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TÓTH TIBOR 

A KÉZBE VETT TELEPÜLÉS 

Jászfényszaru - egyesület és alapítvány 

„Mi szülőföldünk szeretetétől indíttatva – mert őseink ne-
künk építették, emberré válásunk innen gyökerezik, mert folyton 
visszajár gondolatunk a gyermekkor felejthetetlen emlékeire, fe-
lelősséget érzünk Jászfényszaru jelenéért és boldog jövőjéért – el-
határozzuk, hogy e kötődést szervezeti formában is kifejezzük, s 
létrehozzuk a Fényszaruiak Baráti Egyesületét.”  

Fényszaruiak baráti egyesülete, „jászfényszaruért” alapít-
vány  

Az egyesület megalakításának gondolatát 1993. április 2-án 
a városavató ünnepség alkalmából megnyílt kiállításon Jáger 
János Cibakházán élő Jászfényszaruról elkerült tanár fogalmazta 
meg. Kezdeményezte, hogy az elszármazottak és a szülőhelyük 
közötti kapcsolat váljék szervezetté, és alakuljon meg a Fény-
szaruiak Baráti Köre. A délutáni városházi baráti beszélgetésen 
már ötfős előkészítő bizottság – Cserháti Imre tanár, dr. Haran-
gozó Imre orvos, Jáger János tanár, Mészáros László jegyző, 
Tamus Béla építész – kapott megbízást, hogy készítse elő a szer-
vezet megalakítását. Az előkészítő munka folyamatába további 
négy személyt – Kiss Szidónia ny. tanító, Nagyné Faragó Mária 
művelődési ház igazgató, Nagyné Kiss Mária népművelő, Tóth 
Tibor munkaügyi vezető – vontak be. 

Az előkészítő bizottság augusztus 20-ai ülésén kialakította 
véleményét, mely szerint a baráti kör egyesületként működjön. 
Így szükségessé vált működési szabályzattervezet összeállítása, 
alapítólevél megfogalmazása. 

 
Az alakuló közgyűlésre 1993. október 30-án (szombat) 10 óra-

kor a Városháza nagytermében került sor. Az 51 alapító tag az 
egyesület Alapító Oklevelében kimondta: „Mi szülőföldünk szerete-
tétől indíttatva – mert őseink nekünk építették, emberré válásunk innen 
gyökerezik, mert folyton visszajár gondolatunk a gyermekkor felejthetet-
len emlékeire, felelősséget érzünk Jászfény-szaru jelenéért és boldog jö-
vőjéért – elhatározzuk, hogy e kötődést szervezeti formában is kifejez-
zük, s létrehozzuk a Fényszaruiak Baráti Egyesületét.”  

 
Az elfogadott alapszabályzatban az egyesület célja: 
– A város múltjának, jelenének, jövőjének, sorsának figye-

lemmel kísérése, fejlődéséhez segítségnyújtás. 
– Rendszeres kapcsolat kiépítése a Jászfényszaruról elkerül-

tek és a helyben lakók között. 
– Településünk emlékanyagának további összegyűjtése, 

rendezése, bemutatása a jelenleg és jövőben élők számára, hogy 
az segítse a szülőföldhöz való ragaszkodást, a lokálpatriotizmus 
szellemének erősítését. 

Három évre megválasztottuk a 12 fős Elnökséget és a 3 fős 
Ellenőrző Bizottságot. Az egyesület tisztségviselői: Tóth Tibor 
elnök (Jászfényszaru), Nagyné Kiss Mária alelnök (Szolnok), 
Mészáros László titkár (Jászfényszaru), Nagyné Faragó Mária 
titkárhelyettes (Jászfényszaru), Berze Lászlóné pénztáros 
(Jászfényszaru). Az elnökség további tagjai: Cserháti Imre 
(Várpalota), Ézsiás Vencel (Jászfényszaru), dr. Harangozó Imre 
(Heves), Jáger István (Jászfényszaru), Jáger János (1993-1996) 

(Cibakháza), Varga Gábor (1996-) (Jászfényszaru), Kiss Szidó-
nia (Jászfényszaru), Tamus Béla (Budapest). Az Ellenőrző Bi-
zottság elnöke Kurunczi Sándorné (1993-1996) (Jász-
fényszaru), Cserháti Vencelné (1996- ) (Jászfényszaru), tagjai 
Kónyáné Kolozs Katalin (Jászfényszaru), Zsámboki Zsolt (Bu-
dapest).  

 
A megválasztott elnök az alakuló ülésén a következő gon-

dolatokkal köszönte meg a bizalmat: „...Azon kívánunk dolgoz-
ni, hogy az egyesület pártfogója legyen minden olyan kezde-
ményezésnek, gondolatnak, ami könnyebbé, szebbé, tartal-
masabbá teheti az itt lakók életét, és elősegíti településünk 
további fejlődését. Tenni szeretnénk városunkért, szülőhelyün-
kért, hogy a hétköznapok egymásnak feszülő érdekei között is felfe-
dezzük azokat a közös törekvéseket, amelyek összefűzhetik az itt 
élők és a Fényszaruról elkerültek kisebb-nagyobb csoportjait, a kö-
zös munka vagy éppen az együttlét örömére. Szeretnénk, ha egyet-
len ötlet, a legcsekélyebb tenni akarás, a legkisebb jószándék sem 
akadna el a közöny útvesztőiben, hanem segítő támogatásra találna 
egyesületünkben...” 

 
Az alakuló közgyűlésen Győriné dr. Czeglédi Márta pol-

gármester, egyesületi tag kezdeményezte, hogy az egyesület ön-
erőből „Jászfényszaruért” elnevezésű alapítványt hozzon létre. 
A jelenlévők a javaslatot támogatták és megbízták Mészáros 
László titkárt az alapító okirat tervezetének elkészítésével, a 
tagság pedig írásban tehetett javaslatot az alapítvány céljaira. 

Az elnökség 1994. március 13-ai ülésén megvitatta és elfo-
gadta a „Jászfényszaruért” Alapítvány Alapító Okiratát, százezer 
forintban meghatározta alaptőkéjét, és döntött a kuratóriumi 
tagok személyéről.  

Az alapítvány célja: 
– Jászfényszaru település tudományos, kulturális, oktatási és 

sportéletének támogatása; környezeti, esztétikai értékeinek 
megőrzése, gyarapítása és elismerése. 

Így különösen: 
– A tanulmányai során kiemelkedő felkészültséggel rendel-

kező, kiemelt teljesítményt nyújtó tanulók (iskolatípustól füg-
getlenül) anyagi támogatása és eredményeik elismerése. 

– Támogatja és kezdeményezi – anyagi lehetőségeihez mér-
ten – a gyermekek képességfejlesztését, a tehetségek felkarolá-
sát; ehhez közreműködik tehetséggondozó táborok és versenyek 
szervezésében.     

– Közreműködik a sportolási lehetőségek szélesítésében, a 
kiemelkedő sport-teljesítményt nyújtó személyeket (nevelő, 
sportoló, edző), közösségeket (csapatokat) támogatja, díjazza. 
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– Elősegíti kiadványok megjelenését a településről. 
– A település esztétikai arculatának megőrzéséhez, alakítá-

sához akciókat, rendezvényeket szervez és anyagilag támogat, 
különös tekintettel a környezetvédelemre. 

Az alapítvány nyitott, hozzá bármely magyar illetve külföldi 
magán és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány 
céljaival egyetért. Az alapító az alapítványt határozatlan időre 
hozta létre. 

Az alapítvány vagyonkezelő és legfőbb döntéshozó szerve az 
alapító által felkért héttagú Kuratórium, melynek elnöke Mé-
száros László, Jászfényszaru város jegyzője; tagjai: Cserháti Ág-
nes az MTV bemondója, szerkesztő-riporter, Dobák Zsuzsanna 
minisztériumi osztályvezető, Lantos Péter a Jászfény-szarui Ál-
talános Iskola és Szakiskola tanára, Litkei Antal c. prépost, es-
peres, nyugalmazott plébános (1994-1997), dr. Kocsis András 
gyermek-szakorvos (1997-), Rékasiné Török Judit vállalkozó, 
Szűcsné Jáger Magdolna a Samsung Magyar Rt. Jászfényszarui 
gyárának adminisztratív vezetője. A Kuratórium tagjai tevé-
kenységüket társadalmi munkában végzik. 

Az APEH Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatósága 
hozzájárult ahhoz, hogy a befizetőknek a kuratórium adóalap-
csökkentő kedvezmény levonásra jogosító igazolást adjon ki. 

A „Jászfényszaruért” Alapítvány 69500149-10141892 szám-
láját a Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 
Jászfényszaru-i Kirendeltsége vezeti.  

 
Az alapítvány 100.000 Ft-os alaptőkéjét egyesületünk 1994. 

március 14-ei első Jótékonysági műsoros est és bál bevételéből 
(73.300 Ft) fedezte, valamint a tagok tagdíjából (dolgozó 500 
Ft/év, nyugdíjas 200 Ft/év, diák 50 Ft/év) egészítette ki. A 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) az elmúlt négy év fo-
lyamán a „Jászfényszaruért” Alapítvány eredményes működését, 
népszerűsítését, gondozását, alaptőkéjének folyamatos növelé-
sét erkölcsi kötelességnek tekintette. Az alapítvány alaptőkéje 
évek során közel 2 millió Ft-ra emelkedett. Az alapítvány fő 
bevételi forrása volt az évenként megrendezett egyesületi Jóté-
konysági műsoros est és bál tiszta bevételének 50 %-a, mely 
összesen l.l90.000 Ft-ot tett ki. Folyamatosan nőtt a rendszeres 
és alkalmi adományozók száma. 1998-ban alapítványunkra elő-
ször ajánlhatták fel tagjaink, barátaink 1997. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át. 

 
Az alapítvány első adományát városunk tanulóifjúsága kap-

ta 1995. május 5-én, amikor ünnepség keretében a Szabad Já-
szok címerét ábrázoló, Szeleczki Lajos által készített rézdom-
borművet helyeztek el az általános iskola belső falán. Hagyo-
mányteremtő céllal a tanulmányi versenyeken kiemelkedő 
eredményt elérő tanulóknak minden évben a tanévzárón érté-
kes könyvjutalmat adott át a Kuratórium képviselője. Jász-
fényszarun a Jászkun Redemptió 250. évfordulója tiszteletére 
megrendezett „A jászok és a Jászság története” című jászsági ve-
télkedő döntője alkalmából az alapítvány emlékbélyeget adott 
ki. A kuratórium pályázatot hirdetett meg felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató hallgatók részére alaptandíj átvállalására, va-
lamint témájában a városhoz kapcsolódó diploma-munka elké-
szítésének támogatására. Jelenleg 6 fő felsőfokú tanintézetben 
tanuló diákot részesít ösztöndíj-támogatásban tanulmányaik 
befejezéséig 20.000 Ft/év összegben. A diplomamunka elkészí-
tésében 10.000-10.000 Ft-tal eddig 4 pályázót támogatott. Ösz-

szesen 44.500 Ft-tal járult hozzá a Nepomuki Szent János szo-
bor helyreállításához, a temetői kápolna falán lévő Szűcs Mi-
hály emléktábla felújításához. Adományokból 1996-ban 
188.000 Ft-tal, 1998-ban 190.000 Ft-tal támogatta a templom 
és az orgona felújítását. Horgászverseny megrendezését és a 
horgásztanyáról videofilm készítését segítette. Támogatta a Bo-
rostyán társastáncklubot és az Iglice néptánccsoportot ruhák 
vásárlásában. Hozzájárult helytörténeti kiadványok megjelen-
tetéséhez. A településre az un. Boldogi-úton érkező vendégek 
köszöntését szolgáló táblát készíttetett Szilágyi Dezső népi 
iparművésszel. A közterületek szebbé tételéhez 200.000 Ft ér-
tékben 4 db köztéri padot, szeméttárolókat adományozott a vá-
rosnak. Számos helyi rendezvény létrejöttében anyagilag köz-
reműködött. 

 
A FÉBE tagja lehet, aki születése, munkája, személyes ba-

rátsága által és egyéb módon kötődik Jászfényszaruhoz, s egyet-
ért az egyesület célkitűzéseivel, és annak megvalósítását lehető-
sége, képessége, jóakarata szerint segíti. 

Öt év alatt a taglétszám megnégyszereződött: 206 főre 
emelkedett. A tagság kétharmada helyben lakik, egy harmadát 
pedig a Jászfényszaruról elszármazottak alkotják.  

Az egyesületünk a közgyűlés által elfogadott főbb feladatok-
ra épülő, az elnökség által összeállított éves program alapján 
dolgozik. A programunk tartalmazza az adott év megvalósítan-
dó feladatait, az egyesület csoportjainak megfogalmazott aján-
lásokat, az éves rendezvényeket és az elnökség negyedévenkén-
ti üléseinek időpontjait, tárgyalandó napirendjeit. Ezen prog-
ramot a tagság írásban megkapja.  

A FÉBE Alapszabályzata rögzíti, hogy az egyesületben ön-
kéntességi alapon csoportok, kisebb közösségek jöhetnek létre. 
Az elmúlt években öt közösség jött létre. Tevékenységük még 
tartalmasabbá, színesebbé teszi munkánkat.  

 
1993. november 25-én 7 fővel megalakult a FÉBE Helytör-

téneti Kutatócsoportja, ha nem is a régi fényében, de négyéves 
szünet után ismét elindult a helytörténeti munka városunkban. 
A csoport létszáma felső tagozatos általános iskolásokkal bő-
vült, most 25-30 fő.   

1994 tavaszán – társrendezőkkel együtt – meghirdettük ál-
talános iskolás diákoknak a három tanévre szóló „Szülőföldem 
Jászfényszaru, Szülőföldem Jászság, Szülőföldem Magyarország” 
című helytörténeti és honismereti vetélkedő-sorozatot. Az 
egymásra épülő vetélkedő-sorozat megrendezésében elsősorban 
a csoportunk felnőtt tagjai vállaltak jelentős szerepet. A tanu-
ló- ifjúság közül e program keretében valamennyi osztályközös-
ség részt vett, így közel 200-an ismerték meg bővebben 
Jászfényszaru, a jászok, a Jászság múltját. 

 
A jászok önmegváltásának 250. évfordulójához kapcsolódó-

an „A Jászok és a Jászság története” címmel az egész Jászságot 
felölelő vetélkedőt hirdettünk meg és hagyományteremtő céllal 
indítottuk útjára a Jászok Egyesületével közösen. A május 26-ai 
jászfényszarui döntőn délelőtt és délután 30 általános- és kö-
zépiskolás csapat 150 fővel mérte össze tudását. A rendezvényt 
széleskörű helyi összefogással, a Jászok Egyesületének, „A Jász-
ságért” Alapítványnak jelentős anyagi támogatásával vittük si-
kerre, maradandó élményt adva valamennyi résztvevőnek. A 
helyi és jászsági vetélkedőkön legjobban szereplő csapatoknak a 



HELYI MECENATÚRA – HELYI MECÉNÁSOK 
 

 9

Jászságba, Szentendrére és Budapestre jutalomkirándulást szer-
veztünk. 

Bensőséges ünnepség keretében 1994. október 8-án avattuk 
fel a Helytörténeti Gyűjtemény falán Kiss József (1924-1989) 
tanár, helytörténész munkásságát megörökítő egyesületi már-
ványtáblát, és kezdeményezésünkre a gyűjtemény felvette a 
Kiss József nevet. 

Az egyesület Helytörténeti Kutatócsoportja 1995. január 9-
én a Kiss családtól megkapta a Tanár úr teljes irathagyatékát, 
melynek elhelyezése feldolgozás után a nevét viselő gyűjte-
mény épületében lesz. A csoport úgy határozott, hogy a továb-
biakban a FÉBE Kiss József Helytörténeti Kutatócsoportja né-
ven működik. 

Eredményes együttműködést folytatunk a Jász Múzeum 
igazgatójával, munkatársaival és a Jászság több helytörténeti 
kutatójával. Terjesztjük a kéthavonként megjelenő Redemptio 
című jász és kun települések honismereti lapját, melyben éle-
tünkről, tevékenységünkről rendszeresen jelenik meg tudósítás, 
beszámoló. 

Dr. Szabó László egyetemi tanár, a néprajzi tudományok kan-
didátusa 1994-ben „Jászok eredete és letelepülése hazánkban”, Dr. 
Selmeczi László régész, kandidátus 1995-ben „A jászok betelepülé-
se a régészeti leletek tükrében”, míg Hermann Róbert történész, a 
Hadtörténeti Intézet főmunkatársa 1997-ben „A magyar huszárság 
története” címmel tartott nagysikerű előadást. 

A kutatócsoportunk tagjai tapasztalat-, és ismeretszerzés 
céljából 1995-ben és 1996-ban ellátogattak a Jászság két hely-
történeti fellegvárába, Jászágóra és Jászkisérre. Rendszeres 
résztvevői vagyunk az évenként megrendezett jászkiséri „Apá-
ról – fiúra” hagyományápoló találkozónak. 

1996. évi tevékenységünk középpontjában a Honfoglalás 
1100 éves évfordulójának méltó megünneplése szerepelt. A vá-
rosi rendezvényeket több önálló és kapcsolódó programmal szí-
nesítettük, gazdagítottuk. „Milleneumi pillanatok” címmel ha-
vi cikksorozatot indítottunk korabeli újsághírek alapján a helyi 
lapban. A szülőföldünk szeretetétől, őseink iránti tiszteletből 
indíttatva a Honfoglalás 1100 éves évfordulójára a Fényszarui-
ak Baráti Egyesületének gondozásában hasonmás kiadásban, je-
lentős helytörténeti, családfa kutatással kiegészítve 104 év után 
díszkiadásban újra megjelentettük Szűcs Mihály Életleírását.  

A könyv megjelenése után Göncz Árpád, a Magyar Köztár-
saság elnöke hivatala útján a következő gondolatot jutatta el 
hozzánk: „Minden település magát tiszteli meg, ha tiszteli azokat, 
akikre büszke lehet..., a jászfényszaruiak igazán büszkék lehetnek 
magukra ennek a műnek a megjelentetésével.” A könyvkiadás al-
kalmából az egyesület 1996 augusztusában felújíttatta Szűcs 
Mihály (1823-1903) és neje Berze Terézia (1827-1913), vala-
mint gyermekeik felsőtemetői kápolna-alatti kriptáját. 

 
1996-tól évente megrendezzük a nyári egyhetes honismereti 

és helytörténeti tábort, melyen a helytörténeti kutatócsoport 
tagjain kívül az érdeklődő elszármazott egyesületi tagok gyer-
mekei, unokái is részt vesznek. Táborozóink a helyi gyűjtő-
munkán túl a szomszédos települések nevezetességeivel, nép-
szokásaival, hagyományaival is megismerkednek. Az 1997. évi 
tábor kezdeményezésére létrejött az október 31-ei filmtörténeti 
rendezvény. A tábori kutatómunka során bukkantunk rá, hogy 
Jászfényszarun 1937. november l-jén volt az első filmvetítés. A 
rendezvényt megtisztelő 120 érdeklődő Tomi, a megfagyott 

gyermek (1936) című magyar filmet nézhette meg ugyanazon a 
helyszínen, a Kaszinó nagytermében, mint hatvan évvel az-
előtt. A rendezvény vendége volt Dr. Veress József filmtörté-
nész és Ádám Klára, a film egyik gyermek főszereplője. A ren-
dezvényt írásban köszöntötte Szepes Mária, a nagysikerű film 
írója. 

 
Az elmúlt két évben és ez év augusztus első két hetében Dr. 

Selmeczi László régész vezetésével és 10-12 középiskolás köz-
reműködésével régészeti ásatás folyt. A Szent Kozma Damján-
szállás feltárására az 1996-97-es években került sor. Az ásatások 
igazolták, hogy a domb tetején Árpád-kori templom és körülöt-
te temető volt. A kőtemplom gótikus stílusban épült, szögletes 
apszissal, belsejébe a Kompolti família tagjait temették. Mint-
egy harminc csontváz, a templom faragott kövei, freskótöredé-
kei és kisebb tárgyak kerültek elő. 

 
A FÉBE Színházbajárók baráti csoportját 1994-ben egyesü-

letünk művészetkedvelői hozták létre. Mintegy 80-100 fő a ta-
gok száma, kik évente rendszeresen részt vesznek budapesti 
színházi előadásokon. A csoport önköltséges alapon autóbusz-
szal, színházi évadonként 7-8 előadásra szervez látogatást. A 
Nemzeti Színházban, a Várszínházban több darabot néztünk 
meg, melyben a jászfényszarui születésű Csomor Csilla színmű-
vész főszerepet játszott. Egyesületünk barátjának, Szabó Kriszti-
na énekművésznek a BM. Duna-palotai komolyzenei koncert-
jén 40 fővel vettünk részt. A Költészet napja alkalmából 1996-
ban az erdélyi Kilyen Ilka színművész előadóestjének voltunk 
társrendezői, míg 1997-ben Ézsiás László versmondó, egyesületi 
tagunk és barátai adtak nagysikerű pódiumestet. Ők a Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége keretében foglalkoznak 
előadó-művészettel. 

 
A Városháza dísztermében 1996. március 17-én 13 fő sza-

bad elhatározásból kinyilvánította, hogy a szülőföld és őseik 
szeretetétől indíttatva a Fényszaruiak Baráti Egyesületének ke-
retében önálló csoportként létrehozza a Szűcs Mihály Huszár-
bandériumot.  

A csoport célja: 
– A Jászság és Jászfényszaru régi lovasbandériumi hagyomá-

nyainak ápolása, felelevenítése, megőrzése magunk és utódaink 
gazdagodására.  

– A Jászhuszár, mint a szabad redemptus jászok ősi szimbó-
lumának tudatosítása, a jász öntudat felelevenítésének segítése, 
ösztönzése.  

– A huszárbandérium névadójának, Szűcs Mihály bandéri-
umi főhadnagy munkásságának, emlékének ápolása. 

– A városban élő, vagy innen elkerült személyek összefogása, 
akik szívügyüknek érzik a régi huszár- hagyomány megmentését. 

– A város és az egyesület rendezvényeinek színesítése, tar-
talmasabbá tétele. 

– Olyan közös érdeklődésen alapuló baráti közösség létrehozá-
sa, amely gazdagítja Jászfényszaru polgári, társadalmi életét. 

Az előkészítésben, szervezésben meghatározó részt vállaló 
Ézsiás Vencelt, elnökségi tagunkat, az alapító tagok a bandéri-
um kapitányának választották meg. 

A bandérium tagja lehet, aki egyetért a megfogalmazott cé-
lokkal és személyes munkával részt vesz tevékenységében, segíti 
annak működését.  
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A bandériumi tagok a koburg-huszárok egyenruhájának hű 
mását viselik. 

A csoport eddigi működése joggal vívta ki városunk lakos-
ságának elismerését, és a településen kívüli szerepléseikkel 
öregbítik Jászfényszaru jó hírét.  

A következő eseményeken vettek részt városunkban: a Bol-
dogi-út avatásán, március 15-ei ünnepségeken, Millecen-
tenáriumi rendezvényeken, Jászok találkozójának eseményein, 
FÉBE programjain. A fényszarui huszárok egyre több hazai és 
nemzetközi rendezvényen képviseltetik magukat, így a Tavaszi 
Hadjárat tiszteletére rendezett emléktúrán, a pápai Huszártá-
borban, a budapesti Huszárparádén, az 1848/49-es szabadság-
harc 150. évfordulójához kapcsolódó országos rendezvényeken, 
a budapesti „Bécsi tavaszi bál”-on, az augusztus 20-ai Szent 
Jobb körmeneten és határainkon túl az olaszországi Ivrea-i tör-
ténelmi karneválon, az ausztriai Radetzky-napokon. A csoport 
megjelenését színesíti, hogy a huszárok feleségei, barátai egy-
egy rendezvényen jász népviseletben vesznek részt. 

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 1997. 
március 7-én Jászfényszarun tartotta soros közgyűlését, melyen a 
szövetség tagjai sorába fogadta a helyi huszárbandériumot. 

A Szűcs Mihály Huszárbandérium közreműködésével nagy 
érdeklődés mellett valósult meg 1998. július 27-e és augusztus 
2-a között az I. „TRAPP” Környezetbarát lovastábor. A gyer-
mekek természeti környezetben ismerkedtek meg a lovakkal, és 
sajátították el a lovaglás alapismereteit. 

 
A FÉBE Borostyán táncklubját 1997. januárjában 16 sza-

lontáncos fiatal alakította meg. Létszámuk az utánpótlási cso-
porttal együtt 38 főre emelkedett. A táncklub tagjai formációs 
táncaikkal színesítik az egyesületi és városi rendezvényeket, de 
a Jászság több településén és azon túl Budapesten, Szolnokon, 
Hatvanban is felléptek már. A táncosok között jelenleg két D 
junior I. kategóriás, és tizennégy E junior versenytáncos van. 
Az egyesület támogatta a táncosok ruhájának elkészítését. 
Jászfényszaru művelődési háza 1997-ben jászsági színtű, 1998. 
április 25-én országos klubközi táncversenynek adott otthont, 
mely utóbbira Szigetvártól Nyíregyházáig 29 klub 288 verseny-
zője nevezett. A táncversenyek fő szervezője és rendezője a Bo-
rostyán táncklub és vezetőjük Molnár József táncpedagógus, 
egyesületi tagunk volt.  

 
A FÉBE tizenéves tagjai 20 fővel 1998. április 17-én meg-

alakították az OPÁL Ifjúsági és Szabadidő klubot. Vezetőjük 
Török Gábor lett. Ez évi programjuk kerékpártúrát, filmvetíté-
seket, táncos rendezvényeket, kirándulásokat tartalmaz. Az 
egyesület 15.000 Ft-tal támogatja a klubot. 

 
Az egyesületnek ma már több hagyományos rendezvénye 

van. 1994 nyarán indítottuk útjára a Fényszarui Képzőművésze-
ti Napokat, melyet azóta minden évben a Művelődési Házzal és 
a Diákönkormányzattal közösen megrendezünk. A fiatalok, 
gyerekek érdeklődését sikerült felcsigázni a művészeti tevé-
kenység örömet adó foglalatossága, technikája iránt. Az első 
rendezvény még kölcsön-korongozóval és az agyagfigurák sza-
badtéri tűznél történő kiégetésével történt. Az 1998. évi V. 
Fényszarui Képzőművészeti Napokon már három saját korongo-
zó és elektromos égetőkemence működött. A fiatalok választási 
lehetősége a rajz, festés, agyagozás, fafaragás, rézdomborítás, 

szövés, fonás után idén a gyöngyfűzéssel, divattervezéssel bő-
vült. A foglalkozásokat fényszarui, művészeti ágakkal foglalko-
zók és barátaink vezetik. 

 
A közös együttlét örömére, anyagi bázisunk növelésére 1994 

tavaszán rendeztük meg először a Jótékonysági műsoros estet és 
bált. A hagyománnyá vált egyesületi rendezvény mára már megyei 
hírűvé lett. A bál eredménye többek között, hogy 17 év után újjá 
alakult a GOLF együttes, helyi tánccsoport jött létre, láthatjuk a 
Fényszaruból elkerült művészeket, hírességeket. A FÉBE-bál jelen-
tős esemény városunkban, felemelő érzés itt találkozni a rég nem 
látott barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akikkel nap mint 
nap találkozunk. Öt év alatt a rendezvény tiszta bevétele elérte a 
2,3 millió Ft-ot, melynek 50 %-a a „Jászfényszaruért” Alapítvány 
számláját növelte, a másik fele pedig az egyesületi programok meg-
valósulását, a csoportok működését szolgálta. Az V. jubileumi est 
alkalmából az egyesület elnöksége elismerő oklevelet adományo-
zott a műsorban rendszeresen közreműködőknek, a báli zenét szol-
gáltató zenekarok tagjainak.  

 
Önköltséges autóbuszos kirándulás keretében 1994. nyarán 

településünk múltjához kapcsolódóan ellátogattunk Jászkara-
jenőre, Kiskunfélegyházára és felkerestük az Ópusztaszeri em-
lékparkot. 1995-ben kerékpárral 3 napos Galga-menti túrán 
vettünk részt. 1996-ban, ‘97-ben, ‘98-ban a Dósai Napok ren-
dezvényeit néztük meg. 1997. augusztus 16-án 80 fővel a Par-
lamentben jártunk, majd a Budai Vár és a gödöllői Grassal-
kovich kastély nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Ez évben 
Pilisjászfaluban voltunk. 

Egyesületünk felvállalta a Lehel út végén állott Nepomuki 
Szent János szobor visszaállítását, valamint a Lehel úton lévő 
1769-ben felállított kőkereszt felújítását, mint a településhez 
kapcsolódó vallási emlékek megmentését, magunk és utódaink 
számára. 

1997. december 6-án a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társasággal és az Egyházközséggel közös rendezvényre, az Ad-
venti jótékonysági estre került sor, melynek teljes bevétele – 
76.300 Ft – a templomi orgona felújítását segítette. A koncer-
ten Szabó Krisztina énekművész és tanítványa, Dobák Gábor, 
valamint a Lőrinci Strauss Szalonzenekar tagjai léptek fel. 

A város szépítése érdekében 1998. március 15-én a 150. év-
forduló emlékére a Petőfi Művelődési Ház előtti parkban két 
díszpadot helyeztünk el. 

 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Baráti 

Egyesülete Elnöksége Jászfényszaru várossá válásának és a FÉBE 
megalakulásának ötéves évfordulójának tiszteletére előadás-
sorozatot indított. A nyitó előadás 1998. április 24-én a Város-
háza dísztermében volt. Prof. Dr. Dobák Miklós, a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetője, egyetemi ta-
nár „A magyar gazdaság legfontosabb jellemzői az európai csat-
lakozás tükrében” (mit nyerhetünk, mit veszíthetünk ) címmel 
tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást.  

 
Egyesületünk társrendezője és meghirdetője volt az ez évi 

május 31-ei Jászsági vers- és prózamondó találkozónak. 
 
A FÉBE egyéves előkészítő munka után 1995. évi közgyűlé-

sén elfogadta jelképét. A címert a tagjainknak meghirdetett 
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jelkép-pályázat anyagából, valamint saját ötleteit is felhasznál-
va Szabó Imrefia Béla képzőművész, egyesületünk tagja öntötte 
végleges formába. Az egyesület pecsétrajzán a címerkép elol-
vashatóan mintegy elbeszéli a város – Jászfényszaru – nevét, 
ezért nevezzük beszélő vagy névcímernek is. Jászfényszaru 
„JÁSZ”: az íjászok felajzott fegyvere; „FÉNY”: fénylő, sugaras 
Nap; „SZARU”: szarv alakú kürt. 

 
A FÉBE Elnöksége 1996. június 1-jei ülésén megalkotta az 

„Egyesületi munkáért elismerési formák szabályzatát”, melyben 
tagságának, barátainak, jogi személyeknek az egyesületben, az 
alapítványért végzett átlagon felüli munka, támogatás megbe-
csüléseként négy elismerési formát alapított. Így az egyesület 
megalakításának 3. évfordulójára „elismerő oklevél” és „kitün-
tető plakett”, míg az 5. évfordulóra az „ezüst kitűző” és a „tiszte-
leti tag” (örökös vagy tiszteletbeli tag) adományozásának felté-
telét teremtettük meg. A szabályzatban meghatározásra került, 
hogy elismerési formánként évente maximum hány kitüntetés 
adható. A díszoklevelek, az ezüst kitűző és a tiszteleti tag cím-
hez járó bronz plakett Szabó Imrefia Béla képzőművész, a terra-
kotta plakett Szeleczki Lajos egyesületi tagjaink alkotása. Az 
okleveleket az egyesület színes címere és a Lehel kürtön látható 
motívumok díszítik, a kitűzőn, és a plaketteken az egyesület 
címere látható. Az oklevél sötétkék velúrborítású tartóba, a ki-
tűző és plakettek sötétkék díszdobozba kerülnek elhelyezésre. 

 
Az elmúlt két évben az elnökség döntése alapján a követke-

ző jogi és természetes személyek részesültek elismerésben: 
1996. december 7-ei közgyűlésen Elismerő Oklevelet kapott: 

Jászfényszaru Város Önkormányzata, Jászok Egyesülete Buda-
pest, Jászfényszaru-i „Béke” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
Igazgatósága, Petőfi Sándor Művelődési Ház Jászfényszaru, Mi 
Újság Fényszarun? Szerkesztőbizottsága, Barna Géza és Barna 
Gézáné, Berze Lászlóné, Ézsiás Vencel, Fekete Imre, Főgler 
Kálmánné, dr. H. Bathó Edit, Kónyáné Kolozs Katalin, Langó 
János, Lukács Pál, dr. Tóth Katalin. Kitüntető Plakettet ka-
pott: Cserháti Imre, Prof. Dr. Dobák Miklós, Kiss Szidónia, 
Szabó Imrefia Béla, Szeleczki Lajos és Szeleczki Lajosné, Tamus 
Béla, Varga Gábor és Vargáné Dobák Tünde. 

1997. november 29-ei közgyűlésen Elismerő Oklevelet ka-
pott: Berze László és Berze Lászlóné, Jáger István, Molnár Jó-
zsef, Pető Ottó, Tóthné Basa Éva. Kitüntető Plakettet kapott: 
dr. Harangozó Imre, Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács 
Lászlóné. 

1998. február 21-ei V. Jótékonysági műsoros esten és bálon El-
ismerő Oklevelet kapott: FITT együttes tagjai közül Hornyák Pé-
ter, Nagy Tibor, Zsámboki Ferenc; GOLF együttes tagjai Ézsiás 
Sándor, Harnos Miklós, Laczkó Lajos, Mészáros László, Nád-
udvari László; a Lőrinci Strauss Szalonzenekar; Both Gabriella, 
Cserháti Ágnes, Szabó Krisztina, Zsámboki Zsolt. Ezüst Kitűzőt 
kapott: Győriné dr. Czeglédi Márta. A FÉBE Tiszteletbeli Tag-
ja címet kapta: Penczner Pál. 

 
Az egyesületi tagsággal járó megbecsülésként az elnökség beve-

zette, hogy az egyesületi tagot 60., 70. születésnapja alkalmából le-
vélben, a 75., és ezt követően 5 évenként személyesen köszönti. 
Az elnökség az egyesületi tagot tagságának 10., 20. évfordulója al-
kalmából levélben, míg a 25., és azt követően 5 évenkénti jubile-
umon személyesen köszönti a jubilánst. 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szorosan együttműködik a 
helyi és a településen kívüli civil szervezetekkel, egyéb jogi 
személyekkel. 

 
Egyesületünk elsők között lett tagegyesülete a Jászok Egye-

sületének és csatlakozott a Város és Faluvédők Szövetségéhez, a 
Jász- Nagykun- Szolnok megyei Civil Regionális Társuláshoz. 
Önálló csoportjaink képviseletében tagja vagyunk a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, az Európai 
Katonai Hagyományőrző Szövetségnek és a Magyar Táncsport 
Szövetségnek. 

A Jászság hasonló civil szervezeteivel az Árokszállásiak Ba-
ráti Körével, az Ágóiak Baráti Egyesületével és a Jászberényi 
Városvédő és Szépítő Egyesülettel több éves gyümölcsöző, ta-
pasztalatcserét elősegítő kapcsolatunk van. 1998-ban felvettük 
a kapcsolatot az Apátiak Baráti Egyesületével. 

A helyi programjaink egy részénél a kölcsönösség elvén szo-
ros munkakapcsolatunk van a Petőfi Művelődési Házzal – egye-
sületünk bejegyzett székhelye –, az Általános Iskola és Szakis-
kola Diákönkormányzatával, a Városi és Gyermekkönyvtárral, 
a „Béke” Mezőgazdasági Termelőszövetkezettel, a Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társasággal, a Fortuna együttessel, a Nap-
sugár Gyermekszínpaddal, a Mi Újság Fényszarun? helyi lap 
szerkesztőségével. 

Jászfényszaru Város Önkormányzatának törekvései, céljai az 
egyesület céljaival több területen egybeesnek, vagy számos 
esetben kikérték véleményünket, illetve erkölcsileg-anyagilag 
támogatták munkánkat. 

Egyesületünk tevékenysége nyitott a város polgárai előtt, 
valamennyi rendezvényünknél ezt az elvet érvényesítjük. En-
nek is köszönhető, hogy egyesületünk „fiatal kora ellenére” 
közismert, és jó kapcsolata van a lakosság széles rétegeivel. 

A FÉBE Elnöksége megköszöni minden tagunknak, bará-
tunknak és a jogi személyeknek az elmúlt öt évben céljaink, 
programjaink megvalósítása érdekében kifejtett munkáját, tá-
mogatását. 
A FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETÉNEK TAGJAI, 

ELNÖKE 
 
 

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének tevékenysége, ered-
ménye és legfontosabb mérföldkövei 2000 után 

 
2000. tavaszán a FÉBE kedvezményezettje lett az Európai 

Közösségek Bizottsága által meghirdetett Phare Demokrácia 
Mikro projektjének. A Civil Inkubátor Ház címet viselő egy 
évig tartó 1,4 milliós projekt, keretében két konferenciát és 7 
előadást szerveztünk a helyi civil szervezetek együttműködésé-
nek elősegítésére. A program zárásaként 2001. márciusában a 
helyi civilek házát avattuk, melynek gesztora a FÉBE lett. 

 
2000. május 1-jén az egyesület kiadta Szállástól mezővárosig 

című tanulmány kötetét, amely Jászfényszaruról és a Jászságról 
szólt, és Langó Péter muzeológus, régész szerkesztette. 

 
2001. augusztusára a FÉBE a Város- és Faluvédők Szövetsé-

ge megalakulásának 15. évfordulója és a nyíregyházi XX. Or-
szágos Találkozó tiszteletére megjelentette a tagegyesületek ál-
tal kiadott kiadványok bibliográfiáját. 
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Az egyesület 2001. augusztus 20-ára Jászfényszaru város Mil-
lenniumi rendezvénysorozatának zárására a jászfényszarui szüle-
tésű Szabó Imrefia Béla szobrász-, éremművész által készített 
Szt. István emlékérmet adott ki.  

 
2001. október 21-én Dr. Hortáver József és Dr. Sándor Imre 

tiszteletére emléktáblát avattunk, az avatást követően Jász-
fényszarun született, illetve innen származott 42 orvos és 4 fő 
orvostanhallgató részvételével orvostalálkozóra került sor.  

 
2002. május 1-jén a III. Város napon. a város főterén a volt le-

ányiskola helyén felavatásra került a Tanítók emlékműve, amely 
1,4 millió Ft-ba került. A tanári katedrán a „halhatatlanok” olva-
sókönyvébe, bronz lapokra 104 tanító neve került felvésésre, akik 
az 1750-es évektől napjainkig Jászfényszarun tanítottak, és már 
nem élnek. Az ünnepség szervezője, rendezője a Fényszaruiak Ba-
ráti Egyesülete volt. A költségeket részben közadakozásból és a 
„Jászfényszaruért” Alapítvány 1 %-os felajánlásából fedeztük. A 
tanítók neveinek gyűjtését, felkutatását a Kiss József Helytörténeti 
Kutatócsoportja végezte. 

 
A Széchenyi Terv keretében megpályázott és elnyert Tele-

ház ünnepélyes átadására 2002. május 4-én került sor. A FÉBE 
működtetésében megvalósult Teleház új programok szervezésé-
re adott lehetőséget, elsősorban ifjúsági korosztályoknak. Ez év 
tavaszán a várossá válás tizedik évfordulója tiszteletére a 
Teleház a település történetéből a fiataloknak többfordulós in-
ternetes vetélkedőt hirdetett. 

 
Az 1994-től 2001-ig társrendezőkkel közösen Fényszarui 

Képzőművészeti Napok hozzájárult a Művészeti alapiskola lét-
rejöttéhez.  

 
2003. május 1-jére Jászfényszaru várossá válásának, az egye-

sület megalakulásának 10. évfordulója tiszteletére a FÉBE kiad-
ta Lantos Péter: Jászfényszaru története - Életleírás a redemp-
tiótól a jász kiváltság megszűnéséig című könyvét.  

 
A IV. Város napra a település történetében az első főzőver-

senyt hirdettük meg. 
 
Az Önkormányzattal közösen azon dolgozunk, hogy pályá-

zati támogatással Ifjúsági Centrumot hozzunk létre, ahol a fia-
talok kulturált szórakozása és találkozása biztosított. A cent-
rumban kapna végleges helyet a Teleház is.  

 
Augusztus 30-án FÉBE jubileumi napjára került sor, az egész 

napos rendezvényen számos kulturális programot szerveztünk 
tagságunknak, érdeklődő Fényszaruiaknak. Így „Az egyesület 10 
éve” fotó és dokumentum valamint „Rendőr történeti” kiállítá-
sokat nyitottunk meg, az egyesületi tagok által írt válogatott 
verseket tartalmazó könyvet és Szabó Imrefia Béla szobrászmű-
vész FÉBE jubileumi emlékérmet adtunk ki. Az egyesület kul-
turális csoportjai is bemutatkoztak, közös vacsora után zenés 
táncos programmal zártuk az a FÉBE első tíz évét.  

 
Jászfényszaru, 2003-08-31. 
 
 

Tanítók emlékművét avatták Jászfényszarun 

 
A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére 

kétévi előkészítő munka után május 1-jén a III. Város napon 
Tanítók emlékművet avattak Jászfényszarun. 

Jászfényszarun ismereteink szerint a tanítás iskolai keretek 
között az 1700-as években kezdődött el a Római Katolikus 
Egyház keretein belül. Az eltelt 300 év alatt a tanítók jelentő-
sen hozzájárultak a település szellemiségének gyarapításához, az 
itt élők tudásának fejlesztéséhez. Városunk történetében érde-
mük örök és elévülhetetlen. A FÉBE és az általa létrehozott 
„Jászfényszaruért” Alapítvány fontosnak tartotta, hogy helyi 
emléket állítsunk a tanítóknak, és nevüket megőrizzük az utó-
kor számára. Tanítóink valamennyiünk, így őseink életében is 
meghatározó szereppel, sokszor egy életre szóló példaként bírtak 
és bírnak.  

2000. tavaszán egyesületünk tagja Szabó Imrefia Béla szob-
rászművész vetette fel, hogy Bács-Kiskun megye egyes települé-
seihez hasonlóan „tanítók fájának” állításával örökítsük meg a 
tanítók emlékét az utókor számára. A gondolatot szépnek, ne-
mesnek és városunkban is megvalósítandónak ítéltük. Az egye-
sület elnöksége 2001. tavaszán, alapítványunk ősszel határozott 
a megvalósításról.  Többszöri átgondolás után a Bács-
Kiskun megyében eddig megvalósult formától, eltérő kivitele-
zéssel -ismereteink szerint eddig az országban elsőként- emlék-
mű formában, de gondolatiságában azonos cél mellett döntöt-
tünk. Megbíztuk Szabó Imrefia Béla szobrászművészt az új 
szempontok szerinti terv elkészítésével.  

A szobrászművész a volt Leányiskola helyén lévő II. Világ-
háborús Emlékmű jobb oldalán lévő szabad területre süttői ne-
hézmészkő felhasználásával készítette el új elképzelését. Egy 
200 x 150 x 15 cm alapzaton egy 90 x 70 x 80 cm nagyságú asz-
tal (katedra) készül süttői nehézmészkőből. Az asztalon egy 
nyitott könyv kerül elhelyezésre. A könyv öntött bronzlap kö-
zött vörösrézlemez lapokat tartalmaz. A 2,5 mm vastagságú vö-
rösrézlemez lapokon  olvasható a tanítók nevei és nevük után 
az évszám, amikor a településen tanítottak. A könyv lapozható 
és később pótlap is elhelyezhető benne. Az emlékmű kőrészé-
nek elkészítésére a jászfelsőszentgyörgyi Tóásó Tibor kőszob-
rász, a könyv kivitelezésére Szabó Imrefia Béla szobrászművész 
kapott megbízást. 

2001-ben elkezdődött a tanítók neveinek kutatása, melyet 
elsősorban az Egri Érseki Levéltárban végeztük. Munkánkat se-
gítette Kiss Péter úr a levéltár vezetője. A latin nyelvű iratok 
tanulmányozásában Dr. Győri Gyula, a Jászapáti Gimnázium 
ny. igazgatóhelyettese volt segítségünkre. A helyi XX. századi 
kutatómunkában Zsámboki László és neje, Mészáros Tivadar és 
Kiss Szidónia nyugalmazott tanárok, egyesületi tagok vettek 
részt. A névsorunk teljesebbé tétele érdekében Lantos Péter 
tanár, helytörténeti kutató állami levéltári kutatásait is fel-
használtuk.  

A közel 300 év alatt több mint 300 tanító végzett, illetve 
végez nevelői, oktatómunkát településünkön. Közülük 103-an 
már nem élnek Ők kerültek be katedrán elhelyezett „halhatat-
lanok olvasókönyvébe”. 

„A tanító a tanítványaiban él tovább, tetteiben és gondola-
taiban. Ez az ő életműve és osztályrésze a halhatatlanságból.” 
(Vidorov) 
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A tanítók mellett az iskola államosításáig fontos szerep ju-
tott a nevelésben, az iskola irányításában, összefogásában a plé-
bániát vezető plébánosoknak, a plébánián tevékenykedő káp-
lánoknak. Jászfényszarun ezen időszak alatt 36 plébános és 116 
káplán teljesített nevelői és lelkipásztori szolgálatot, Isten di-
csőségére és a lelkek üdvösségére. 

„…akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön 
– örökké, mint a csillagok.” (Dán. 12,3) 

Az emlékmű felállítása 1050 ezer forintba került. A költsé-
gek fedezéséhez 312 ezer forinttal a „Jászfényszaruért” Alapít-
vány a 2000. évi SZJA 1%-ával, 70 fő magán és jogi személy 
170 ezer forinttal, a FÉBE 568 ezer forinttal járult hozzá. Jász-
fényszaru Város Önkormányzata az emlékműhöz vezető út és 
díszvilágítás költségét vállalta fel, mintegy 500 ezer forint ösz-
szegben. 

A május 1-jei Városnapi avató ünnepségen az elhunyt taní-
tók, tanárok felkutatott leszármazottjai, az itt tanítottak és je-
lenleg tanítók, a város lakossága nagyszámban megjelent. 

8 órakor a tanítók tiszteletére szentmisét celebrált Csőke 
György plébános.  

10 órakor a Himnusz hangjaival vette kezdetét az avató ün-
nepség. Az alkalomra felsorakozott és tisztelgett a FÉBE Szűcs 
Mihály Huszárbandériuma. Móricz Zsigmond: Rektor bácsi cí-
mű, az általános iskolás tanulók által előadott irodalmi összeál-
lítását követően Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket: „…Valamennyien hallottuk szüleink-
től, nagyszüleinktől a neveket, amelyek most egy nagy könyvbe 
örökre beíródtak. A tanítók, a tanárok iránti tiszteletem és sze-
retetem jeléül legkedvesebb gondolatomat szeretném önökkel 
megosztani, amely úgy szól: alkotni békében lehet. Békében 
lehet a tudásnak, a tanulásnak és a hitnek tiszteletet adni. Ta-
nítóink megtanítottak bennünket, szüleinket, nagyszüleinket a 
betűvetésen túl valami egészen másra: a tudás iránti tiszteletre, 
az erkölcsi normákra, a munkára, a munka szeretetére. Enged-
jék meg, hogy fejet hajtsak azok előtt is, akik ma is a tudást, a 
tanulást helyezik mindenek előtt előtérbe. Bízom abban, hogy 
ez a mai megemlékezés örök hírül adja Jászfényszaru városnak a 
munka, a tudás, a tanulás örömét, becsületét és olyan békét te-
remt, amelyben tanulni, tudni, alkotni érdemes Magyarorszá-
gon.” 

A helyi óvodások köszöntő műsora után Prof. Dr. Dobák 
Miklós, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a közgazdaság tudo-
mány kandidátusa, Jászfényszaru díszpolgára tartotta meg ün-
nepi beszédét. Az ünnepi szónok a bevezető gondolatai után 
beszédét így folytatta: „…Az önök élete a mindennapi küzdés, 
a tudás átadás, a nevelés, a motiválás szép szóval vagy dorgálás-
sal, másként szólva: az igazi pedagógia. Valamikor itt volt a le-
ányiskola, amelyre még néhányan emlékezünk: olajos padlóval, 
vaskályhával, harmóniummal. Mégis egy csodálatos palota volt 
számunkra. Azért volt palota, mert a tanítók azzá tették. Nem a 
padló volt a lényeg, hanem a szellem. 

Elgondolkodtam, mi az, ami a pedagógus pálya csodálatos-
ságát adja? Mitől tiszteljük, emlegetjük öreg korunkban is taní-
tóinkat, tanárainkat? Mitől van az, hogy édesanyám, aki már 
elmúlt 80 éves, még mindig fel tudja sorolni minden tanítóját, 
azok intelmeit, mondásait, életbölcsességeit. 

Amiért önöket irigyelni lehet: életükben szimbólummá, a 
gyerekek hőseivé válnak. Mi a titka annak, hogy ez így van?  

Azt gondolom, az a szerencse és az a lehetőség, hogy önök 
egyszerre három szerepet is el tudnak látni. A tudás átadójának 
szerepét, az életfilozófus szerepét, szemléletformálást, világné-
zet-formálást, s magatartásmintát, példaképet adnak a gyere-
keknek, a felnövekvő nemzedéknek. Mit is jelentenek ezek a 
kategóriák? Nem egyszerűen statikus tudást kaptunk, hanem a 
tudás vágyát kaptuk meg önöktől. A diplomám 4-5 évenként 
elavul. Az orvosé, a mérnöké, a szakmunkásé szintén. De ha 
van az emberben tudásvágy, akkor szeretné megújítani önma-
gát, ismereteit, akkor versenyt tud tartani az idővel.  

A második dolog az életfilozófia, az életszemlélet, a világné-
zet-formálás. Megtanítanak a jó és rossz közötti különbség fel-
ismerésére, az emberség, a tisztaság és egymás megbecsülésére 
függetlenül bőrszíntől, vallástól. A tanítók a lusta és a szorgal-
mas, a jó és a rossz tanuló között tettek különbséget. S a har-
madik dolog a magatartásminta és példakép. Azt gondolom, ez 
nagyon lényeges dolog. Úgy tudtunk ránézni tanítóinkra, mint 
példaképeinkre, mint egy stabil pontra, néztük, hogyan visel-
kednek, hogyan reagálnak bizonyos dolgokra, hogyan mennek 
az utcán, hogyan vásárolnak az üzletben, mit csinálnak az isko-
lában, s a tanyasi gyerekek pedig azt láthatták, hogyan élnek 
ott a tanítók családjukkal együtt. A tanító minta volt, példa-
kép volt, s higgyék el, ez döntő a fiatal ember életében, hogy a 
nevelés és példaadás összetartozó kategória. Ez hát az önök tit-
ka: tudásátadás, élet és világszemlélet-formálás, magatartásmin-
ta, példaadás. De van még valami, ami szintén csak önöknek 
adatik meg.  

Azt szokták mondani, hogy az értelmiségi létnek egyik leg-
izgalmasabb kérdése, hogy az ember meg tudja-e valósítani 
önmagát? Az embernek vannak mindenféle szükségletei: a biz-
tonságra vágyás, a közösségre vágyás, a jó munkára vágyás. De 
az is szükséglet: meg tudom-e valósítani önmagamat? Ki tudok-
e teljesedni? Ki tudom-e adni önmagamból mindazt, amiről úgy 
gondolom, bennem van. Nos ez az önmegvalósítás, ez önöknek 
megadatott, de óriási különbség, nagyon sok más értelmiségi 
pályához képest: az önmegvalósítást önök a diákjaikban mérhe-
tik le. Hová jutottak, meddig jutottak, milyen sikereket értek 
el. Azaz, önök a tanítványaikban élnek tovább, azt gondolom, 
ennél nagyobb ajándékot nem adhat a sors.  

Mindezek alapján megkérdezhetnék: megbecsüljük-e, meg-
becsültük-e tanítóinkat, tanárainkat, pedagógusainkat. A vála-
szom: igen is, meg nem is. Szavakban mindig. Nagyon szépeket 
tudtak mondani az elmúlt két-háromszáz évben a pedagógu-
soknak. Tettekben már egy kicsit problematikusabb, ha az 
anyagi és egyéb más feltételekre gondolok. Nem akarom ezt a 
szép napot elrontani ilyen kérdésekkel, de hozzá kell tegyem: 
kormányoktól függetlenül, természetesen különböző módon 
támogatták a pedagógusokat, de nem olyan mértékben, aho-
gyan kellett volna. Pedig tűzzel játszanak a politikusok, mert 
eddigi sikereinket Európában, a gazdaságban soha nem érhet-
tük volna el, vagy a Nobel-díjasaink soha nem lehettek volna 
ilyen szép létszámban, ha nem áll mögötte egy közoktatás, ha 
nincsenek mögötte a nemzet önzetlen robotosai. S higgyék el, 
hogy ez az, ami egyetlen olyan erőforrás lehet Magyarország 
számára, amely segítségével megadatik, hogy emelt fővel men-
jünk az Európai Unióba, amikor azt mondja majd egy német 
vagy francia állampolgár: ez igen, ezek a magyarok okosak, 
szorgalmasak, innovatívak, meg tudnak újulni. Ez pedig nem a 
politikusokon múlik, hanem Önökön! Akik kicsi koruktól fog-
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va a kis embereket nevelik, akik tudást adnak át, szorgalomra, 
megújulásra tanítják őket…” 

 
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versét Bordásné 

Kovács Katalin, a jászfényszarui Polgármesteri Hivatal főtaná-
csosa mondta el.  

Az emlékművet Nagyné Kiss Mária a FÉBE alelnöke, Mészáros 
László a „Jászfényszaruért” Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 
Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere és 
Szakali János iskolaigazgató közösen leplezték le.  

Nagyné Kiss Mária a FÉBE és az alapítvány nevében átadta 
az emlékművet Jászfényszaru lakosságának, az Általános Iskola 
tanulóinak. Győriné dr. Czeglédi Márta a város lakossága, az 
Általános Iskola nevében átvette az emlékművet. 

Zsámboki László ny. általános iskolai tanár erre az alkalom-
ra írt versét Jakus Tímea színművész mondta el.  

Cserháti Ágnes, a MTV bemondója, szerkesztő-riporter, a 
„Jászfényszaruért” Alapítvány Kuratóriumának tagja felolvasta 
1754-től napjainkig a „halhatatlanok olvasókönyvébe” beke-
rült tanítók, tanárok neveit: 

Jakab László   1754-1755 
Mátyus Ferenc  1755-1769 
Kompóty Lőrinc  1762-1769 
Rudinszky Antal  1770-1792 
Mészáros Pál   1784-1815 
Promer János   1792-1793 
Gonda Pál   1793-1794 
Hanyó János   1794-1796 
Molnár László  1796-1809 
Kőszeghy Ferenc  1798-1833 
Mosótzi Antal  1810-1828 
Bezzeg Márton  1816-1831 
Scipiades János  1834-1873 
Kátó József   1849-1890 
Percz Antal   1852-1892 
Boros István   1861-1904 
Gúgi János   1869-1873 
Stanczel Anna  1873-1911 
Zimányi Ilona  1873-1892 
Kovács Flórián  1883-1884 
Mánásy Pál   1884-1892 
Zakkay József   1884-1885 
Sváby Dezső   1888-1889 
Márkus János   1890-1926 
Nedelka András  1891-1892 
Támár Emma   1891-1892 
Dausz Sándor   1892-1896 
Hodek Ferenc  1892-1893 
Kertész János   1893-1927 
Adamcsik István  1897-1899 
Csuha József   1897-1898 
Gruber Emil   1897-1899 
Baumgartner János  1898-1899 
Bubla Róza   1899-1901 
Hamza György  1899-1904 
Paulovits Mária  1899-1900 
Fábryné Szalai Ilona  1900-1929 
Velsinszkyné Hamza Margit 1901-1924 
Koósch János   1904-1913 

Marton Károly  1904-1911 
Négyessy Ferenc  1904-1905 
Lung Gizella   1905-1940 
Piffkó Antal   1905-1909 
Velsinszky József  1905-1915 
Martonné Márkus Irén 1907-1911 
Guricsky Jolán  1910-1912 
Danassy Mária  1911-1941 
Jókits Ilona   1911-1912 
Jókits József   1911-1917 
Antal Aladár   1912-1915 
Marcsányi Győző  1912-1921 
Gusztin Mihály  1913-1936 
Mácsay Albert  1913-1929 
Tóth János   1913-1949 
Kalivoda Kálmán  1914-1917 
Marcsányi Mária  1915-1918 
Dr. Ürményiné Perlaky Aranka  1915-1918 
Adamcsek Imre  1917-1958 
Boros Sándor   1917-1927 
Noge Gyula   1922-1962 
Havassy Anna  1923-1947 
Seress Erzsébet  1923-1961 
Csiky Margit   1924-1965 
Haffner Dezsőné  1925-1966 
Gál István   1926-1941 
Geng Márton   1926-1939 
Novothny Isván  1926-1935 
Kolb Győző   1928-1941 
Novothnyné Rimóczi Terézia   1929-1936 
Zingay Béla   1929-1957 
Rimóczy Ilona  1931-1933 
Márkus Mária   1934-1956 
Pénzes Miklós  1936-1970 
Kiss István   1936-1950 
Kispál János   1936-1938 
Kiss Katalin   1937-1950 
Vastag Mária   1938-1966 
Agócs István   1939-1941 
Kolb Győzőné  1939-1941 
Miklósi István  1941-1951 
Kispál Sándor   1942-1951 
Probocskai Zoltán  1942-1947 
Seress Gábor   1945-1946 
Görbe Emánuel  1946-1952 
Seress Ilona   1948-1961 
Császár János   1950-1951 
Fodor Éva   1950-1966 
Veréb Józsefné  1950-1952 
Csáder Margit  1951-1952 
Hesz Ernő   1952-1972 
Kertai László   1952-1957 
Ballagó Gyula  1953-1954 
Csirke Béláné  1953-1970 
Csák Ferenc   1955-1959 
Mészáros Ferenc  1955-1957 
Kiss József   1957-1985 
Rusai Pál   1958-1972 
Zsámboki Zoltán  1958-1988 
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Király Lászlóné  1970-1975 
Kovács András  1972-1986 
Réz Sándor   1975-1983 
Sass Istvánné   1975-1976 
Bordásné Penczner Mária 1977-1991 
 
Kosztolányi Dezső: Tanár az én apám című versét Harmath 

József amatőr-versmondó szavalta el.  
Az avatási nap és tanítók, tanárok emlékére egy piramis 

tölgyfa elültetésében a volt és jelenlegi iskolaigazgatók közre-
működtek, közben a helyi pedagógus énekkar énekelt. 

Kosztolányi Dezső: Az iskolában hatvanan vagyunk című 
versét Jakus Tímea adta elő.  

Az emlékművet Csőke György esperes, plébános szentelte 
meg, majd Jászfényszaru Város Önkormányzata, az Egyházköz-
ség Képviselőtestülete, az Általás Iskola és óvodák, a FÉBE és a 
„Jászfényszaruért” Alapítvány Kuratóriumának képviselői ko-
szorúzták meg. 

Jászfényszarui születésű, innen elkerült Nagy Lászlóné sz.: 
Sztojkov Erzsébet és Gál István tanító leánya Darabos Pálné 
sz.: Gál Ágota mondott köszönetet. 

Darabos Pálné köszönetnyilvánítását e szavakkal kezdte: 
„Meghatva állok itt magam és testvéreim nevében a jász-
fényszarui népiskolai tanítók emlékműve előtt, ahol három név 
különösen kedves szívemnek: Kertész János tanító anyai nagy-
apám volt, Gál István pedig az édesapám, Jókits József anyai 
nagynéném férje úgyszintén ebben az iskolában tanított. Nagy-
apám és édesapám egész életükben a pedagógiai pálya rögös út-

jain jártak. Tanítottak, neveltek és törődtek az ifjúsággal. Én is 
egy egész életre szóló tartást kaptam tőlük. Itt születtem, ebben 
a közösségben, ezen a helyen állt a községi leányiskola, ahon-
nan elindultam végigjárva az elemi iskola négy osztályát. Gim-
náziumi éveimet Újvidéken kezdtem, majd a Mátyásföldi Kor-
vin Mátyás Gimnáziumban érettségiztem. Ezek után a budapes-
ti Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsészkara következett, 
ahol könyvtár szakos hallgatóként végeztem, és annyi év után 
ma már az Országos Széchenyi Könyvtár nyugdíjasa vagyok. 
Fényszarui kapcsolataim az elmúlt évtizedek során sem szakad-
tak meg, hiszen nagynéném Kertész Ilona, e helység községhá-
zának dolgozója volt, később pedig családjával Jászberénybe 
költözött, ahová munkaköre szólította. Nagyszüleim azonban 
itt, a fényszarui temetőben pihennek. Életükben az ő révükön 
sok itteni tanítót ismertem meg, akiknek neve itt található a 
vörösrézlapokon. Az emlékezésnek ezt a nemes gesztusát hálá-
san köszönjük Jászfényszaru Város Önkormányzatának, a Fény-
szaruiak Baráti Egyesületének, és a „Jászfényszaruért” Alapít-
ványnak, hogy a távoli évtizedek tanítóinak emlékét ezen a 
módon megörökítették.” 

A megvalósításban résztvevők munkáját Tóth Tibor FÉBE 
elnöke köszönte meg.  

Az ünnepség a szózat közös eléneklésével zárult.  
Jászfényszaru Város Önkormányzata az ünnepségen megje-

lent tanítókat, tanárokat, az elhaltak hozzátartozóit a Kaszinó 
étteremben baráti beszélgetésre hívta meg.  

A Városháza Dísztermében a tanítókra vonatkozó korabeli 
levéltári iratok másolatából alkalmi kiállítás volt látható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


