
2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám 
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SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

15.30 óra
Találkozó

· a Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtár előtti parkban  
Bolla János jászkapitány felvezetésével a megújult város-
központ épületeinek bemutatása. (Üzletközpont, kör-
Diszkont, Régi kaszinó Étterem, Városgondnokság, Város-
háza, Park, Szökőkút, zenepavilon)

17.00 óra
Díszünnepség a főtéren

· a vendégeket fogadja: dr. Szabó Tamás a térség országgyű-
lési képviselője és Győriné dr. Czeglédi Márta

 Jászfényszaru polgármestere 
· Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter köszöntőjét
 tolmácsolja Pócs János országgyűlési képviselő
· a résztvevőket köszönti: dr. kállai Mária kormánymegbí-

zott
· Ünnepi beszédet mond: dr. lengyel Györgyi
 közigazgatási államtitkár 

IV. Béla szoBor aVatása
· közreműködik az alkotó: Győrfi Sándor szobrászművész
· Megszenteli: kiss Gábor esperes-plébános, érseki tanácsos

SzaBó IMReFIa BÉla SzoBRáSzMűVÉSz
ÉReMBeMuTaTóJa

· az ünnepi műsorban közreműködnek: Nagy Judit
 és Szabó krisztina énekművész, kovács Tímea
 és Berzéné Magyar krisztina versmondók, a város énekkara
 és a helyi hagyományőrzők

18.00 – 20.30 óráig
JáSzFÉNySzaRuI ízek FeSzTIVálJa

· Ételkóstoló a Régi kaszinó Étterem melletti szabadtéren. 
· a zenét Jáger János és barátai szolgáltatják.

18.30 óra
az úJ zeNePaVIloNBaN NÉPSzeRű
zeNÉS PRoGRaM VáRJa az ÉRDeklőDőkeT.

· közreműködik az Iglice Gyermeknéptánc együttes, a helyi 
művészeti iskola népzenei tagozatának növendékei,

 a városi énekkar és a Ten-b Singers Énekegyüttes.

18.30 óra
Helyi kitüntetések átadása a Városháza Dísztermében

20.30 óra
SzTáRVeNDÉG a SzolNokI SzIMFoNIkuS zeNe-
kaR

· Cinemagic – Mozivarázs c. vetítéssel színesített nagyzene-
kari koncertjükben népszerű filmzenék csendülnek fel.

· közreműködik: Nagy Judit és Szabó krisztina énekművész.

22.00 óra
TűzIJáTÉk 

· a rendezvény kísérő programja a „20 éves a város” című
 fotókiállítás a Régi kaszinó Étteremben. 

ünnepI szentmIse, kenyérszentelés
· 2013. augusztus 20-án 8.00 órakor
 a Római katolikus Templomban.
· Celebrál: kiss Gábor esperes-plébános, érseki tanácsos.

kérjük szíveskedjen elfogadni meghívásunkat! 

Jászfényszaru, 2013. július 18.

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

a Fényszaruiak Baráti egyesülete kezdeményezésére, a „Jász-
fényszaruért” alapítvány, az őszirózsa Nyugdíjas klub, és a Szín-
játszók Baráti köre csatlakozásával 2013. augusztus 20-án dél-
után 15.00 órakor a kiss József Helytörténeti gyűjteménynél 
(Somogyi Béla u. 24.) harmadik alkalommal rendezzük meg a 
kemence ünnepét. az elmúlt évhez hasonlóan Németh ákos pék-

mester és segítői közreműködésével bemutatjuk a hagyományos 
kenyérdagasztást és sütést. az udvari kemencében sült újkenyeret 
mindenki megkóstolhatja. 

minden érdeklődőt szeretettel várunk egy kellemes délután-
ra, majd 18 órától részt veszünk a zagyva banda főtéri zenepa-
vilonban tartandó koncertjén. Tóth Tibor

Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel meghívjuk
a Jászfényszaru város történetében kiemelkedő eseményre

a 2013. augusztus 19-én tartanDó
„20 éVes a Város” Díszünnepségre.

a díszünnepség fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Háziasszony: Cserháti ágnes televíziós műsorvezető és kommunikációs tanácsadó

Meghívó

A kemence ünnepe
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Emléktábla-avatás Litkei Antal születésének centenáriuma alkalmából

2013. június 16-án a délelőtti szentmi-
se után a plébánia előtt lovászné török 
magdolna Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata Szociális, egészségügyi, Idős- és 
Vallásügyi Bizottság elnöke, a FÉBe titkár-
helyettese így köszöntötte a szép számban 
megjelenteket:

„litkei antal prépost úr június 11-én 
lett volna 100 éves. e centenárium alkal-
mából, tiszteletünk és szeretetünk jeléül, 
Jászfényszarun eltöltött éveinek emlékére 
és munkásságának elismeréseként emlék-
tábla avatására kerül sor. a Fényszaruiak 
Baráti egyesülete és a Jászfényszaruért 
alapítvány – melynek haláláig alapító ku-
rátora volt – kezdeményezte az emléktábla 
elhelyezését, melyet a R. k. egyházközség 
és Jászfényszaru Város Önkormányzata is 
örömmel fogadott.”

elsőként litkei antal Jászfényszarun el-
töltött három évtizedes munkásságára, plé-
bánosi tevékenységére dr. kocsis andrás, 
az egyházközség világi elnöke, a Jászfény-
szaruért alapítvány kuratóriumának tagja 
emlékezett. Beszédében összefoglalta a pré-
post úr életútját, a Jászfényszarun eltöltött 
éveket, tevékenységéhez köthető eredmé-
nyeket, fejlesztéseket.

kovács tamás Jászladány r. k. plébáno-
sa, a FÉBe tagja szívből jövő, megható 
visszaemlékezésével idézte fel litkei atya 

emberi nagyságát, személyes, bensőséges 
kapcsolatukat. Megköszönte a városnak, 
a kezdeményezőknek, hogy méltó módon 
állít örök emléket a prépost úrnak.

sándor sándor az egyháztestület tagja, 
az önkormányzat környezetvédelmi, Me-
zőgazdasági és közbiztonsági Bizottság el-
nökének emlékezése zárta a sor. 

emlékezését így kezdte: „egy arckép van 
előttünk. Mit mond nekünk, nekem, akik 
még személyesen ismertük? Sokat mond. 
1967-től Jászfényszaru plébánosa. kis 
ministránsként találkoztam az új pappal. 
kissé bátortalanul oldalogtam az erős, 
érces hangú lelkipásztor előtt, de ez nem 
tántorított el az oltárszolgálattól. a többi 
ministránstársammal együtt továbbra is 
szorgalmasan jártunk a szentmisékre. a 
hitoktatás abban az időben a templomban 
volt, télen a sekrestyében a tojásszéntől 
vörösen izzó öntöttvas kályha melegénél. 
akkor még nem volt minden korosztály 
számára hittankönyv. litkei atya műszaki 
rajzlapra rajzolt értelmező ábrákkal magya-
rázta a hittant. a ministránsok jutalmazá-
sára pontrendszert vezetett be. a pontokért 
sorsjegyet kaptunk, félévenként sorsolás 
volt, ahol kegytárgyaknak és játékoknak 
örülhettünk. a plébánia kertjének műve-
lésében is részt vett. a kertben tulipánül-
tetvény, majd később szőlő és gyümölcsfa 
volt. Ha a kertben dolgozott, a plébániaaj-
tóra kis tábla került a következő felirattal: 
„a kertben vagyok, tessék csengetni.” Ha a 
garázs hátsó oldalán felszerelt nagy csengő 
megszólalt, feljött a kertből, lehúzta lá-
báról a gumicsizmát, megmosta kezét, és 
készen állt az érkező számára… Teltek az 
évek, jött a betegség, a kórház, az otthoni 
ápolás. 1997. április 14-én reggel 6 órakor, 
életének 84., áldozópapságának 60. évében 
szentségekkel ellátva csendben elhunyt. 
kérésére a jászberényi Szent Imre temető-
ben helyeztük örök nyugalomra.

kedves emlékezők! litkei atya érezte, 
hogy az úr hamarosan eljön érte, és elvi-
szi őt az örökkévalóságba. engedjék meg, 
hogy búcsúszavaival zárjam megemléke-
zésemet. „Érzem, földi éltem végéhez köze-
ledem. A Jóisten akaratát elfogadom. Meg-
nyugvás számomra az érzés, hogy a legszebb 
hivatást választottam. Nyugodt lélekkel te-
kintek vissza, hogy Isten kegyelméből sikerült 
is a Jóságos Isten és híveim szolgálatát lelki-
ismeretesen teljesítenem. Ha mégis bármikor 
vétettem Isten szent akarata ellen, hibáimat 
megbánva kérek bocsánatot a Jóságos Istentől 
és mindenkitől. Nyugodt lélekkel és egyszerű 
szavakkal búcsúzom mindenkitől, híveimtől, 
rokonaimtól, egyházi feletteseimtől, és pap-
testvéreimtől. Ha valakit akaratomon kívül 
megsértettem, nagyon kérem, bocsásson meg, 
hogy a Jóságos Isten bocsánatát és jutalmát 
is megkaphassam. Búcsúszavaimat saját 

magam írtam és saját kezemmel írtam alá. 
Litkei Antal” Megköszönöm együtt érző 
figyelmüket.”

Dr. győri István az egykori helyi 
cserkészcsapat tagja, csapatvezetője M. 
laurens: Gyertyák vagyunk című versé-
nek előadásával színesítette az ünnepsé-
get. ezt követően litkei antal c. prépost 
esperes Jászfényszarun eltöltött tevékeny-
ségét megörökítő emléktábla leleplezésére 
kerül sor. a márványtábla leleplezésében 
közreműködött: litkei ferenc, a család 
részéről, győriné dr. Czeglédi márta, vá-
rosunk polgármestere, zsámboki sándor 

egyháztestületi tag, a prépost úr volt köz-
vetlen munkatársa, tóth tibor, a FÉBe 
elnöke, mészáros lászló, a Jászfénysza-
ruért alapítvány kuratóriumának elnöke. 
a márványtáblán látható bronzból készült 
arcplasztikát szabó Imrefia Béla szobrász-
művész, a FÉBe tagja, városunk szülötte és 
díszpolgára litkei antal iránti tisztelete je-
léül felajánlásként, térítés nélkül készítette. 
a márványtábla tóásó tibor kőszobrász 
munkája.

kiss gábor érseki tanácsos, érdemes es-
peres, plébános az emléktáblát megáldotta. 

az emléktáblát megkoszorúzta: a család, 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, a 
R.k. egyházközség, a Fényszaruiak Baráti 
egyesülete, a Jászfényszaruért alapítvány 
képviselői. Tiszteletük jeléül sokan egy szál 
virágot helyeztek el a márványtábla alatt 
lévő vázák egyikébe.

az ünnepség levezetője megköszönte az 
emléktábla költségéhez az önkormányzat, 
a FÉBe, és az Jászfényszaruért alapítvány 
hozzájárulását, a templomkórus, a jászbe-
rényi cserkészcsapat két tagjának közre-
működését. Mindazok, akik megtisztelték 
jelenlétükkel az ünnepséget az eseményre 
emlékeztető emléklapot kaptak, melyen a 
prépost úr egykori jelmondata is szerepel:

„Én szívesen áldozok, ha kell magam is 
szívesen áldozattá leszek.”

Tóth Tibor · Fotók: Pál Alíz
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
a képviselő-testület júniusban is többször tartott munkaterv 

szerint és soron kívül képviselő-testületi ülést, melyek során több 
rendeletet alkotott, és számos határozatot hozott. néhány közér-
deklődésre számot tartó fontosabb döntést az újság hasábjain is 
szeretnénk megosztani az érdeklődő olvasókkal. 

2013. június 19.
a soron kívüli ülésen a közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez 

kapcsolódó előterjesztések kapcsán döntött a képviselő-testület több 
beszerzési eljárás vonatkozásában.

Bemutatásra kerültek a Szentcsalád téri központi buszmegálló váró-
helyiség kiviteli tervei.

elfogadták a Jászfényszaru, Szabadság tér 18. szám alatti, 2165/1 
hrsz.-ú ingatlan rendeltetésmód változásáról szóló előterjesztést.

Megtárgyalták a kül- és belterületi utak közlekedésbiztonsági szem-
pontú felülvizsgálatát.

elfogadták a közrend és közbiztonság fenntartásában közreműködő 
szervekkel történő együttműködésre szóló javaslatot.

zárt ülésen ingatlanügyeket vitattak meg.

2013. június 26.
a képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülésén elsőként a köz-

beszerzési Bíráló Bizottság döntéseihez kapcsolódó előterjesztéseket 
tárgyalta meg.

a testület rendeletet alkotott a Jászfényszaru Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, melynek során 
a pótelőirányzatokkal megemelte a költségvetés eredeti előirányzatát.

elfogadták a jegyzői beszámolót a helyi adókról, az adóhatóság 
2012–2013. évben végzett tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, 
a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről.

Jóváhagyták a Jászfényszaru Város Gondozási központja részére tör-
ténő számítógép vásárlást, melyhez biztosítottál a szükséges forrást.

az oktatási, kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság előzetes vélemé-
nyének figyelembevételével jóváhagyták Jászfényszaru Város Önkor-
mányzat Helyi esélyegyenlőségi Programját.

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság javaslatára megtár-
gyalták a közterületi elnevezések módosítására vonatkozó előterjesztést.

Dr. Voller Erika jegyző
A megújuló városközpont fotóit Pál Alíz készítette

Világhírű előadó Jászfényszarun!
A pedagógiáról közérthetően felső fokon

augusztus 8-án 14 órakor az „Ide kell hoznunk a nagyvilágot!” 
– drámajáték a nevelésben című 4 napos konferencia nyitóelőadá-
saként egy neves tudós, előadó várja Jászfényszarun a kisiskola szín-
háztermében az érdeklődőket. Dr. győri János, az elte Pedagógiai 
és Pszichológiai kar egyetemi docense, az interkulturális pedagógia és 
a tehetséggondozás szakembere, az elTe Radnóti Miklós Gyakorló-
iskola vezetőtanára beszél a képességek kibontakoztatásának fontossá-
gáról, a kulturális érzékenység jelentőségéről a pedagógiai folyamatok-
ban. arról, mire kell/lehet figyelni.

Bővebb információ: Bordásné kovács katalinnál.
a program a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző 

megújítása” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Város-
központ Programalap (Jfsz-5.1.1/fVr-2012) felhasználásával meg-
valósuló mini-projektek, valamint a helyi önkormányzat támogatását 
élvezi. Jöjjön Ön is!
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Idősek otthona „tegnap” és ma

Önkéntesek az Idősekért

napjainkban a nyugdíjas otthonok 
kínálnak megoldást sok idős ember 
problémájára. a történelem hajnalán 
nem voltak még idősotthonok, minden 
korban és minden kultúrában máshogy 
álltak hozzá az idősek és az idősgondo-
zás kérdéséhez.

 
az őskorban feltehetően még a természe-

tes szelekció érvényesült főként és a szociá-
lis szempontok nem voltak olyan fontosak, 
mint napjainkban. az emberek nem éltek 
meg olyan magas kort, mint napjainkban, 
és sokkal ritkábban fordulhattak elő azok 
a krónikus, degeneratív betegségek, ame-
lyek napjaink jóléti társadalmában olyan 
sok gondot okoznak többek között az idős 
embereknek. így a történelem ezen korai 
szakaszaiban mondhatni még nem is volt 
szükség a mai értelemben vett nyugdíjas 
otthonokra.

az ókori Görögországban és Rómában 
értékelték az idős embereket, tisztelték böl-
csességüket és élettapasztalatukat, és ennek 
megfelelően igyekeztek gondoskodni ró-
luk, érdekvédelmi szervezetet állítottak fel 
számukra.

a középkorban európa szerte az egyház 
és a különböző szerzetesrendek igyekeztek 
gondoskodni a gyengék és elesettek védel-
méről. Példaként említhetők a jezsuiták, 
akik segítették a szegényeket, a betegeket, 
valamint árvaházakat, az időseknek pedig 
menhelyeket alapítottak. Talán ezeket ve-
hetjük a mai nyugdíjas otthonok első igazi 
elődjének.

Hazánkban a 12. századtól léteztek a 
kolostorok mellett úgynevezett szegényhá-
zak, amelyekben a szerencsésebb segítségre 
szoruló idős emberek is helyet kaphattak. 
a 16. században pedig már nem csak az 
egyház igyekezett megoldani az idős em-
berek problémáját, hanem a városok is 
kialakították a maguk szegénygondozási 
rendszerét, és úgynevezett aggápoldákat 
hoztak létre, ami szintén a mai nyugdíjas 
otthonok megfelelője lehet.

az ipari forradalom magával hozta a 
szegénység súlyosbodását, így az egyház 
mellett az állam is egyre nagyobb szerepet 
játszott az elesettek és az idősek megsegíté-
sében, így ebben az időszakban több idős 
ember kaphatott segítséget a számukra épí-
tett menhelyeken, a 18. században pedig 
úgynevezett ispotályokat építettek a szá-

mukra. a mai nagyobb nyugdíjas ottho-
nokkal szinte megegyező, sok idős ember 
ápolására és ellátására alkalmas építmények 
a 19. században terjedtek el.

Napjainkra számos nyugdíjas otthon 
épült hazánkban. a nagyvárosokban több 
ilyen intézmény is található. Jászfénysza-
run jelenleg egy Idősek otthona működik 
15 férőhellyel. 

a régi Pap kastély épületében nyitotta 
meg kapuit az első Öregek Napközi ott-
hona. ekkor még csak hétköznaponként 

fogadta az ellátásra szorulókat. 1979-ben 
elkezdődött a házigondozás és az otthoni 
étkeztetés is.

a Jászfényszarui Nagyközségi közös Ta-
nács 1987. február 10-én kelt alapító ok-
irattal létrehozta a Területi Szociális Gon-
dozási központot a Bajzsy-zs. utca 7.szám 
alatt. 

ennek már 40 éve!
1987-ben a háziorvosi ellátás elköltözött 

a Deák téren elkészült új orvosi rendelőbe. 
a régi rendelő épületét átalakították Gon-
dozási központtá. létrehozásában, bein-
dításában jelentős szerepe volt dr. lakatos 
Béla főorvosnak. 

1990-ben az intézmény elnevezése Szo-
ciális Gondozási központra módosult. az 
intézmény feladatköre az évek során bő-
vült, a gyermekjóléti szolgáltatás szakfela-
dattal, a családsegítéssel, majd a védőnői 
szolgálattal. 

a képviselő-testület 2010. december 15-i 
ülésen döntött arról, hogy az időskorúak 
gondozóházi ellátását idősotthoni ellátásra 
változtatja.

a központ 2012-ben ünnepelte fennállá-
sának 25. évfordulóját! 

Jászfényszarun a közel 6000 lakos 21%-a 
60 éven felüli, a demográfiai jellemzők nem 
térnek el az országos átlagtól. Folytatódik a 
népesség öregedése, a gyermekek és fiata-
lok népességen belüli arányának csökkené-
se és az időskorúak arányának növekedése. 

a társadalmi változások miatt a család egy-
re több – korábban betöltött – funkcióját 
képtelen ellátni, illetve megfelelően ellátni. 
a társadalmi változások vesztesei azok a 
személyek és családok is, akik adottságaik, 
lehetőségeik miatt nem tudnak alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez. egyre 
erőteljesebb az igény a bentlakásos ellátás-
ra. ezért önkormányzatunk egy új, 50 főt 
befogadó intézmény megépítéséről határo-
zott. Mint arról már az előző lapszámból 
értesülhettek városunk lakói, a 2013. má-
jus 22-i testületi ülésen már a látványterv 
bemutatása is megtörtént.

Reményeink szerint ez egy jogszabályok-
nak megfelelő, minden igényt kielégítő 
épület lesz, melynek elkészültét már na-
gyon várják idős lakóink! 

Rigó Krisztina
(Internetes források felhasználásával)

keresünk olyan szakembereket, ügyes kezű önkénteseket, akik 
szívesen segítenének elesett, egyedül élő időseknek. Várjuk mind-
azokat, akik térítésmentesen vállalni tudnak kisebb javítási, kar-
bantartási munkákat (pl. zárcsere, házfal, tető kisebb javítása, cse-
rép pótlása).

amennyiben valaki segíteni tud, kérjük jelezze szolgálatunk felé.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: Jászfényszaru, kossuth l. út 4., Tel: 57/424-239
Fogadóóra: hétfő, szerda 8-16, péntek 8-12 óra
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Folyamatban a bezárt hulladéklerakó rekultivációja

2013. július elejét írjuk, folynak a mezőgazdasági munkák a határ-
ban. Permetezés, aratás, bálázás… Van azonban valami, ami megtöri a 
mezőgazdasági munkálatok megszokott „monotonságát”.

aki a régi, bezárt (szakmai berkekben úgy nevezik: felhagyott) 
„szeméttelep” környékén jár, az azt tapasztalja, hogy hatalmas gépek 
mozognak, dolgoznak ott. Folyik a rekultiváció, azaz a szemét nagy 
részét átrostálják, kiszedik a vízből, megszárítják, összetömörítik, majd 
leszigetelik.

Maga a munkafolyamat most van a leglátványosabb és egyben a 
legpiszkosabb fázisában. a dűlőúttól 100 méternyire a szemétlerakó 
területén olyan, mintha egy hegyes területen lennénk: mindenütt a 
szétválogatásra váró hulladék, és a már kiválogatott szemét és földhe-
gyek állnak. a hulladékkal elfoglalt terület a munkálatok végén jóval 
kisebb lesz – jelentős területet felszabadítva ezzel, hiszen a megmaradt 
hulladék még össze is lesz tömörítve. ez azt jelenti, hogy a hulladéktest 
térfogata jóval kisebb lesz, ellenben a föld felszínéhez képest magasabb 
az eddigi szinttől. ezen munkafázis végeztével az összetömörített de-
póra egy kiegyenlítő és gázelvezető réteget építenek, ami fél méter át-
mérőjű szigetelő réteg kiépítése után egy még vastagabb, 0,8–1 méter 
tömör átmeneti fedőréteget kap.

a kiegyenlítő réteget annak építésekor kiegészítik egy gázelvezető 
réteggel is. a gázelvezető drén-rendszer kiépítése, továbbá a 3 db gáz-
gyűjtő és kiszellőztető kút megépítése azért szükséges, mert a lerakó 

nemrég (2009-ben) még üzemelt, és a lerakott, az átválogatás után is 
a szeméttestben maradó szerves hulladék lebomlásakor képződő gáz a 
leszigetelt hulladékdepót felfújná, mint egy lufit, mely előbb-utóbb 
robbanásszerűen távozna, ezzel tönkretéve a rekultivált lerakót. a re-
kultiváció lényege pedig pont az lenne, hogy a zárt, vízelzáró rétegen 
összerakott és tömörített hulladéktömeg leszigetelésre kerüljön, így az 
nem tud vízzel és levegővel érintkezni. ez által abból sem tud kijutni a 
környezetbe semmiféle szennyező anyag. azonban kiszellőztető kutak 
nélkül a szigetelés a keletkezett gázok eltávozásakor megsérülne, funk-
cióját nem látná el.

az idő kedvező, a munkálatok gőzerővel folynak tovább. a rekulti-
váció várható befejezése 2013. októbere vagy novembere.

Kép és szöveg: Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi referens, projektmenedzser

A dűlő út mentén kirakott és külön válogatott szemét és föld

A szeméttelep belseje: itt is a külön válogatott szemét és föld

Válogatásra váró hulladék

A válogatás egyik munkafolyamata:
a rakodógép a szalagra teszi a lerakott hulladékot,

melyet a válogató szalag szétválaszt hulladék és föld frakcióra

Hatalmas gépekkel mozgatják a különválogatott földet és hulladékot
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a polgárőrség mini projektjének célja az 
volt, hogy a park átadása óta tapasztalt ki-
sebb-nagyobb kerékpáros baleseteknek a 
jövőben elejét vegyék, ugyanis azok többsé-
gében a kerékpárosok figyelmetlenségéből, 
hibájából történtek. ezért szükségszerű, hogy 
– főképp a fiatal korosztály számára – kerék-
páros közlekedést preferáló közbiztonsági 
előadásokat és beszélgetéseket tartsanak, a 
polgárőrség szerepének, munkájának bemu-
tatásával egybekötve.

a mini projekt elsődleges célközönsége nem 
véletlenül a gyermekek korosztálya. Nagy fi-
gyelmet kell rájuk fordítani közlekedési szo-
kásuk és moráljuk miatt, ki kell emelni és be 
kell mutatni nekik a kerékpáros közlekedés 
szabályait, veszélyeit és azok megelőzési le-
hetőségeit is. erre szolgált az a négy előadás, 
interaktív beszélgetés és bemutató a Szent Jó-
zsef Szabadidőparkban. a mini projekt elő-
készületeként be kellett szerezni a szükséges 
eszközöket, így az időjárási viszontagságok 

(folytatás a 7. oldalon)

„Pattanj te is szabályosan nyeregbe!”
Közbiztonsági programsorozat városunkban

Az óvodások láthatósági mellényben. Fotó: Urbán Csaba

Elkezdődött a mini projekt. Fotó: Pál Alíz

Érdeklődéssel szemlélik a kiadványt és a karszalagot a diákok. Fotó: Pál Alíz

Összefogás a BIztonságos kerékpározás érDekéBen, Hogy megVéDJük gyermekeInket.

a Polgárőrség 2010 őszén alakult, 
jelenleg 33 fő önkéntes polgárőrt 
számlál. a városi rendezvényeken 
járőrözés közben és az iskolák előtt 
lehet találkozni velük. a lelkes csa-
pat elődleges célja a város polgárai-
nak biztonsága és bizalma.

az elmúlt időszakban több alkalommal 
is polgárőrségi bemutatóval egybekötött 
közbiztonsági előadást, interaktív beszél-
getést szervezett a településen a Jászfény-
szaru Városi polgárőrség az önkormányzat 
és a rendőrség bevonásával. a sorozat célja 
a figyelem felhívása! a figyelem felhívása 
arra, hogy hogyan is kell helyesen, szabá-
lyosan, biztonságosan közlekedni kerék-
párral. közvetlen célcsoport az óvodás és 
általános iskolás korosztály, de közvetve 
bevonásra került az egész település lakos-
sága is. a kerékpáros közlekedés biztonsá-
gát előremozdítani hivatott előadásoknak, 
interaktív beszélgetéseknek a tavaly nyá-
ron átadott szent József szabadidőpark 
adott helyet.
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„Pattanj te is szabályosan nyeregbe!”
Közbiztonsági programsorozat városunkban

Penczner Pál–díjasok 
2013-ban

(folytatás a 6. oldalról)
tekintetében rendkívül hasznos 5 m x 8 m 
nagyságú sátrat, sörpadokat, molinót, polgár-
őr felszereléseket, fényvisszaverő mellényeket 
és karszalagokat.

elkészült egy a biztonságos kerékpáros köz-
lekedést bemutató közbiztonsági kiadvány 
is. ezen előkészületek után került sor a ren-
dezvényekre. a négy rendezvény mindegyike 
más és más korosztályt szólított meg.

2013. május 22-én a legkisebbek, az óvodá-
sok bevonásával indult el a sorozat. Nagy iz-
galommal jöttek, és figyelmesen, érdeklődve 
vettek részt az előadáson, majd az interaktív 
beszélgetés során igen aktívnak bizonyultak.

a program végén minden kis résztvevő lát-
hatósági mellényt kapott, melyet azonnal fel 
is próbáltak, sőt abban indultak vissza, mi-
után a közbiztonsági kiadvány képeit nagy 
érdeklődéssel tanulmányozták. a második 
rendezvényt 2013. május 30-án az alsósok, 
a harmadikat pedig 2013. június 6-án a fel-
ső tagozatosok részvételével tartották meg.

Mindkét korosztály kivette részét az elő-

adás utáni beszélgetésből, majd részük-
re a mini projekt keretén belül elkészült 
közlekedés biztonsági füzetet és fényvissza-
verő karszalagot osztotta ki a polgárőrök. 
a polgárőrség tagjai bemutatót is tartottak 
minden alkalommal a gyerekek örömére. az 
utolsó rendezvény általános lakossági köz-
biztonsági előadás és bemutató volt 2013. 
június 9-én, ahol a résztvevők szintén kar-
szalagot és közbiztonsági kiadványt kaptak.

a projekt lebonyolítása sikeres volt, és a 
négy rendezvényen részt vevő, összességében 
majd 400 fő jelenléte bebizonyította, hogy 
szükséges és célszerű ilyen rendezvények 
megtartása.

Reméljük, hogy az előadások, interaktív 
beszélgetések hozzájárulnak, hogy a jövőben 
kevesebb kerékpáros baleset történjen. 

az ÉaoP-5.1.1/D-2f-2010-0002 számú 
és„Szociális városrehabilitáció és lakossági in-
tegráció Jászfényszaru fejlődéséért” című pá-
lyázatban elkülönített alvég Programalapból 
nyert pályázatot a polgárőrség, mely a megva-

lósítás anyagi feltételeit biztosította.
a projekt sikeres megpályázása és lebonyo-

lítása Jászfényszaru Város Önkormányzata, 
Jászfényszaru Városi Polgárőrség és Jászfény-
szarui Rendőrőrs összefogásának, együttmű-
ködésének köszönhető, és persze a település 
oktatási intézményinek.

köszönet illeti Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatát, amiért előfinanszírozta a projek-
tet, és a megvalósításban is aktív segítséget 
nyújtott; a Jászfényszaru Városi Polgárőrsé-
get, amely lebonyolította a mini projektet; a 
Jászfényszarui Rendőrőrsöt, mert szakmailag 
támogatta a rendezvényeket, és mindenkit, 
aki a sikeres lebonyolításért dolgozott.

Urbán Csaba
Jászfényszarui

Közös Önkormányzati Hivatal
környezetvédelmi referens,

projektmenedzser

Pál Alíz
Jászfényszarui

Közös Önkormányzati Hivatal

a Penczner Pál alapítvány az eddigi évek-
ben már 12 tehetséges diáknak ítélte oda a 
Penczner Pál-díjat. ebben az évben eredmé-
nyes és kimagasló művészeti tevékenységü-
kért a kuratórium a következő diákoknak 
adományozta ezt a díjat.

· Hornyák Melinda,
· Juhász annamária,
· Juhász Máté,
· keszthelyi kitti,
· kovács Viktória (8.a),
· Cseszkó Míra,
· Csuzz Martin,
· Ézsiás levente,
· Fekete Viktória,
· Guba enikő. (8.c).

Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
az alapítvány kuratóriuma

Esős, szomorkás időben boldogan mutatják a gyerekek a kiosztott fényvisszaverő karszalagokat és közlekedésbiztonsági kiadványokat. Fotó: Urbán Csaba
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3. Művészeti tábor a Penczner Pál Közhasznú Alapítvány szervezésében

2013. június 24-én a Nagyiskola kitárta kapuit egy újabb tábor kez-
déséhez. alig ért véget a tanítás és már a második hetet tölthették el a 
diákok táborozással, a pedagógusok óvó tekintete mellett. az alapít-
vány tábora, alkotó tábor. a népszerűségét jól igazolta, hogy 120 fő 
jelentkezett. Sajnos a létszámot 70 főben maximáltuk, hiszen az első 
tábor 40 fős csapatához, ami igazán ideális volt, ez már szinte a duplá-
ja. a kuratórium döntését, - miszerint a jelentkezésnél előnyt élveznek 
a művészeti iskolások, a több művészeti ágban tanulók, a tanulmányi 
versenyeken helyezést elért tanulók, vagy a diákönkormányzat mun-
kájának aktív segítői, - időben a szülők tudomására hoztuk. így lassan 
kialakult a 70 fős diákcsapat listája.

az előkészítő munka után hétfőn reggel nagy izgalommal vártuk a 
kezdést. a rövid megnyitó és tízórai után elkezdődtek a foglalkozások. 
Mindenki szabadon eldönthette, melyik programot választja. kiad-
tunk azonban a hétre vonatkozó minimum teljesítendő feladatsort. az 
első nap főtevékenysége a tábori póló batikolása volt. a szinte állandó 
lehetőségek: szövés, fonás, agyagozás, rajzolás, festés, divattervezés, 
gyöngyfűzés, vasalható gyöngykészítés, barkácsolás, fafaragás, papír-
munkák, pirográf munka, nemezelés, gipszmunka, gyurmázás. 13-14 
óráig mindennap lehetőség volt számítógép, és Internet használatra, 
valamint Xboxozni.

(folytatás a 9. oldalon)
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3. Művészeti tábor a Penczner Pál Közhasznú Alapítvány szervezésében
(folytatás a 8. oldalról)
a második napon ismét eljött közénk ambrus József kovácsmester 

és a gyerekekkel most szőlőfürtöt préseltek a nyakláncra. Tavaly fél-
koronást készítettek. a mester pedig egy virágkompozíciót alkotott 
az iskola számára. az alkotás menetét végig figyelték a gyerekek és 
ahol tudtak segítettek. Szinte egésznap sorakoztak nála a gyerekek, 
mert igyekeztek a szülőknek is egy-egy nyakláncot elkészíteni. Ismét 
nagy sikere volt a mesternek. Természetesen a termekben zajlottak a 
hagyományos foglalkozások. 3 napig az udvarban a Jász íjász Hagyo-
mányőrző íjász kör támogatásával és Matécsa lászló Csaba vezetésével 
lehetett íjászkodni. Szász anita 2 nap vezetett csülközést az érdeklő-
dőknek.

a harmadik napon fő vendégünk a Tarisznyás Műhely volt. a pa-
pírmerítés és hangszerkészítés rejtelmeibe vezették be a gyerekeket. a 
hangszerkészítés krisztina gyönyörű hangjával kísért közös énekléssel 
zajlottak. Páran az új hangszerekkel külön produkcióval is készültek, 
és ebéd után bemutatták a többieknek. Nagy sikert arattak.Termé-
szetesen ezen a napon is folytatódtak a többi teremben a különböző 
foglalkozások is.

a negyedik napon a TáMoP 3.2.13-12/1-2012-0191 pályázat 
segítségével Jászberénybe kirándultunk. Délelőtt a Jász Múzeumban 
és a Hamza Múzeumban jártunk, ahol érdekes tárlatvezetés kereté-
ben ismerkedtünk a kiállított anyagokkal. Délután meglátogattuk a 
gyermekkönyvtárat, ahol szintén szívesen fogadtak bennünket. Rövid 
bemutató után, játékos feladatokat kaptak a gyerekek, és kisebb cso-
portokban megtekinthettük a csillagvizsgálót is. Végül pedig megnéz-
tük a zambézia című animációs filmet. kicsit játszótereztünk is, majd 
hazaindultunk.

az ötödik nap mindenki befejezte a megkezdett munkáit. áttekin-
tették a kötelezően elkészítendő alkotások listáját, és akinek még hi-
ányzott valami elkészítette. ezen a napon kiss lászló is tanította a 
gyerekeket, és gyönyörű tájképeket festettek. a Big Trió art műhely 
tagjaival pedig a kedvenc állataikat próbálták lerajzolni a foglalkozás 
keretében az érdeklődők. a délután nagyon mozgalmasan telt. uzson-
na után átmentünk a művelődési házba. Itt a gyerekek az egy hét alatt 
készített alkotásaikból berendezték saját kiállításukat. Szabó lászlóné 
az alapítvány kuratóriumi tagja egy kis összegzés és a gyerekek véle-
ményének kikérése után bezárta a 3. művészeti tábort. a szülők meg-
tekintették a kiállítást, melyet csillogó szemű gyermekeik örömmel 
mutattak meg. Táborzárás az idén is Jáger János és barátai koncertjével 
és közös énekléssel végződött. 

a napnak ezzel nem értünk a végére, hiszen a szomszédos terem-
be egy másik rendezvényre invitáltuk az érdeklődőket. az alapítvány 
támogatásával megvalósult Papp Tibor régi álma, hogy volt iskolája 
helyszínén is legyen egy kiállítása. a Big Trió art Műhelyben alkotó 
négy fiatal remek alkotásokkal várta az érdeklődőket. Nagyon örültem 
a szinte teltházas megnyitónak.

Reméljük a nemezelt labda, a szövött tolltartók, tarisznyák, mobil-
tartók, a faragott tollak, fonott karkötők, zokni lények, különböző 
technikával készített virágok, saját készítésű újrahasznosított papír, a 
hangszerek, a nyakláncok, a gipszből készült monogramok, a rajzok 
és festmények, egyéb papírmunkák, apró tárgyak, a batikolt póló és a 
vasalható gyöngyből készült munkák, főleg a smiley, melyet minden-
kinek el kellett készíteni, szép emléket hagynak mindenkiben, akik 
részesei voltak a 3. Művészeti tábornak. Mindenki olyan mosolygós 
lesz mindig, mint a smiley volt a nyakunkban az utolsó napon.

akiknek az öt gyönyörű nap köszönhető:ambrus József, Bakóné 
koczka  katalin, Baliné Bazsó Mária, Balogh zsuzsanna, Berze lász-
lóné, Big Trió art tagjai: Bódi eda, orbán Gyula, Papp Tibor, Sza-
bó Dóri, Bója-kovács andrea, erdei Istváné, Ézsiásné Róka Mária, 
Fáczán Izabella, Fónagyné Vitai Mária, Hornyák Péter, Jáger adrienn, 
Jáger Imréné, Jáger János, Jáger Jánosné, Jenes Fruzsina, kácser Tamás 
Mihály, kiss lászló, kiss lászlóné, koscsák Róbert, kovács krisztina, 
kovács zoltán (Tarisznyás Műhely), kovács lászlóné, lajkó anita, 
lajkóné Tanczikó Tünde, Matécsa lászló Csaba, Nagy Józsefné, Nagy 
Natália, Nagy Tiborné, Palotainé Jánosi krisztina, Pálné Pádár anikó, 
Papp Péterné, Penczner Sándorné, Szabó erzsébet, Szabó lászlóné, 
Szász anita, Szilágyi Dezső, Szűcsné Czeglédi Dóra, Tarnai lászlóné, 

Tóth Sándorné, Tóthné Takács Ilona, Varga Dorottya, Vargáné Dobák 
Tünde, Vaszicsku zoltánné. (a felnőttek összesen 1195 órát dolgoztak 
ezen a héten a tábor sikeréért. Megérdemlik, hogy legalább a nevüket 
lejegyezve egy köszönet illesse őket.)

egyéb támogatók: edi Pékség, keresztesi Gyuláné, kovács Marietta, 
Nagy Tiborné, Pálné Pádár anikó, Tóthné klippán Hedvig, Vaszicsku 
zoltánné

Kép és szöveg: Berze Lászlóné könyvtáros, a tábor szervezője
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Kiegészült, megújult és fiatalodott a „tisztikar”

Látogatás Rácz Adolf kertjében

a Jászsági kistérségi Helyi közösség egyesülete 2008 júliusában 
49 alapító taggal jött létre. a térség civilszervezeteiből 20 egyesület 
és alapítvány, Jászberény (10.000 fő feletti település nem lehet tagja 
az egyesületnek) kivételével 17 önkormányzat és 12 egyéni és társas 
vállalkozó vett rész a közel kétéves előkészítő munkában, hozta létre 
az egyesületet, és alkotta meg az „együtt a Jász vidékért” c. Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégiát.

Öt év alatt az egyesület közreműködésével az új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program 2007–2013 „európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési alap: a vidéki térségekbe beruházó európa” keretében, mint-
egy 1,5 milliárd forint európai uniós támogatás érkezett a Jászság 17 
településére. a településenként pályázók száma és megnyert pontos 
összege a most folyó pályázat augusztus 31-i lezárásával válik teljessé. 
egy biztos, hogy minden település gazdagodott, a pályázatot benyúj-
tott civilek, vállalkozások fejlődéséhez hozzájárult az elnyert forrás.

az öt évvel ezelőtt megválasztott elnökség és felügyelő bizottság 
mandátuma lejárt. az egyesület július 17-i közgyűlésén kerültek meg-
választásra újabb öt évre a tisztségviselők.

lóczi Miklós alapító elnök háromévi tevékenység, majd az őt követő 
Dr. Szerencsés István lemondása után tíz hónap óta kalmár Rozália 
alelnök végezte az elnöki feladatokat, aki eszes Béla, Jánoshida pol-
gármesterének lemondása folytán 2012 januárjában került alelnöknek 
megválasztásra. a felügyelő bizottság elnökének, kozma Jánosnak 
elhunyta miatt az elnöki ügyeket tavasztól Hajdú lászló FB tag vit-
te tovább. Dankó István helyett Drávucz katalin, Jászladány polgár-
mestere került megválasztásra. őze erzsébet, a Jászapáti 2000 Mg. 
zrt. képviseletében FB tagságáról lemondott, így a bizottság létszáma 
3 főre csökkent.

a 85 tagból 51 taggal megtartott közgyűlés kalmár Rozália alelnök 
javaslatára az egyesület elnökének szűcs lajost, Jászboldogháza pol-
gármesterét választottuk meg. az elnökség tagjainak Borbás zoltánt 
(Jászsági Rockzenéért kulturális egyesület, Jászapáti), gyenes lászlót 
(Gyenes Mezőgazdasági kft., Jászdózsa) és szarvák Imrét, Jászalsó-
szentgyörgy polgármesterét szavaztuk meg.

a felügyelő bizottság elnökének Hajdú lászlót, Jászkisér város 
polgármesterét, tagjainak farkas ferencet, a RÉGIo-koM Térségi 
kommunális Szolgáltató kft. ügyvezető igazgatóját (Jászapáti), pesti 
róbertet, a JáSz-TeRRa Mélyépítő, kereskedelmi és Szolgáltató 
kft. ügyvezetőjét (Jászalsószentgyörgy) és tari andrást, Jászivány 
község polgármesterét választottuk meg.

Érvényes mandátumának lejártáig az egyesület alelnöke kalmár 
rozália egyéni vállalkozó (Jászapáti), a felügyelő bizottság tagja 
Drávucz katalin, Jászladány nagyközség polgármestere.

a választást követően kalmár Rozália alelnök – az ötéves ciklusban a 
felügyelő bizottság tagjaként – Gergely zoltánnak, Jászárokszállás vá-
ros polgármesterének – elnökségi tagként –, Tajti erzsébet egyéni vál-
lalkozónak (Jászapáti) és Tóth Tibornak, a Fényszaruiak Baráti egye-
sület elnökének (Jászfényszaru) munkáját elismerte és megköszönte.

Szűcs lajos megválasztott elnök méltatta az elmúlt öt évben végzett 
munkát, és ígéretet tett arra, hogy a következő eu pénzügyi ciklusban 
is annak érdekében dolgoznak a most megválasztott testületek, hogy 
a jászsági vidék tovább szépüljön, fejlődjön az idehozható legtöbb 
leader fejlesztési forrással.

Tóth Tibor

Hét évtized, két el nem múló szerelem: a kertészkedés és a zene. 
azért ebben a sorrendben, mert növénymustrára érkeztem rácz 
adolf bácsihoz, akinek egyik nagy szenvedélye a kert és természe-
tesen a növénytermesztés.

Mióta foglalkozik kertészkedéssel?
16 éves koromtól, mivel nagyon szeretem a természetet. Nagyon 

szeretek minden féle növénnyel foglalkozni: rózsákkal, virágokkal és 
természetesen konyhakerti növényekkel is.

Mennyi kertet művel?
Most két kertet, de ezelőtt néggyel is bírtam. korábban volt 1300-

1400 kvadrátnyi földem Boldogon is, ugyanis másodjára odanősültem.  

az a porta ott volt rögtön a község határában, de nem tudtak benne a 
kombájnok forogni, ezért odaadták nekem, hogy műveljem.

Milyen növényeket termel?
ebben a kertemben szőlő van: fehér és kékszőlő, aztán paradicsom: 

San Marzano és karalábé. a paradicsomokat melegágyban neveltem, 
magról vetettem. a másik kertben, ami hosszú ideig parlagon volt, 
most paradicsom, tök, uborka, kukorica és bab növekszik, de diny-
nye is található benne. Még a magot is úgy vetem, hogy megnézem, 
milyen magágyba kerül, hogy jó helye legyen. Meg is van a foganat-
ja, meg tetszik látni. oda kell figyelni a növényre. (Interjú közben 
körbejárjuk a kerteket, az egyes bokrokat tüzetesen megvizsgálva.) Jól 
megnőttek, inkább már érni kellene nekik, nézze meg, a fólia alatt 
nincsenek ilyen szépek, de ez szabadföldi. lesz rajta egy kiló!

Mikor kezdi a kertészkedést?
kora tavasszal, mert már most sok növény helyére került új. Volt 

idén salátám, borsóm és krumplim. Magam nevelem a palántáimat, 
amit tudtam, elhelyeztem, amit nem azzal pótoltam, mert van, amit 
a lótetű kitúrt. ez minden örömöm, az egész világ az enyém, mikor 
ezt csinálhatom.

Nyugalmas időtöltés a kertészkedés és a zene.
a zenét még korábban kezdtem, mint a kertészkedést. apám cim-

balmos volt, én is az akartam lenni, de a cimbalom olyan nagy helyet 
foglal, ezért azt javasolta, hogy legyek klarinétos. Már hatéves korom-
ban klarinétom volt, nyolcévesen minden nótát el tudtam játszani és 
tizenhárom évesen a felnőttek között játszottam. Nagyon korán, már 
tizenkilenc évesen megnősültem, ekkor már az összes szomszéd tele-
pülésen ismertek és vittek zenélni, ha éppen nem volt saját zenekarom. 
Nagyon sokat dolgoztam. zenéltem, kubikos voltam, aztán a pesti 
gázműveknél is dolgoztam. Nyugdíjasként pedig vettem két szama-
rat és tizenkét évig Boldogon fuvaroztam, a tüzépnek. ott is nagyon 
szerettek. Nagyon jó érzés úgy végig menni az úton, hogy köszönnek 
és elismernek.

Kép és szöveg: Pál Alíz



MI úJSáG FÉNySzaRuN? 2013/07 11

Ha a hobbid a munkád…

Mit rejt a ládafia? XI.

nyáron a légkondicionált autóban ülve, a búzatáblák mellett 
haladva sokszor rácsodálkozhatunk az arató emberek és gépeik 
fáradhatatlan munkájára. már-már sajnáljuk is őket, közben 
abba bele sem gondolunk, hogy nekik ez a munka jelent min-
dent: kikapcsolódást, felüdülést, munkát, hivatást.

a jászfényszarui vasúti átjárótól nem messze áll egy takaros 
kis tanya, amely alig látszik az előtte elterülő gépparktól. a ta-
nya tulajdonosa rózsa lászló, aki feleségével, évikével együtt 
szívesen fogadott otthonában, hogy az aratásról kérdezhessem.

Mikor kezdted a gazdasági vállalkozásod?
Vállalkozásomat az 1980-as évek végén kezdtem. Már akkor csa-

ládi vállalkozásként indult, hiszen édesapám és apósom is hasonló 
mesterség űzésére szakosodott. kis léptekkel haladtam előre, elein-
te egy-két traktor volt csak a tulajdonomban, aztán szinte minden 
évben gyarapodott a gépállományom.

Mekkora területen és milyen szántóföldi növényeket termesztesz?
40 hektár van a birtokomban, amin búza, kukorica, napraforgó 

és zab terem. Sokáig árpa is volt, de mostanság nincs rá igény, 
ehelyett inkább a zabra összpontosítok, mivel egyre népszerűbb 
a lótartás.

Hogyan telik egy napod az aratás idején?
Reggel kombájn-vizittel kezdem a napot: felkészült-e a 43 éves 

kombájnom az aznapi munkára? Megtöltöm üzemanyaggal és 
átellenőrzöm minden szegletét. 10 óra körül kezdődik a munka, 
amikor a harmat már felszállt, kivonulok a kaszálandó területre. 
Ha sürget az időjárás, keveset pihenünk, van, hogy este 8-kor szál-
lunk le a kombájnról.

Milyen lesz a búzatermés?
Még nincsenek hivatalos kimutatások, de változónak mondható.
Mi alapján ítéled így?
a kalászok alsó részében található szem, a felsőben viszont nincs.
Az aratás után a bálázás a következő munkamenet. Van erre sza-

kosodott géped?
Igen, van, és nem csak saját részemre bálázok, hanem bérmunkát 

is vállalok.
El tudod raktározni a termést?
Sajnos nincs erre kapacitásom, a búza is és a bálák is piacra ke-

rülnek.
Milyen terveid vannak a jövőt illetően?
Terv és tennivaló is bőven akad, szeretném, ha a gépparkban ta-

lálható minden alkatrész idővel a helyére kerülne, és ha biztosít-
hatnám családom számára a megélhetést.

Mindkettőtöknek köszönöm a beszélgetést, valamint azt, hogy 
betekintést nyerhettem a hétköznapjaitokba! kívánom, hogy min-
den terved teljesüljön, és hogy a családod mindig támaszod legyen!

Kép és szöveg: Szilágyiné Marika

a felvétel a termelőszövetkezetek korai időszakában 1960 
szeptemberében, a lustató környékén a Juhász tanya mel-
lett készült, ahol abban az évben paradicsomot termeltek. 

a bemutatott képen balról-jobbra az alábbi személyek 
láthatóak: Morvai Ferencné, Jánosi antalné, Holló Imré-
né, Basa emánuelné, Juhász János, Mészáros Vencelné, kiss 
Józsefné, Tiszárovics Dezsőné, Holló Sándorné és Bali an-
talné. a fotón Basa emánuelné és Juhász János brigádvezető 
is paradicsomot tart.

a paradicsomot délutánonként szedte a csoport, majd fa-
ládákba helyezték, ami exportra került.

a felvételt Holló Imréné Sőregi Margit bocsátotta rendel-
kezésünkre. köszönjük szívességét! Farkas Kristóf Vince

Rózsa László

Szalmabálák

Bálázó gép
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Jászfényszarun innen és túl…

a Város- és Faluvédők Szövetsége (HuN-
GaRIa NoSTRa) a Nyíregyházi Városvé-
dő egyesület bevonásával XXXII. országos 
Találkozóját és konferenciáját tartotta július 
11–13. között Nyíregyházán. az országos 
szövetségnek 1994-től tagja a Fényszaruiak 
Baráti egyesülete is.

az évente más-más városban megrendezen-
dő országos találkozón a FÉBe képviselői is 
részt vesznek. a házigazdák a közel 200 fős 
konferencia fő témájának „a homokba szőtt 
város – az alternatív turizmus szerepe az ér-
tékvédő településfejlesztésben” gondolatot 
választották.

az első nap délutánján az ismerkedés a város 
nevezetességeivel programját még a hirtelen 

jött nagy mennyiségű eső sem zavarta meg, 
mert éppen a városháza dísztermében hallgat-
tuk a város történetét és fejlődésének főbb ál-
lomásait. este 19 órakor került sor a Nyíregy-
házi Főiskola D1-es körelőadó nagytermében 
az országos találkozó és konferencia ünne-
pélyes megnyitójára. a világhírű Cantemus 
kórus műsora a jelenlévőket elkápráztatta. a 
konferencia résztvevőit köszöntötte Dr. ko-
vács ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármestere, ráday mihály, a Város- és 
Faluvédők Szövetségének elnöke és Békési 
elemér, a Nyíregyházi Városvédő egyesület  

elnöke. ráday mihály először a jubiláló 
egyesületeket köszöntötte, majd a település 
természeti és épített környezetének védelme 
érdekében végzett eredményes munkájáért 
emléklapokat adományozott a szövetség, 
melyeket az alelnökökkel együtt itt adott át. 
elismerésben részesült többek között a fény-
szaruiak Baráti egyesülete, melynek elnöke 
vette át az emléklapot.

a sorban a Podmaniczky-díjak átadása kö-
vetkezet. Tizenkét magánszemély és három 
közösség kapott Podmaniczky-díjat az épített 
és természeti környezet, illetve a kulturális 
örökség értékeinek védelmében kifejtett te-
vékenységéért. az elismerést olyan magán-
személyek és közösségek kaphatják, akik fog-
lalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől 
függetlenül, vagy azt jelentősen túlteljesítve 
a legtöbbet tették épített és természeti kör-
nyezetünk, kulturális örökségünk értékeinek 
védelmében. az idei díjazottak között volt 
szűkebb pátriánkból, a megyéből györfi 
sándor karcagi Munkácsy-díjas, Érdemes 
művész, szobrászművész, a karcagi Nagykun 
Városvédő és Városszépítő egyesület alapító 
tagja, több éven át alelnöke, jelenleg elnöke. 
Jászfényszarun, a főtéren augusztus 19-én 
avatásra kerülő IV. Béla szobor alkotója. a 
polgármesteri fogadást követően éjszakába 
nyúló baráti tapasztalatcserére került sor a 
szálláshelyen.

a következő napon plenáris ülés keretében 
neves előadóktól Integrált értékvédelem; a 

múlt mint turisztikai vonzerő; krúdy nyo-
mában – Irodalom és turizmus; a Nyíregyhá-
zi Főiskola küldetése; az állatpark története; 
a civil szervezetek és a jog; alternatív turiz-
mus – a tudatos turizmusfejlesztés Nyíregy-
háza példáján címmel hangzottak el 20-30 
perces előadások. Délután négy szekcióban – 
alternatív turizmus; a civil szféra új törvényi 
szabályozása; ifjúsági szekció; műemlékvéde-
lem határon innen, határon túl – folytatódott 
a közös gondolkodás. Plenáris ülés keretében 
a szekcióvezetők összegezték a tapasztalato-
kat, ajánlásokat, majd 17 pontban összegzett 
ajánlást fogadtak el a konferencia résztvevői.

a harmadik nap a helyi és környékbeli kul-
turális értékek megismerése jegyében telt el. 
autóbuszos kirándulás keretében Nyírbátor 
és Máriapócs nevezetességeit, a helyben ma-
radók a Sóstói Múzeumfalut, a Tuzson János 
Botanikus kertet és a Nyíregyházi állatpar-
kot ismerhették meg.

a 2014. évi XXXIII. országos Találkozó 
és konferencia megrendezését Mezőkövesd 
Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Vá-
rosszépítő és Városvédő egyesület vállalta fel. 
a vándorbot egy évig a Matyóföld fővárosá-
ba került, melynek célja többek között „…
hogy minden velünk érző legyen tevékeny 
társunk, hogy hazánk valamennyi településé-
re eljusson hangunk, és hogy a közjó érde-
kében megértő, öntevékeny embertársakra 
találjunk.”

Tóth Tibor

2013. április 27-én reggel Jászfényszaruról 
két autóbuszt megtöltő vendégsereg indult 
útnak testvértelepülésünkre, Jászkarajenőre, 
hogy részt vegyen az önkormányzata által 
rendezett V. Jász hagyományőrző napon. a 
korábbi években is képviseltettük városunkat 
az egyre tartalmasabbá váló rendezvényen.

Jászkarajenő egyike azon jász települések-
nek, amelyek nem Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéhez tartoznak. a település Szolnok és 
Cegléd között van, Pest megye déli csücské-
ben helyezkedik el, határos Jász-Nagykun-
Szolnok és Bács-kiskun megyével. Jász kara 
puszta mindenkor a jász kerülethez tartozott, 
alsó szt György és Fénszarú város birtoka. 
1745-ben a redemptio keretében a puszta egy 
részét a fényszaruiak váltották meg. a mosta-
ni település ezt követően alakult ki. 

a művelődési ház és könyvtár melletti té-
ren 9 órakor a 2800 lakosú település polgár-
mestere, palya István kálmán köszöntötte a 
megjelenteket és megnyitotta a rendezvényt. 

a helyi általános iskolában az első alkalom-
mal, és hagyományteremtő céllal, a „Jászok 
nyomában” címmel műveltségi vetélkedő 
kezdődött.  (folytatás a 13. oldalon)

Az emléklapban részesült egyesületek vezetőinek csoportképe

Emléklap

Nyíregyházán
találkoztak

a városvédők

Népes kulturális
küldöttség

a testvértelepülésen, 
Jászkarajenőn
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Jászfényszarun innen és túl…
(folytatás a 12. oldalról)
a Jászságból, illetve kirajzott településekről és a helyiekkel együtt 

11 csapat versengett elméleti és ügyességi feladatokból.   Jászfény-
szarut Johancsik Dóra VI., zsámboki Dóra VII., pető fruzsina és 
szilágyi máté VIII. osztályos tanulók képviselték, felkészítő tanáruk 
nagy Józsefné volt. 

a közel két órás nemes versengés során a fényszaruiak kiállták a 
próbákat. Számomra csapatunk prezentációja volt a legötletesebb, a 
legszebb és legtartalmasabb,  melynek során bemutatták szóban és ké-
pekkel Jászfényszaru természeti értékeit. Ügyességi feladatként többek 
között Jászberény feldarabolt címerét kellett időre összerakni és felis-
merni. Csapatunk külön díjban részesült. 

Nagy sikert aratott a kolompos együttes 60 perces koncertje, jó né-
hány vállalkozó kedvű fényszarui Iglicés gyereket is bevontak az inter-
aktív műsorukba.

a délután folyamán a néptáncé és népdalé volt a főszerep. a helyi 
laurus Művészeti Iskola néptánc műsora után a jászfényszarui Iglice 
gyermek néptáncegyüttes méltán aratott óriási sikert. a közönség 
szűnni nem akaró vastapssal köszönte meg kiemelkedő táncteljesít-
ményüket. 

a jászalsószentgyörgyi Rozmaring asszonykórust követően a 
jászfényszarui fehér akác népdalkör következett. Dalosaink, citerá-
saink a tőlük megszokott jó hangulatot varázsoltak a színpadra. 

Vincze lilla templomi hangversenye után a Jászmagyarok együttes 
koncertje zárta a nap programját. 

Örültünk, hogy nézőként, de aktív közreműködőként kulturális cso-
portjaink, az iskola fiataljai hozzájárultak a testvéri kapcsolatok elmé-
lyítéséhez, a rendezvény sikeréhez, melyet a jászkarajenőiek évek óta a 
Tarlófesztiválon viszonoznak felénk. 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

2013-ban új kör indult a Jász Világtalálkozók történetében. a június 
21-23. között Jászberényben megrendezett találkozóra városunkból is 
sokan ellátogattak. a korábbi hagyományokhoz híven szombaton ren-
dezték a jász települések felvonulását, melyben Jászfényszaru is szere-
pelt. a város képviseletében felvonult Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester és családja, dr. Voller erika jegyző, több képviselő-testületi 
tag, a Fehér akác Népdalkör tagjai és számos érdeklődő is. a felvonu-
lást követően a díszünnepség és a jászkapitány beiktatása következett. 
Szombaton a Jászok Piacán jászfényszarui termékeket kínált koncsik 
Béla méhész, valamint Soós Róbert sajtkészítő. Délután a művészeti 
csoportok bemutatóján városunkból a Fehér akác Népdalkör lépett 
színpadra, jászsági népdalcsokrot adtak elő.

Másnap Jász Virtus címmel ügyességi vetélkedőt rendeztek, ahol 
fényszaru csapata (Bordás Borbála, Nagy Ildikó, Jávorcsik Márton, 
Mészáros ádám és ifj. Pető Ferenc) kiválóan helyt állt. Hozzájuk ha-
sonlóan sikerrel szerepeltek a helyiek (agócs Ferenc és felesége, Barna 
Szilveszter és felesége, Cserháti lászló és felesége, valamint Pető Fe-
renc és felesége) a Jász ízek Főzőversenyén is, melyen a verseny külön-
díját érdemelték ki. Kép és szöveg: Pál Alíz

Jászfényszarui csapat

Iglice Gyermek Néptáncegyüttes

Jászfényszaru
a XIX. Jász Világtalálkozón!
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Jászfényszarun innen és túl…
Első Virgonc tábor – Bázakerettye

„egy napon, mikor sok gyereknek más 
dolga már nem akad, arra gondol, hogy 
együtt kéne tölteni a napokat.

felülünk hát a vonatra meg sem állunk 
sokáig, kis hazánk távoli táján táborozunk 
nyolc napig” – szól a Virgonc dal első né-
hány sora, és valóban hajnal 5 órakor 52 
gyermekkel és 5 felnőtt, 2 egyetemista kísé-
rővel indultunk a Déli pályaudvarra, majd 
onnan vonattal első Virgonc táborunk hely-
színére, zala megye egyik legszebb vidékére, 
a varázslatosan szép Bázakerettyére.

„megérkezünk, kipakolunk, osztozunk 
az ágyakon, kibékülünk, jót nevetünk eze-
ken a vitákon” – a szállásfoglalás és az elhe-
lyezkedés után este megtörtént a Virgoncava-
tó, azaz ünnepélyes köszöntő, fogadalom és 
a táboros póló átvétele után a zászlófelvonás, 
majd a Virgonc dal megtanulása.

„nehéz reggel az ébredés, nap végére fá-
radunk, esténként a takarodó alól mégis 
kibújunk.” – Második nap délelőtt talán 
már feledésbe merült népi játékokat eleve-
nítettük fel, mely kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt vidám szórakozást, nevetést hozott. 
Délután jólesett a fürdőzés a strandon, mely 

egyedülálló természeti környezetben fekszik, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a környe-
ző dombokat és völgyeket beborító erdők-
re. este ismét vidám szórakozás várt ránk a 
„Sminkversenyen”. az igazán vicces, kreatív 
arcok elárulták, ki mit gondol arról, hogy 
milyen egy virgonc gyermek. az est legvidá-
mabb része a Virgonc tánc koreográfiájának 
elsajátítása volt, melyet a nagylányok állítot-
tak össze a mai fiatalok sláger zenéjére, amit 
nem tudom a gyerekek vagy a felnőttek élvez-
tek-e jobban.

„országhatárt is átlépünk, csodálkozunk 
nagyokat, hogy más földön az emberek 
szintén két lábon járnak.” – a tábor előre 
nem ígért meglepetése volt a harmadik napra 
szervezett szlovéniai utazás. elsőként a határ-
tól nem messze fekvő gyönyörű lendva vá-
rosába, a lendvai várba látogattunk el, ahol 
nagyon kedvesen fogadtak bennünket, és egy 
igazán értékes és ízléses kiállításon ismerhet-
tük meg a város történelmét, művészeinek 
alkotásait. külön érdekesség volt, hogy a 
Jászfényszarun a közeljövőben felállítandó 
IV. Béla szobor alkotójától, Győrfi Sándor-
tól is láthattunk több szobrot is. Világvi-

szonylatban egyedülálló különlegességként a 
várgalériában a 17. századi holland festészet 
legjelentősebb alakjának, Rembrandtnak 63 
eredeti grafikáját is megcsodálhattuk. Majd 
a Polgárosodás, Nyomdászat és ernyőgyár-
tás Múzeumában tettünk egy rövid sétát. 
Dél körül értünk Dobronak községbe, mely 
arról nevezetes, hogy Szlovéniában itt a leg-
magasabb a magyar népesség aránya. a ma-
gyarok közösségi házában, a György-házban 
várt bennünket Cár anna néni, aki nyug-
díjas pedagógus és a helyi magyar közösség 
elnök asszonya. köszöntöttük őt mi, jászok, 
a mura vidékieket széki népdallal, amelynek 
hallatán igazán meghatódott velünk együtt. 
Jászsági népdalokat, a Jászságról szóló albu-
mot, mézeskalácsot adtunk át jókívánságaink 
kíséretében ajándékként neki és a polgármes-
ter úrnak. az udvaron, az árnyas diófa alatt 

elköltött ebéd közben hallgattuk anna néni 
igaz meséit egy olyan vidék embereinek sor-
sáról, amely a 20. században hatszor váltott 
országot, és mégis megőrizte magyarságát. Itt 
meglátogattunk egy orchidea farmot, ahol 
több ezer tő orchidea és egyéb trópusi növény 
(flamingó, banán, maracuja, strelícia, dárda-
virág stb.) virágzik és virul. a látványt leírni 
lehetetlen, de hogy élményeinkben a legek 
között szerepel, az biztos.

És hogy az élmények még tovább foko-
zódjanak, kikapcsolódásképpen a település 
határában található Bakonaki-tónál gyönyö-
rű erdei úton sétálva a Szent Vid-kápolnától 
induló különböző gyógyító pontokat érintve 
próbáltuk testünk problémás területeit gyó-
gyítani.

(folytatás a 15. oldalon)
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Jászfényszarun innen és túl…
Első Virgonc tábor – Bázakerettye

(folytatás a 14. oldalról)
a negyedik napra szintén egész napos túrát 

szerveztünk: zalaegerszeg belvárosában rövid 
sétát téve a Mária Magdolna-templomot, a 
színházat és egy különleges, földön járó to-
ronyórát néztünk meg, majd egy kis hűsítő 
fagyizás után a méltán híres és szép Göcseji 
Múzeumban a régmúlt épületei között tet-
tünk időutazást. a délután további részében 
a Gebardi-tó partján, dombtetőn felépített 
gyönyörű kézművesek Házában pillangót, 
csigát készítettünk csuhéból, és labdát, kar-
kötőt nemezeltünk. a másik nagy meglepe-
tés csak most várta a gyermekeket: éjszakai 
fürdőzés a zalaegerszegi Élményfürdőben. 
az öröm óriási, a hangulat fantasztikus, az 
élmény maradandó volt. Még a kemencében 
sütött pizzáinkat is helyben szolgálták fel. a 
gyerekek pedig csúszdáztak, sodrófolyosón 

úszkáltak, jakuzziban üldögéltek, masszíroz-
tattak hangulatos fények között egészen éj-
félig. Most az egyszer nem volt igaz, hogy a 
„takarodó alól mégis kibújunk”.

az ötödik napon délelőtt a kézműveskedésé 
volt a főszerep: Virgonc babát, gyöngy fülbe-
valót és fonálból karkötőt gyártottunk. Még a 
fiúk is érdekesnek találták, talán a fantáziáju-
kat bátrabban elengedték. „eszünk, iszunk, 
jót mulatunk, hegyet-völgyet bejárunk,”  
– Délután az ország leghosszabb keskeny 
nyomtávú erdei kisvasútján dimbes-dombos 
zalai tájakon kanyarogva érkeztünk meg Pá-
kára. Érdekes fizikai kísérleteket és előadást 
hallhattunk Öveges professzor szülőházában, 
majd a mellette álló templomban egy igazán 
jó humorú plébánostól ismertük meg a kör-
nyék történetét, valamint nagy tudásának kö-

szönhetően a nem vallásos gyermekek is bő-
víthették az általános intelligenciához tartozó 
ismereteiket. útközben hazafelé a göcseji táj 
különleges élővilágát és növényvilágát cso-
dálhattuk meg. ez az este sem telt el izgalom 
nélkül. Sötét erdei úton, elhagyatott épületek 
mellett sétálva bizonyíthattuk bátorságunkat. 
a valóban izgalmasra sikerült bátorságpróba 
végén már nem is tudtuk, a gyerekek vagy mi 
felnőttek féltünk-e jobban.

„erdőn-mezőn, égen-földön sok szép 
csodát láthatunk.” – a hatodik napon 
„végre”túrázni indultunk a Bázakerettyétől 
kb. 4 km-re található Budafapusztai arbo-
rétumba az országos piros jelzésű útvonalon. 
az éjszakai esőzés utáni dagonya örök em-
lék marad, de a gyönyörű lankák, a fejünk 
búbjáig érő vadvirágos rét is feledhetetlen 
élményt nyújtott. a délutáni kerettyei stran-
doláson jó volt megáztatni fáradt végtagjain-
kat. Szükségünk is volt a felüdülésre, ugyanis 
este nagy próba várt még a fiúkra, akik ba-
rátságos focimeccsen mérték össze erejüket 
a bázakerettyei fiatalokkal. a többségében 

alsó tagozatosokból álló csapatunk erős hát-
ránnyal indult a majdnem felnőtt csapattal 
szemben, de elszánt játékuk, a lelkes szurkoló 
tábor és a helyiek fair play játéka meghozta 
gyümölcsét, így végül győztesen és boldogan 
indulhattunk a szállásra.

„süt a nap és nyárzik, Virgonc gyerek 
játszik.” – a hetedik napon sem pihentünk: 
egész napos játék, sorverseny, számháború fo-
kozta jókedvünket, majd közös vacsorakészí-
tés: bermuda, lecsó, sült szalonna és kolbász 
elfogyasztása után készültünk az esti partira. 
a tűz mellett elénekeltük a hét legkedveltebb 
dalait, majd Fekete Márk jóvoltából hajna-
lig mulattunk a jó hangulatú diszkóban. az 
utolsó napot is kellemesen szerettük volna el-
tölteni, így a csomagolás után ebédig a meg-
szeretett strandon múlattuk az időt, búcsúzva 
a gyönyörű környezettől, mely 8 napon át 
otthonunkként szolgált.

„Vonat sípol, zakatolva meg sem állunk 
hazáig, azt, hogy együtt táboroztunk, nem 
felejtjük sokáig.”

Kép és szöveg: Lovászné Török Magdolna



16 MI úJSáG FÉNySzaRuN? 2013/07
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kIskunfélegyHáza
Június 15-én tartotta a kiskunfélegyházi kiskun Múzeum a múzeumok éjszakáját, melyen a 

Fortuna együttes újabb szereposztásban játszotta az alkohol öl című egyfelvonásos jelnetét, és 
néhány vidám vers után színre került a Viaszkvirág című produkció is. 

Katinka · Fotó: Tanczikóné Ruis Bea

szuHafő
a Fortuna együttes július 13-án ismét ellátogatott Szuhafőre, hogy a falu ünnepén bemutassa 

Viaszkvirág című darabját. a gyönyörű természeti környezetben fekvő vendégszerető kis falu 
nyitott a falusi turizmus irányába is.

a napokban városunk két fiatalja, a kíná-
ból hazaérkezett tusor nikoletta és a Hol-
landiába készülő tusor anita látogatott el a 
Jászfényszarui közös Önkormányzati Hiva-
talba. a mostanra egyetemistává cseperedő 
testvérpárral nemzetközi tanulmányaikról és 
jövőbeli terveikről esett szó. aki kérdez, győ-
riné dr. Czeglédi márta, aki válaszol, a tusor 
ikerpár.

Nikoletta, nemrég érkeztél haza Kínából. Mi 
történt ott veled?

az egyetemen kínai nyelv volt a minor sza-
kom. Tanulmányaim alatt nagyon megsze-
rettem kínát: a nyelvet, a kultúrát és a kínai 
embereket. Tavaly sinológia mesterszakra jelent-
keztem, ahová felvételt nyertem, és a Magyar 
Ösztöndíj Bizottság egyéves kínai ösztöndíját 
is sikerrel megpályáztam. így volt alkalmam a 
2012/2013-as tanévben Pekingben tanulni, ami 
mellett sokat utaztam, és rengeteg külföldi ba-
rátra is szert tettem az elmúlt egy év alatt.

Ősztől mik a terveid?
Mesterszakos tanulmányaim megkezdése mel-

lett Budapesten, a rendőrségen vállalok tolmá-
csolást, illetve gyerekeknek fogok kínai nyelvet 
tanítani.

Ha azt kérné valaki tőled, hogy Jászfénysza-
run taníts kínai nyelvet, szívesen vállalnád?

Természetesen, nagyon szívesen.
Milyen korosztályt tanítanál?
úgy tapasztaltam, hogy egy idegen nyelv, így 

a kínai tanulását is érdemes már egészen fiatal 
korban elkezdeni, általános iskolás kortól a leg-
megfelelőbb.

Anita, te Hollandiába készülsz. Mit fogsz ta-
nulni?

Igen, az őszi szemesztert Hollandiában, Gro-
ningenben töltöm, ahol alkalmazott nyelvészeti 
kurzusokat hallgatok majd angol nyelven.

Mik a további terveid?
a tavaszi szemesztert kínában töltöm majd, 

miután elnyertem a konfuciusz Intézet ösz-
töndíját. Hazaérkezésemet követően szeretném 
befejezni mesterszakos tanulmányaimat, mely-
ből már csak egy tanév van hátra. azt követően 
pedig vélhetően doktori képzésre jelenkezem.

Meddig tartózkodtok Jászfényszarun?
Nikoletta: anita augusztus 21-én indul Hol-

landiába, én szeptembertől Budapesten tanulok 
és dolgozom majd.

a fiatalok sikerét hallva győriné dr. Czeglé-
di márta polgármester asszony elismerését fe-
jezte ki és elmondta, hogy mindig büszkeség-
gel tölti el, ha helyi fiatalok sikereiről értesül.

Pető Petra

Vendégszereplések nagy sikerrel Jászfényszarutól Kínáig
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Közel egy milliárdos beruházást kezdett meg
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Digitális átállás

Fogadóórák

Önkéntesek
az Idősekérta digitális átállás az a folyamat, amelynek 

során az analóg műsorterjesztés helyébe a di-
gitális műsorterjesztés lép. a digitális átállás 
a földfelszíni televíziózás számára azt jelen-
ti, hogy megszűnik a hagyományos, azaz az 
analóg földfelszíni sugárzású televíziós mű-
sorszórás, és helyébe a digitális földfelszíni 
sugárzás lép.

a digitális átállás közvetlenül azokat 
érinti, akik jelenleg hagyományos szoba- 
vagy tetőantennával az analóg földfelszíni 
adást nézik otthonukban. az analóg lekap-
csolás után ugyanis a hagyományos szoba- 
vagy tetőantennával és televízióval csak akkor 
lesznek elérhetőek a jelenlegi csatornák, azaz 
az m1, az RTl klub és a tv2, illetve egyes 
eddig antennával nem fogható csatornák is – 
előfizetési díj nélkül:

· ha a nézők (egyszeri költséggel) beszerez-
nek egy megfelelő vevőkészüléket (úgy-
nevezett set-top-boxot), amelyet a televí-
ziókészülékhez csatlakoztatnak, vagy

· ha olyan új tévékészüléket vásárolnak, 
ami ezt a megfelelő vevőegységet már be-
építve tartalmazza.

ezzel a vételi móddal előfizetési díj nélkül 
nézhető az m1, m2, Duna Tv, Duna II auto-
nómia, RTl klub, tv2, euronews, valamint 
előfizetési díj ellenében további 11 műsor.

a digitális átállás állami támogatással is 
igénybe vehető, azok számára, akik:

· rendszeres szociális segélyben
· lakásfenntartási támogatásban
· ápolási díjban
· időskorúak járadékában
· fogyatékossági támogatásban
· vakok személyi járadékában
· saját jogon járó hadigondozott pénzellá-

tásban részesülnek, illetve
· az a 70 év feletti személy, aki számára az 

országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató-
ság és Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
folyósít nyugellátást, melynek összege 
nem haladja meg a mindenkori nyugdíj-
minimum kétszeresét, azaz 57.000 Ft-ot.

Digitális átállás állami támogatás iránti igény 
benyújtásához szükséges adatlap a Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában meg-
található. (Kossuth L. u. 4.)

keresünk olyan szakembereket, ügyes 
kezű önkénteseket, akik szívesen segítené-
nek elesett, egyedül élő időseknek. Várjuk 
mindazokat, akik térítésmentesen vállalni 
tudnak kisebb javítási, karbantartási mun-
kákat (pl. zárcsere, házfal, tető kisebb javí-
tása, cserép pótlása).

amennyiben segíteni tud, kérjük jelezze 
szolgálatunk felé.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: Jászfényszaru, kossuth l. út 4.

Tel.: 57/424-239

Fogadóóra: hétfő, szerda 8-16,
péntek 8-12 óra

Dr. szabó tamás országgyűlési képviselő 
augusztus 30-án, szeptember 27-én, október 
25-én, november 29-én 15-17 óráig várja a 
lakosságot fogadóóra keretében a Rimóczi 
kastélyban.

*
győriné dr. Czeglédi márta polgármester 

ugyanezen időpontokban várja a lakosságot a 
fogadóóra keretében, és azon túl az ügyfélfo-
gadási időben a Rimóczi kastélyban.

2012 augusztusában kiemelt projekt pályá-
zatot nyújtottunk be az ipari park komplex 
fejlesztése céljából az Észak-alföldi operatív 
program egyik pályázati kiírására. az érté-
kelést követően Magyarország kormánya a 
1464/2012. (X.26.) számú kormányhatáro-
zat elfogadásával jóváhagyta a projekt kiemelt 
projektként történő nevesítését és a benyúj-
tott pályázat megvalósításának támogatását 
448.841.874.- Ft összeggel. az Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség debreceni 
központjában 2012. november 30-án aláír-
tuk a Támogatási Szerződést. a projekt tar-
talma: infrastruktúrával ellátott ipari terület 
kiépítése és 1634 m2 hasznos alapterületű 
Vállalkozói Ház létesítése, melyben műhe-

lyek, irodák, sport- és rekreációs helyiségek, 
rendezvényteremként is használható étterem 
kerül kialakításra, valamint befektetés ösz-
tönzés.

az ÉaoP-1.1.1/C-12-k-2012-0001 azo-
nosító számú, a „Jászfényszaru Ipari Park 
komplex fejlesztése – I. ütem” című projekt 
megvalósítási időszaka 2013. július 1-jén el-
indult. Szolgáltatással kezdtünk, azon belül a 
befektetés ösztönzési feladatok ellátására irá-
nyuló megbízási szerződést kötöttünk az art 
Média kommunikációs Ügynökség kft-vel. 
a tevékenység célja a fejlesztéssel létrehozott 
területek eladásának, bérbeadásának elősegí-
tése, felgyorsítása, az ipari parkba betelepülő 

cégek számának növelése. eszközei között a 
honlap fejlesztése, online marketing, direkt 
marketing, kiállításon való részvétel és ren-
dezvényszervezés egyaránt megtalálható. 

az építkezés kivitelezőjének kiválasztására 
önkéntes közbeszerzési eljárást folytatunk 
le. a közbeszerzési kiírás várhatóan augusz-
tusban jelenik meg. a fizikai befejezést 2014 
őszére tervezzük. Mészáros Anita

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

Jászfényszaru Város Önkormányzata
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a Jászfényszaru, fürst s. utCa 18. a. és B. szám alattI
pIaCI alapon megHatározott lakBérű Bérlakás BérBeaDására

BérBeaDó: Jászfényszaru Város Önkormányzatának képviselő-testülete Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
 képviselője: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester · Ügyintéző: dr. aladics lászló aljegyző

a megHIrDetett lakás:
Földszint:

„a” lakás helyiségei (1 szoba, konyha-étkező, fürdő, wc) • hasznos alapterület összesen: 40 m2

„B” lakás helyiségei (1 szoba, konyha-étkező, fürdő, wc) • hasznos alapterület összesen: 40 m2

Közös helyiség: nincs
  a fűtést egyedi gázkonvektor, melegvíz- ellátást villanybojler biztosítja.

a BérBeaDás IDeJe:
kezdő időpontja: azzal, akivel az Önkormányzat szerződést köt e feltétel teljesüléséről írásban értesíti. az értesítés kézhez vételétől a bérlő 

köteles a bérleményt 15 napon belül birtokba venni. egyébként a bérleti szerződés a birtokbavételtől számított 5 évre szól.

a BérBeaDás móDJa:
a lakásokat nem szociális helyzet alapján, hanem piaci alapon adja bérbe az önkormányzat.
a lakbér mértéke a pályázati kiírás időpontjában: 450 ft/m2/hó
a lakbér mértéke a képviselő-testület döntése alapján változik minden év február 1. napjával.

a lakás megtekIntHető:
2013. augusztus 9-én 11–12 óra között a helyszínen.

a pályázat • beérkezésének határideje: 2013. augusztus 15. 16 00 óra • elbírálásának határideje: 2013. augusztus 31.

pályázatI feltételek
• pályázhat minden, fizetőképes keresletet bemutató nagykorú személy, aki Jászfényszarun szabad rendelkezésű, életvitelszerű lakhatásra alkal-

mas, a méltányolható lakásigény alsó mértékének megfelelő lakástulajdonnal nem rendelkezik. a lakásigény alsó mértéke az igénylő és vele 
együtt lakó családtagok számától függően a következő:

  · egy-két személy esetében: egy lakószoba; · három személy esetében: másfél lakószoba; · négy személy esetében: kettő lakószoba.
• a fizetőképes kereslet bemutatása: a pályázó, a vele együttköltöző nagykorú személlyel együtt a munkáltatóiktól kapott, az utolsó 6 hónapról szó-

ló jövedelemigazolást, a jelenlegi lakóhelyének az utolsó 3 havi áramfogyasztásról szóló, pénzügyileg rendezett közüzemi számláit köteles csatolni,
• három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kaució fizetési kötelezettség vállalása a pályázat eredményességének előfeltétele, azt a szerződés-

kötéskor köteles megfizetni.
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait és hozzájáruló nyilatkozatát ezen adatok kezeléséhez; lakás és életkörülményeinek 

bemutatását; nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, azokat elfogadja; valamint azt, hogy melyik bérlakásra tart igényt.
• a pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Jászfényszarui közös Önkormányzati Hivatal címére
 (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) a borítékra rá kell írni a pályázó nevét, lakcímét, és azt, hogy „bérlakás pályázat”.

előnyBen részesülnek az elBírálás során:
• a magasabb fizetőképességet mutató pályázó, illetve pályázók,
• azok a pályázók, akik Jászfényszarun kívánnak letelepedni (lakás előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási 

előszerződéssel stb. rendelkeznek)
• Hiány szakmájú, diplomával rendelkező pályakezdő fiatalok, vagy fiatal házasok (mindkét fél 35 éven aluli), kisgyermekes családok.
• Jászfényszarun munkahellyel rendelkezők, különösen önkormányzati feladat ellátását ellátó munkáltatónál fennálló bármely tartós munka-

végzésre irányuló jogviszony.

mellékelnI szükséges:
• a munkáltató igazolását az igénylő munkaviszonyának fennállásáról, előző 6 havi jövedelméről
• az együttköltöző családtagok nevét, születési adatait, rokoni kapcsolat megnevezését, foglalkozását, előző 6 havi jövedelemigazolását
• nyilatkozatot meglévő ingatlantulajdonról,
• 3 havi áramszámla, befizetett csekkel együtt, vagy bankszámla-kivonattal,
• nyilatkozatot a kaució fizetési kötelezettség vállalásról, megfizetéséről,
• előnyként értékelni kért végzettség igazolását,
• amennyiben az igénylő lakás előtakarékossági szerződéssel, építési telekkel, építési engedéllyel, lakásvásárlási előszerződéssel rendelkezik,
 az arról szóló igazolást.

Jászfényszaru, 2013. július 17. Győriné dr. Czeglédi Márta
  polgármester

Pályázati felhívás
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Sikerült megőrizni az első helyet

Egy játék apropójából…

2005 végétől közel 3 évig dolgoztam a köztigon Építész Stúdió 
kft-ben Rajk lászló vezető tervező irányítása mellett, ahol számos 
nagyszerű tervezési munka közül az egyik kedvencem az aquincu-
mi Múzeum volt.

Gyakornokként, kezdő építészként nagyobb boldogság aligha 
érheti az embert, minthogy egy ilyen projekt részese lehessen a 
tervezéstől a kivitelezésen keresztül egészen az épület átadásáig. 
az épület átadására 2007. szeptember 15-én a kulturális Örök-
ségi Napokhoz kapcsolódva került sor. 1894-ben, a főváros első 
saját alapítású múzeumaként nyitotta meg az orczy Gyula által 
tervezett aquincumi Múzeumot. a kiállításnak az aquincumi pol-

gárváros területén álló, 1931-ben Györgyi Dénes és Román ernő 
tervezte, 2007-ben Rajk lászló tervei szerint átalakított trafóház 
ad helyet. 2007 szeptemberéig a beruházás I. üteme, a kiállítótér 
készült el, a II. üteme (az előadóterem, a büfé, a múzeumi bolt 
és a régészeti látványtár) 2008-ban került átadásra. Fantasztikus 
élmény egy olyan épületbe belépni, amelynek tervei azelőtt sok-
sok hónapon keresztül feküdtek előttem a tervezőasztalon, és még 
nagyobb örömet jelentene, ha minél több jászfényszarui gyerek 
láthatná e nagyszerű épületet és a kiállítást.

Kép és szöveg: Berze Éva
okleveles építészmérnök

az országos endurocross Bajnokság 4. futamát május 25-én 
rendezték Szandaváralján. a bajnokság nyári szünete előtt ez volt 
az utolsó verseny. az én dolgomat az egészségi állapotom elég ne-
hézzé tette a versenyt megelőzően.

az időjárás előrejelzéssel szemben jó idő fogadott bennünket és 
a pálya is rendkívül jó állapotban volt. a versenyen a rajtom jól 
sikerült és az első kör végén már a kategóriámat vezettem és abszo-
lútban is a 3. helyen álltam. Sajnos a betegségemnek köszönhető-
en hamar hátrébb csúsztam az abszolútban, de a kategóriámat to-
vábbra is vezettem. Nem mertem kockáztatni az erőmmel, hiszen 
ha nem jól osztom be, az a kevés is gyorsan elfogy. Végül sikerült 
megőrizni az 1. helyet a kategóriámban, így már pontegyenlőség-
gel az első helyen állok a bajnokságban. köszönöm a segítséget!

A cikket írta
és a képet rendelkezésünkre bocsátotta:

Pető Ádám

a Napsugár óvoda takarítási szünete június 24-én kezdődött. 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy valaki, vagy valakik délutánonként, 
vagy esténként előszeretettel látogatják az óvoda udvarát, haszná-
latba véve az ott található udvari játékokat. ez még csak a kisebbik 
baj lenne, bár zárt területre illetékteleneknek bemenni nem ildo-
mos. a nagyobbik baj az, hogy az ott található udvari játékokat 
nem a rendeltetésének megfelelően használják. a játékokat a 3-7 
éves korosztály méretéhez és súlyához tervezték.

az udvaron van egy nagyméretű trambulin, amiért hálával tar-
tozunk a kedves szülőknek, hiszen azt az ő jótékonyságuknak 
köszönhetően tudtuk megvásárolni, a gyermekeink legnagyobb 

örömére. az illetéktelen látogatóinknak „köszönhetően” azonban 
nem biztos, hogy szeptemberben is használhatják óvodásaink ezt 
a játékot. a hívatlan látogatók különböző helyekre cipelték ezt az 
eszközt az udvarunkban, használták ugródeszkának a strand terü-
letén leszedve róla a védőhálót.

ezúton is kérem ezeket a „valakiket”, hogy ne tegyék tönkre 
azt, aminek közel száz kisgyermek örülhetne. gondolkodja-
nak el, mielőtt ilyen cselekedetre adják a fejüket!

A Napsugár Óvoda gyermekei nevében:
Dobák Jánosné tagóvoda-vezető

ÉpítÉsz szemmel

Róma Aquincumban
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Szent István király
legszebb állami ünnepünk augusztus 20. 

ezen a napon emlékezünk első szent uralko-
dónkra, Szent István királyra, aki egységes és 
erős Magyarországot alkotott ezer évvel ez-
előtt. emlékét a közelmúltban többször pró-
bálták elhalványítani az új kenyér ünnepével, 
vagy éppen az alkotmány ünnepével.

kossuth lajos írta le Széchenyi Istvánról, 
miszerint ő a legnagyobb magyar. Magyaror-
szág történetében viszont minden bizonnyal 
az egyik, ha nem a leghatalmasabb személy 
Szent István király, aki példátlanul gazdag 
életművet alkotott. első szentünk nagy hatal-
mú, rendkívül erős kezű, állhatatos, követke-
zetes, szigorú, de irgalmas király volt. uralko-
dásához jelentős építkezések, törvénykezések, 
egyházszervezés, gazdaságfejlesztés és sikeres 
katonai események fűződnek. Szent István, 
Vajk néven született esztergomban, 970 és 
980 között. Édesapja Géza fejedelem, édes-
anyja pedig az erdélyi gyula lánya, Sarolt volt. 
Vajkot ifjú korában keresztelte meg Szent 
adalbert prágai püspök. a keresztségben az 
első vértanú, István nevét kapta. István már 
apja életében a Felvidéken található nyitrai 
dukátus ura lett. 996-ban politikai okokból 
vette el II. Henrik bajor herceg leányát, Gi-
zellát, akivel hazánkba jelentős kíséret: német 
papok és katonák is jöttek. István és Gizel-
la azonban példaértékű szeretetben éltek 
együtt. Házasságukból legalább két gyermek 
született. ottó, aki fiatal korában hunyt el és 
Szent Imre herceg, aki ifjú korában egy vad-
kanvadászat során vesztette életét.

Géza fejedelem halálát követően, – az ősi 
jogot felborítva – Istvánt jelölte ki utódjának. 
997-ben valóban István lett az új uralkodó, 
viszont hatalma ellen Géza rokona, koppány 
fellázadt, akit István a németek segítségével 
sikeresen legyőzött.

 Szent István folytatta apja megkezdett mű-
vét és az egész országban elterjesztette a római 
katolikus vallást. az ország kereszténnyé vá-
lásával immár az uralkodó elérkezettnek látta 
az időt, hogy megkoronázzák és az országát 
királysággá szervezze át. Istvánt valószínűleg 
1000 karácsonyán koronázták királlyá esz-

tergomban, a pápa és a német-római császár 
egyetértésével.

István király apostoli uralkodó is volt, hi-
szen az országban bár nem az ő uralkodása 
alatt jelent meg a kereszténység, de az ő ne-
véhez fűződik az egyházmegyék kialakítása, a 
templomok kegytárgyakkal való felszerelése 
és esztergom érsekségi rangra emelése, ami 
az új Magyar királyság egyházi önállóságát is 
jelentette.

az egyházmegyék megalakítása mellett 
párhuzamosan kiépültek az új központok a 
vármegyék, aminek a vezetője a várispán volt. 
az erős királyi hatalommal szemben azonban 
több nagyúr is fellázadt, így az erdélyi gyu-
la és az ország déli részeit birtokló ajtony is. 
őket István hadserege sikeresen leverte. 

Szent István király nagyon hatékony és 
határozott külpolitikát is folytatott. Mind a 
négy égtájban hadakozott és minden csatája 
győztes volt. így az erős II. konrád császár 
hadseregét visszafordította határainktól, a be-
senyőket legyőzte, a lengyelországi és bulgári-
ai hadjáratában is győzedelmeskedett. király-
sága alatt Magyarország közép-európa egyik 
legjelentősebb, független állama lett.

uralkodása alatt épült ki a Jeruzsálembe ve-
zető zarándokút, és a nagyobb településeken 
már sorra épültek a templomok, amik közül 
a falusiak még igen kicsik és szerény kivitelű-
ek lehettek.

István király alatt épült fel Székesfehérvár 
nagyszerű bazilikája, de több bencés monos-
tort is alapított illetve kiváltságokkal látott el.

uralkodásának egyik fontos pontját képezi 
két törvénykönyve, de István alatt indult el a 
magyar pénzverés is, ami európa szerte ked-
velt értékálló ezüstpénz volt. Számtalanszor 
idézik a ma is annyira időtálló és nagyszerű 
Imre fiához írott intelmeit.

Szent István király legendája szerint élete 
végén 1031 körül, amikor a trónörökösnek 
szánt Imre herceg is elhunyt, hazáját Szűz 
Máriának ajánlotta pártfogásába. azóta ne-
vezik Magyarországot Mária országának.

a király 1038. augusztus 15-én, Nagybol-
dogasszony napján hunyt el. 1083-ban Szent 
lászló király uralkodása alatt avatták szentté 
István királyt, valamint fiát, Imre herceget is. 
a szentté avatás napja augusztus 20-án volt, 
így vált a nap már a középkorban országos 
ünnepnappá. Személyéhez több legenda fű-
ződik, sőt első számú nemzeti ereklyénk a 
Szent korona is a hagyomány szerint Szent 
István koronája volt. Szent István király leg-
fontosabb ereklyéje a szentté avatáskor épen 
talált ökölbe szorított jobb keze, a Szent 
Jobb, amit a budapesti Szent István bazilika 
Szent Jobb kápolnájában őriznek. Szinte pél-
da nélküli, hogy manapság már az ortodox 
egyház is szentként tiszteli Szent Istvánt.

Talán mintha napjainkra kicsit kiüresedett 
és megkopott volna az ünnep tartalma és a 
szent királyunk tisztelete. Pedig országos tisz-
teletére utal, hogy még nem is olyan régen az 
egyik közkedvelt férfinév az István volt. em-
lékét többek között településnevek, utcák, 
terek, intézmények és szobrok őrzik. Jász-
fényszarun a templom főoltárképén, a torony 
külső falán, a torony támpillérén valamint a 
főtéri díszkúton jelenik meg.

Kép és szöveg: Farkas Kristóf Vince

· Szünidei programok a Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtárban minden hétköznap. 
· augusztus 3. 9 óra Tarlófesztivál a 32-es főút mellett
· augusztus 5-9.  legyen tiéd a könyv – fafaragó alkotótábor a tájházban
· augusztus 8. 14 óra professzor Dr. Fülöp Márta pszichológiai előadása
  a kisiskola színháztermében 
· augusztus 8-11.  „Ide kell hoznunk a nagyvilágot!” – drámajáték a nevelésben konferencia
· augusztus 10. 19-07-ig Éjszakai horgászverseny a kalapgyári I. sz. tónál
· augusztus 11. 18 óra Főtéri utcaszínház a Rimóczi-kastély udvarán
· augusztus 19. 15.30 órától 20 éves a város – központi ünnepség a főtéren
· augusztus 20. 15 óra kemence ünnepe a Tájházban
· augusztus 20. 18 óra zagyva banda koncert a zenepavilonban a főtéren
· augusztus 22-25.  lumina larp tábor a Vadászháznál
· augusztus 30. 19 óra Csendül a nóta – zsiga István

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a Facebook-on!

Augusztusi programajánló a 20 éves város rendezvényeibőlAugusztusi programajánló a 20 éves város rendezvényeiből
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Az I. világháborús emlékmű
a legtöbb magyar településen így Jászfény-

szarun is megtalálható az I. világháború hősi 
halottainak tiszteletére állított emlékmű.

a városunkban található szobrot 1924. júli-
us 6-án avatták fel nagy ünnepség keretében 
a Templomkert északi végén. az I. világhá-
borút követően országos tervpályázat során 
több száz szobor minta készült, jórészt neves 
művészek alkotásai. a mi szobrunkat is ebből 
a listából választották ki. az emlékművet két 
a korszakban keresett és neves szobrászmű-
vész készítette: Pongrácz D. Szigfrid és Vass 
Viktor. azt is tudjuk, hogy a szobor költsé-
geit a korabeli hatalmas infláció miatt nem 
koronában, hanem természetben fizették, így 
az 65 q búzába került.

emlékművünk egyik alkotója Pongrácz D. 
Szigfrid, neves csehországi származású szob-
rász. Művei számos közterületen és magán-
gyűjteményben álltak, például a budai királyi 
palotában is. Számunkra különösen érdekes 
Jászárokszállás hősi emlékműve, amit szintén 
Pongrácz alkotott 1924-ben, és hasonlít a 
Fényszarun látható emlékműre.

 a világháborús emlékmű másik alkotója 
Vass Viktor, aki számos emlékművet, sírem-
léket és érmeket is készített. köztéri alkotá-
saiból kiemelkedik a szegedi Dóm téren álló 
Pázmány Péter szobor. Vass munkásságának 
jelentős részletét adják az I. világháborús 
emlékművek, hiszen harminckét hősi szob-
rot készített, számunkra érdekesebb, hogy 
Pusztamonostor és Jászfelsőszentgyörgy em-
lékműve is a művész keze munkáját dicséri.

a két szobrász számos helyen közösen dol-
gozott. így Pongrácz és Vass közös munkája 
a szabadszállási I. világháborús emlékmű, 
mely 1922-ben készült. Magyarország egyik 
legszebb I. világháborús emlékművét a jász-
berényi lehel vezér téren látható kürtöt fúvó 
jász huszárt is a szobrász páros készítette.

a Jászfényszarun található emlékmű fő 
alakja a gyalogos katona, aki jobbra fordulva 
szomorú arccal lehajtott zászlót tart a kezé-
ben. ez a mozdulat nyilvánvalóan az elesett-
ségre és a gyászra utal.

a katona és a zászló mögött a hősiesség és a 
bátorság szimbólumaként egy babérfa leveles 
ága látható. a katona szuronybojtos bajo-
nettje alapján valószínűleg őrmestert ábrázol 

a figura. az őrmester mögött magas fal áll, 
melynek tetején a koronás kiscímer, mellet-
te kétoldalt pedig babérág látható. a címer 
érdekessége, hogy hibás, hiszen a sávozás egy 
vörös sávval több. a címer alatti felirat után 
betűrendben az I. világháborúban elhunyt 
186 katona neve szerepel a fal mindkét ol-
dalán. úgy tűnik azonban, hogy a neveket 
később kiegészítették, ezért a tervtől eltérően 
az emlékmű hátoldalán a betűrendes felsoro-
lás végére a később összeírt hősök neveit is 
felvésték, szintén betűrendben.

a műkőből készült szobor állapota a fel-
újítás előtt nagyon elhanyagolt és lepusztult 
volt, ezért sürgős felújításra szorult. az emlék-
művet ezért alkotórészeire kellett szétszedni és 
a szerkezetét meg kellett erősíteni. a szobron 
számos rongálás volt található. így a Szent 
korona mészkő keresztjét valószínűleg még a 
II. világháborút követően törhették le, a ta-
lapzaton több repedés futott végig, a műkő 
pedig számos helyen meg volt sérülve, sőt 
vandálok letörték a katona fülét és orrát is. a 
restaurálás során a letört részeket pótolták, így 
például a katona kezét újraformálták, a koro-
na keresztjét pedig saválló acélból készítették 
el, amit aztán műkőszínűre festettek le.

a restaurálást egri Hunor és konkoly 
György okleveles kőszobrász és restaurátor 
művész, valamint Rékasi József kőfaragó vé-
gezte el. a munka során egy apró, de érdekes 
felfedezést tettek, hiszen eredetileg a szobrot 
egy gipsz negatív formából öntötték ki, most 
pedig ennek az eredeti gipszformának egy 
apró darabja került elő.

a felújítás során az alkotást általános műkő-
színnel lazúrozták, a feliratokat pedig fekete 
színnel újra festették. a munkálatokkal jú-
niusban végeztek. az emlékmű felújításának 
költségét az önkormányzat biztosította.

Farkas Kristóf Vince

Július 13-án tartottuk az 1963-ban végzett tanulók évfolyam találko-
zóját. Sajnos, osztályfőnökeink és 39 osztálytársunk hiányoznak közü-
lünk, akikről megemlékeztünk. a három osztályból 34-en vettünk részt 
a találkozón a Flamingó étteremben. Mindenki elmondta élete fonto-

sabb eseményeit, majd koszorút helyeztünk el a tanítók emlékművén. a 
fényképezkedés után vacsorával, beszélgetéssel folytatódott a régi iskolai 
élmények felidézése, 50 év távlatából. Jól éreztük magunkat, s talán nem 
ez volt az utolsó találkozásunk.   Zsámboki Imréné · Fotó: Menyhárt Éva

Osztálytalálkozó

Az emlékmű feliratai:

„…NyUGoSZNAK őK A HőS FIAK
dúLó CSAtáK UtáN…”

„AZ 1914-18. ÉVI VILáGHáBoRúBAN 
ELESEtt HőS FIAI EMLÉKÉNEK
JáSZFÉNySZARU NAGy KöZSÉG

KöZöNSÉGE
MCMxxIV”
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

zsámBokI lászlóné
tótH erzséBet

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

JánosI József
halálának 1. évfordulójára.

„Még látom, ahogy jössz felém,
És érzem kezed melegét.

Nem búcsúztál, csak itt hagytál,
Most érted ég a gyertyaláng.

Ha feljönnek a csillagok,
Az egyikben te ragyogsz.”

szerető szüleid

Emlékezés

peCzuk éVa
halálának 9. évfordulójára,

peCzuk Imre
halálának 5. évfordulójára.

„Feledni soha nem fogunk, a sors bármerre is vezet.
Emléketek örökre szívünkbe véstük, a szív pedig soha nem feled.”

szerető családjaik

Emlékezés

farkas martIn
halálának 1. évfordulójára.

Drága keresztfiam!
Hiányzik az érzés, egy szó, egy élet, Hiányzik minden, ami körül ölelt téged.

Kedves melegséged, ölelő karod, Szemed fénye, mosolygó arcod!
te mindig szerettél annak, aki vagyok, Amit te adtál, mástól nem kapok.

Az égre nézek, hol végtelen csillag ragyog, S tudom, őriznek téged az angyalok!
Elmentél messzire, távol e világtól, de szívünkben emléked örökké lángol!

Perzselő tüze szüntelen éget, Hirtelen halálod megtörte szívünket!
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de szíved drága emléke

örökre itt marad velünk! örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod a lelkünkben marad! te számunkra sosem leszel halott,

Élni fogsz mint a csillagok!

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok Hiszen napként az égen ragyogok!
Ha szép idő van és kék az ég Jusson eszetekbe a sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog, S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hulló csillag száll az éjféli égen, Akkor mondjatok egy imát értem.

Én is imát mondok majd értetek, Hogy boldog lehessen a szívetek!
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre. Ha látni akarunk, fölnézünk az égre.

Csillagok útján utazol tovább, ott várj ránk, ha a mi időnk is lejár.

szerető családod

az 1 éVes mIse
augusztus 16-án reggel 07:00-kor lesz.

Emlékezés

langó ruDolf
halálának 2. évfordulójára.

„telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Kik szívből szeretünk, nem feledünk téged.”

szerető feleséged, lányod, vejed, unokáid

Emlékezés édesapánk,

koVáCs lászló
halálának 23. évfordulójára, édesanyánk

koVáCs lászlóné
zÖlleI margIt

halálának 10. évfordulójára.

„Jó édesapát, édesanyát feledni nem lehet,
Sírjukon túl is ott él a szeretet.”

szerető fiuk, lányuk és családjaik

Emlékezés

pál IstVán
halálának 4. évfordulójára.

„Nem az a fájdalom,
melytől könnyes a szem,

hanem, amit a szívünkben hordunk, némán, csendesen.”
feleséged és gyermekeid
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Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes időpont egyeztetés alapján 

édesapám lakásán (Jászfényszaru, Fürst S. u. 12.)

ügyVéDI teVékenységet folytatok.

Dr. Tóth zoltán – ügyvéd – Telefon: 06-20/544-5206

Carte D’or Fagyizó
Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 8.

Nyitva minden nap 11:00-20:00 ó.

További kínálatunk: kávé, forró csoki, tea, üdítő, sör, stb.

Mindenkit szeretettel várunk!

További kínálatunk: kávé, forró csoki, tea, üdítő, sör, stb.

Vállalom angol nyelv oktatását

egyénileg, vagy kis létszámú csoportoknak

kezdő szinttől a nyelvvizsgára felkészülésig.

Továbbá spanyol nyelv oktatást kezdő szinten.

Érdeklődni lehet: Bordás Borbála 70/6171745

Komplett

magánfogászati
rendelés
Jászfényszaru,

dózsa gy. u. 14. sz. alatt.

Fény Dental
Fogászati Centrum KFt.

időpont-egyeztetés
telefonon vagy személyesen. 

tel.: +36-30/947-7453

Külsős orvostól
fogtechnikai munkát vállalunk.

Jó minőségű
pálinkafőzés

rövid határidővel,
kedvező áron Jászfényszarun.

Tel.: +36-30/523-1248
Ugyanitt szikvíz-készítés,

kis- és nagyfogyasztót kiszolgálunk!

GÉPI FÖLDMUNKA!
Épületbontás, alap-, pinceszedés
Egyéb gépi földmunkák
+36-70/778-9818
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a VI. tarlófesztivál alkalmából rajzpályázatot hirdet
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és könyvtár 3 korosztály számára:

1. korosztály: óvodás; 2. korosztály: alsó tagozatos;
3. korosztály: felső tagozatos

Téma: az aratás, a gabona, a tarlón folyó munkák,
mezőgazdasági munkagépek

Mérete: a/4-es rajzlap · Technika: szabadon választott
az elkészült alkotásokat 2013. augusztus 2-ig (péntek) 18 óráig
a könyvtárba várjuk vagy legkésőbb a Tarlófesztivál helyszínén

felállított kézműves sátorba 2013. augusztus 3. (szombat) 10 óráig.
a legsikeresebb alkotások a Gazdasátorban kerülnek kiállításra

és zsűrizés után díjazásra.

augusztus 1-től augusztus 20-ig szabadság miatt
sürgős esetBen Dr. koVáCs terézIa Helyettesít.

Dr. Palencsár Csaba háziorvos

külÖnleges utCaszínHáz
a főtéren a zenepaVIlonnál!

a Fényszaruiak Baráti egyesülete augusztus 11-én 18 órára (vasárnap) hívja 
városunk aparaját-nagyját egy különleges utcaszínházra. a főtéri vásári komé-
diákban a fortuna együttes bemutatja Mrozek: Szerenád című egyfelvonásos 
darabját. a tóalmási titánok Narancs című népi bohózatukkal jelentkeznek. 

a különleges zenei hangulatról pedig a Franciaországban népszerű pedro 
kouyate nyugat-afrikai zenész gondoskodik. a belépés díjtalan.

Szeretettel várjuk Önt is családjával, barátaival! 
A mini-projekt a „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” 

városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Városközpont Programalap támogatásával valósul meg.

a GaMeSz értesíti a szülőket, hogy az óvodai és iskolai étkezésre a 
beíratás augusztus 26-tól történhet. automatikus átvezetés nincs! a ked-
vezményre jogosító határozat bemutatása a beíratásnál szükséges.

Karizsné Csontos Terézia • GAMESZ vezető

RAJZPÁLYÁZAT

Meghívó

Beíratás

Jászfényszaru Város Önkormányzata
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt

2013. augusztus 3-án, szombaton
a VI. tarlófesztiválra!

program
9-12 tarló Hétpróba vetélkedő
9.30 egytálételfőző versenyre a nevezések leadása a zsűri sátorban
10-11 kenyérsütő versenyre a kenyerek leadása a zsűri sátorban
13,00  tarló konferencia a gazdasátorban
14,00 egytálételfőző verseny ételeinek feltálalása a zsűri sátorban
14,30  Tarló hétpróba eredményhirdetése
14,45  Tombolasorsolás
15 óra  szomszédolás – fellép a jászfényszarui, a zsámboki,
 és a boldogi népdalkör
15,45  FÉBe kenyérsütő és egytálételfőző verseny
 eredményhirdetése
16,00  Viaszkvirág – népi bohózat
 a jászfényszarui Fortuna együttes előadásában
16,30  táncforgatag – az Iglice Gyermeknéptánc együttes műsora
17,00  íjászpróbák a Jász íjászok közreműködésével
 tarló egyéni próbák a közönség részére 
 (ekefejhajítás, gamódobás, szalmakötél fonás)
18,00  Tombolasorsolás és a gyermekrajz verseny
 eredményhirdetése
18,15 szerencsés martina énekes műsora
18,30  Sztárvendég a televízióból jól ismert Buda folk Band 
 a népzenei együttes énekese ifj. Csoóri sándor
19,30 tombola fődíj sorsolása

kísérőprogramok
szalmabála játszótér, népi fajátékok, 10-17 óráig kézműves 

foglalkozások, póni lovagoltatás, népi mesterségek, gyógynö-
vény ismertető, mezőgazdasági gépbemutató, helyi termékek 
vására, vegyes kirakodóvásár. a Tarlófesztivál helyszínére a város-
néző kisvonat a Cigányzenész emlékműtől 8.30-tól, vissza a város-
ba 9-től óránként közlekedik, és minden buszmegállóban megáll. 
a viteldíj személyenként egy tombola (200 Ft) vásárlása.  ajándék 
idegenvezetés a reggeli első és a 14.30-as járaton!

kapCsolóDó program
22 órától a művelődési házban előzetes regisztrációhoz kötött 

zártkörű retro diszkó.

a rendezőszervek a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
szeretettel várjuk Önt is Jászfényszarun a tarlófesztiválon!

2013. augusztus 3-án, szombaton2013. augusztus 3-án, szombaton




