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Az önkormányzat 2017. évi fásítási programja, katalógus igénylőlappal a 14-19. oldalon.

„Dísznövények az utcára,
még több gyümölcsfa a kertekbe!”
„Jászfényszaru – Rózsák városa!”

A Jászságból elszármazottak és a helyben 
maradt jász gyermekek és fiatalok találkozó-
jára kerül sor Jászfényszarun 2017. augusztus 
13-20-ig a FÉNY NAPOK programsorozat 
keretében. 

E találkozó részeként augusztus 14-15-
16-án, hétfőtől szerdáig a gyermekek részére 
szervezünk 8 órától 17 óráig izgalmas progra-
mokat. A Fény táborban lesz tanyalátogatás, 
játék, kaland, vetélkedő, mozgás, észforgató, 
kézműves alkotás. A három nap alatt a gyer-
mekek megismerhetik Jászfényszaru és kör-
nyéke rejtett kincseit. 

Részvételi hozzájárulás: 2.000 Ft/fő/nap, 
mely tartalmazza az ebéd és a foglalkozások, 

programok költségét is. Bővebb informá-
ció és jelentkezés lehetőleg június közepéig 
Bordásné Kovács Katalinnál a művelődési 
házban (+36-70/4316113), vagy a muvhaz@
jaszfenyszaru.hu e-mail címen. 

Kedves Nagymamák, Nagypapák, Nagyné-
nik, Nagybácsik! Itt az alkalom! Hívják haza 
unokáikat, rokonaikat a Fény napok prog-
ramjaira!

Mindenkit szeretettel vár Jászfényszaru Vá-
ros Önkormányzata! 

A további programokról következő lapszá-
munkban olvashatnak. 

Bordásné Kovács Katalin
program koordinátor

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Tri-
anoni békeszerződés évfordulója alkalmából, 
június 2-án 17 órakor a hagyományokhoz 
híven megemlékezésre vár mindenkit a 32-es 
út melletti körforgalomnál található emlék-
műnél. 

Ezt követően (várhatóan) 18 órakor Kiss 
Gábor esperes plébános, érseki tanácsos tart 
ünnepi szentmisét a templomban, majd mé-
csest gyújtunk az I. világháborús emlékműnél.

Önkormányzati hírek
2-3. oldal

Iskolai, Óvodai hírek
6-11. oldal

A Vasút-tanyai iskola 43 éve
12. oldal

Aranyszínű emlékek
13. oldal

A Jász Íjászok csapata szeretettel meghív 
minden kedves érdeklődőt a 2017. május 
17-én 9 órától megrendezésre kerülő tra-
dicionális íjászversenyünkre. A rendezvény 
helyszíne ezúttal is a csodálatos környezetet 
biztosító Lehel-tó part lesz. A hozzánk ér-
kezők megtekinthetik, hogyan boldogul-
nak a versenyzők a trükkös feladatokkal, és 
ha kedvet kapnak az íjászathoz, feladataink 
függvényében segítünk kipróbálni a sportot. 
Látogassanak meg minket és töltsünk együtt 
egy kellemes napot!

Tisztelettel: Jász Íjász csapat

„Egész évben gyereknap!” – Fény tábor

Trianonra emlékezünk

A tartalomból

Meghívó
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2017. márciusban három alkalommal tar-

tott ülést. A hozott döntéseket az alábbi összefoglaló tartalmazza.

2017. március 1.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

előterjesztése alapján döntöttek:
· 
A tervezés kivitelezés, útfelújítás 
vízvezeték csere II. tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményhirdetésé-
ről, mely szerint az eljárás nyertesé-
nek a Jász-Terra Kft.-t hirdette ki, 
mint a legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Egyben felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
vállalkozási szerződést kösse meg. 
A kivitelezésre a költségvetésben 
89.750.000 Ft+áfa bruttó összeget 
biztosítottak.

· A „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erő-
sítéséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprog-
ramban ajánlattevők kijelöléséről döntöttek a széna és szalma 
bálák beszerzésére, a műtrágya és növényvédőszer beszerzésére, a 
kukorica vetőmag beszerzésére, valamint a munkaruha és egyéni 
védőeszköz beszerzésére. 

· Ajánlattevő vállalkozásokat jelöltek ki a jászfényszarui temető 
kataszter elkészítésére.

· A jászfényszarui termálvíz-vezeték kiépítés közbeszerzésével 
kapcsolatosan úgy határoztak, hogy a termálvíz-vezeték kiépítés 
ajánlatadóját nyílt közbeszerzés keretében választják ki.

A képviselő-testület egyhangúlag rendeletet alkotott a közteme-
tő fenntartásáról és annak helyi szabályairól, valamint elfogadták 
a Római Katolikus Egyházközség és Jászfényszaru Város Önkor-
mányzata között köztemető fenntartására kötendő megállapodást 
az előterjesztésnek megfelelően. 

Továbbá jóváhagyták a Jászfényszaru Város Önkormányzata és 
a SELENA Kft. IUSTA Temetkezési Szolgáltatás között kötendő 
kegyeleti közszolgáltatási szerződést. 

Módosították a Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamo-
nostor Község Önkormányzat által a „Közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról” megkötött megállapodást.

A „Segítő Kezek” időslátogató mintaprogram 2017. évi megvaló-
sítása érdekében 7 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához 
1.360.224 Ft saját forrást biztosítottak a város 2017. évi költség-
vetéséből.

Forrást biztosítottak az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-
2015-00001 jelű program keretében a 25 évesnél fiatalabbak tá-
mogatásos foglalkoztatásához, keret jelleggel 3.264.000 Ft-ot. A 
képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy a programra nyújtson be kérelmet a rendelkezésre 
álló keretösszeg erejéig.

Havi bruttó 200 ezer Ft-os keretösszeget hagytak jóvá a 2017. évi 
szakértői, tanácsadói tevékenység díjazásának fedezetére, mely az 
elvégzett munka arányában kerül felhasználásra a 2017. évi költségve-
tésben biztosított fedezet terhére.

Zárt ülésen ingatlan felajánlásokat tárgyaltak meg és döntöttek 
egyrészt elutasításukról, illetve adásvételi szándékról.

2017. március 7.
A rendkívüli ülésen a kézilabda tornacsarnok pályázat útján tör-

ténő megvalósításáról döntöttek.
· A helyszínének kialakításával kapcsolatosan elfogadták, hogy 

a Jászfényszaru, Szabadság út 32, 34, 36 (bontás, 792, 793 hrsz.) 
számú ingatlanok összevonásra kerüljenek és azt követően a kézi-
labda tornacsarnok ezen az ingatlanon kerüljön megépítésre.

· Az önerő biztosításához a testület elfogadta, hogy a kézilabda 
tornacsarnok megépítéséhez benyújtandó TAO pályázathoz a 30 
%-os önerőt bruttó 150.000.000 Ft keretösszegben előirányzat-

ként elkülöníti a 2017. évi költségvetésben.
· A kézilabda tornacsarnok építéséhez szükséges engedélyezési terv 

elkészítésére elfogadták, hogy a Jászfényszaru Városi Sportegye-
sület a kézilabda tornacsarnok építéséhez szükséges engedélyezé-
si terv elkészítésére ajánlatokat kérjen. A tervezési díj maximális 
összegét bruttó 5.000.000 Ft keretösszegben előirányzatként 
elkülöníti a 2017. évi költségvetésben.

2017. március 29.
A közbeszerzési napirend keretében a testület:
· A „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősí-

téséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogram-
ban.

· A munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzésére nyertes ajánlat-
tevőként a Máté & Nagy Bt.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő 
bruttó 853.504 Ft összeg figyelembe vételével.

· A kukorica vetőmag beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként 
Chemical-Seed Kft.-t jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó 
22.050 Ft-os egységár figyelembe vételével.

· A műtrágya és növényvédőszer beszerzéséhez nyertes ajánlatte-
vőként Chemical Seed Kft.-t javasolta az árajánlatában szereplő 
bruttó 2.944.434 Ft figyelembe vételével.

· A széna és szalma bálák beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként 
Ördögné Czeglédi Máriát jelölte ki az ajánlatban szereplő bruttó 
107.500 Ft-os ár figyelembe vételével.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert arra, hogy a beszerzésekre kösse meg a szerződéseket.

· A „Mezőgazdasági ráépülő startmunka az önfenntartás erősí-
téséért” című, 2017. évi kistérségi startmunka mintaprogram-
ban ajánlattevők kijelöléséről döntött csepegtető berendezés és 
tartozékok beszerzéséhez, agrofólia beszerzéséhez, valamint zöld-
ség vetőmag beszerzéséhez.

· Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-
fényszarui temető kataszter elkésztésére adatbeolvasás nélkül 
az ajánlatban szereplő bruttó 901.700 Ft összegben az ERDA 
Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

· Elfogadták Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi 
Közbeszerzési Tervét.

Több határozatot hoztak Hatvan és Környéke Települési Szilárd-
hulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsának 
összehívása iránti indítvány előterjesztése tárgyában.

Elfogadták a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 
évi gyámügyi igazgatási munkáról szóló beszámolóját az előterjesz-
tésnek megfelelően.

Elfogadták Jászfényszaru Város Gondozási Központja 2016. évi 
beszámolóját a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok 

(folytatás a 3. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző

Friss képek az épülő új óvodáról. Fotó: Sugár Istvánné
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről

Megemlékezés és koszorúzás a redemptio 272. évfordulóján

(folytatás a 2. oldalról)
igénybevételéről, valamint a Család-  és Gyermekjóléti Szolgálat  2016. 
évi munkájának átfogó értékelését az előterjesztésnek megfelelően.

Elfogadták a civil szervezetek 2016 évi támogatásának felhaszná-
lásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolókat.

A Béke Horgászegyesület részére biztosított 2016. évi a „vendég-
ház felújítás, illemhelyek cseréje, pihenőpadok felújítása” támogatással 
való elszámolás határidejét 2017. június 30-ig meghosszabbította.

Forrást biztosítottak az önkormányzati tulajdonú erdőterületek 
gondozási, karbantartási és művelési feladatainak ellátásához, 
melyhez 2.000.000 Ft keretösszeget biztosítottak a város 2017. évi 
költségvetése terhére.

A Hajtató területén vizesblokk és konyha kialakításához, fűtés 
kiépítéséhez keretjelleggel 12.000.000 Ft-ot irányoztak elő a 2017. 
évi költségvetésben. 

A Hajtató területén raktár kialakításához keretjelleggel 
14.000.000 Ft-ot különítettek el a 2017. évi költségvetésben. 

Támogatták pályázat benyújtását a 2017. évi járási startmunka 
program keretében, a mezőgazdasági mintaprogram keretében 35 fő 
foglalkoztatására. A képviselő-testület a program megvalósításához a 
pályázati önerőn felül 5.913.120 Ft forrást biztosít a 2017. évi költ-
ségvetés terhére. 

Jóváhagyták a Jászfényszaru, Szabadság u. 5. szám (Pál ház) pót-
munka javaslatát. Az ingatlanon épülő vendégszállás kerítésépítési 
munkákra benyújtott pótmunka ajánlatot a képviselő-testület elfo-
gadta és a bruttó 836.380 Ft-ot erre a célra a 2017. évi költségvetés-
ből elkülöníti. 

Elfogadták az iskola telkének rendezésével, ingatlanok összevo-
násával kapcsolatos földmérési és területrendezési munkavégzés 
ajánlatát és a bruttó 538.200 forint keretösszeget a 2017. évi költség-
vetésben biztosítják. 

Jóváhagyták a Jászfényszaru Tompa M. u. 7. szám alatti épület (tea-
ház) villámvédelme kiépítésének ajánlatát és a 2017. évi költségvetés-
ben a bruttó 892.241 Ft-ot elkülöníti erre a célra és felhatalmazták a 
polgármestert a vállalkozóval történő szerződéskötésre. A képviselő-
testület támogatta a 02/5. hrsz- ú útszakasz belterületbe vonását. 

 A testület támogatta a 2017. évre szóló szerződés megkötését az 
elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy 
feladatainak ellátására vonatkozóan az ALBACOMP RI Kft.-vel 
a 2016. évben azonos tárgyban megkötött szerződés tartalmával meg-
egyező tartalommal.

Határozatot hoztak önkormányzati ingatlan értékesítésére, mely 
szerint a képviselő-testület nyilvános pályázat útján értékesíteni kí-
vánja az 5126 Jászfényszaru, Gyöngyvirág u. 6. (911/68 hrsz.) szám 
alatti ingatlant. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
pályázati felhívás közzétételére, az értékelésére, és a legkedvezőbb aján-
lattevővel a szerződés megkötésére.

A képviselő-testület jóváhagyta a Samsung Electronics Magyar 
Zrt-vel 2013. május 15-én aláírt Megállapodás meghosszabbítását 
a kivett parkoló megjelölésű belterületi ingatlan és a rajta található 
parkolóval és éttermi étkeztetés célját szolgáló felépítmény bérletére 
vonatkozóan. Továbbá a korábbi Megállapodás felülvizsgálatára fel-
hatalmazta a polgármestert.

A testület a Jászfényszaru Városi Sportegyesület konditerem mű-
ködtetéssel összefüggő kiadásai fedezetére 412.705 Ft támogatást 
biztosított.

A Jászfényszarui Tűzoltó Egyesület birtokában lévő tűzoltó autó ga-
rázsának átalakítását 1.000.000 Ft-tal támogatta, melyet a 2017. 
évi költségvetésében biztosít.

Támogatták a gyermeknap előtti ruhaosztásra a Johannita Segítő 
Szolgálat az önkormányzat számára történő átadásához kötődő né-
metországi szállítási költségét.

Elfogadták a Parókia illetve a vásártér mögötti terület füvesítésére 
nyertes ajánlattevőként a Jászkalász Mezőgazdasági EV-t az árajánlatá-
ban szereplő bruttó 457.200 Ft figyelembe vételével.

Zárt ülésen felajánlott ingatlanok elutasításáról döntöttek. Meg-
tárgyalták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni 
kifogás elbírálására vonatkozó napirendet.

Továbbá személyi kérdésben foglaltak állást.
Támogatták a Magna Cum Laude koncert meghívását az augusztus 

19-i rendezvényre. Dr. Voller Erika
jegyző

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a május 27-i közgyűlését előkészítő 
elnökségi ülését, a redemptio 272. évfordulóján, május 6-án tartja. 

Az elnökségi ülést megelőzően az Óvárosháza falán található, 1995. 
július 30-án dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő, államtitkár (2012 
óta a város díszpolgára) által felavatott – Redemptio-emléktáblánál 
rövid koszorúzással egybekötött ünnepségen emlékezünk meg a 
redemptio 272. évfordulójáról. 

Kiss Dávid Sándor FÉBE elnökségi tag foglalja össze az akkori 
eseményeket, majd az emlékezés koszorúját helyezzük el. Az ün-
nepségre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Mint ismeretes a redemptio eseményére 1745. május 6-án került sor. 
Ekkor Mária Terézia, magyar királynő Bécsben aláírta a jászok és ku-
nok kiváltságainak visszaadását engedélyező okiratot. Ezt az eseményt 

nevezzük latin szóval redemptionak, azaz 
önmegváltásnak, önvisszaváltásnak. A já-
szok és kunok szabadságaik visszaszerzése 
érdekében 580.000 rajnai forintot gyűj-
töttek össze. 

A Magyar Országgyűlés 2014. február 
4-én történelmi emléknappá nyilvánítot-
ta május 6-át, a Redemptio emléknapját.

Az elnökségi ülés a Városi Értéktárban 
az ünnepséget követően kezdődik el.

A képen Győriné dr. Czeglédi Márta és 
dr. Kis Zoltán felavatja az emléktáblát.

Tóth Tibor · Fotó: FÉBE-archívum

Huszárok vonulása a helyszínre és Csatajelenet. Kovács Marci és Klippán Ricsi fotói április 2-án a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat tiszteletére rendezett 
csatabemutatón készültek Boldogon.
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Jászfényszarui fiatal az ENSZ békefenntartó katonai missziójában
Ciprus szigetén

Nem mindenki mondhatja el magáról, 
hogy részese volt a „világbéke” fenntartá-
sában. A jászfényszarui Folyó Gábor sze-
rény fiatalember, akit a Tarlófesztivál főző-
versenyeiről jól ismertem. A III. Aratóétel 
főzőversenyen, 2010 nyarán dr. Simon Ta-
más dandártábornok, megyei rendőrfőka-
pitány vezette ítészek Folyó Gábor kaszás 
levesét első díjjal jutalmazták. Gábortól 
talán soha nem tudtam volna meg, hogy 
missziótag volt. Egy rokonától hallottam 
erről, ami felkeltette érdeklődésemet, és 
így született meg a riport.

Folyó Gábor 1990-ben Hatvanban szüle-
tett Folyó Ottó és Rimóczi Márta gyerme-
keként. Húga Zsófia turizmus-vendéglátás 
szakon folytatja tanulmányait. Általános is-
kolában az alsó tagozatban Penczner Sándor-
né, a felső tagozatban Szabó Lászlóné osztá-
lyába járt. Kedvenc tantárgya a történelem és 
a földrajz volt. Tanulmányát Jászberényben a 
Klapka György Szakközép és Szakmunkás-
képző iskolában folytatta. Két év általános 
alapképzés után a szakács szakmát választotta, 
így 3 év szakmai képzés következett. Választá-
sában szerepet játszott, hogy 12 éves korától 
szeretett főzőcskézni, segíteni édesanyjának, 
majd önállóan is kísérletezgetett és főzött 
egytálételeket. Iskolai szakmai oktatója Bo-
bák József, gyakorlati képzését a tanítóképző 
főiskola konyháján kapta. 2009-ben szakács 

szakképzettséget szerzett, majd nappali tago-
zaton két év alatt Jászapátin a Gróf Széchenyi 
István Szakközépiskola és Gimnáziumban 
2011. évben érettségizett. Első munkahelye 
Bogácson a fürdőben lévő étteremben volt. 
Itt bemutatkozásként egy nagyszabású főző-
versenyen első helyezést ért el. Lakhelyéhez 
közelebb kerülve Jászberényben, a Kemencés 
Pizzériában közel egy évet dolgozott.

2013 nyarán szakmájában szerződéses kato-
nának jelentkezett a MH Szolnoki Toborzó 
Irodájában. 2014 februárjában sorozták be, 
majd Szentendrén három hónapos alapkikép-

zést kapott. Azt követően MH 86. Szolnok 
Helikopter Bázison szakácsként dolgozott, 
társaival 500 fő polgári és katonai személy-
zetnek főztek. 2016 januárjában felajánlották 
számára, hogy az ENSZ békefenntartó kato-
nai missziójában Cip-
rus szigetén szakmájá-
ban vállaljon egyéves 
külszolgálatot.

Egy kis történelemi 
ismeret: A missziót 
1964-ben hozták lét-
re a szigeten élő két 
közösség, a görög és 
török között egyre 
szaporodó fegyveres 
összecsapások meg-
akadályozására. A 
szigetet 180 km hosz-
szan kettéosztó tűz-
szüneti (zöld) vonal 
területére 1974 óta az 
UNFICYP (Az Egye-
sült Nemzetek Cipru-
si Békefenntartó Erői) engedélye nélkül senki 
nem léphet be. 

A Magyar Honvédség 1993 óta vesz részt 
a feladatban. A szlovák és a magyar katonák 
2001 júniusától felügyelik együtt a tűzszüne-
ti biztonsági zóna keleti, 4. számú szektorát.

Mi volt számodra csábító az ajánlatban?
Nem vagyok egy kalandot kereső típus, 

mégis csábítólag hatott, hogy eljuthatok Cip-
rusra, angoltudásomat bővíthetem, új szo-
kásokat, embereket ismerhetek meg, és nem 
tagadom, a javadalmazás is arányban állt a 
vállalt feladattal, felelősséggel. Mielőtt igent 
mondtam, azért beszéltem néhány ismerős 
katonával, akik már ott szolgáltak egy évet. 

Milyen elvárások voltak a jelentkezőkkel 
szemben? 

Közölték, hogy egy öthetes kiképzőn, fel-
készítőn kell részt venni, ha ez sikeres, akkor 
tudjuk meg, hogy mit és hol kell a misszióban 
végezni. A kiképzés az elmúlt év január11-én 
a szolnoki bázison 155 órában történt, mely-

nek több mint fele gyakorlati foglalkozás 
volt. Fejlesztették meglévő angoltudásunkat, 
történelmi ismereteinket, fegyverhasználati 
és nagy hatótávolságú rádiókezelési és kom-
munikációs képzésben is részesültünk. A 
négynapos záró gyakorlatot hagyományosan 
a MH Bakony Harckiképző Központ tábor-
falvi gyakorlóterén tartották. Azt követően 
került sor a személyes elbeszélgetésekre.

Hová kerültél és milyen feladatot kaptál?
Famagusta városába kerültem többekkel 

együtt. Ciprus legnagyobb kikötővárosa és 
Észak-Ciprusi Török Köztársaság a szakadár 
állam területén fekszik. A város szélén van a 
tábor, amely kőépületekből áll. 120 fő misz-
sziós (80 szlovák, 20 magyar, 20 szerb, ukrán) 
katona szolgál itt, a kiszolgáló személyzet 
között több helyi török lakos is dolgozik. A 
közös nyelv az angol. Feladatom a szakmá-
hoz kapcsolódott, a szakács tudományomat 
hasznosítottam, az itt dolgozók élelmezését 
végeztem.

Mondanál néhányat, ami igazán meglepett, 
illetve eltérő volt a hazai tapasztalatoktól?

Kezdetben szokatlan volt számomra a bal 
oldali közlekedés, amit valóságban itt láttam 
először. Említésre méltó, hogy az itt élő em-
berek figyelmesek, udvariasak és kedvesek. 
A tenger látványa, valamint szépsége is örök 
élményként marad meg bennem.

Elmondanád egy munkanapodat?
Ötórai kelés, 30 perccel később már a kony-

hában serénykedtünk magyar kollégámmal. 
Egy óra alatt szervíroztuk a hideg és meleg 
reggeli választékokat. Fél egyre elkészítettük 
az ebédet, amely levesből és főfogásból állt. 
A meleg vacsorát 18 órára biztosítottuk. Két 
napon keresztül a magyar szakácsok főztek, 
majd pihentünk és két napot a szlovákok.

A két nap pihenő alatt milyen szabadidős 
lehetőségek adódtak?

(folytatás az 5. oldalon)

Gábor a kép baloldalán missziós társakkal

A kitűntetés

Folyó Gábor civilben a tengerparton
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Jászfényszarui fiatal az ENSZ békefenntartó katonai missziójában
Ciprus szigetén

(folytatás a 4. oldalról)
A táboron belül rendelkezésre állt kon-

diterem, röplabda-, foci- és teniszpálya. A 
kulturális helyiség sok mindenre adott lehe-
tőséget. A táboron belül az évszaknak megfe-
lelő missziós öltözetben voltunk. A táboron 
kívül jelzés nélküli civil ruhában járhattunk. 
Igazoltatás esetén használtuk a missziós iga-
zolványunkat, melyet a nyakunkba akasztva 
ruhánk alatt hordtunk.

A 40 ezer lakosú városban is sok szórakozási 
lehetőség adódott, mint például a diszkó, a 
tengerpart, a fürdőzés.

Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misz-
sziójának főparancsnokságán évente kétszer 
rendezik meg azt az ünnepséget, mely során a 
ciprusi misszióban szolgáló katonákat ENSZ 

békefenntartó medállal tüntetik ki. Te kaptál 
ilyen elismerést?

Igen, én a nyári medál parádén július 11-én 
vehettem át a kitüntetést.

Az UNFICYP-medállal 1964 márciusa óta 
tüntetik ki a szigeten szolgáló békefenntar-
tókat.

A szektorszintű ünnepség során az elis-
meréseket a parancsnok asszony, valamint a 
misszió főparancsnokságának vezető beosztá-
sú tisztjei helyezték fel a mediterrán tengert 
szimbolizáló, sötétkék csíkokkal elválasztott, 
kék és fehér színű sávokkal díszített „kis szí-
nes szalagokat” és rájuk fűzött medálokat a 
katonák zubbonyára.

Március közepén letelt az egy év, ment a 
váltás, és Te hazajöttél. Hogyan tovább?

Felejthetetlen egy év volt számomra a szi-
get, a tenger, az ott kötött barátságok, vala-
mint az augusztusi és októberi szabadságos 
hazajövetelt is számítva a három repülőút. 
Szívesen visszamennék oda akár szolgálat-
ként, akár turistaként is.

A három év szerződésem lejárt, melyet 
újabb két évre a szolnoki alakulatnál meg-
hosszabbítottam. Szeretem a szakmám, hi-
szen nap mint nap valami jóízűt alkotni, 
örömet szerezni másoknak nem csak nagy 
boldogságot, de állandó kihívást is jelent szá-
momra.

Köszönöm a kérdéseimre adott választ. Büsz-
kék vagyunk Rád, hogy a szülőhelytől, a hazá-
tól távol becsülettel szolgáltál és helytálltál!

Tóth Tibor

Fiatal diplomások Jászfényszarun – A közgazdász
Újságunkban szívesen közlünk olyan portré-

kat, amelyek sikeres jászfényszarui fiatalokat 
mutatnak be, olyanokat, akik itt születtek, itt is 
élnek és olyanokat, akik ide kötődnek a munká-
juk vagy családjuk révén. Áprilisi lapszámunk-
ban Győriné Szabó Gabrielláról olvashatnak, 
aki 2008. óta él Jászfényszarun férjével és két 
kisfiukkal. Közel két éve dolgozik egy helyi 
hulladékkezelő-hasznosító cég pénzügyi mun-
katársaként. Tavaly sikeresen védte meg doktori 
értekezését, melynek címe: A kohéziós alapok 
minőségi felhasználásának feltételei és kihívá-
sai. Gabriella kérdéseinkre adott válaszait az 
alábbiakban tesszük közzé.

Honnan a speciális érdeklődési köröd, csa-
ládi indíttatás vagy saját elhatározás, esetleg 
egy példakép inspirált a pályaválasztásban?

A doktori kutatásom az egyetemi végzett-
ségemre és azt követő közel tíz éves munka-
tapasztalataimra épül. A pályaválasztásomat 
az akkor jelentős várakozással övezett és hi-
ányszakmának számító európai uniós csat-
lakozásunk határozta meg. Közgazdászként 
végeztem a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem Nemzetközi kapcsolatok szakán 
Európa szakértőként, és még ebben az évben 
felvételt nyertem az akkor (is) a Miniszterel-
nökség felügyelete alá tartozó EU-s források 
felhasználásának irányítását végző Hatóság-
hoz. A munkatapasztalataim inspiráltak arra, 
hogy a doktori képzésben a nemzetközi szak-
irodalmat és gyakorlatot megismerjem, és a 
saját hazai gyakorlati tapasztalatokat ötvözve 
ezekkel az új ismeretekkel, hasznosítható tu-
dással gyarapítsam hazánk intézményrend-
szerét. Továbbá szerettem volna kipróbálni 
magam egyetemi oktatóként, amire ez a 
PHD-program lehetőséget kínált.

Ha röviden szeretnénk meghatározni, ho-
gyan fogalmaznád meg: miről szól a doktori 
disszertációd? Mennyi időbe telt a dolgozat 
megszületését megelőző kutatómunka, hol, 
milyen segítséget kaptál ehhez? Kiknek aján-
lod a munkádat?

A kutatásom célja és lényege a fejlesztési 
források hatékonyabb hazai felhasználásának 
elősegítése, mely közel hat éves munka ered-
ménye. A programban kisfiaim születése mi-
att egy-egy év halasztással is éltem, így igazán 
volt idő arra, hogy kiforrjon és összeérjen az 
anyag. Illetve a hosszabb időtáv megengedett 
olyan összehasonlítási megoldásokat, mellyel 
megalapozottabb állításaim születtek. A kuta-
táshoz számos segítséget kaptam, elsősorban 
a különböző projekt menedzsment munkáim 
során megismert vezetőim, munkakapcsola-
taim szakértelméből adódóan. Szeretném ne-
kik és családomnak ajánlani a disszertációt, 

mert nélkülük, és az Isteni Gondviselés nél-
kül nem valósulhatott volna meg.

Milyen hobbid van, mi kapcsol ki a hétköz-
napok monotóniájából? Van-e szándékodban 
tovább tanulni?

Szabadidőmben szívesen úszom, kórusban 
énekelek, a családomé vagyok, akik mellett 
nincs monotónia. A fejlődő gyerekek mindig 
új próbák elé állítanak minket a férjemmel, és 
mi élvezzük a kihívást. Persze megteremtjük 
a kettőnk közös idejét is, mert az az alapja a 

harmóniának. Régebben több hobbim volt, 
azokat egy másik életszakaszra tartogatom, 
mert a jelenlegibe nem fér bele. Most azt 
kell kihasználni, ami gyorsan múlik és nem 
lesz többé: a minap már a nagyobbik kisfi-
am iskolai beiratkozási tájékoztatóján vettem 
részt…

A továbbtanuláson még nem gondolkod-
tam, ez most egy nagy mérföldkő volt, amit 
még „emésztgetek” kicsit. Azt gondolom, 
ez attól is függ, hogy ismét tudok-e majd a 
szakterületemen dolgozni, leginkább ennek 
csúcsintézményi oldalán, ahol anno kezdtem. 
Ez budapesti munkát feltételez, melyet jelen 
életszakaszomban nem látok kivitelezhetőnek, 
mert a családi szükségletek a kisgyermekekkel 
jelentősek, és nem szeretném később megbán-
ni, hogy nem voltam velük, amikor igazán 
rám van szükségük. Azt gondolom, megvár-
nak ezek a kihívások is (vagy jönnek újabbak).

Mi a tapasztalatod a korosztályod törekvé-
seit illetően, sikeresek az életükben általános 
értelemben véve (pl. munkahely, család vo-
natkozásában)?

A szerteágazó munkák és hobby miatt szere-
zett benyomásaim a korosztályomat illetően 
igen változatosak. Látok teljesen (a szó nemes 
értelmében véve) „átlagos” családokat, ahol – 
hála Istennek – egyre több gyermek születik, 
bár ehhez igen sokat kell dolgozni egy erősen 
bizonytalan gazdasági környezetben. Vannak 
olyan kortársaim, akik várnak a családalapí-
tással és inkább a munkával és/vagy egyéb 
önmegvalósítással töltik ki idejüket. Továbbá 
létezik egy átmenet, aki szeretne mindent: 
családot, előmenetelt, „fészekrakást” és némi 
hobbyt is. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy 
az ember a megfelelő társat válassza magának. 
Egy munka kapcsán ismertem meg a férjem 
édesanyját közel tíz éve, aki úgy mutatta be 
számomra a férjét: „ő a legjobb barátom”. Így 
érzem én is, mert sok tennivalóval ugyan, de 
szép és teljes életünk van.

Köszönjük a válaszokat!
Sugár Istvánné

Gabika férjével és két kisfiukkal egy esküvőn
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ISkolAI híREk
kalandozás Athénban és 3D-ben

A CraftUnique Kft. a Digitális Témahét keretében meghívásos társ-
pályázatot hirdetett, amelyben 15 iskola számára 1 hónapos használat-
ra egy 3D nyomtatót juttatott el, és a legjobban teljesítő 5 intézmény 
meg is tarthatja az eszközt. A mi iskolánk is a kiválasztottak között 
volt.

Lázas izgalommal indult meg a tervezgetés. A nyolcadikosok közül 
sokan jelentkeztek, hogy kipróbálják magukat ezen a területen. Sok jó 
ötletet hoztak, míg végül kiválasztottuk a társasjáték formáját. Átlát-
ható legyen, nem bonyolult játékszabállyal, ugyanakkor izgalmas, lát-
ványos, tegye próbára a játékosok tudását, memóriáját, koncentrációs 
képességét, de legyenek benne játékos elemek is. Témaként a történel-
met, azon belül Periklész korának athéni hétköznapjait választottuk. 
Egy hónapig tervezgettük, majd gyártottuk a kérdéseket, épületeket, 
bábukat, a játéktáblát. A nyolcadikosok lehetetlent nem ismerve ter-
vezték újra a nem mindig megfelelő arányban érkező épületeket. Végül 
17 építménnyel sikerült megidézni az ókori Athént, és egy csodálatos 
játéktáblával – aminek elkészítésében segítségünkre volt Bugyi István 
tanár úr – megidéztünk egy athéni hétköznapot. 

A szereplők lélekben ünnepi khitónt öltve először a népgyűlés 
helyszínére látogatnak el, ahol a demokráciát gyakorolják, és fontos 
kérdésekben döntenek, majd az Akropoliszra vezet az útjuk, ahol 
ajándékot adnak Pallasz Athénénak, színházi előadáson vesznek részt, 
megcsodálják a Kariatidákat, majd az Agóra felé irányítják lépteiket, 
ahol ügyes-bajos dolgaikat intézik, Szophoklészt hallgatják, megné-
zik a téren kockajátékot játszó gyerekeket, megemlékeznek őseikről, 
akik a marathóni csatában estek el, és pajzsuk a Zeusz-templomban 
van felfüggesztve, végül hazasietnek, ahol ünnepi vacsorával várják a 
barátaikat.

A játékosokat a számozott mezőkön kérdések és feladatok várják, 
amikre tanulmányaik, illetve a játékban hallott információk alapján 
tudnak válaszolni.

A sok tervezgetés után az alkotók kíváncsisága már nagyon nagy volt: 
vajon jól működik-e a játék? Miután minden elem a helyére került, a 
nyolcadikosok nagy lelkesedéssel fogtak neki az előtesztelésnek. Vi-
dám hangulatúra sikeredett a játék, miközben új formák is születtek, 
rabló verzió is került a játéklehetőségek közé, aminek köszönhetően 
még pörgősebbé vált a játék. Érdekes tapasztalat volt, hogy mire em-
lékeznek az ötödikes tananyagból, ill. hogyan tudnak játék közben fi-
gyelni, hiszen az elhangzó kérdések olyan információkat tartalmaznak, 
melyek egy későbbi kérdés során pontot érnek. 

A végső teszt, vagyis a puding próbája az ötödikesek tesztjátéka volt, 
amire nagyon sokan kíváncsiak voltak. A játékosok köré gyűltek a já-
tékot alkotó nyolcadikosok, kollégák, hetedikesek. Ez szemmel látha-
tóan feszélyezte a gyerekeket, de lassan a játék hevében elfelejtkeztek a 
közönségről, egyre oldottabbá és vidámabbá vált a játék, míg a győztes 
diadalittas kiáltása már azt jelezte, már nem bánják, ki nézi őket, győ-
zött a játék izgalma.

Végső lépésként elkészült a társasjáték kedvcsináló videoklipje is. 
Persze nagyon szeretnénk nyerni, de az igazi jutalom az volt, amikor a 
gyerekek azt mondták: „Tanár néni, ez nagyon jó!”

Néhány vélemény a tesztelőktől:
„Nekem nagyon tetszett az, hogy furfangos kérdések voltak, és gondol-

kodni kellett, hogy helyesen válaszoljuk meg a kérdést.”
Majzik Petra 5. a 

„A kérdésekből nagyon sokat lehetett tanulni.”  Petrovics Patrik 5. a

„Nagyon tetszettek a 3D nyomtatóval nyomtatott épületek.”
Pethő Máté 5. a

„Jó volt, hogy megismerhettük a nevezetes épületeket.”
Csizmarik Zoé 5. a 

„Nagyon jók voltak a bábuk. Örömmel újra játszanék.„
Bálint Tibor 5. a

További információk a játékról az iskola honlapján és a Facebookon 
találhatók. Kotánné Kovács Tímea

Polatschekné Rimóczi Melinda

Tavaly rendezte meg először iskolánkban a Diákönkormányzat a FI-
FA-bajnokságot, melyet az idén Kollár Marcell 8. a osztályos tanuló 
szervezett meg.

A fiúk körében rendkívül népszerű XBOX játékra nagyon sokan je-
lentkeztek, ezért két korosztályra osztottuk a versenyzőket. Március 
31-én a 4-5. évfolyam versenyzett, majd április 7-én a 6-8. osztályosok 
következtek. Utóbbi csoportban a döntők is lezajlottak, és eredményt 
is tudtunk hirdetni: 1. Horváth Ádám 8. a , 2. Kollár Marcell 8. a, 
3. Kurunczi Zoltán 8. a. A kisebb évfolyamon a döntő meccsek még 
hátra vannak.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

FIFA-bajnokság 2017
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Az iskolánk nagyböjti lelki napja a tavaszi szünet előtt, április 12-én 
volt. A kicsiknek szentmisével kezdődött, a nagyoknak pedig szentmi-
sével zárult ez a nap. 

Kazincbarcikáról szaléziak érkeztek, akik a Nagyiskolában vezették a 
lelki és a kézműves programokat: János atya, Kati néni és négy fiatal 
segítőjük. Gitáros énekekről Sanyi bácsi és Éva néni gondoskodtak.

A Kisiskolában Gábor atya volt a „kis lelkek” vezetője. Mónika néni 
és Melinda néni a kereszt titkáról beszélgetett velük „interaktív” mó-
don. A kicsik kézműves programja a szent háromnap: nagycsütörtök, 
nagypéntek, nagyszombat és a feltámadás volt. A tojásfát kicsik és na-
gyok egyaránt díszítették.

Lelkiekben töltődve, épülve készülhettünk a legnagyobb keresztény 
ünnepre: húsvétra.

Hornyák Péterné · Kép: Czeglédi Dóra, Lovászné Török Magdolna

ISkolAI híREk
Húsvét előtt

lelki nap az iskolában

katasztrófavédelmi verseny

Iskolánkban legnagyobb 
keresztény ünnepünk előtt 
a nagyböjtben diákjainkkal 
együtt készültünk Krisztus 
feltámadására. Minden 
napunk reggeli lélekéb-
resztő gondolatokkal kez-
dődött az iskolarádióban, 
mely próbált iránytűként 
vezetni mindannyiunkat a 
böjti időben. Húsvét örö-
me újra elérkezett közénk, 
és a feladatunk továbbra is 
ugyanaz: SZERESS! 

-Monika-

AHOGY SZERETNI 
ÉRDEMES

Tülekedés. Türelmet-
lenség. Rohanás. Hajsza. 
Dudálás, akár minden ok 
nélkül... Csendre vágyom, 

és arra, hogy Őt halljam. Minden más lényegtelen. Őt szeretném ün-
nepelni. Őt, aki feltétel nélkül szeret. Kisbaba lett.

Azt választotta, hogy osztozni fog az életemben: vállalta, hogy pe-
lenkázzák, a családjában különcnek tartsák, szembesült mindazzal, 
amivel valaha találkoztam, vagy találkozni fogok az életemben. Szóval 
egyáltalán nem lepem meg semmivel. És mivelhogy a nagy tülekedés-
ben minden kincset letaposnánk, inkább választom a Kincset, aki nem 
feltűnősködik, nem mutogatja magát. Csendben szólal meg...

Először kopogtat, és még azt is megvárja, hogy behívjam.
Ez a szeretet munkája. Maga elé helyezi a szeretett személyt. A lel-

ked fontosabb volt számára saját vérénél. Örök életed fontosabb volt 
földi életénél. Mennyei helyed fontosabb volt neki, mint saját helye a 
mennyben. Feladta a sajátját, hogy mi megkaphassuk a mienket.

Jézus mindig kopog, mielőtt belép, pedig nem kellene kopognia, 
hiszen övé a szívünk. Ha valakinek joga van, hogy ránk törjön, neki 
van. Mégsem teszi.

Halljuk a szelíd koppanást? Krisztus kér bebocsátást.
„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek.” (Jel. 3,20)

És ha válaszolunk, megvárja, míg felszólítjuk, hogy lépje át a küszö-
bünket.

(Forrás: internet)

2017. évben Kotán Csenge, Johancsik Dóra, Pál Réka, Rácz Laura, 
Fábián Alexandra ismét részt vett a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verse-
nyen, melyen a II. helyezést érték el! Gratulálunk nekik!

Szöveg: Dobák Bettina · Kép: Fábián Gábor

Klippán Ricsi, a nagyböjti gondolatok 
tolmácsolóinak állandó segítője az iskola-
rádióban. Fotó: Kotánné Kovács Tímea
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Visszapillantó: Március 15. – projekthét az alsó tagozatban

Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink pontosan tudják, hogy me-
lyik ünnepnapon mit ünnepelünk, magának az ünnepnek mi a törté-
nete. Nem szeretnénk, ha az ünnepek csak arról szólnának, hogy „De 
jó, nem kell iskolába menni!”.

Hogyan lehet március 15-ét megismertetni a gyerekekkel, kicsit 
közelebb hozni a gyermeki világukhoz? Minden alsós tanuló bevo-
násával, tevékeny közreműködésével elevenítettük föl az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc korát. A versek, olvasmányok, animációs 
filmek, dalok a forradalom nagyjainak megismeréséről, a magyar ka-
tonákról, huszárokról szóltak. Sokféle technika alkalmazásával nagy-
szerű alkotások születtek: festett nemzeti színű zászló, huszárlovacska, 
hajtogatott és varrott kokárda, csatajeleneteket ábrázoló rajzok. Ezeket 
a gyerekek haza is vihették, illetve kiállításra kerültek a művelődési 
házban. Projektzáró rendezvényünket a Petőfi-szobornál tartottuk, 
közösen elszavaltuk a Nemzeti dalt, énekeltünk és a toborzó tánc lé-
péseivel is megismerkedtünk. Bízunk benne, hogy a témahét elérte 
célját. A kis diákoknak fogalma lett arról, hogy mit jelent a magyar 
embernek március 15-e, mi az ünnep lényege. 

Az érdeklődők bővebb fényképes összeállítást találnak a www.
jaszfenyszarusuli.hu oldalon, iskolánk honlapján.

Projektünk megvalósításához nagy segítséget kaptunk a Teaház 
munkatársaitól. Köszönet illeti őket.

Szöveg: Ézsiásné Róka Mária · Kép: Alsós tanító nénik

A költészet napja
„Az első megtalált magyar vers, az Ómagyar Mária-siralom megszü-

letése óta sok-sok költőnemzedék kiváló képviselőinek megszámlálha-
tatlan verse keletkezett magyar nyelven.

Kisbaba korod óta ismerkedsz ezekkel, hiszen édesanyád hangján 
hallhattad az első versikéket, rigmusokat. Óvodás és kisiskolás ko-
rodban ritmikus mondókák és versek segítettek megtanulni szépen, 
tisztán beszélni. Ma is, ha öröm ér, vagy szomorú vagy, megtalálhatod 
azt a verset, amiről úgy érzed, neked vagy helyetted írta a költő. Ha el-
keseredtél, vagy boldog pillanatot élsz át, ha komolyan elgondolkodsz 
életed fordulóján, van olyan vers, ami érzéseidnek, gondolataidnak hű 
tükre, és segít neked.

Olvass hát verseket, találd meg mindig azokat a sorokat, amelyekre 
éppen szükséged van.”

Mécs László:
FÉNyT HAGyNI MAGuNK uTáN!

Az élet örök búcsúzás.
Ó bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni az szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!
Vagy legalább, mint az anyák,

kik egyre jobban megragyognak,
minél sötétebb lesz az éj,
és minél jobban porlanak
a bánat-barna hant alatt.
Fényt hagyni, mint a jó anyák.
Vagy legalább is, mint a Nyár,
amely almákba és diókba
szerette édes álmait,
és édességével világít
a hosszú, hosszú tél alatt.
Fényt hagyni, mint a drága Nyár.
Vagy legalább is, mint a Nap,
melyet elnyelt az alkonyat,
de a legbúsabb éjben is
világít még a gyöngyvirágban,
a liliomban, mécsvirágban.
Az életünk olyan tünékeny.
Ó szent fényt hagyni volna jó!

Április 11-én az iskolarádióban Nagy Józsefné magyartanár mondta 
el gondolatait a költészetről, a versek szerepéről életünkben, és olvas-
ta fel Mécs László versét. A szünetekben megzenésített József Attila 
verseket hallhattak a diákok, és Botkáné Sárközi Ildikó magyartanár 
olvasta fel kedvenc versét.

Nagy Józsefné · Fotók: Kotánné Kovács Tímea
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A jászfényszarui sakkozó gyerekek közül heten vettek részt a 2017. 
03. 25-én Aszódon megrendezett V. Téli Kupa Egyéni Sakkversenyen. 
Több mint szász gyerek indult a versenyen különböző korcsoportok-
ban. Rimóczi Dávid a II. korcsoportban a fiúk között a második 
helyen végzett. Polatschek Dominik szintén a II. korcsoportban a 
fiúk között indult, a középmezőnyben végzett. A felsős lányokat és 
a fiúkat a hármastól a hatodik korcsoportig összevonták. Az értékelés 

pedig korcsoportonként külön-külön történt. Nyers Lili, Balázs Léna 
és Kovács Lilla az összevont lányokcsoportban játszottak. Nyers Lili 
lett az első a hármas korcsoportban, Balázs Léna pedig a második 
helyet szerezte meg. Kovács Lilla a negyedik korcsoportban az első 
helyet szerezte meg. Polatschek Péter és Nyers Dániel az összevont 
fiúcsoportban versenyeztek. Polatschek Péter a középmezőnyben 
végzett, Nyers Dániel pedig épphogy lecsúszott a dobogóról, a ne-
gyedik helyen végzett. Minden korcsoportban 7 játszmát játszottak a 
versenyzők, 2 x 15 perceseket.

Gratulálunk a szép eredményekhez. Köszönjük Muhari Istvánnak a 
versenyre való felkészítést. Ezeken a versenyeken derül ki, hogy van-e 
értelme az edzésnek és a kitartásnak. A választ a versenyek eredményei 
adják meg. Kép és szöveg: Kovácsné Nagy Katalin

Visszaszámlálás: 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1, kilövés……

Április 4-én fantasztikus űrka-
landban lehetett részük iskolánk 
tanulóinak. Szegedről mini pla-
netárium érkezett a művelődési 
házba. A kicsik nagy izgalommal 
készültek már rá napokkal meg-
előzően. Csillagászati könyveket 
nézegettünk, beszélgettünk a 
Naprendszerről, hiszen egy jó 
űrhajóskadétnak előre fel kell 
készülnie a küldetésre, a Világűr 
meghódítására.

Izgalommal vártuk, hogy be-
szállhassunk az ,,űrhajóba”, és 

megtegyük az űrutazást. Elhelyezkedtünk kényelmesen, majd figyel-
meztettek arra, hogy kapcsoljuk be öveinket, és felszállás! 

A szemünk elé tárták félórás műsorban a Naprendszerünket életko-
runknak megfelelő műsor keretében.  Megismertük csillagunkat, az 
éltető Napot, majd sorra következtek a körülötte keringő bolygók: 
Merkúr, Vénusz, Föld és égi kísérője a Hold, Mars, a vörös bolygó, 
majd következtek a gázbolygók: Jupiter, a gyerekek kedvence, a lenyű-
göző gyűrűrendszerrel rendelkező Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és 
a pár éve kisbolygóvá lett Plútó. Az elsős gyerekek hatalmas tapssal kö-
szönték meg az egyedi látványt nyújtó műsort. Köszönjük az élményt, 
az újabb tanulás lehetőségét. Kép és szöveg: Fáczán Izabella

Magyarországon 2001 óta 
április 16-a a holokauszt ma-
gyarországi áldozatainak em-
léknapja. 1944-ben ezen a 
napon kezdődött meg a get-
tósítás Északkelet-Magyaror-
szágon és Kárpátalján. Az első 
gettókat a következő települé-
seken hozták létre: Beregszász, 
Felsővisó, Huszt, Kassa, Kis-
várda, Máramarossziget, Máté-
szalka, Munkács, Nagyszőllős, 
Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, 
Técső, Ungvár.

A példátlan gyorsasággal lezajlott gettósítás után mindössze néhány 
hét alatt, május közepe és július eleje között, a teljes vidéki zsidósá-
got Auschwitz-Birkenauba deportálták. A magyar vidék zsidóságára a 
birkenaui lágerben azonnali pusztulás várt. A csekély számú munka-
képesnek ítélt ember közül is csak kevesen élték túl a megpróbáltatá-
sokat: a magyar vidék több százezres zsidóságából mindössze néhány 
tízezren tértek vissza. A túlélők családjuk, közösségük elvesztése miatt 
gyakran úgy döntöttek, hogy nem tudnak új életet kezdeni egykori 
lakóhelyükön, ezért a fővárosban, nagyobb városokban, vagy külföldre 
emigrálva próbálták békében élni tovább életüket. A meggyilkolt vidé-
ki zsidóság hiánya fájó és pótolhatatlan.

Városunkban az alsó temetőben 1993 decembere óta őrzi emlékmű a 
deportálásban és munkaszolgálatban elhalt zsidók emlékét. A háború 
előtti helyi zsidóság döntő többségét megsemmisítették, a településen 
az ötvenes évek végén csak két család maradt. Emléküket kegyelettel 
őrizzük.

Radnóti Miklós: TÖREDÉK

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.
Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős, -
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, -
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.
Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra -
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, -
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás. 1944. május 19.

A vers és a megemlékező szöveg a húsvét utáni első tanítási napon 
hangzott el az iskolarádióban.

Nagy Józsefné · Fotó: Lovászné Török Magdolna

V. Téli kupa Egyéni Sakkverseny

Alsó tagozat a Világűrben

Megemlékezés a holokauszt
áldozatairól az iskolában



10 MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2017/4

ÓVoDAI híREk
Apák napja

A víz világnapja
a Szivárvány Óvodában

Egy kicsit kukucskáltunk

látogatás a Teaházban

Egy kis apák napi történelem: mint sok más új ünnep, ez is Ame-
rikában az 1900-as években kezdődött. Magyarországon 1994-ben 
jegyezték az elsőt. A világon különböző időpontokban tartják ezt a 
napot, hazánkban június 3. vasárnapja az ünnepnap, amikor a család 
tartópilléreit köszönthetjük. Jászfényszarun a Süni csoportban hagyo-
mányosan az anyukák ünneplése előtt készülünk meglepetéssel.

A Szivárvány óvodában Edit kolléganőm kezdeményezésére indult 
az apukák ünneplése. Kicsit ódzkodva fogadtam ötletét, de különleges 
pillanatokat, inspiráló perceket kaptam ezeken az estéken.

Kezdetben kevés apuka fogadta el meghívásunkat, amit az ovis éle-
tünk utolsó két évében küldtünk el számukra. Aki eljön, különleges 
órát tölthet gyermekével, megerősítve kapcsolatukat szeretettel, sok-
sok öleléssel, puszival.

Így teremtettünk hagyományt, apák napját tartva az anyák nap-
ja mintájára a Süni csoportban. Az idén április 4-én este vártuk az 
apukákat, hogy megünnepeljük őket, kényeztetve, szeretgetve a kicsit 
megilletődött családfőket, akik nagyon frissen érkeztek, a gyerekek ve-
zették be kezüket fogva, együtt keresték a jeles kisszékeket, majd ölbe 
vették lányukat, fiukat.

A nagypapákat, dédiket és keresztapákat is vártuk. Izgatott készülő-
dés zajlott. Titkos küldetés volt a kedvenc kocsiszín kinyomozása, ez-
után megragasztottuk. Rajzok, fotók kerültek az ajándék autó ablaká-
ra. Verseket, mondókákat, dalokat tanultunk. Tánccal kedveskedtünk, 
megtanítottunk és eljátszottunk közösen egy a számukra is ismerős 
mondókát. Megindító látvány volt ez a gyerek-apa páros játék, szokat-
lan hangok, színek töltötték meg a csoporttermet. Megvendégeltük 
őket az általunk készített süteménnyel, amit szívvel-lélekkel kever-
tünk, gömbölyítettünk.

„Apa kezét fogni jó” szól a vers, rövid időre engedték el egymás kezét, 
biztosítva egymást szeretetükről, jelezve ezzel az egymáshoz tartozás 
fontosságát, megmutatva érzelmeiket. Kézen fogva kísérték édesapju-
kat ezen az estén haza, hogy otthon ők adjanak vacsorát, és fürdés után 
kedvenc meséjüket mondják el nekik, ezzel kerekké téve ezt az estét.

Angéla óvó néni

A víz világnapja alkalmából változatos tevékenységeket szerveztünk a 
gyermekek számára. Célunk az ismeretszerzés, személyes megtapaszta-
lás mellett a környezetvédő magatartás megalapozása volt.

Különböző vizes játékokat játszottunk, kísérleteztünk. A víz téma-
kör, a vízi világ megjelent az ábrázoló tevékenységekben, a mesék, ver-
sek a zenei anyag választásában.

A hét csúcspontján egy igazi búvár, Gere Ferenc látogatta meg óvo-
dánkat. Megnézhettük felszerelését, a gyerekek érdeklődéssel hallgat-
ták élményeit. Az óvó nénik előadásában a Gomba alatt című mesét 
láthatták.

Kép és szöveg: Földvári Edit

A Szivárvány Óvoda Csigabiga csoportját a Teaház látta vendégül.
Húsvéti barkácsolás keretében a gyerekekkel fakanálból nyuszi bábot 

készítettek. Földvári Edit

A Szivárvány ovisok megnézték, hol tart az új óvoda építése.
Fotó: Földvári Edit
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kiszeégetés a Szivárvány Óvoda udvarán

Zene és szó

húsvét a Szivárvány Óvodában

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

Többéves hagyomány már a Szivárvány Óvodában, hogy a húsvét 
előtti virágvasárnap szokását, a kiszeégetést az óvoda nagycsoportosai 
idézik fel. Most az óvoda Pillangó csoportos gyerekei készítették el a 
menyecskének öltöztetett szalmabábut.  A bábu jelképezi a telet, a hi-
deget, betegséget, általában minden rosszat. A bábot körbehordozták 
az óvoda udvarán. Ráolvasták a rosszat, a betegséget:

„Kivittük a betegsíget,
Behoztuk az egíssíget.”

Tavaszköszöntő dalokat énekelve, mondókázva égették el. Sokáig 
zengett az udvaron: – Jöjjön a tavasz, menjen a tél!

Földvári Edit · Fotó: Klippánné Jáger Melinda

Gyermekeink április hatodikán nagy odaadással vettek részt a Szélki-
áltó együttes megzenésített verseket előadó koncertjén, a művelődési 
házban.

Palásthy Pál · Fotó: Róbel Gábor

A 2016/2017-es színházi évad Csiky Gergely: A nagymama című 
háromfelvonásos zenés vígjátékával zárult, amelyet a fennállásának 20. 
évfordulóját ünneplő jászárokszállási Görbe János Színkör vitt nagy 
sikerrel színpadra.

A húsvét előtti hetet készülődéssel, ráhangolódással töltöttük. Fes-
tettünk, ragasztottunk, tavaszi verseket, dalokat tanultunk. Tojásokat 
festettünk, díszítettünk.

A fiúk titokban locsolóverssel készültek meglepni a lányokat. Az 
óvoda udvarán kerestük a nyuszi lábnyomát, és nem maradt el a ha-
gyományos tojáskeresés sem.

Volt nyuszisimogatás is. Rusai Ádám, régi óvodásunk hozta el nyu-
lait megmutatni a gyerekeknek. Kiss Bence és Viktória családjához 
két csoport is ellátogatott, ahol bárányokat, kecskéket láthattunk és 
etethettünk.

A hét utolsó napján a jászfényszarui tűzoltók látogattak el hozzánk, 
és szereztek örömet a kicsiknek. Beülhettek a tűzoltóautóba, felpróbál-
hatták a tűzoltók ruháját, „tüzet” olthattak igazi fecskendővel. Igazán 
mozgalmas hetünk volt.

Köszönjük a húsvéti programban nyújtott segítséget Rusai Ádám-
nak, a Kiss családnak és a jászfényszarui tűzoltók csapatának.

Földvári Edit

Fotók: Földvári Edit, Klippánné Jáger M
elinda
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A Vasút-tanyai iskola 43 éve
1925-ben elkezdődött a tanítás a homoktanyai (Winkler-tanyai) 

iskolában. 1926-ban felépült a tele épülés déli részének vasúton túli 
tanyavilágban élők gyerekeinek oktatására a Vasút-tanyai rk. elemi 
népiskola. 

A Városi Értéktárban megtalálható az első tanító minősítési lapja. 
A lap személyi adatok részéből tudjuk, hogy az első tanító, Geng 
Márton Túrterebes településen (ma Romániában, Szatmár megyében, 
Szatmárnémetitől 25 km-re északkeletre, a Túr folyó bal partján talál-
ható) született 1881. november 2-án tanítói képesítését a Kiskunfél-
egyházi Állami Tanítóképző Intézetben 1901-ben szerezte. 1914-től a 
12. honvéd gyalogezred kötelékében harcolt az orosz, szerb, román és 
olasz fronton, megsebesült, mint hadnagy szerelt le 1918 novembe-
rében. Károly-csapatkeresztet (a IV. Károly király által 1916-ban ala-
pított háborús emlékérem, amelyet az első világháborúban teljesített 
katonai szolgálat során lehetett kiérdemelni) és II. o. ezüst vitézségi 
érmet kapott. Segédtanítói kinevezése Fegyvernekre, majd Nagykö-
rűbe szólt. 1903-ban a Somogy megyei Juta községben rendes tanító, 
majd Tiszakürt és Jászberény következett.

1926. december 13-án a jászfényszarui iskolaszék VII/3 fizetési osz-
tályba 1927. január 1-től a Vasút-tanyai rk. elemi iskola rendes tanító-
jává nevezte ki. Megkapta a két szoba, előszoba, konyha, kamra, pince 
résszel rendelkező szolgálati lakást. Feleségével, Csima Juliannával és 
kilenc gyermekével László (1907), Mária (1908), Anna (1910), István 
(1912), Kálmán (1913), Ilona (1918), Márton (1919), András, Antal 
(a két utóbbi 1925-ban született ikrek voltak) költözött be az iskolával 
összeépített lakásba.

Geng Márton ekkor már 46 éves volt, 13 éven keresztül 1939. szep-
tember 1-ji nyugdíjazásáig egyedül, váltott tanítással délelőtt, délután 
tanított leányokból és fiúkból álló összevont elemi osztályt, illetve azt 
követően két ismétlő évfolyamot. Az első létszámadatok 1928-ból 
valók 100 fő, 1929-ben 121 fő, 1930-ban 150 fő tanuló járt a Vas-
út-tanyai iskolába, ebből 32 fő volt az ismétlő, aki a hat elemit már 
befejezte. 

Az 1940. évi XX. törvény rendelkezett a nyolcosztályos népiskola 
bevezetéséről, amely együtt járt a tanítói létszám 2 főre, majd 3 főre 
való emelésével. Az iskola egy tanterméhez, „mint egy L betű talpa-
ként” a végébe vályogból újabb tantermet és egy kisebb helyiséget 

(szertárnak) építettek. Ezt a kisebb szobát később átmenetileg tanítói 
lakásként, az állandó délelőtti tanításra való átállásnál osztályterem-
ként is használták.

A nyolc általános bevezetésével I. és III., a II. és IV. osztály egy tan-
teremben, az V-VI-VII. osztály, a felső tagozat a másik tanteremben 
összevontan járt. A VIII. osztályt a jászfényszarui belterületi iskolába 
végezték a tanyai diákok is. 

Becsléseim szerint a 43 év alatt 1000 – 1100 fő közötti tanuló járt 
az iskolába, melyből jelenleg legfeljebb 200 - 240 élhet szerte az or-
szágban, a legfiatalabb is 54 éves, a legidősebb, akiről tudunk, Bognár 
János Hatvanban 91 éves.

A Vasút-tanyai iskolában időrendi sorernd szerint a következő tanítók 
kerültek kinevezésre: Rácz Sándor (1938-1941), Kolb Győzőné Bíró 
Erzsébet (1939-1841), Kolb Győző (1941/42), Thury Anna Katalin 
(1942-1948), Kispál Sándor (1945-1947), Görbe Emánuel (1945-
1948), Fónagy Sándor (1947-1951), Molnár István (1948/49), Hor-
váth Erzsébet (1948/49), Nagy Vilma (1949-1951), Ficzere István-
né (1950/51), Horváth Terézia Margit, Benke Imréné (1951-1955), 

Fónagy László (1952-1965), 
Sztojkov Erzsébet, Nagy Lász-
lóné (1954-1960), Mészáros 
Tivadar (1957-1963), Bodnár 
Klára, dr. Borbényi Zoltánné 
(1960-1965), Nagy Antalné 
(1965-1970). Betegség, kato-
nai szolgálat esetében az átme-
neti helyettesítést a belterületi 
iskolából oldották meg. 

Az 1962/63-as tanévben – a 
gyermekek létszámának fo-
lyamatos csökkenése miatt 
– a felső tagozatban a taní-
tás megszűnt. Hét éven át az 
1969/1970. tanévig összevont 
alsó tagozatban még jártak 
diákok. 1970 szeptemberétől 
már valamennyi tanuló a nagy-
községi iskolában kezdte meg, 
illetve folytatta általános iskolai 
tanulmányait.

Az iskola nagyterme a tanyai 
emberek kulturális, szórakozási, 
közösségi tere szerepét is betöl-
tötte. Az ötvenes évektől agg-
regátorral működő filmvetítő 
segítségével nézték a mozifil-
meket, a vetítéskor könyvköl-
csönzésre is lehetőség nyílott. A 
belterületi műkedvelő színját-

szók itt is előadták színdarabjaikat, de néhány este a tanyai fiatalokból 
is verbuválódott színjátszók is itt mutatkoztak be. Magam is többekkel 
együtt első színházi élményemet itt élhettem át, ma is élénken emlék-
szem az Eisemann Mihály: Bástyasétány 77 operett vagy a Kosztolányi 
Dezső: Édes Anna című színelőadásokra. 

 Később Harangozó Imre bácsi, mint a tanyai lakosságot képviselő 
tanácstag, sokáig bonyolította a községi könyvtárból hozzá kihelyezett 
könyvek kölcsönzését.

A tanítás befejeztével a kőépülethez később vályogból épült toldalé-
kot elbontották.

A tanács 1984. évben az épületet szükséglakásnak jelölte ki, egy csa-
lád a kőépület szolgálati lakását, a másik család a tantermet kapta meg. 
Néhány évvel később a bérlők a lakásrészüket megvásárolták, így a volt 
iskola magántulajdonba került. Az épület szolgálati lakásrészét több 
mint 20 éve nem lakját, a tantermi részt tavasztól őszig használják.

A 90 éves épületnek a téglafala és a hozzá tartozó csekély földterület 
jelent ma már értéket.

Tóth Tibor
Fotó: FÉBE-archívum

A képen az első tanító Geng Márton látható.
A fénykép az iskola megnyitását követő 2-3. tanévben készült csoportkép (1929-1930),

melyen 47 leány látható, köztük baloldalt a második sor első diákja
az 1920-ban született Bognár Jusztina (Szilágyi Jánosné Bordás Mária édesanyja).

A fiúkról külön csoportkép készült.
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Aranyszínű emlékek
2017. március 25-én került sor a jászfényszarui Vasút-tanyai iskola 

öregdiákjainak találkozójára, amelyet a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
koordinált. A Régi Kaszinó étterem előtti parkban 14 órára gyülekez-
tünk. A más településeken élő volt diákok nagy része már 13 órakor a 
Városháza előtt találkozott, hogy szűk 60 perc alatt Tóth Tibor veze-
tésével megnézzék a Városháza dísztermét, majd főtéri séta keretében 
az elmúlt három évben átadott épületeket, építményeket, szobrokat, 
melyekről a résztvevők a legnagyobb elismeréssel szóltak. Mi, fénysza-
ruiak pedig már alig vártuk, hogy visszatérjenek, és egy nagy öleléssel 
tudjuk őket üdvözölni.

Miután egyesült a csapat, a FÉBE elnöke megemlékezett iskolánk 
90. évfordulójáról, felsorolta az ott tanító pedagógusokat, és nem 
feledkezett meg azokról sem, akik már nem lehettek velünk. A Ta-
nítók emlékművénél gyertyát gyújtott Káposztáné Bordás Erzsébet, 
a legfiatalabb Vasút-tanyai diák, a legidősebbek, Horváth Zoltánné 
Barna Ilona, Nagy Lajosné Tóth Anna és Rusai Vencel pedig koszorút 
helyeztek el a talapzaton.

Ezután magunkat meg nem hazudtoló módon, bár öregdiákként, de 
mint egy igazi méhraj, betódultunk az étterembe. Már el is kezdtük 
volna a beszélgetést, de a találkozó hivatalos része csak most követke-
zett. Tóth Tibor köszöntötte a megjelent pedagógusokat, diáktársakat, 
hozzátartozókat. Többször csendre kellett a társaságot inteni, épp úgy, 
mint régen az iskolapadban, sokan a mellettük ülőkkel voltak elfoglal-
va, nem figyeltek a katedrára. Eközben előkerültek a fényképek, albu-
mok, jó volt felidézni az emlékeket ennyi év távlatából.

A fényképek osztályokat, jelmezbálokat, színdarabokat, kirándulá-
sokat, táncpróbákat tártak elénk, s szinte visszautaztunk a múltba. 
Nagyszerű jelmezbálokat rendeztek tanítóink, a mi szereplésünkkel. 
A szülők által készített maszkok egytől egyig ötletesek voltak. Emlék-
szem, több gyermek is ördögnek öltözött, együtt táncoltak, az volt az 
Ördögtánc. A kornak megfelelő mesterségek, mesefigurák elevened-
tek meg, de mint napjainkban is, már akkor is volt király és királynő 
jelmez is. A szülők is nagyon várták már a fellépéseinkkel színesített 
ünnepeket, más szórakozásunk nem nagyon volt. A képeket nézegetve 
nagy lett a zsivaj, az örömkiáltás, mindenki magát kereste a felvéte-
leken. „Ez Te vagy, nem látod?”, „De sok hajad volt!’’, „De vékony 
voltál!”, és sok hasonló észrevétel.

A diákok nagy része méltán emlékezett tanítóink lelkiismeretes, pél-
damutató munkájáról, mely megalapozta továbbtanulásunkat. A ta-
lálkozót megtisztelte jelenlétével dr. Borbényi Zoltánné Bodnár Klára 
tanítónő és Mészáros Tivadar tanító. „Más világ volt, mégis nagyon 
szép!” – nyilatkozta a tanító néni, hiszen annak idején a villanykapcso-
lót is hiába kereste. Kezdetleges felszereltség és berendezés, de annál 
több szeretet lakozott a falak között. A diákok várták a vonatot, szed-
ték a pipacsot, kedveskedve tanító nénijüknek, akit sietve kísértek az 
iskolába. Tanító bácsi Csepel motorral tette meg az utat, s nem ijedt 
meg Gaálék kutyájától, aki messziről megismerte a motor hangját, s 
ugatásából tudtuk, mikorra várható a tanítónk érkezése.

A még két élő tanítónk Nagy Lászlóné Sztojkov Erzsébet és Nagy 
Antalné Almásy Kornélia (az utolsó tanító) egészségi állapota miatt 
nem lehetett jelen, de üdvözletüket, szeretetüket és régi fotóikat Tóth 
Tiboron keresztül eljutatták hozzánk.

Lassan körbeértek a fényképek, és kezdetét vette a bemutatkozás. 
Az ünnepélyen 58 öregdiák és az őket elkísérő 19 hozzátartozó osz-
totta meg emlékeit. Akit nem ismertünk fel, alig vártuk, hogy ő kö-
vetkezzen, felálljon és bemutatkozzon. A diákok nagy része méltán 
emlékezett tanítóink lelkiismeretes, példamutató munkájára, mely 
megalapozta továbbtanulásunkat. Egy kis erdő volt az iskola mellett, 
ahol tavasszal és nyáron kergetőztünk, számháborúztunk, tartalmasan 
töltöttük a szüneteket. Pajkosságunkkal, csibészségeinkkel sokszor 
működésbe hoztuk a tanítói pálcát.

Egyik kedves emlékem, amikor nem rakta olyan magasra a madár a 
fészkét, hogy az elérhetetlen lett volna számunkra. A kíváncsiság ve-
zérelt, hogy tisztában legyünk azzal, hány fióka fog kiszállni a fészek-
ből. Szívesen emlékszem a télre is, ami szinte mindig problémák elé 
állított, de a tudásra szomjazók akarata minden nehézséget legyőzött. 
Más időjárás uralkodott akkoriban, hideg telek, zord időjárás és nagy 
hó. Utóbbi sokszor deréktájig ért, így bizony szükség volt segítségre.

A dűlő útig kikísértek a szülők, és ott már vártak a társak, mert min-
dig csoportosan mentünk. Volt, akinek zsebeiben héjában sült krump-
li lapult, az melegítette a kis ujjacskákat az iskoláig, ott pedig tízórai-
ként szolgált. Bekötözve orrunk, szánk, csak a nagy sapkák sötétlettek 
a fehér hóban. Mi, akik ott éltünk, tudjuk, milyen tud lenni a téli táj, 
amikor kis csizmádat a nagy hó lehúzza a lábadról, vagy nem kapsz 
levegőt az orrodon, vagy amikor tavaszodik, és a szarkaláb, akác illa-
tát hozza a szél, és szemedbe repül egy cserebogár. Sokan nem hiszik 
el nekünk, tanyasi embereknek, hogy mennyi-mennyi szép emléket 
őrzünk, pedig a sok viszontagság ellenére ezeket az emlékeket arany-
színűre festette az idő a szívünkben.

Sajnos koruknál fogva sok száz Vasút-tanyán járt diák (szüleink, 
testvéreink, a fiatalabb korosztályok közül is) nem élhette meg ezt a 
napot, az Ő emlékükre a teremben gyertyát gyújtottunk, és egyperces 
csenddel adóztunk emléküknek.

Az est folytatásában nagyon finom vacsorát tálaltak elénk. Nagyon 
kíváncsian vártuk már, mert nem tudtuk, mi lesz a menü. A feltálalt 
pogácsa akkorra már elfogyott az asztalról, úgyhogy étvágyunkkal nem 
volt baj, pláne, amikor kihozták a gőzölgő májgaluska levest. Beszél-
getésünk némaságra váltott, és mindenki az étkezéssel volt elfoglalva. 
Sültek következtek, bőségesen, mindenki kedvére választhatott, majd 
desszert zárta a menüt. Biztosan mindenki jóllakhatott, köszönjük szé-
pen a szolgáltatónak!

Tóth Tibornak és segítőinek pedig a résztvevők nevében szeretnék 
köszönetet mondani a példa értékű szervezésért. Különösen hálásak 
vagyunk, hogy részesei lehettünk egy ilyen nagyszerű eseménynek. 
Minden apróságra ügyelt, gondosan megszervezte ezt a találkozót, 
ahol a középpontba került a múlt és a jelen, egy közösségi nap kereté-
ben. Köszönjük, Tibi!

Szilágyiné Marika

A Tanítók asztalánál

A találkozó résztvevőinek egy csoportja.
Fotók: Dobák Viktor
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Dísznövények és gyümölcsfák újra igényelhetők
„Dísznövények az utcára, még több gyü-

mölcsfa a kertbe!” – Jászfényszaru Város 
Önkormányzata folytatja a 2014-ben meg-
kezdett lakossági fásítási programját Jász-
fényszarun. Az eddigi tapasztalatok alapján 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a lakosság 
körében rendkívüli népszerűségnek örvend a 
program, hiszen az eltelt három évben több 
mint 7.300 tő növény került kiosztásra több 
mint 1.200 ingatlanra. Mind a lakosság, 
mind az önkormányzat hozzáállása példaér-
tékű: a lakosok örömmel és nagy kedvvel ül-
tetik és gondozzák a kapott növényeket, míg 
az önkormányzat folyamatosan – immáron 
4. éve – biztosít keretet költségvetéséből a 
növények beszerzésére. 

Ez szinte egyedülálló az országban.
Jászfényszaru Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a sikeresség és a hivatalhoz 
eljuttatott lakossági igények láttán 2017-ban 
újra meghirdeti a fásítási akciót, gyümölcsfá-
ra, dísznövényre.

GYüMÖLCSFA:
Változás!
Idéntől lakóingatlanonként nem 2, hanem 

maximum 4 db gyümölcsfa igényelhető az 
alábbi módon:
· Akik eddig 1 db gyümölcsfát igényeltek és 
kaptak, azok maximum 3 db-ot igényelhetnek.

· Akik eddig 2 db gyümölcsfát igényeltek és 
kaptak, azok maximum 2 db-ot igényelhetnek.

· Akik eddig nem igényeltek s nem kaptak, azok 
maximum 4 db-ot igényelhetnek.

A gyümölcsfákat telken és kerítésen belül 
kell elültetni, és minden igénylés ingatlanon-
ként történik. 

DíSZFáK:
Amelyik ingatlan elé az elmúlt években lett 

dísznövény igényelve, oda 2017-ben csak limi-
tált számban tudunk dísznövényt biztosítani. 
Ahová még nem lett igényelve, oda megkötés 
nélkül igényelhető. A dísznövényeket kizá-
rólag az utcára lehet ültetni. Azon telkek elé, 
ahová az eddig igényelt dísznövények nem az 
utcára lettek kiültetve (bizonyítottan a hivatal 
munkatársai által tartott fényképes ellenőrzés-
sel), oda nem tudunk igénylést elfogadni.

A lakosoknak az igényléssel kapcsolato-
san az alábbi teendője van:
· Az igénylését személyesen vagy megbízott 
útján lehet leadni.

· Az igényelt fát/fákat, bokrot/bokrokat az 
önkormányzat saját költségvetése terhére 
beszerzi, kiértesítés alapján térítésmentesen 
átadja a lakos részére, aki elszállítja.

· A kapott növényeket a lakos elülteti, majd 
gondozza.

Fontos!
A kérelemben feltüntetett utcai helyszínt a 

hivatal illetékes munkatársai megvizsgálják, 
hogy az adott helyre ültetni szándékozott 
fa vagy bokor a növekedése közben gátol-e 
megközelíthetőséget, utcasarkoknál gátolja-e 
a közlekedők kilátását, érintik-e az esetle-
gesen ott húzódó légvezetékeket, vagy azon 
utcaszakaszon tervezett-e a közeljövőben va-
lamiféle fejlesztés.

A fát/fákat vagy bokrot/bokrokat ültető 
lakosok vállalják az ingatlanuk elé való el-
ültetést, továbbá az így telepített növények 
gondozását, locsolását, a lehulló levelek, eset-
legesen termések eltakarítását.

A lakosok csak saját telkük előtti ültetésre 
nyújt hatnak be kérelmet, más ingatlana elé nem. 

A megrendelési szakasz lezárta után az ön-
kormányzat megrendeli a növényeket, majd 
telefonon történő értesítés alapján megjelölt 
helyszínen kiosztja azt úgy, hogy a kérelmezők 
szállítják el a megrendelt növényeket. Erre 
várhatóan 2017. novemberében kerül sor.

Kérelmek beadásának időpontja:
2017. május 1-től 2017. szeptember 15-ig.

Kérelmek beadásának módja: Az eddigi 
tapasztalatok alapján sem az e-mail-en, sem 
az internetes felületen keresztül történő be-
nyújtás nem bizonyult elég hatékonynak, 
ugyanis néhány igénylés az igénylő általi el-
küldést követően nem jelent meg a rendsze-
rünkben. Ezért csak és kizárólag személyesen 
vagy megbízott útján a Jászfényszarui Közös 
Önkormányzati Hivatalban a Projektirodán 
(II. emelet) munkaidőben lehet igényelni a 
növényeket.

Az igénylés megkönnyítésére formanyom-
tatványt rendszeresítettünk, melyet kérhet-
nek a hivatalban, vagy az újságból is ki tudják 
vágni (lásd 19. oldal). A formanyomtatványt 
kitöltve, aláírva kell hozzánk eljuttatni, mely 
csak az igénylő aláírásával hiteles. 

Érdeklődni a hivatal II. emeletén, a Pro-
jektirodán lehet nyitvatartási időben.

Gyümölcsfákból csak az általunk feltün-
tetettekből lehet választani! Dísznövények 
esetében mi egy javaslatot teszünk. A növé-
nyek képeit és rövid bemutatásukat az aláb-
biakban nézhetik meg. Bővebb tájékozódásra 
Jászfényszaru város honlapján van lehetőség.

AlmA

1 Starking

Hazánkban, szep tember végén éri el a szedési 
érettséget. Sötétpirossal csíko zott, 150-170 g, 
középnagyságúra megnövő alma. Fehér húsa 
puha, nem túl leveses, inkább kásásnak mond-
ható. Tárolhatósága közepesen jónak mondható. 
Öntermékeny. Fája közepes és nagy növekedésű, 
nehezen kezelhető, felfele törő ágrendszerű. Kö-
zepes mennyiséget terem, későn fordul termőre.

2 Jonagold

A gyümölcs nagyméretű, (220-250 g.) göm-
bölyű, közepesen vastag héját viaszréteg védi a 
párásodástól, húsa világossárga, barnulásra nem 
hajlamos, leveses, fűszeres, édeskés ízű. Fája erős 
növekedésű, jól koronásodik, korán termőre  
fordul és igencsak bőven terem. Érési ideje: 
szeptember vége-október eleje.

3 Golden
Szeptember végén - 

október elején szedhető. 
Akár 6 hónapig is tárol-
ható. Mérete középnagy 
vagy nagy (140-180 g), 
héja vékony, éretten 
sárga. Gyümölcshúsa 
sárgás, édes, enyhén 
savas, kissé illatos. Fája középerős növekedésű. 
Termőképessége nagyon jó. Talajigénye nem 
különleges. Fája kevésbé fagyérzékeny, virágai a 
késő tavaszi fagyoktól ritkán károsodnak. Liszt-
harmatra nem fogékony, gyümölcshullásra sem 
hajlamos.

Körte

4 Vilmos
A világon a legelterjedtebb körtefajta. Ha-

zánkban a Bosc kobak után a legnagyobb 
arányban termesztik. Augusztus második-har-
madik dekádjában szedhető. Tárolótól függően 

1-3 hónapig is eltartható. 
Gyümölcse nagy 160-
220 g-os. Gyümölcshéja 
éret ten szép sárga, napos 
oldalon enyhén pirosas 
színeződésű, vékony. Húsa 
fehér, olvadó, bőlevű, il-
latos, édes-savanykás ízű, 
muskotályos zamatú. Fája 
közepes növekedési erélyű, 
közepesen sűrű koronát nevel. Korán termőre 
fordul, évente rendszeresen terem. A nagyobb 
téli lehűléseket károsodás nélkül elviseli.

5 Bosc kobak
Termesztési aránya 

Magyarországon a 
leg nagyobb. Szept-
ember közepén szed-
hető tartós tárolásra. 
A gyümölcs mérete 
nagy vagy igen nagy 
(180-280 g). A gyü-
mölcs teljes felülete 
rozsdamázzal fedett. 
Héja közepes vastagságú, száraz. Húsa fehéres-
sárga, olvadó. Fája közepes vagy annál gyengébb 
növekedési erélyű. Középkésőn fordul termő-
re, utána viszont rendszeresen és bőven terem.
 (folytatás a 15. oldalon)

GYüMÖLCSÖK
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6 Clapp kedveltje
Augusztus első heté-

ben szüretelhető, 1-2 
hónapig tárolható. 

Közepesen nagy gyü-
mölcsének tömege 180-
220 g. Szabályos körte 
alakú. Gyümölcshéja 
éretten szalmasárga, na-
pos oldalon 40-50%-
ban pirossal fedett. Húsa fehér színű, olvadó, 
bőlevű, illatos. Hazánk szélsőséges téli hőmér-
séklet ingadozását jól tűri.

SzilvA
7 Stanley
Érési ideje augusztus 

vége - szeptember ele-
je. A világon az egyik 
legelterjedtebb fajta. 
Gyümölcse közepesen 
nagy vagy nagy mére-
tű, megnyúlt. Tömege 
30 és 40 g közötti, átmérője átlagosan 34 mm. 
Héja sötétkék, erősen hamvas. Húsa zöldessár-
ga, kissé zamatos. Korán termőre fordul, rend-
szeresen és igen bőven terem.

8 Cacanska Rodna

Augusztus végén, szeptember elején érő szil-
va. Fája fiatalon erősen, később közepesen nö-
vekszik. Jellegzetes, ívelt ágrendszere alakul ki. 
Gyümölcse középnagy (25-40 g), hosszúkás 
alakú, sötétkék színű, hamvas. Húsa sárga, ke-
mény, magvaváló, jó ízű. Öntermékenyülő.

9 Empress
Érési idő augusztus 

vége - szeptember ele-
je. Gyümölcse nagy 
vagy igen nagy (30-45 
g), a piacon elérhe-
tő egyik legnagyobb 
fajta. Gyümölcs színe 
liláskék, tojásdad alakú. Húsa aranysárga, kissé 
leves, nagyon ízletes, jellegzetes aromájú, mag-
vaváló. Rendszeresen és bőven terem.

ŐSzibArAcK

10 Suncrest
Érési ideje augusztus második fele. Gyümöl-

cse nagy (130 g), sárga alapszínét 60-80%-ban 
bordópiros bemosott fedőszín borítja, lapított 

gömb alakú. Húsa sárga, a mag körül pirosra 
színeződik, szilárd állományú, jóízű, magvavá-
ló, héja gyengén szőrözött. Terméshozama ma-
gas és rendszeres. Friss fogyasztásra, befőttnek is 
kiváló. Öntermékeny. 

11 Redhaven
Július végén - au-

gusztus elején érik. 
Közepesen nagy, nagy 
gyümölcsű, magvavá-
ló, zamatos. Oldalról 
lapított, kissé aszim-
metrikus gömb alakú. 
Közepes molyhosság 
jellemzi. Alapszíne sárga, a felület 60-70%-án 
csíkozott, bemosott, sötétvörös fedőszín alakul 
ki. Érési idejében a legjobb tulajdonságokkal 
rendelkező fajta. Rendszeres és bő terméshozás, 
jó alkalmazkodó képesség jellemzi.

12 Champion

Augusztus második felében érik. Gyümölcse 
nagy, szabályos gömb alakú. Héja durván moly-
hos, világoszöld, éretten sárgásfehér alapszínű. 
Húsa fehér, lédús, magvaváló, kiváló ízű. Fája 
nagyon erős növekedésű, felfelé álló koronát 
nevel. Későn termőre forduló, rendszeresen és 
bőven termő fajta.

SárgAbArAcK
13 Magyar kajszi
Érési ideje július 

közepe. Gyümölcse 
középnagy (45-50 g), 
színe élénk narancs-
sárga, kárminpiros-
sal mosott, finoman 
molyhos, gömböly-
ded alakú, oldalról 
kissé lapított. Húsa narancssárga, szilárd, rostos, 
lédús, aromában gazdag, finom. Öntermékeny.

14 Ceglédi arany

Érése július 20. után. Gyümölcse gömbölyű, 
közepes-nagy méretű, 44 g átlagtömegű. Felüle-
te narancssárga, a napos oldalon kárminpirossal 
bemosott. Húsa narancssárga, szilárd, jellegzetes 
kajszi ízű.

15 Gönci magyar
Magyarországon a 

legnagyobb arányban 
termesztett sárgaba-
rack fajta. Július köze-
pén érik. Közepes (45 
g) méretű gyümölcse 
gömbölyded, oldalról 
kissé lapított. Héja narancssárga, a napos ol-
dalon kissé piros fedőszínnel mosott. Húsa na-

rancssárga, lédús, igen finom. Fájának közepes 
méretű koronája van. Korán termőre fordul, jó 
termőképességű.

cSereSznye

16 Germersdorfi

Magyarországon 1903 óta van jelen. Június 
végén érik. Friss fogyasztásra és befőtt gyártásra 
is kiváló. Nagy vagy igen nagy 6-12 g gyümölcse 
bordópiros színű, húsa igen kemény, ropogós, 
íze már piros színű állapotban is harmonikus 
édes-savas.

17 Katalin

Július első hetében érik. Friss fogyasztásra és 
feldolgozásra is kiváló. Nagy vagy igen nagy 
gyümölcse (6-11 g) sötét-bordóra színeződik, 
húsa kemény, ropogós, kellemesen édes-savas 
ízű. Éretten a fán hosszú ideig megőrzi jó mi-
nőségét. Korán termőre fordul és igen bőven 
terem.

meggy

18 Érdi bőtermő
Magyar fajta. Az 

egyik legelterjedtebb 
fajta. Június közepén 
érik. Húsa félkemény, 
festőlevű, íze kelleme-
sen édes-savas. Korán 
termőre fordul és igen 
bőtermő.

19 Újfehértói fürtös
Érési ideje júli-

us eleje. Gyümölcse 
középnagy (6 g, 22 
mm), fénylő bordó-
piros, kissé lapított 
gömb alakú. A gyü-
mölcs húsa vérpiros, 
kemény, íze savas-édes, 
magja nagy. Friss fogyasztásra és gyorsfagyasz-
tásra is alkalmas. Öntermékeny.

20 Debreceni
 bőtermő
Érési ideje jú-

nius vége – július 
eleje. A gyümölcs 
középnagy vagy 
nagy (5-6 g, 22-23 
mm), sötét kárminpiros színű, megnyúlt gömb 
alakú. Húsa sötétbordó, középkemény, finoman 
rostos, bőlevű, íze édes-savas. Friss fogyasztásra, 
befőttnek, és gyorsfagyasztásra egyaránt alkal-
mas. Öntermékeny. (folytatás a 16. oldalon)
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24 Csüngő borsófa
Caragana arborescens
pendula
Alacsony törzsre ol-

tott, csüngő ágú fa. Az 
oltás helyétől szomorú-
an csüngő hajtásrend-
szere évente csak pár 
cm-t nő. Levelei élénk 
zöldek. Borsóéhoz ha-
sonló, sárga virágait 
májusban, a vesszők oldalán, csomókban hozza. 
Szárazságtűrő, meszes, laza talajt kedvel.

25 Közönséges nyírfa
Betula Pendula
Gyors növekedésű, 15 

méterre növő idősebb 
korban fehér törzsű 
kerti fa. Mutatós fehér 
kérge, lecsüngő vesszői, 
üde zöld levélzete és a 
már ősszel megjelenő 
barkavirágzata fokozzák 
díszítő értékét. Levelei 
ősszel sárgára színeződnek. A nyírfa rendkívül 
jól alkalmazkodó fa, szépen fejlődik a nedves, 
nyirkos és a száraz talajokon egyaránt. Fényigé-
nyes, a talaj vagy klíma iránt viszont nincsenek 
különösebb igényei.

26 Gömb juhar
Acer platanoides 
globosum
Lapított gömbkoro-

nájú fa, lombja 3-4 m 
átmérőjűre is megnő. 
Lombja ősszel sárgás-
vöröses színre színe-
ződik. A szélsőséges 
viszonyoktól eltekint-
ve minden talajba ül-
tethető. Szűk utcákba, sorfának is alkalmas.

27 Gömb kőris
Fraxinus ornus Mecsek
1,8-2,2 méteres törzs-

magasságban oltott, 5-6 
méterre is megnövő, la-
pított gömb koronájú fa. 
Sűrű, szabályos koroná-
val és mélyzöld lombo-
zattal rendelkezik, mely 
ősszel lilásvörösre vagy 
narancssárgára színező-
dik. Nem igényes, a vá-
rosi klímát is tűri, napos, meleg fekvést kedvel. 
Száraz helyre való. Légvezetékek alatti területek 
fásítására kiváló.

28 Japán juhar
Acer palmatum
„Atropurpureum”
L o m b h u l l a t ó 

cserje vagy kis fa, 
melynek különbö-
ző lombszínei adják 
díszítő értékét. 5 - 6 
méter magas, vö-
röses - bíbor színű 
levelei ősszel élénk-
vörösre színeződnek.

29 Gömb szivarfa
Catalpa bignonioides 
„Nana”
A gömb szivarfa 

magas törzsre oltott, 
lapos, félgömb alakú 
koronát nevelő, sűrű 
ágrendszerű, dekora-
tív, alacsony utcai fa. 
Kezdetben szabályos gömb formát nevel, idővel 
egyre laposabb, de szabályosan szétterülő ernyő-
szerű koronát fejleszt. Metszeni nem szükséges. 
Teljesen télálló. Jól tűri a városi körülményeket. 
A meszes talajokat is jól tűri. Szűk utcák, lég-
vezetékek alatti területek, kis kertek fásítására 
alkalmas.

30 Vérszilva
Prunus cerasifera 
Nigra
Egész évben sötét-

lilás-bordó levelével, 
áprilisban rózsaszínbe 
boruló virágaival de-
koráló színes levelű 
fa. Magassága kifejlett 
korban 4-5 méter. Alakja gömbölyded, sűrű ko-
ronát nevel. Gyors növekedésű. Edzett, fagytű-
rő, jól tolerálja a városi körülményeket. Átlagos, 
laza, humuszos talajt szeret. Átlagos vízigényű, 
ültetés utáni időszakban rendszeresen öntözzük. 
Napos fekvést igényli.

31 Törpe vérszilva
Prunus cistena
2-2,5 méter magas, 

sötétvörös levelű csak-
nem szabályos gömb 
alakú díszcserje. Fe-
hér, rózsaszínű virágai 
májusban nyílnak. 
Terméseinek színe lila. 
Kifejezetten gyors növekedésű fajta Jó száraz-
ságtűrő, de az ültetési évben érdemes a hosszan 
tartó száraz időszakban öntözni. Napos és félár-
nyékos helyre is ültethető.

32 Kislevelű hárs
Tilia cordata 
Greenspire
15-20 méteres, te-

rebélyes fa. Egyenes 
törzsű, koronája sza-
bályos, széles kúp 
alakú, sötét levelű. A 
városi klímát jól tűri, 
viszonylag gyors növe-
kedésű.

33 Mezei juhar
Acer campestre FL 6/8
Középnagy tojásdad 

alakú fa. 10-15 méter 
magasra növő, 5-10 m 
széles. Évenként 40-45 
cm-t magasodik, 25-35 
cm-t szélesedik. Meleg- 
és fénykedvelő, az eny-
he árnyékot tűri. Rendkívül fagytűrő, a hőséget 
elviseli, kimondottan szélálló. A szárazságot jól 
bírja. Különös talajigénye nincs.

34 Oszlopos galagonya
Crataegus monogyna
‚Stricta’
Kisméretű fa, szabályos, 

oszlopos, sűrű ágrendsze-
rű koronával mely szigo-
rúan felfelé törekvő, idős 
korban kicsit szélesebb: 6 
m magas, idősen max. 3 
m széles. Talajjal szemben 
igénytelen, szárazságtűrő.

35 Aranyvessző
(aranysárga virágú)
Forsythia intermedia
„Golden Nugget”
Alacsony bokor. Virágai 

nagyok, sötét-sárgák, már-
cius végén nyílnak. Rend-
szeresen és gazdagon virág-
zik. Magasság 1,5 méter. 
Talajjal szemben nem igényes. Elvirágzás után 
erős visszametszést igényel.

36 Kerti gyöngyvessző
Spiraea x vanhouttei
2 méter magas lomb-

hullató cserje. Fehér virá-
gai sokvirágú ernyőkben 
májusban, a vesszők teljes 
hosszában nyílnak, fehé-
rek, 5 cm-es virágzatot al-
kotnak. Sötétzöld, korán fakadó levelei 4 cm-es, 
3-5 karéjú. (folytatás a 17. oldalon)

(folytatás a 15. oldalról)
birS

21 Bereczki bőtermő
Érési ideje szeptem-

ber közepe - október 
eleje. Gyümölcse nagy 
(300-500 g). Gyümölcs 
színe éretten aranysárga, 
megnyúlt körte alakú. 
Húsa fehéressárga, ke-
mény, gyengén leves, néha kövecses, íze édeskés, 
erősen illatos.

22 Mezőtúri
Érési ideje szept-

ember vége - október 
eleje. Gyümölcse ki-
csi (200-230 g), zöl-
dessárga színű, majd-
nem szabályos gömb 
alakú. Húsa szilárd, 
jó illatú és zamatú, 
alig kövecses. Ivóleve 
különleges zamatú, 
befőttje jó.

Dió

23 Milotai 10.
Szeptember végén 

érik. A legkiválóbb 
héjas és béldió. Nagy, 
gömb alakú, világos szí-
nű. Könnyen törhető és 
tisztítható. Béltartalma 
47-52%. Növekedési 
erélye közepes. Termő-
képessége és termésbiz-
tonsága jó.

JAVASOLT LOMBHULLATÓ DíSZNÖVÉNYEK
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Akár 40 cm hosszú, virágzó hajtásokat is nö-

veszt, kevés ápolást igényel. Bármilyen talajba 
ültethető, napos vagy félárnyékos helyen, száraz 
vagy nedvesebb talajokon egyaránt jól fejlődik. 
Gyors növekedésű, a metszést is jól tűri. A vá-
rosi klímát jól tűri.

37 Kerti orgona bokor
Syringa vulgaris (többszínű, telt virágú)

3-5 méter magasra növő cserje. Széles, to-
jásdad levelei szíves vállúak, ép szélűek. Illatos 
virágai 10-20 cm hosszú bugákban április - má-
jusban nyílnak. A szárazságot is tűri. Száraz he-
lyen öntözés nélkül azonban nem díszít.

38 Kerti tamariska
Tamarix tetranda
Tavasszal virágzó, 

igénytelen, száraz-
ságtűrő nagyra növő 
díszcserje, vagy kisebb 
fa. Rózsaszín virágai 
májusban a vesszők 
teljes hosszában rövid 
ál füzérekben nyílnak. Lombja igen későn, a 
májusi virágzáskor kezd hajtani!

39 Liliomfa (lila)
Magnolia „Galaxy”
5-6 méter magasra 

növő, illatozó cserje. 
Sötét-, vöröses-lila 
virágai elérhetik a 
8-10 cm-es nagysá-
got. Kezdeti években 
főleg függőlegesen 
nő. Két-három héttel később kezd virágozni, 
mint sok más magnólia elkerülve ezzel a késő 
tavaszi fagyok okozta károkat.

40 Teltvirágú babarózsa
Prunus triloba Multiplex
2,5 méter magas cser-

je. Virága tömve teltek, 
lombfakadás előtt, az éves 
vesszők teljes hosszában 
nyílnak, rózsaszínűek. Üde 
talajba, napra ültessük. Vi-
rágzás után meg kell met-
szeni.

41 Csavart fűz
Salix matsudana 
„Tortuosa” 
Gyors növekedésű, 

csavart vesszőjű, kö-
zepes méretű díszfa. 
8-12 m-es magassá-
gig növő csavarodott 
ágakkal rendelkező 
4-9 m széles fa. Le-
velei keskenyek és az 
ágakhoz hasonlóan csavarodottak. Nem válogat 
a talajfajták között. Napos helyre, a nagy széltől 
mentes helyre ültessük.

42 Fehértarka levelű som
Cornus alba „Gouchaultii”

Felállóágú cserje, mely télen ragyogó korall-
piros vesszőjével, nyáron tarka levelével díszít. 
Csaknem szabályos gömb alakú. Közepes növe-
kedésű, leggyakrabban 100-200 cm magasságot 
elérő cserje. Májusban és júniusban virágzik.

43 Labdarózsa
Viburnum opulus ’Roseum’

Kedvelt virágos, felálló ágrendszerű, oldalágai 
bókoló, 3-4 m-es, látványos díszcserje. 5-10 cm 
karéjozott levelei közép zöldek, melyek ősszel 
pirosra színeződnek. Május-júniusban hozza 
kezdetben zöldes fehér, majd hófehér, gömb 
alakú, hógolyóra emlékeztető virágzatát. Lom-
bozata ősszel narancsvörösre színeződik. Napos 
helyen dúsan virágzik.

44 Illatos bangita
Viburnum burkwoodii

Illatos bogernyőben nyíló virágai miatt kedvelt 
cserje. 1,5-2 méter magasra nő. Nem örökzöld, 
hanem télizöld növény, ami azt jelenti, hogy 
levelei áttelelnek és csak tavasszal, fokozatosan 
cseréli őket. Sövények, útszegélyek beültetésére 
alkalmas, jól társítható. Hálás, dekoratív cserje, 
ami nem igényel sok gondozást jó tűrőképes-
ségű, talaj iránt igénytelen, napos-félárnyékos 
helyeket kedvel.

45 Fehér hóbogyó
Symphoricarpos albus
1-1,5 méter magas terje-

dő, vékony ágú lombhulla-
tó cserje. Fehéres rózsaszín 
virágai nem feltűnőek, jú-
nius augusztusban nyílnak. 
Termése gömbölyű hófehér 
bogyók, melyek sokáig a 
bokron maradnak. Napos 
és árnyékos helyre is egyaránt felhasználható. 
Talajban nem válogatós, a szennyezett városi 
klímát is jól tűri.

46 Kerti madárbirs
Cotoneaster 
horizontalis
Szép, ősszel színe-

sedő levelű alacsony 
lombhullató bokor. 
Burjánzó, halszálka 
szerű ágai egész évben 
vonzóak. Zöld, kis ke-
rek levelei ősszel fan-
tasztikus árnyalatú narancssárga és piros színt 
vesznek fel. Virágzás után megjelenő bogyói, 
termései élénkpirosak. Jó szárazságtűrő bokor, 
napos, vagy félárnyékos helyre, bármilyen talaj-
ba ültethetjük. Magassága 60-90 cm, szélessége 
150-240 cm.

47 Rózsalonc
 (tarka levelű)
 Weigela florida 
 Variegata
1,2-1,6 méter ma-

gas, lombhullató cser-
je. Késő tavasszal és 
nyár elején tömegesen 
nyitja tölcsér alakú, 
fehér, rózsaszín virá-
gait. Másodvirágzása augusztusban és szeptem-
berben folytatódik. Félárnyékos, napos helyeket 
kedveli. Kártevője, kórokozója nem ismert. 
Virágok az új ágakon nőnek, tehát a bokornak 
időre van szüksége, hogy újakat növesszen. 

48 Kecskerágó
Euonymus fortunei
Emerald’n Gold
Lassú növekedésű 

alacsony cserje, az egy 
méteres magasságot 
ritkán haladja meg. 
Levelei 1 - 2 cm széle-
sek, tojásdad alakúak. 
Ágai felfelé törnek, 
idővel a talajon szétterülnek. Smaragdzöld le-
velei széles aranysárga szegélyűek. Átlagos kerti 
talajba való növény, napos fekvésbe ültessük. Az 
üdébb, párásabb, félárnyékosabb területeket ré-
szesítik előnyben. Gyengébb talajokon is szépen 
fejlődnek, a talaj kémhatására sem érzékenyek.

49 Cserszömörce
Cotinus Coggygria
3-5 méteres, tere-

bélyes bokor. Lombja 
ősszel mély bíborvö-
rösre színeződik. Júni-
usban nyíló virágzata 
liláspiros, rózsaszínes 
vagy sárgászöld. A szélsőséges szárazságot is jól 
elviselő, fény- és melegkedvelő faj.

50 Levendula
Finom illatú gyógy-, 

fűszer- és dísznövény. 
Télálló. Alacsony bok-
rokat nevel, ezek akár 
20-25 évig is élnek. 
Napos és meleg helyre 
kell ültetni, különö-
sebb talajigénye nin-
csen, szereti a meszes, agyagos, tápanyagokban 
szegény földet. Szárazságtűrő. A legfontosabb a 
sok napfény. Évelő növény, télre megáll a növe-
kedésben, tavasszal pedig frissen hajtja zöld haj-
tásait. (folytatás a 18. oldalon)
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Dísznövények és gyümölcsfák újra igényelhetők

(folytatás a 17. oldalról)
51 Fagyal
Ligustrum ovalifolium

Elsősorban nyírott sövényként kedvelt, de ke-
rítések, házfalak takarására is alkalmas. Értékét 
egész évben üde zöld lombja, sárgásfehér, illatos 
bugában nyíló virágai adják. Magassága 3-5 mé-
ter, mereven felálló ágú cserje. Fénylő, sötétzöld 
levelei vannak, melyek az erős téli fagyokig a 
vesszőkön maradnak. Növekedése gyors, inten-
zív. Talajban nem válogat. Jó várostűrő, kiváló 
fagytűrő, edzett, strapabíró növény. Napos, fél-
árnyékos fekvést kedveli. Élő sövényként ültes-
sük 2 sorba cikk-cakk formában, térelválasztó-
ként elég 1 sorban. Ültetési távolsága 25-30 cm.

52 Magyal
Ilex meserveae ‚Blue Princess’

3 méter magasra növő, felfelé törő ágú, nem 
túl széles cserje, szúrós szélű levelei fénylő kékes-
zöld lombozatot alkotnak. Nagy tömegben fej-
lődő, fényes piros termései látványosan díszítik.

53 Örökzöld
mirtuszlonc
Lonicera nitida 
‚Maigrün’
Laposan növő, élénk-

zöld levelű talajtakaró 
cserje. 50-80 cm ma-
gas, sűrű ágú, ívesen 
elterülő cserje. Örök-
zöld, levelei fényesek. 
Nagyon edzett, jó tű-
rőképességű növény.

54 Örökzöld Júlia borbolya

Szárazság- és várostűrése nagyon jó! Szinte 
minden talajon és fekvésben alkalmazható. Na-
pon és árnyékban egyaránt jól érzi magát. Erős, 
hármas tüskéi alkalmassá teszik, hogy védősö-
vényként funkcionáljon. Levelei szúrósak. Sűrű 
lombú, 2-3 méter magasra növő díszcserje. Dú-
san, sárgán virágzik.

55 Arany hamisciprus
Chamaecyparis
lawsoniana Stardust
Gyors növésű, nagyra 

növő, kúp alakú örök-
zöld növény, mely a 15 
métert is elérheti kifejlett 
nagyságában. Lombozata 
teszi különlegessé, mely 
tollszerű, finoman bóko-
ló. Színében változatos, 
zöld, arany és kékes vál-
tozatok is megtalálhatók. 
Talajban nem válogat. 
Téli fagytűrése jó, a szá-
razságot azonban nehe-
zen viseli.

56 Kék kúszó henyeboróka
Juniperus horizontalis Blue Chip

Feltűnően szép, ezüstös-kék színű, puha lom-
bú, tűlevelű, tollszerű hajtásszerkezetű, 20-30 
cm magas, szőnyegszerűen beteríti a talajt. Las-
san növekszik. Hajtásai, ágai a talajon hevernek 
és alig 30 cm magasra nőnek. Napos helyet 
kedveli, intenzív kék színe érdekében feltétlenül 
mészmentes talajba ültessük! Szárazságtűrő faj-
ta, nem fagyérzékeny.

57 Virginiai boróka
Juniperus virginiana
Blue Arrow
Keskeny oszlopos nö-

vekedésű, kék lombú 
fajta. 5-6 méter ma-
gasra nő. A metszést jól 
tűri. Talajigénye: átla-
gos kerti talaj.

58 Cukorsüveg fenyő
Piceaglauca
’Conica’
Az egyik legismer-

tebb törpefenyő. Idős 
korára  a magassága 
eléri a 150-180 cm-t, 
szélessége pedig a 80-
100 cm-t. 

Növekedésére az évi 
6-8 centiméter jellem-
ző. Szabályos, széles, 
nagyon tömött kúp 
alakú növény. Tűleve-
lei aprók, lágyak, vilá-
gos-zöld színűek. 

Napos, félárnyékos 
helyet, rend szeres ön-
tözést igényel.

59 Fodroslevelű borbolya
Berberis gagnepainii
2 m magas örökzöld 

díszcserje. Levelei csil-
logó élénkzöldek, hosz-
szúkás alakúak, szélük 
hullámos. Május-júni-
usban hozza hármas-tí-
zes csoportokban nyíló 
fénylő aranysárga virá-
gait. Edzett, tűrőképes 
faj.

60 Smaragd tuja
Thuja occidentalis
‚Smaragd’
5-6 m magasságot is 

elérő, karcsú, kúpalakú 
növény. Telet jól viseli. 
Színét télen is megtartja. 
Gyors növekedésű. Talaj-
ban nem válogat, átlagos 
vízigényű, szereti a napos 
tereket.

61 Törpe gömb nyugati tuja
Thuja occidentalis ’Danica’
Magassága 80-

100 cm, melyet sok 
év alatt ér el. Leve-
lei fényesek, zöldek, 
télen kissé barnul-
nak. Kötöttebb, 
lazább talajba is 
kerülhet egyaránt. 
Fagytűrő, talajban 
nem válogat, átlagos vízigényű, napos vagy fél-
árnyékos helyeket kedveli.

62 Ezüstfenyő
Picea pungens 
f. galuca
Örökzöld fe-

nyő. Teljesen 
télálló. Szabályos 
koronát nevelnek 
és szárazságtűré-
sük jó. 20-30 m 
magasságot is elér 
kifejlett nagyság-
ban. Jól viseli a 
városi környezetet, minden talajon megél, na-
pos, félárnyékos helyet kedveli.

63 Szőnyeg madárbirs
Cotoneaster dammeri Eichholz

Szőnyeg madárbirs elfekvő ágú, örökzöld leve-
lű talajtakaró bokor, magassága 30-40 cm. Apró 
levelei kékeszöld színűek. A szőnyeg madárbirs 
kiváló talajtakaró növény.

urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

környezetvédelmi és közbiztonsági referens,
Projektiroda munkatársa

JAVASOLT ÖRÖKZÖLD DíSZNÖVÉNYEK
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IGÉNYLŐ LAP · Fásítás JászFÉNYszAruN 2017

Igénylő neve:  ............................................................................................... Igénylő telefonszáma:  ............................................

Igényléssel érintett ingatlan címe:  .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

IGÉNYeLt GYümöLcsFA

név:  ...............................................................................  db:  .......  név:  .............................................................................. db:  .......

név:  ...............................................................................  db:  .......  név:  .............................................................................. db:  .......

IGÉNYeLt díszNövÉNY

név:  ...............................................................................  db:  .......  név:  .............................................................................. db:  .......

név:  ...............................................................................  db:  .......  név:  .............................................................................. db:  .......

név:  ...............................................................................  db:  .......  név:  .............................................................................. db:  .......

név:  ...............................................................................  db:  .......  név:  .............................................................................. db:  .......

IGÉNYeLt rózsA

szín:  .........................................  db:  .......  szín:  ......................................... db:  ....... szín:  ......................................... db:  .......

Leadási határidő: 2017. szeptember 15.
Leadás helye: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal, Projektiroda (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)

Az igénylőlap a név, cím, telefonszám, továbbá aláírás nélkül nem érvényes!

 Kelt:  ...........................................................................  Aláírás:  ......................................................................

Rózsák városa: Jászfényszaru
2016-ban Jászfényszaru Város Önkormányzata a fásítási program 

mellett meghirdette a „rózsásítási” programját is „Jászfényszaru – Ró-
zsák városa” szlogennel.

Ezen program is folytatódik 2017-ben, mellyel elérhetővé válik, 
hogy a rózsák tovább szépítsék településünket, és pár év múlva akár a 
„Rózsák városa” néven is bekerülhet Jászfényszaru a köztudatba.

Feltételek:
· minden rózsát csak az igényléssel érintett ingatlanhoz lehet elültetni;
· minden ingatlan maximum 3 db rózsatövet kaphat;
· a rózsákat az utcára, és csakis az utcára, az ingatlan elé lehet kiültet-

ni!;
· a rózsatöveket az önkormányzat ingyenesen biztosítja az igénylők 

számára, 
· az igényelt rózsatövekről az igénylő gondoskodik: a kiosztás helyéről 

elszállítja, elülteti, öntözi, neveli.

A település egységes képi megjelenése a cél, így az igénylés jelen pil-
lanatban csak a darabszámra vonatkozik. 

Azok jelentkezését várjuk szeretettel, akik a fenti feltételek mentén 
szívesen vennének részt Jászfényszaru szépítésében a saját telkük előtti 
területen rózsák ültetésével.

Az igénylést személyesen lehet megtenni a Városházán a Projektiro-
dában (II. emelet) a fásítási adatlapon. (Adatlap beszerezhető a hivatal-
ban vagy az újságból ki lehet vágni.)

AZ IGÉNYLÉSRE
2017. MáJUS 1-TőL

2017. SZEPTEMBER 15-IG VAN MÓD. 

urbán Csaba
JKÖH Projektiroda munkatársa
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Emelkedik a szabadtéri tüzek száma

Ruhagyűjtés volt

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett 
a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövény-
zet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás 
esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen 
már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elége-
tik a kerti zöldhulladékot. 

Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőz-
hetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés 
szabályaival:

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot 
égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben enge-
délyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatáro-
zott időben szabad égetni.

Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék ége-
tésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos. 

A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkála-
tok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi 
kirendeltséggel. 

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő 

mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amek-
korát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk 
tartani. Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba 
az égetést és oltsuk el a tüzet. A szabályok meg-
szegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki 

a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem 
engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a 

rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer 
forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól 
fél millió forintig terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során 
akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 
ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mintegy 65 család érezte magát megszólítva, amikor egy, a megyé-
ben működő felnőtt fogyatékos otthon számára ruhát, cipőt, játékokat 
gyűjtött a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola a Mindenszentek Plébánia közreműködésével.

A gyűjtés és a szállítás egybe esett a nagyböjtre eső húsvéti előké-
születi célokkal: a böjt és imádság mellett az alamizsna, azaz a „szen-
vedők megsegítését” tette lehetővé, aki összeszedte és elhozta a már 
szükségtelen holmikat. Nagyon jó helyre ment. A kb. 180 főt ellátó 
intézményben segítség volt a különböző anyagi lehetőségekkel élő el-
látottak számára. Az óraállítás miatt amúgy is kurtább éjszaka után 
korán reggel kezdődött a rakodás. Magam sem gondoltam, hogy több 

száz zsák, szatyor, doboz gyűlik össze és megtelik egész magasan a te-
herautó platója. A felajánlók jelezték, hogy gyermekruhákat is szívesen 
hoznának más alkalommal, illetve ismételhető a felnőtt ruhák gyűjtése 
is, más fogadó intézményeknek. Szép időben tettük meg az utunkat és 
adtuk át a csomagokat az otthonban. 

Köszönet illet minden kedves felajánló családot, közreműködőt 
(hitoktatókat, tanítókat, osztályfőnököket, Gábor atyát, munkahelyi 
kollektívákat), valamint a kisiskola technikai dolgozóit a csomagok 
fogadásában tett plusz munkájáért (Barócsi Józsefné, Péter Lászlóné, 
Varga Ildikó), a felrakodásnál nyújtott segítségért (Banya István és fia) 
és Klippán Attilának az önzetlen szállítmányozásért.  B. É.

„dísznövények az utcára, még több gyümölcsfa a kertekbe!”

Jászfényszaru önkormányzatának lakossági fásítási programja – 2017

„Jászfényszaru – rózsák városa”
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Kiss László művésztanár kiállítása

A hÓNAP ÉRTÉkTÁRI ÉRDEkESSÉGE
40 évvel ezelőtti meghívó

A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány rendezésében 
2017. április 5-én (szerdán) 17 órakor a Jász Múzeumban Kiss Lász-
ló művésztanár életmű kiállításának ünnepélyes megnyitására került 
sort. A múzeumi közösségi tér zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. 

Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató az intézmény és az ala-
pítvány nevében köszöntötte a megjelenteket, majd a Palotásy János 
Zeneiskola tanárai és növendékei műsorukkal színesítették a prog-
ramot. 

A tárlatot a közönség figyelmébe – a művésztanár volt fényszarui 
diákja – Erdei Gábor, a Jász Trió Tv főszerkesztője ajánlotta. 

Gábor megható szavakkal szólt tanáráról, felidézte, hogy húsz év-
vel ezelőtt 1997-ben ugyanitt, mint kulturális szereplő közreműkö-
dött az akkori kiállítás megnyitóján. 

Emlékeiben mai is elevenen élnek a rajzszakkörben eltöltött közös 
órák, az ott tanultak.

Szólt Kiss László életútjáról, képzőművészeti tevékenységéről. A 
Pápai Tanítóképzőben Cziráki Lajos festőművész tanította, majd a 
szegedi Juhász Gyula Tanítóképző Főiskolán tanára Vinkler László 
festőművész volt. 

A Jászságot felesége révén ismerte meg, aki jászberényi születésű. 
45 évvel ezelőtt került a Jászságba, Jászfényszarura az általános isko-
lába igazgatónak. 

Festői témáit a jászsági tájból meríti. Egyik alapító tagja az 1990-
ben létrejött Berényi Műhely alkotóközösségnek.

Ez a hetedik önálló kiállítása, képei sok gyűjteményes kiállítást is 
gazdagítottak. A két helyiségből álló múzeumi időszakos kiállítói 
térben 53 festmény megnézését ajánlotta figyelmünkbe Erdei Gá-
bor.

A kiállítást végignézve kétharmadban olaj- a többi víz-(akvarell) 
technikával készült festmény látható.

Témájában a tájkép, fák, tanyavilág uralja a kiállított képeket, de 
jászberényi és más városok házait ábrázoló képek, sőt egy virág-
csendélet is felkerült a kiállítófalra.

Színviláguk gazdag többségben élénkek, de a téli évszakot megje-
lenítő képei is szépek. 

A kiállítás május 1-ig hétfő kivételével 9 és 17 óra között nézhető 
meg. 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

A hetvenes évek közepén a me-
gyei művelődési központ berkein 
belül megalakult a Szolnoki Ama-
tőr Képzőművészek Műhelye. Az 
1974-től alkotó Szabó Béla – ké-
sőbb névváltoztatás folytán Szabó 
Imrefia Béla – városunk szülötte, 
sok helyi köztéri alkotás megvaló-
sítója, 2005 óta díszpolgára. 

Első sikereit a Szolnoki Műhely tagjaként érte el. 1985-től vezetője 
volt a Szolnok Megyei Fiatal Alkotók Körének. 1974 és 1976 között 
több gyűjteményes csoport kiállításon vett rész, ekkor még – műte-
rem híján – főleg kisplasztikáival, éremmel. 

A Törökszentmiklósi Művelődési Központban – 40 évvel ezelőtt 
– 1976. december 19-én rendezett tárlaton a kilenc kiállító között 
az ő neve is szerepel, melyet a meghívók gyűjteményében találtunk. 

A meghívó eredetiben a Városi Értéktárban megnézhető.
Tóth Tibor

Fotó: Városi Értéktár archívuma

Város széle
Kiss László családjával
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Repülj madár, repülj…

„Szabad valék mint a szárnyas madár…”
kiss Ágoston jászladányi tanító naplója (1823–1869)

Az Uránia Nemzeti Filmszínház (Europa Nostra-díjjal kitüntetett 
műemlék épület, többször a világ legszebb filmszínházának válasz-
tották) adott otthont városunk szülötte, Faragó Annamária nívódíjas 
rádiós, dokumentumfilmes, író legújabb dokumentumfilm bemutató-
jának. A Menaságra repülj… című másfél órás alkotás a csíkmenasági 
székelyek életéről, mindennapjairól, örömeiről, fájdalmairól, bánatai-
ról szól, szívbemarkolóan.

Nyolcan indultunk el egy kisbusszal Jászfényszaruról – 4-en évfo-
lyamtársai a rendezőnek –, hogy részesei lehessünk az eseménynek. A 
patinás épület kávézójában gyülekeztünk több mint négyszázan. Mi 
jászok, ők csíkmenaságiak és még sokan mások… A jászapáti asszo-
nyokat dicsérte a számtalan édes és sós sütemény, amit maguk sütöt-
tek és hoztak el a bemutatóra kínálni. Többen is viseletet öltöttünk 
az alkalomra, ki-ki a magáét. A hangulatot fokozta a Jártató zenekar 
játéka Pál Mihály prímás vezetésével. A díszterem ajtajai megnyíltak, 
és elfoglaltuk a helyünket. A megjelenteket köszöntötte a ház igazgató-
ja, majd Annamária szólt a film alkotásának folyamatáról, bemutatta 
megjelent alkotótársait, köszönetet mondott a segítőinek. Dr. Hoppál 
Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős ál-
lamtitkára is elmondta gondolatait, majd szétment a függöny, és levetí-
tették a díszelőadást. Kevés szem maradt szárazon. Olyan egyszerűen és 
tisztán fogalmazták meg a filmben szereplők, kovács, asztalos, tanító, 

háziasszonyok és minden megszólított a gondolataikat, érzéseiket, ami 
a szívünkig-lelkünkig hatott. Eszembe jutott és ismét megélhettem a 
felemelő, édes-keserű érzést: „egy vérből valók vagyunk”. Újra és újra 
látjuk, tapasztaljuk, megfogalmazzuk, hogy a határon túl magyarnak 

lenni az egészen más. Megmagya-
rázhatatlan, feldolgozhatatlan, de 
mégis szép összetartozás, mégis 
lehatol a gyökerekig. 

A bemutató végén Pócs Já-
nos országgyűlési képviselőnk 
csíkmenasági származású munka-
társa, Majlát Zita a földijei nevé-
ben köszönetét fejezte ki. A követ-
kező megható jelenet volt, amikor 
felment a színpadra a busznyi 
vendég (többen a film szereplői) 
és felsorakozott, majd a szóvivő-
jük olvasta fel köszönetét, érzéseit, 
történeteit. Énekükkel emelték a 
rendezvény fényét, a címadó dal is 
elhangzott, majd a kávézóban koccintottunk. Annamáriával többször 
összeakadt a tekintetünk. Úgy láttam boldog, örül, talán elégedett is. 
Tett valamit ismét, ami mementó nekünk és az utánunk jövőknek is, 
amíg lehet. Fiatalokat is láttam, bízom abban, hogy halló fülekre, érző 
szívekre talált és nem hiába dolgozott – nem először – a határon túli 
magyarokkal kapcsolatos témán. 

Nagyon szép estét töltöttünk Budapesten. Hazafelé beszélgettünk, 
megosztottuk a véleményünket, az érzéseinket, gondolatainkat. Ezen 
az estén mindnyájan kicsit jobbak lettünk, kicsit más szemmel néztük 
a világot. Szívvel, lélekkel. Köszönjük. B. É.

A könyv tulajdonképpen egy családtörténet, a jászladányi Kiss család 
története, de mégis sokkal több ennél. Ugyanis a szerző, Kiss Ágoston 
történésekben gazdag és mozgalmas élete nemcsak a szülőföld, hanem 
Magyarország jelentősebb vidékeivel és eseményeivel is megismerteti 
az olvasót.

Kiss Ágoston (1823–1891) korának egyik nagy tudású, széles látó-
körű, művelt férfiúja volt, akit hányatott sorsú gyermekkora és a tizen-
öt éven át tartó nehéz katonaélet keményen megpróbált, de végtelen 
kitartása, tanulni akarása révén mégis elérte, amit annyira szeretett 
volna, tanító lett, aki harcolt az oktatás korszerűsítéséért, és iskolai 
könyvtárat alapított szülőfalujában, Jászladányon.

Kiss Ágoston kéziratos könyvének részletes feldolgozása és nyomta-
tásban való megjelentetése hiteles forrásául szolgálhat Magyarország, 
s a Jászság 19. századi történelmének és népéletének alaposabb meg-
ismeréséhez.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány a Jászladányban 2017. jú-
nius 23-25-én megrendezésre kerülő XXIII. Jász Világtalálkozóra 

tervezi megjelentetni Kiss Ágoston jászladányi tanító kéziratos napló-
ját, a Jászsági Füzetek című sorozatának 54. köteteként.

A könyv B/5-ös formátumban, színes, keménytáblás, színes borí-
tóval, kb. 280 oldalon, mintegy 50 illusztrációval, 1000 példányban 
kerül megjelentetésre.

A könyv bevezetőjében dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum 
igazgatója és dr. Bagi Gábor történész a napló helytörténeti, néprajzi 
és hadtörténeti vonatkozásainak ismertető magyarázatát adják, amely 
segíti majd az olvasókat a szokások, helytörténeti és hadi események 
értelmezésében.

A Jász Múzeumért Alapítvány a készülő könyvre – a hagyományok-
hoz híven – most is előfizetőket vár.

A FÉBE közreműködik az előfizetők gyűjtésében. A kötetre hely-
ben május 15-ig a városi könyvtárban, a 3A-Takarészövetkezet helyi 
kirendeltségén Hangosiné Réz Máriánál, Görbe Jánosné Amálkánál 
és Tóth Tibornál a Városi Értéktárban 3000 Ft áron lehet előfizetni.

Tóth Tibor

A bemutató fényszarui résztvevői Jelenet a filmből

Faragó Annamária

Fotó: M
enyhárt Éva
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Budapesten is bemutatták Ézsiás lászló CD lemezét

(Dübö)RÖG

Megavers sztárjaink

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület mottója: 
„Mozduljunk együtt, egymásért!” Fő céljuk a 
fogyatékossággal élők támogatása.

Olyan programokat szerveznek, ahol a se-
gítséggel élő emberek meg tudják mutatni, 
hogy ők is tudnak komoly értéket létrehoz-
ni. Az egyesület kulturális rendezvényein sok 

esetben versmondóként Ézsiás László is köz-
reműködött.

Köszönetképpen a Mozdulj! szervezésében 
március 25-én délután az Alexandra Köny-
vesházban (Nyugati tér 7.) nagyszabású ren-
dezvény keretében mutatták be a verses CD 
lemezt.

A szervezők fővédnöknek R. Kárpáti Péter 
színművészt, díszvendégnek Karácsonyi Zol-
tán színművészt és dr. Sződy Szilárd, nívódí-
jas dramaturgot kérték fel. 

A rendezvényen megjelenteket dr. Tálos 
Marianna, az egyesület elnöke, a program 
létrehozója köszöntötte.

A több mint kétórás műsorban többségé-
ben versek, de zongora, fuvola, gitár, ének 
és paródia is elhangzott. A 13 fellépő között 
látók és gyengén látók, hivatásos és amatőr 
előadók a 11 évestől a 93 éves korig egyaránt 
megtalálhatóak voltak. 

A CD-n szereplő, Ézsiás László által írt 
versek közül a fővédnök az Áprilisi szonett, 
a díszvendég színművész Jézuska ajándéka, 
Lukács Renáta: A szülőföld szeretete – Kiss 
József emlékére című verseket adták elő. Az 
ünnepelt is több verssel szerepelt, majd egy 
sorstársával, Ferenczi Edittel közösen egy pa-
ródiát mutattak be, mely nagy sikert aratott.

A rendezvényen Budapestről több FÉBE-
tag és Jászfényszaruról elszármazott érdeklő-
dő is jelen volt.

Tóth Tibor

2017. március 31-én rendhagyó kiállításmegnyitóra került sor a 
Régi Kaszinó étterem és kávézóban. A szolnoki RöG Zenekar mutatta 
be tevékenységét a nagyérdeműnek. Egy koncert keretén belül adtak 
ízelítőt készülő albumukból. A falakon pedig klasszikus és elektro-
grafikáik, valamint fotóik láthatók. A kiállítás május 23-ig tekinthető 
meg az étterem nyitvatartási idejében.

RÖVIDEN A ZENEKARRÓL:
2016 őszén spontán alakult meg a formáció. Péntek esti időtöltés-

ként ültek össze a fiúk zenélni, eleinte csak az improvizáció szintjén, 
amit mobiltelefonnal vettek fel, hogy azokat a próbák végeztével visz-
szahallgathassák.

2016 decembere óta új anyagon dolgoznak, mely már egy konkrét 
koncepcióra épülő, felépített tematika. A négy őselem témáját járják 
körbe, közben felhasználva a természeti erők, állatok hangjait, külön-
böző népek és vallások imáit, kántálásait, könyörgéseit. Alapjában 
véve ez egy kísérleti, ösztönös zene, igyekeznek járatlan ösvényeket ke-
resni. A zenekar tagjai mind rendelkeznek a képalkotás képességével. 
Zömében grafikákat készítenek hagyományos vagy modern, digitális 
úton, igen magas színvonalon. Bugyi István József

Az idei Megavers 9 országos tehetségkutató versenyen ismét öreg-
bítették városunk hírnevét a versmondó kör tagjai.  Hárman indul-
tak a megmérettetésen: Berze Anna, Székely Márk és Szénási Sándor. 
Anna szépen szerepelt a legjobb 20 versmondó között a középdöntő-
ben, Márk pedig a döntőben 4. helyezett lett. Az ifjú utánpótlásokat, 
Rácz Ádámot és Menyhárt Tibort pedig vendég előadóként behív-
ták a televíziós középdöntőkbe.  Minden zsűritag elismerően szólt a 
jászfényszaruiak teljesítményéről. 

Április 11-ét, a költészet napját is versmondással töltötték a lelkes, 
tehetséges fiatalok. A Jászdózsán megrendezett Jász-Nagykun-Megyei 
Versmondó Versenyen álltak helyt. És ha már ott voltak, Székely Márk 
meg is nyerte azt. Gratulálunk a versmondóknak, s köszönet illeti a 
szülőket is a biztatásért, a támogatásért.  Katinka

A műsorban közreműködők csoportképe.
Fotó: Berze Lászlóné (Bp.)

Kép: G
lonczi Rudolf
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Akaraterő és kitartás kell a kiemelkedő tanulmányi eredményekhez
SZAKMASZERETET NÉLKüL
ELKÉPZELHETETLEN A JÓ MUNKA

Komoly szakmai sikert ért el a Jászapáti Gróf Széchenyi István Kato-
likus Középiskola és Kollégium tanulója Barna Máté, a Hajdúböször-
ményen megtartott országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen. Az 
ország tizenöt szakképző iskolájából érkezett legjobb huszonnégy diák 
között szerepelve a húsipari termékgyártó szakmában magas szintű 
felkészültségről tett tanúbizonyságot, öregbítve ezzel iskolája és szülő-
városa hírnevét. – Banka Csaba

Teljesítményével felmentést szerzett a szakmunkásvizsga gyakorlati 
és szóbeli feladataiból, azt immár ötös eredménnyel a magáénak tud-
hatja, kizárólag az írásbeli vizsgát kell már csak letennie májusban.

– Már a családból hoztam a szakma szeretetét – mondta Máté, ami-
kor gyakorlati munkahelyén, a jászapáti Füle és Fia Kft. húsüzemében 
találkoztunk vele. – Jászfényszarun édesapám immár huszonhárom 
éve dolgozik hentesként és böllérként. Tízéves korom óta figyelem 
hogyan dolgozik, próbálom ellesni, hogyan alkalmazza a mesterség 

fogásait. Az otthonról hozott alapok, illetve az iskolaévek alatt szerzett 
szakmai ismeretek kellettek ahhoz, hogy teljesíteni tudjam a verseny-
feladatokat.

– Az ország legjobb tanulói között szerepelni nem egyszerű feladat – 
tette hozzá Magyar Ervin gyakorlati szakoktató –, nem véletlen, hogy 
a rendszeres tanulás mellett a március elején lezajlott versenyt megelő-
ző hetekben intenzív munkával és gyakorlással teltek a napok. Újra és 
újra átvettük a versenyfeladatokat, hogy megfelelő rutinnal érkezhes-
sen a nehéz versenyre tanulónk, amihez minden eszköz rendelkezésre 
állt a húsüzemben. Kevés olyan tanuló van, aki olyan szinten elsajátítja 
a szükséges ismereteket, mint Máté. Nem mellékesen meg van benne 
az a kitartás, ami szükséges a kiváló munkához.

– A félsertés bontástól egészen a húsáru eladásáig, illetve számlázásig 
minden egyes részfeladatot ismerni kellett ahhoz, hogy eredményes 
lehessek a versenyen – jegyezte meg a tanuló. – Valóban szeretem azt 
a szakmát, amit az elmúlt három évben tanultam az iskolában. Ez a 
szakmaszeretet, ami kell a jó munkához.

– Valamint egy jó nagy adag akaraterő – tette hozzá a szakoktató –, 
mert anélkül nehéz hosszú távon jól teljesíteni. Az a legfőbb problé-
ma, hogy egyre kevesebb az olyan diák, akikben ezek a tulajdonságok 
megvannak.

A fiatalember a jövőben is tanult szakmájával szeretne foglalkozni, 
miközben további ismeretek megszerzését is eltervezte.

– A szakmunkás bizonyítvány kézhezvételét követően szeretnék még 
tanulni – mondta Barna Máté. – Arra gondoltam, hogy a húsipari 
termékgyártó szakma mellé még szeretném elsajátítani a szakács mes-
terséget is, később pedig szeretném megszerezni az érettségit, közben 
pedig már megkezdeném a munkát otthon, a családi vállalkozásban.

ÖRÖM AZ EGÉSZ ISKOLáNAK
– Rendszeres felkészülés és kitartás jellemzi nemcsak a gyakorlati, 

hanem az elméleti felkészülését is a szakmai versenyen kiváló telje-
sítményt nyújtó tanulónak – jegyezte meg Urbán János, Máté egyik 
szakmai tanára. – Nem csak neki, de az egész iskola számára öröm 
az, hogy ilyen eredményt elért az országos versenyen. Különösen, ha 
azt is hozzátesszük, hogy egyre nehezebb ilyen lelkes diákokat találni. 
Az elmúlt évek legkiemelkedőbb szakmai tanulmányi versenyen elért 
sikerét érte el az iskolában – tette hozzá Urbán János. 

Forrás: Szoljon.hu 2017. április 6.

Magyar Ervin gyakorlati szakoktató tanácsaival segítve heteken át
intenzíven készült Barna Máté (jobbra) az országos versenyre

Fotó: Banka Csaba

Feketééknek jön a BATE és Praha

KÉT BRAZIL ÉS A ROMáN VáLOGATOTT JáTÉKOSSAL 
ERőSíTETT A GWP CSERVY 

Az elmúlt évek sikeres nemzetközi szereplésének köszönhetően (a 
BL-ben egyszer ötödik, kétszer hatodik hely) kiemeltként várhatta a 
keddi Euro Winners Cup sorsolást a Jászfényszaru GWP Cservy csa-
pata. A hajdan Lőrinciből indult nyolcszoros magyar bajnok kapha-
tott volna könnyebb ellenfeleket is a portugáliai Nazarében május 28. 
és június 4. között rendező EWC H-csoportjának tagjaként.

– A fehérorosz BATE Boriszov évek óta az elitben szerepel, a cseh BS 
Ladronka Praha csapatáról egyelőre nem sokat tudunk, míg a harma-
dik ellenfelünk az előselejtezőt játszó csapatok 4. csoportjának győzte-
se, minden bizonnyal egy top klub lesz – tájékoztatta a Heol Sportot 
Csizmarik Gyula, a magyar csapat vezetője. – Biztos vagyok benne, 
hogy a két brazil és a román válogatott játékossal megerősített együt-
tesünk, Feketével, Besenyeivel, Angyalossal, Vernyikkel, Szalánczival, 
Ughyval és persze a többiekkel a soraiban, ismét jó eredményt ér el.

Forrás: heol.hu 2017-04-04 B. Cs

A csapat Helyzetben
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A lengyel-magyar barátság napját 11 évvel ezelőtt rendezték meg 
először. Jászfényszarun 2017. március 25-én ebből a jeles alkalomból 
látta vendégül Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Szilágyi Erzsé-
bet Nőegylet a Bali házaspárt. Az apropót Bali István tavaly megjelent 
Lengyel-magyar kapcsolatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében című 
kétnyelvű könyve adta, a könyvbemutatót pedig Bali Anna Magyar táj 
lengyel szemmel című fotókiállítása kísérte. A kiállítás a művelődési 
házban még megtekinthető. Nagy Ildikó

Kétszáz éve, 1817. március 2-án született Nagy-
szalontán Arany János, a 19. század magyar köl-
tészetének központi alakja, a magyar nyelv máig 
utolérhetetlen mestere. A magyar irodalomban 
ő használta a legtöbb egyedi szót és szótövet, az 
élete során leírt 287.425 szóból összesen 59.697 egyedi szót használt. 

2016-ban az Országgyűlés a költő születésének 200. évfordulója al-
kalmából Arany János-emlékévvé nyilvánította 2017-et, március 2-án 
nyitották meg hivatalosan az emlékévet.

A Gondolatolvasó-kör e jeles alkalomból felolvasást szervezett 2017. 
április 11-én, az esten részletek hangzottak el a Toldiból, a Buda halá-
lából, Arany kései lírájából, furfangos írásaiból. 

Nagy Ildikó könyvtáros

Április 4-én és 5-én Csillagászati napot tartottunk a művelődési 
házban Jászfényszarun, aminek keretében a nagyterembe mobil plane-
táriumot rendeltünk, és este egy távcsőves bemutatót szerveztünk. A 
rendezvény apropója, hogy világszerte ünneplik a csillagászat napját, 
ami idén április 20-ra esik, és ami valószínűleg kevésbé ismert, hogy 
március 12-én ünnepeltük a planetáriumok nemzetközi napját.

Ez utóbbit 1995-ben vezette be az olasz Associazione Amici dei 
Planetari, amihez több európai helyszín is csatlakozott, később Auszt-
ráliában és az Egyesült Államokban is megünnepelték. Eredetileg a ta-
vaszi nap/éj egyenlőség idejére tették az ünnepet, de végül előrehozták 
március második vasárnapjára. Sok planetárium érdekes programok-
kal, foglalkozásokkal és eseményekkel jelentkezik ebben az időszakban. 

Miért fontosak a planetáriumok? Korunkban olyan erős a fényszeny-
nyezettség, főleg a nagy városokban, hogy az emberek elveszítették 
„kapcsolatukat” a csillagokkal.

A planetáriumokat azért hozták létre, hogy „lehozzák az eget” a 
Földre, hogy tanuljunk az univerzumunkról. 

Este egy távcsöves bemutatót is terveztünk, amit a felhős idő miatt 
sajnos le kellett mondanunk, de a planetárium nagy sikernek örven-
dett a gyerekek körében. Az óvódások és az iskolások ezalatt a két nap 
alatt sokat tanultak a Naprendszerünkről, a bolygókról, sőt a galaxi-
sunkról, a Tejútról is. Az iskolásoknak szóló előadások után a felnőttek 
is megnézhettek egy-egy filmet. A program iránt a környékbeli iskolák 
is érdeklődtek, és sokan közülük el is jöttek. 

Reméljük, legközelebb a távcsőves bemutatót is meg tudjuk tartani.
Kép és szöveg: Róbel Gábor

„Amíg világ a világ, a magyar
és a lengyel mindig barát.”

Arany – 200

Csillagászati nap Jászfényszarun

Bali Anna, Bali István, Győriné dr. Czeglédi Márta. Fotó: Katinka

ARANY MINőSíTÉS
A Napsugár Gyermekszínpad (képünkön), iskolánk színjáték tansza-

kos növendékei április 21-én Kecskeméten arany minősítést kaptak a 
Ludas Matyi című produkciójukra az Országos Weöres Sándor Gyer-
mekszínjátszó Fesztivál megyei fordulóján.

ÚJABB FORTUNA BEMUTATÓ
A Fortuna Együttes újabb kabaréjelenettel szórakoztatta a közön-

séget március 11-én, a lovas bálon. Rejtő Jenő: Rézrúd című tréfáját 
mutatták be a színjátszók: Bordás Gyula, Fábián Gyuláné Réz Katalin 
és Földvári Edit. Rendezte: Kovács Tímea. 

Katinka

Színjátszós hírek
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köszönetnyilvánítás, emlékezés

Méretek és tarifák:
· Egész oldal: 25,5 cm magas - 17,5 cm széles ára:  .............  40.000 Ft
· Fél oldal: 12,5 cm magas - 17,5 cm széles ára:  .................  20.000 Ft
· 1/4 oldal: 12,5 cm magas - 8,3 cm széles ára:  ..................  15.000 Ft 
· 1/8 oldal: 5,5 cm magas - 8,3 cm széles ára:  ......................  8.000 Ft
· Lakossági hirdetés (családi események, gyászhír, emlékezés)
 szavanként 30 Ft + 500 Ft az illusztráció.

A hirdetést legkésőbb az aktuális hónap közepéig kérjük a megrende-
lő által megszerkesztett kép (JPG) formátumban a miujsagfenyszarun@
gmail.com email címre eljuttatni.

Fizetés módja: készpénzben az újság szerkesztőségében (Jászfényszaru, 
Szent I. u. 1, pénteki napokon délelőtt 9-11 óráig a művelődési ház földszinti 
termében), vagy átutalással a Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal 
számlájára (11745035-45732877).

A szerkesztőség telefonszáma: +36-70/673-7618.

hirdetési díjaink

Május a Szűzanya hónapja...
...akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus 

templomokban.
A „litánia” kifejezés a görög „litaneuó” – könyörgök szóból szárma-

zik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel 
különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a 
ma is ismert formája: az előimádkozó szándékaira a hívek válaszolnak.

A loretói litánia a mai formájában a XVI. században tűnik fel először, 
de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült 
imádságot. Az általunk ismert „loretói litánia” a Loreto városának 
bazilikájában lévő Szent Házból származik, ahol 1575-től (mások 
szerint már 1400-tól) minden szombaton elénekelték a Boldogságos 
Szűzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban 
járt és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztet-

te. VII. Orbán pápa l691-ben kiadott 
dekrétumában megtiltotta a különböző 
templomokban készült Mária-litániá-
kat, és egyetemes használatra a „loretói 
litániát” rendelte el. XII. Leó pápa ezt 
l886-ban megújította. A pápák azóta is 
mindig hangsúlyozták a litánia közös és 
egyéni imádkozásának jelentőségét, így 
XII. Piusz, VI. Pál és II. János Pál pá-
pák. http://www.magnificat.ro

A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ez-
előtt, 1294. december 10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-
parti olasz városba, Loretóba. II. János Pál pápa a kegyhely 7. cente-
náriumának ünnepségére üzenetet küldött: „A loretói szent ház, az első 
Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély, a keresztény-
ség igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át. 
Sok pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal 
imádkozhattam áldott falai között” ezekkel a szavakkal kezdte a pápa 
a levelét, majd ezután kiemelte a loretói szentély három nagy üzenetét.

Az első a kegyelem üzenete, Isten ingyenes ajándékáé. Erről az aján-
dékról szüntelenül elmélkednünk kell, törekednünk arra, hogy újból 
rátaláljunk, ha már elveszítettük volna, főként a bűnbánat szentségé-
ben, a gyónásban.

A második üzenet a hité, amely nemcsak ésszerű belátása a kinyi-
latkoztatott igazságnak, hanem engedelmesség is, Isten elfogadása éle-
tünkben, nagylelkű és tökéletes „igen” terveire, amint Máriáé volt az 
Angyali Üdvözlet pillanatában.

És végül a harmadik üzenet az üdvösség üzenete, amelyet Is-
ten szegénységben és elfelejtettségben emberré lett Fia hozott el 
valamennyiünknek.

Egyházközségünkben is lesznek tartva májusi litániák, amiket a mi-
serendben fel is tüntettünk, várjuk a kedves hívek csatlakozását!

Egyházközségi Médiacsoport

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Színházbajárók Baráti Köre az 
Erkel Színházba a következő bérletes előadásokra indít különjáratú 
autóbuszt:

Gunther bérlet három előadásra: 2017. 09. 17. 11 óra (vasárnap) 
Erkel Ferenc: Bánk bán, 2017. 10. 15. 11 óra (vasárnap) Kodály Zol-
tán: Székely fonó, 2018. 04. 29. 11 óra (vasárnap) Verdi: Az álarcosbál.

A három előadásra a bérlet: II. helyár: 6.960 Ft/fő.
A bérletek árát a FÉBE megelőlegezi, 2017. június 30-ig kell ki-

fizetni, az utazási költség várhatóan 1.800 Ft/fő az előadás alkal-
mával fizetendő 

Jelentkezni a +36-30/337-3336 mobilszámon május 20-ig Tóth 
Tibornál lehet. Tóth Tibor

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre szervezésében a Madách Szín-
ház következő előadására, Jászberényből Budapestre különjáratú au-
tóbuszt indít.

Június 11-én (vasárnap) Jászberényből 12 óra 30 perces indulással 
Jászfényszarun, Hatvanon át autópályán utazunk. A 15 órakor kezdő-
dő Szerelmes Shakespeare című zenés darabot nézzük meg. 

A főbb szerepeket játsszák: Nagy Sándor, Trompos Kátya, Stohl 
András, Csákányi Eszter, Zöld Csaba, Szerednyey Béla, Tóth Enikő. 
Rendező: Szirtes Tamás.

Az előadásra útiköltséggel együtt 7.400 Ft/db áron tudunk jegyet 
biztosítani, a fenti összegből 1.800 Ft/fő az autóbusz költség. 

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás Tóth Tibornál a +36/30-337-
3336 vagy a +36-57/660-800 telefonszámokon. Tóth Tibor

Erkel Színházba
a 2017/18-as évadra bérleti felhívás

Színházi program

Emlékezés

SáNTA FERENC
halálának 25. évfordulójára

és felesége,

BENEI MáRIA
halálának 8. évfordulójára.

„Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom,
Csak örök béke és nyugalom.”

Szeretteitek

Emlékezés

RADICS FLÓRIáN
halálának 1. évfordulójára.

„Lecsukott szemmel még látjuk a lelkét
ki mellettünk ül, és nekünk mesél…

Nem maradt utánad más csak az emlék, bárhol legyél.”
Szerető feleséged és családod

Anyakönyvi hírek – MÁRCIuS
SZÜLETTEK: Kocsis Tamara (Ladár Katalin), Szénási Jázmin (Far-

kas Friderika), Völgyi Gergő (Baranyi Beáta).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Oláh Lajos és Palócz Szilvia, 

Cseszkó Ádám és Sándor Emese.
ELHUNYTAK: Asztalos Andrásné Kurunczi Mária (88), Czeg-

lédi Pál (75), Ézsiás József (80), Gyetvai Károlyné Dobák Judit (70), 
Gyetván Jánosné Bakajsza Márta (79), Kiss Miklósné Cserháti Mária 
(90), Koczka Pál (98), Pál József (94). Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Segélyhívó szám:  ........................................................................ 112
Mentők, orvosi ügyelet: ...............................................................  104
Tűzoltóság:  .................................................................................  105
Rendőrség (Jászberény): ............................................................  107
Rendőrőrs (Jászfényszaru): .................................. (+36) 57/422-138,
                                             ......................  mobil: (+36) 70/330-7626
Önkéntes Tűzoltóság (Palócz Gábor):  ................ (+36) 30/513-3312
Egészségügyi dolgozók elérhetőségei:
 Dr. Palencsár Csaba  .......  (+36) 57/424-113; (+36) 30/462-7976
 Dr. Kovács Terézia:  .........  (+36) 57/656-681; (+36) 70/567-4335
 Dr. Sáfár Csilla:  ...............  (+36) 57/659-727; (+36) 30/519-5616
 Dr. Kocsis András:  ...........  (+36) 57/655-256; (+36) 30/408-3202
 Dr. Kakas Tünde fogorvos:   (+36) 57/424-264, (+36) 70/550-5645
 Dr. Tóth Lajos János fogszakorvos  ............... (+36) 30/304-7645
TIGÁZ – hibabejelentés:  ........................................ (+36) 80/300-300
Falugazdász (Vincze-Járvás Katalin):  ................. (+36) 70/436-4537
Vízmű-ügyelet:  .....................................................  (+36) 70/935-6411
Szennyvíz-ügyelet:  .............................................. (+36) 70/935-6412
ÉMÁSZ – hibabejelentés:  ....................................  (+36) 40/28-28-28
Kleopátra Patika, Szabadság út 40., Telefon:  ........ (+36) 57/950-191 
Fény Patika, Szentcsalád tér 13., Telefon:  ............ (+36) 57/522-460
Plébánia (Jászfényszaru):  ................................... (+36) 30/3460-366
Polgárőrség:  ........................................................  (+36) 30/2720-611
Közterület-felügyelő: .............................................  (+36) 30/611-3479
Jászfényszaru Város Önk. Hivatal titkárság  .......... (+36) 57/520-101

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Eladó Jászfényszarun, Kinizsi Pál út. 2 szám alatt családi ház.
Érdeklődni lehet: +36-30/221-4872; +36-20/393-8242

EgészségEst
Ingyenes előadás Jászfényszarun!

szeretettel meghívunk minden érdeklődőt
a 2017. május 10-én szerdán 17:30-kor

a város művelődési házában rendezendő
interaktív előadásra,

amelynek fő témái a következők:
· megfizethető, egészséges ivóvíz
· megtakarítás a káros vegyszermentes háztartásban
· gyógyulás  mellékhatások nélkül
· jelentős fogyás és gyógyulás magyaros étrenddel
· mérgek nélküli növénytermesztés, állattartás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

ariar60@gmail.com 
kutyasziv60@freemail.hu

MEGFELELő GAZDIK KERESTETNEK!!!
 KAJLA MANDALA SZUSI
 1 éves keverék szuka 3 hónapos szuka pittbull kan
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Programajánló
Május

1.  Város napja rendezvényei

6. 14:00 Redempciós emléktábla koszorúzása
  a jászok napja alkalmából a Városháza előtt

7. 8:00 Anyáknapi szentmise és ünnepség a templomban

10. 17:30 Egészség est a művelődési házban

13. 9:00 Jász Íjászverseny a Lehel-tónál 

13.  Jász bál a művelődési házban

21.  Elsőáldozás a templomban

26-27-28.  Szentkúti zarándoklat

26. 17:00 Maldrik Gábor tűzzománc kiállítása megnyitója
  a Régi Kaszinó étteremben

27. 13:00 Városi Gyermeknap a művelődési háznál
  Lumina Cornu 3+1 kalandpróba

30. (jún. 3-ig) Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása az óvodában

Június

2. 17:00 Trianoni megemlékezés a körforgalomnál,
  majd szentmise a templomban (P)

4.  Fogathajtó verseny a lovaspályán

5.  Egyházközösségi nap

12. 19:00 Néptánc gála a művelődési házban

Időszaki kiállítások
· R.Ö.G. alkotókör kiállítása – a Régi Kaszinó étteremben
· Zene és művészet – általános iskola rajzpályázatának kiállítása
    a művelődési házban
· Magyar táj lengyel szemmel – Bali Anna fotókiállítása
    a művelődési házban
· 1954-es berni labdarúgó
VB döntő képekben – a művelődési házban május 27-től

állandó kiállítások
· Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház) 
· Jézus és a 12 apostol – Penczner Pál grafikái
  a Szent Erzsébet Közösségi Házban
· Időszalag – Sisa József tűzzománca a Városháza dísztermében

Bővebb információ a www.jaszfenyszaru.hu honlapon és a facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Jászfényszaruban 2017 a gyermekek éve. Az 
„Egész évben gyermeknap” program egyik 
eseménye a Városi Gyermeknap, melyet a 
művelődési ház együttműködve szervez a 
IV. Béla Katolikus Általános Iskolával, a 
Városi Sport Egyesülettel, a Jász Íjász Kör-
rel, a Lumina Cornu Történelmi klubbal, 
önkéntes szülőkkel és önkéntes diákokkal. 
A rendezvény Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának támogatásával valósul meg. A 
részletes programokért, információkért, kér-
jük keressék a rendezvény plakátjait, szóró-
lapjait a művelődési ház és az önkormányzat 
Facebook-oldalait. A szervezéshez, lebonyo-
lításhoz szeretettel várjuk önkéntes szülők, 
középiskolás diákok jelentkezését!

Kép és szöveg:
Palásthy Pál programfelelős

Városi gyermeknap
Jászfényszarun

Jászfényszaru Város Önkormányzata
meghívja

 2017. május 13-án,
 19:00 órai kezdettel
 a jászfényszarui
 Petőfi Sándor Művelődési Ház báltermébe
 (Jászfényszaru, Szent István út 1.)

A bált megnyitja: Győriné dr. Czeglédi Márta bálanya
A bál díszvendégei: Pócs János országgyűlési képviselő,
 Szabó Krisztina énekművész,
 Cserháti Ágnes televíziós
 műsorvezető és kommunikációs tanácsadó,
 Zsámboki Zsolt szerkesztő, műsorvezető
Nyitótánc: Iglice Gyermeknéptánc Együttes
Műsor: Horváth Áron cimbalmos előadása
Vacsora: VÁGÓ Bt. Zene: Vídia Zenekar
A bál jótékony célja:
A 2017. augusztus 17-18-án
Jászfényszarun hagyományteremtő céllal
megrendezésre kerülő
Jászsági Ifjúsági Találkozó megvalósítása.

Jegyek csak elővételben válthatók a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban (Jászfényszaru, Szent István út 1.)

és a Jász Múzeumban (Jászberény, Táncsics Mihály u. 5.)

2017. május 5-ig. A belépődíj: 8.000 Ft.

A felülfizetéseiket, tombola felajánlásaikat köszönettel fogadjuk.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők.Készült: Artander Kft., Jászberény :: Tel.: +36-57/500-960 :: www.artander.hu

       XXVIII.   Jász bálra

a


