódó, 
szökés vagy a környező kanok felbukkanása. Csökken az emlődaganat 
esélye. Megelőzhető a gennyes méhgyulladás. Nem alakul ki álvemhes-
ség. Kanok esetében csökken a prosztatarák és a végbélrák esélye. Meg-
változik jó irányban az állat viselkedése, csökken az agresszió, a kutya 
elfogadóbb lesz az emberrel és kutyatársaival szemben.

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

Ne ölj! Ivartalaníts!

GAZDIT KERESŐ
JÁSZFÉNYSZARUI KUTYUSOK

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

BRIAN
1.5 éves nagytestű 
keverék, kan

GEDEON
5 éves kínai keverék 
kutya, kan

SZAFFI
2 éves pincsi keverék,
szuka
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Mi újság Fényszarun?
Jászfényszaru város lapja

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

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

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

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

E-mail: miujsagfenyszarun@gmail.com · http://www.jaszfenyszaru.hu/miujsag.html
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Nyomdai előkészítés: ARTANDER Kft.
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A Jász Világtalálkozó hírei
A kialakult egészségügyi vészhelyzetre tekintettel a június 19-21-re Jánoshidára tervezett Jász Világtalálkozó elmarad. A település 2021-ben 

rendezi majd meg a jászok nagy seregszemléjét. Jászfényszaru 2018-ban adott otthont e rangos eseménynek. A jászok körében azóta is emlegetett 
méltán nagysikerű rendezvényről itt közlünk néhány jó hangulatot felidéző képet.  Katinka · Fotó: Glonczi Rudolf

Ha úgy érzik, elakadtak, kérdéseik lennének, amire úgy gondol-
ják, tudunk válaszolni, segíteni, ne habozzanak, tegyék fel! Vagy ha 
tudják, de nincs idejük megkeresni, készséggel állunk rendelkezésükre!

Munkaidőben 8.30-16.30 között várjuk kérdéseiket vagy az in-
tézményi facebook oldal messenger funkciójában vagy a konyvtar.
fenyszaru@gmail.com email címen, levélben vagy akár a hangouts 
csevegőn keresztül. Könyvtárosok

Keressenek bennünket bizalommal 
a járvány idején is!


