
2018. május Ára: 200 Ft 29. évfolyam V. szám 

JÁ
SZFÉNYSZARU VÁROS LAPJ

A

Rendező: Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászok Egyesülete partnerségében
Fővédnök: Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes · védnök: Pócs János országgyűlési képviselő

BőveBB inFoRmáció: www.jaszfenyszaru.hu · www.jaszokegyesulete.hu
Kérjük Jászfényszaru minden polgárát, hogy fogadja el ezt a meghívást a világtalálkozó eseményeire, hívja barátait, rokonait, vendégeit is! 

Köszönjük megértésüket az útlezárások és forgalomkorlátozások miatt.

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A JÁSZ ÖSSZEFOGÁST!
SZERETETTEL VÁRJUK, ÉREZZE JÓL MAGÁT JÁSZFÉNYSZARUN!

 Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
 polgármester jegyző

PROGRAMOK:

~ Június 28., csütörtök ~

17:00 Jászság kapuja – Jászfényszaru
 Régészeti leletek, kulturális emlékek Jászfényszaruról
 című kiállítás – Jászberény, Jász Múzeum

~ Június 29., péntek ~

13:30 Civil kurázsi
 · a Magyar Népfőiskolai Társaság kiadványát bemutatja
  a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
  – Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

15:00 A XXIV. Jász Világtalálkozó ünnepélyes megnyitója
 – főtéri Kisszínpad
 Köszöntőt mond: Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
 A felújított Régi Parókia ünnepélyes átadása
 · közreműködik: Horváth Áron cimbalom, Fekete Csilla zongora
 Kiállítások megnyitása és megtekintése

19:00 Hagyományok nyomában
 Cigány kérető bemutatása – Petőfi Sándor Műv. H. és K.

~ Június 30., szombat ~

  9:00 Jászok főpapi szentmiséje a templomban
 · celebrálja dr. Ternyák Csaba egri érsek
 · köszöntőt mond Kiss Gábor érseki tanácsos, 
  érdemes esperes, plébános
 · közreműködik Szabó Krisztina énekművész,
  Molnár Tamás egyházzenész, kántor-karnagy

10:45 A Jász települések felvonulása

12:00 Díszünnepség a főtéri Nagyszínpadon
  Megnyitó: Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestere
   Prof. Dr. Dobák Miklós díszpolgár
  Köszöntő: Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
   Pócs János országgyűlési képviselő
 A Jászok Nagykönyve átvétele
 A Jászságért Díjat Tóth Tibor részére átadja
  Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke
 Ünnepi műsor 
 · Iglice Gyermeknéptánc Együttes és a 
  Hagyományőrző Táncegyüttes

(folytatás a 2. oldalon)

XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
Jászfényszaru · 2018. június 29. – július 1.
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 (folytatás az 1. oldalról)
 A regnáló jászkapitány, Bertalan János köszöntése
 Az új jászkapitány, Ézsiás Barnabás beiktatása
 A ceremónián közreműködik:
  · Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója
  · Ézsiás István emeritus jászkapitány
  · Borbás Ferenc jászkun főkapitány
 A 2019. évi rendezési jog ünnepélyes átadása
 Jászkisér város polgármesterének, Lukácsi Györgynek
 Műsorvezetők: 
  · Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető,
   a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója
  · Csomor Csilla színművész
  · Solti Lilla, az M1 Híradó külpolitikai szerkesztője

13:30 Jó ebédhez szól a nóta
 Farkas Zsolt műsora – Pagoda
 Ebéd a VÁGÓ BT. kínálatából

14:00 IV. Béla-udvar – Kisszínpad mögött
 történelmi játékok, szórakoztató programok
 a Lumina Cornu klub és a Jász Íjászok közreműködésével (19:00-ig)

14:30 I. Jászsági Bajuszmustra – levezeti Szilágyi Péter,
 a Magyar Bajusz Társaság kapitánya – Nagyszínpad

15:00 Jászok a művészetekben I. rész – Nagyszínpad
 Jász települések művészeti csoportjainak műsora
15:00 Egészségünkért – FÉBE-tornác
 Dr. Harangozó Imre nyugalmazott sebész szakfőorvos előadása
17:00 Dűvő zenekar népzenei koncertje – Kisszínpad
19:00 Rúzsa Magdi koncertje – Nagyszínpad
20:30 Cozombolis koncert – Kisszínpad
22:00 Tűzijáték – a Kisszínpad mögötti területen
21:00 Éjszakai fogathajtó verseny – Lovaspálya (Pipacs út)

~ Július 1., vasárnap ~
A vasárnapi események a külön jelzettek kivételével

a Lovaspályán kerülnek megrendezésre.

  8:00 Gyülekező a Lovaspályán (Pipacs út)
  9:00 JÁSZ-FÉNY Főzőverseny, Süteménysütő verseny
 – Pető István, a helyi polgárőr egyesület elnöke szervezésében
  9:00 Fogathajtó verseny – Fényszarui Ló-Barát Egyesület szervezésében
  9:00 Veterán járművek találkozója
10:00 Jász Virtus vetélkedő – Lehel-tó
10:00 Jászok a művészetekben II. rész
12:00 Ebéd
14:00 Eredményhirdetések
14:30 Záróünnepség, staféta átadása
15:00 Veterán járművek felvonulása
14:00 Virtus pálya – egyéni próbák – Lehel-tó
19:00 Helyi zenekarok koncertje – főtéri Nagyszínpad
 Golf Együttes 
 Jáger János és barátai

Kiállítások:

Régi Parókia (Szentcsalád tér 3.)
 · Jászfényszarui egyháztörténeti kiállítás 
  – Dr. Farkas Kristóf Vince történész válogatásában
 · Öntött és vert érmek – Szabó Imrefia Béla szobrászművész kiállítása
 · Bedekovich-térképek nyomában
  – a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében
 · Nagyanyáink hagyatéka a kredenc polcairól 
  – a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet kiállítása
Szent Erzsébet Közösségi Ház (Szentcsalád tér 2.)
 · Penczner Pál festőművész hagyatéka
 · Török Zsóka fazekas népi iparművész
 · Szilágyi Dezső fafaragó népi iparművész
 · Molnár János festő- és grafikusművész
 · Dr. Somogyi Győző festő- és grafikusművész
 · Jánváry Zoltán grafikus- és festőművész
 · Bobák László festőművész
 · A gyüvő-menőtől a nagyestélyiig
  – bemutatkozik Tóth Zsuzsanna ruháival a Rokolya varróműhely
  Molnár Mária Edit divat- és stílustervező
  Vasné Ocskó-Sós Melinda női szabómester
Városháza (Szabadság tér 1.)
 · Időszalag – Sisa József ötvös, iparművész
  háromrekeszes tűzzománc alkotása

 · Ilyen volt – Ilyen lett – fotók a 25 éves város történetéből
 · Jászok – Hagyományok – Huszárok 
  – válogatás Pető István fotóiból
Kaszinó Galéria (Régi Kaszinó étterem, Dózsa György út 1.)
 · Merítés – Bugyi István József grafikusművész válogatása 
  a jászfényszarui művésztelep alkotásaiból
Zilahy Szobrász Műterem (Somogyi Béla út 6.)
 · Zilahy Zoltán szobrászművész képei, kisplasztikái
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
  (Szent István út 1.)
 · A természet örök változása a Jászságban
  – Bugyi László Guriga fotográfus kiállítása
 · Újra öltünk, örökítünk – jászfényszarui hímzőkör
 · 48 emlékezete  –  Pető – Danics fotókiállítás
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény (Tájház)
  (Somogyi Béla út 24.)

Kísérő programok:

SZOMBATON a főtéren:
· Jász települések bemutatkozó standjai
· Kézművesek utcája
· FÉBE-tornác a Fényszaruiak Baráti Egyesülete szervezésében
 Régi Parókia (Szentcsalád tér 3.)
· Információs pont, helyi kiadványok, könyvek, érmék, képeslapok 
 értékesítése, egyesületi találkozó, pihenő, felfrissülő hely
 pénteken 15:00–18:00 és szombaton 8:00–19:00 óra között.
· Jászfényszaru tortájának bemutatása a Régi Kaszinó étteremben
· A Sárkánygödör legendájának megidézése a főtéren

SZOMBATON és VASÁRNAP a rendezvények helyszínén:
· Népi gyermekjátékok, foglalkozások – Tarisznyás Műhely
· Városnéző kisvonat – összeköti az egyes helyszíneket is
 Indulás a templom melletti autóbuszállomásról

ÜNNEPELJÜK  EGYÜTT  A  JÁSZ  ÖSSZEFOGÁST!

Kérjük, tisztelje meg a XXIV. Jászok Világtalálkozóját
személyes jelenlétével, és ha szeretné anyagilag is támogatni, 

úgy az alábbi számlaszámra (OTP Nyrt.)

11745035-15409728-00000000
Jászfényszaru Város Önkormányzata

szíveskedjen hozzájárulását átutalni, valamint megjelölni,
hogyan jelenjen meg a támogatók, szponzorok listáján,

hogy a rendezvényről készült kiadványunkba megjeleníthessük.

Ahogy már Önök előtt is ismert, idén Jászfényszaru ad helyet a 
XXIV. Jász Világtalálkozónak 2018. június 29-től július 1-ig.

Az önkormányzat mindent megtesz a Világtalálkozó színvonalas le-
bonyolítása érdekében, amelynek fontos része az, hogy az eseményre a 
város közterületei szépek, virágosak és tiszták legyenek.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a Világtalálkozó idejére fokozottan 
figyeljenek a lakóingatlanaik és az azok előtt lévő közterület gondozá-
sára, beleértve a lakatlan ingatlanokat is.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosok!
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Jászfényszaru Város Önkormányzata
a XXIV. Jász Világtalálkozó keretében meghirdeti a 

JÁSZ-FÉNY FŐZŐVERSENYT.
veRsenykiíRás: Minden jász településről várjuk azon csapatok jelentkezését,

akik szívesen képviselik közösségüket és megmérettetnék főzőtudományukat.
Minden csapat elkészítheti a saját specialitását, amellyel megvendégelheti

a településéről érkező résztvevőket is.
Feltételek: Az adott étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokról,

a főzéshez és kóstoláshoz tartozó kellékekről (evőeszközök, tányérok stb.)
minden csoportnak magának kell gondoskodnia. A tüzelés faszénnel,

illetve gázzal történhet. A főzés helyén a szervezők jász településenként
1 db 6x3-as sátort, 2 db sörasztalt és 4 db sörpadot biztosítanak.

A veRseny menete:
Érkezés, főzőhelyek elfoglalása: 8:00–9:00 · Főzés: 9:00–12:00

Zsűrizés, ebédeltetés: 12:00–13:00
éRtékelés: Az első három helyezett értékes ajándékcsomagot kap.

Az elkészült ételt minél látványosabban tálalják, melyet 3 fős rangos zsűri értékel:
Patkó Károly,

olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes mesterszakács, a zsűri elnöke
Erdős Hanna,

négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok mestercukrász és szakács
Pető István,

a főzőverseny fő szervezője, a helyi Polgárőr Egyesület elnöke.

Helyszín: Jászfényszaru, Pipacs utca vége – Lovaspálya
időpont: 2018. július 1. (vasárnap)

Jelentkezési HAtáRidő: 2018. június 20.

Kérjük, segítsék munkánkat
a településük főzőcsapatának kiválasztásával és delegálásával.

A jelentkezéseket várjuk a muvhaz@jaszfenyszaru.hu e-mail címre
vagy postai úton: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

5126 Jászfényszaru, Szent István út 1.
BőveBB inFoRmáció: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvár

57/422-137, Pető István: 30/720-2178
Jászfényszaru, 2018. május 10.
Tisztelettel és köszönettel: Győriné dr. Czeglédi Márta
 polgármester

Jászfényszaru Város Önkormányzata
a XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából

JÁSZ-FÉNY SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENYT hirdet.
A REDEMPTIO szelet fantázianevű házi sütemény megalkotása a feladat.

A redemptio fogalom szorosan kötődik a jászok történelméhez,
a szó jelentése: megváltás, önmegváltás. „Mária Terézia királynő 1745. május 6-án 

írta alá az ún. redemptionális diplomát, melyben megengedi a jászoknak
és a kunoknak az önmegváltást. A megváltást részben kölcsönből,

részben a települések polgárainak önerejéből finanszírozták.
A megváltásból részt vállalókat és leszármazottaikat nevezték redemptusoknak…”

(Jászok Egyesülete oldaláról)

A pályaműveket 
2018. július 1-jén 9 órára 

a Lovaspályára, a zsűrisátorba (Jászfényszaru, Pipacs utca vége) várjuk,
A/4-es méretű műanyag tálcán, melyet nem áll módunkban visszaadni.

A sütemény küllemére, alapanyagára, ízére kikötés nincs.
A süteményeket rangos szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:

Erdős Hanna
négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok mestercukrász és szakács, a zsűri elnöke

Patkó Károly
olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes mesterszakács, cukrász

Mészáros Katalin Anna
édesszobrász,

2016. évi torta designer világbajnokság magyarországi fordulójának bronzérmese

Az első 3 helyezett értékes vásárlási utalvánnyal lehet gazdagabb.
A legjobb recepteket a Mi Újság Fényszarun? című havilapban közkinccsé tesszük.

továBBi inFoRmáció: 
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár – Jászfényszaru, Szent István út 1.

Telefon: 06-57/422-265 (Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó)

Jászfényszaru, 2018. május 14.
 Győriné dr. Czeglédi Márta
 polgármester

Jászfényszaru Város Önkormányzata a XXIV. Jász Világtalálkozó alkalmából 
meseíró versenyt hirdet

SÁRKÁNYGÖDÖR LEGENDÁJA címmel.
Segítségképpen közöljük Kiss József helytörténész

Sárkánygödörrel kapcsolatos gyűjtéseit.
„A Sárkánygödör Fényszaru határában a Makkoserdő kellős közepén található.

Úgy keletkezett, hogy régen a Zagyva kiöntött és kisodorta a fődet.
Feneketlennek tartották, mer él benne egy hétfejű sárkány.

A sárkány belerángatta az embereket.” Zsámboki Vendel (1902–1962 u.)
„Esőzéskor, amikor a tó megduzzadt, a sárkány lovagolja körül mérgesen

a földalatti birodalmát. Ha a tó tiszta vót, akkor a sárkány alutt.
Valahonnan idevetődött egy félelmetes sárkány, a szája tele vót vízzel,

oszt azóta ilyen sok a vize a feneketlen tónak.” Cserháti Mihály (1876–1962 u.)
„A Sárkánygödröt a sárkányok fürödték ki.” Ferencz Sándor (1899–1981 u.)

A pályázAt BeAdásánAk Feltételei:
Korcsoportok:

I. korcsoport 9–13 éves · II. korcsoport 14–18 éves · III. korcsoport 19–99 éves
Terjedelem: min. egy A/4-es gépelt oldal

(13-as betűméret, 1,5 sorköz távolsággal), maximum 3 oldal
A pályázatot elektronikus formában a következő email címre várjuk:

konyvtar.fenyszaru@gmail.com
A pályázathoz kérjük mellékelni

a pályázó nevét, korát, levél- és email címét, telefonszámát.
Beadási határidő: 2018. június 10.

A meséket három fős szakmai zsűri bírálja el. A korcsoportonkénti 1. helyezett 
értékes ajándékkal lehet gazdagabb, minden résztvevő meglepetésben részesül.
A legjobb alkotásokat a Mi Újság Fényszarun? című havilapban közzé tesszük.
Eredményhirdetésre 2018. július 1-jén 14 órakor kerül sor a Lovaspályán

(Jászfényszaru, Pipacs utca vége).
továBBi inFoRmáció:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru,
Szent István út 1. Telefon: 06-57/422-265 (Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó)

Jászfényszaru, 2018. május 14. Győriné dr. Czeglédi Márta
 polgármester

A Jászok Egyesülete az elszármazott és otthon élő jászokat kapcsolja össze 
1991 óta. Kiadványaink, rendezvényeink – közte a Jász Világtalálkozók – 
a szülőföld értékeinek felmutatását szolgálják.

A Jászok Egyesülete honlapja tíz éve jött létre. Aki a www.jaszokegyesulete.hu 
oldalra kattint, megismerkedhet a jászok történetével, a Jászság településeivel, 
egyesületünk céljaival.

A Jászok Egyesülete Facebook közösségi oldala hét éve működik. Kedvelői-
nek száma meghaladta a négyezret. A felnevelő szülőföld, a jász történelem és 
művelődéstörténet értékeit felvonultató bejegyzéseink több ezer, olykor több 
tízezer látogatót vonzanak.

A Jászok Egyesülete Instagram fényképmegosztó közösségi oldalát Bugyi 
László Guriga tagtársunk gondozza. Kedveltsége hétről-hétre növekszik.

Legújabb felületünk a virtuális térben a Youtube video-megosztó oldalunk. 
Szőrös Zoltán tagtársunk folyamatosan gazdagítja a jász értékgyarapítás legfris-
sebb fórumát. Mindenkor szívesen látjuk szervezetünkben és a jász közösség-
építés új fórumain, számítva figyelmére, támogatására és észrevételeire!

A 2018. évi Jász Világtalálkozón Jászfényszarun kerül bemutatásra „A termé-
szet örök változása a Jászságban” című fotókiállítás.

Kiállításunk képanyaga válogatás a Facebook és Instagram oldalunkon meg-
jelent képekből, Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény) munkája.

„Az egyetlen állandó a változás maga.” (Hérakleitosz)
Dr. Dobos László

Jászok Egyesülete ügyvivője

JÁSZOK EGYESÜLETE
EGY SZERVEZET A SZÜLŐFÖLDÉRT
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Sürgölődés, forgolódás fogadja a Somogyi 
utca 6. számú ház látogatóját. A házat külső 
tatarozás céljából mesterek vették birtokukba, 
belül pedig az ide készült paravánokon már 
sorakoznak a rajzok, tervek, képek. A poszta-
menseken néhány szobor, gipszminta. Mind-
mind Zilahy Zoltán szobrászművész alkotásai, 
amelyek várják, hogy bemutatkozhassanak a 
XXIV. Jász Világtalálkozó és Jászfényszaru kö-
zönségének.

A művész hazatér? Életútjáról, művészi  in
díttatásáról kérdeztem a városunkban köz
tiszteleteben álló állatorvos házaspár, néhai 
dr. Zilahi János és dr. Hazay Lenke kisebb fiát, 
az 1958as születésű Zoltánt.

Szüleim hivatásukból adódóan Kunmadarason, Szolnokon, majd 
Jászfényszarun kaptak állást. Ketten vagyunk testvérek, a bátyám, Já-
nos foglalkozása tengerész. Általános iskolai tanulmányaimat Jászfény-
szarun végeztem.

Már viszonylag korán megmutatko-
zott érdeklődésem a művészetek iránt. 
Sokat rajzoltam, megnyertem egy gyer-
mekrajzpályázatot, amiért kaptam egy 
medált és egy oklevelet. Nagyon büszke 
voltam magamra. Akkor figyelt fel rám 
Hesz Ernő tanár bácsi, aki az irodalom 
mellett rajzot is tanított. Többek között 
az ő ajánlásával felvételiztem a Buda-
pesti Képző és Iparművészeti Szakkö-
zépiskolába.

Édesapám és édesanyám szintén bá-
torítottak, de egyben aggódtak is, mert 
ismerték a művészeti élet bizonytalan 
megélhetési velejáróját. Felvételi után 

két héttel jött a papír, hogy felvettek. Elvégeztem 4 évet szobrász sza-
kon kiváló eredménnyel. Mestereim Borbás Tibor és Laluja András 
elismert szobrászművészek voltak. Támogatásukkal felvételizhettem a 
Magyar Képzőművészeti Főiskolára. A felvételi 2 hétig tartott. Szob-
rász szakra háromszázan jelentkeztek a világ minden tájáról. Abban az 
évben két jelentkezőt vettek fel, az egyik én voltam. Akkor azt hittem, 
ennél nagyobb dolog nem is történhetett velem. Bebocsájtást kaptam 
egy nagyon szűk kis létszámú kiváltságos társulatba, a művészek közé.

Mesterem a főiskolán a világhírű szobrászművész, Somogyi József 
volt, akivel nemcsak szakmai, de baráti viszonyban is voltam. Tőle 
meg lehetett tanulni az igazi mesterségbeli fogásokat. Szobrász mes-
terséget tanított és nem művészkedést. Kedvenc mondása volt, hogy 
a szobrász tanulja meg a mesterséget, utána művészkedhet. Igaza volt. 
Kemény szellemi és fizikai munkával elvégeztem a főiskolát.

Tele önbizalommal, alkotóvággyal néztem a jövő kihívási elé. Jász-
fényszarun, szülőfalumban, a családi házban kezdtem el a munkát. 
Kisebb nagyobb szobrokat, köztérre szánt egészalakos portrékat készí-
tettem, amikor megkerestek az akkori tanácsházáról. Büchler Józsefné 
Klárika néni és dr. Lakatos Béla bácsi szobrot rendeltek tőlem, ebből 
a felkérésből született a Petőfi Sándort ábrázoló szobrom a művelődési 
ház parkjában. Fényszaru vezetősége a következő években számtalan 
szobor megrendelésében segédkezett. Meg kell említenem Szabó Ist-
ván nevét, aki szintén mellém állt, biztosította az anyagi hátteret, mert 
a szobrászat költséges vállalkozás.

Jászalsószentgyörgy elöljárói megrendeltek egy másik Petőfi-szobrot. 
Ez volt az első igazán nagyméretű köztéri alkotásom. Megmintázhat-
tam Ady Endre portréját, amely bronzba öntve Jászberényben találha-
tó. Köszönettel tartozom Hortiné dr. Bathó Editnek, a Jász Múzeum 
igazgatójának, aki a jászberényi polgármesteri hivatallal karöltve meg-
rendelte a Korsós lány című életnagyságú bronzba öntött plasztikát.

A szobor Jászberény főterén áll, és a mai napig osztatlan sikernek ör-
vend. 1985 óta veszek részt egyéni és csoportos kiállításokon, figuratív 
kisplasztikákat, portrékat és köztéri szobrokat készítek egyéni és állami 
megrendelésre. A legutolsó csoportos kiállításom a Budapesti Viga-
dóban volt, ahol mesterem, Somogyi József emlékére egy terrakotta 
portréval vettem részt.

Az olvasókat mindig érdekli a művész mögött rejlő magánember is, 
hiszen korán elkerült innen. Család? Gyerekek?

1985-ben feleségül vettem dr. Etédy Orsolyát. Két gyermekünk van, 
György és Cecília. Fiam építészmérnök, Stuttgartban diplomázott. Je-
lenleg Magyarországon dolgozik, épületeket tervez és kivitelez. Cecília 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán vég-
zett. Most két gyermeket nevel otthon.

Sok tervről árulkodik a kiállítás. Teli van tettvággyal, alkotókedvvel. 
Min dolgozik most?

Jelenleg pályázati munkákon dolgozom, és az elmúlt években készült 
terveimet nagyítom fel köztéri méretűre. Ezzel párhuzamosan szobra-
imból kiállítást rendezek a jövő év elején. Az idei Jász Világtalálkozó 
alkalmából rajzaim mutatom be a Jászfényszaru, Somogyi Béla út 6. 
szám alatti házamban.

Köszönjük, hogy megosztja munkáit a hazai közönséggel is. Aki töb
bet szeretne tudni a művészről, kattintson a www.zilahy.hu honlapra, 
de még jobb, ha ellátogat a műterembe, ahol reményeink szerint egyre 
gyakrabban találkozhat is majd vele. A világtalálkozó idején minden
képpen. Ezt segítendő a városnéző kisvonat is megáll majd háza előtt.

Katinka

A XXIV. Jász Világtalál-
kozó alkalmából kiírt Jász-
fényszaru tortája versenyt 
Oláh Enikő, a Kenyér pék-
ség cukrásza nyerte meg.

A torta hivatalosan a világ-
találkozón mutatkozik be.

Fotó: Nagy Ildikó

Az alkotó hazatér
Zilahy Szobrász Műterem nyílik 

Jászfényszarun

Jászfényszaru tortája

A Sárkánygödör lakója
A XXIV. Jász Világtalálkozón Jászfénysza-

run bemutatkozik a Sárkánygödör lakója.

Fotó: Baranyi Anita
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A Jászságért Díj kiírását immár huszonhetedik alkalommal tették 
közzé. A kitüntetést Jászfényszarun, a huszonnegyedik Jász Világtalál-
kozón adják át június 30-án.

A díjazottak a tevékenységükkel mindig kifejezik azt, hogy mi az a 
kapocs, ami a Jászsághoz köti őket, és mi az, amit fontosnak tartanak 
a térség múltjából. Úgy is fogalmazhatnék, hogy látható és követhető 
szellemi tűzoszlopként jelennek meg előttünk – mondta Dr. Dobos 
László.

A Jászságért Díj eddigi kitüntetettjei
1992.  dr. Rusvai Lajos ny. főjegyző, vasdiplomás közgazda
 Jászalsószentgyörgy
1993.  Macsi Sándor ny. általános iskolai igazgató Jászágó
1994.  Faragó Jánosné ny. tanár Jászárokszállás
1995.  dr. Kiss József történész Budapest
1996.  Győri János ny. tanár és Győri Jánosné ny. népművelő Jászkisér
1997.  Gecse Árpád festőművész Alattyán
1998.  Molnár István tanár, ny. iskolaigazgató Jászszentandrás
1999.  Gulyás János ny. tanár Jászdózsa
2000.  Fodor István Ferenc polgármester, helytörténész Jászjákóhalma
2001.  Gaál István önálló gazda, helytörténész Jászladány
2002.  Dr. Suba Györgyné népművelő Jászberény-Jászapáti
2003.  Dr. Győri Gyula ny. tanár, nyelvész Jászapáti
2004.  Dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár Jászberény
2005.  Tálas Ernő operaénekesSolna, Svédország
2006.  Szüle Katalin honismereti hagyományőrző Jászkisér
2007.  Antal Domokosné helytörténész Kocsér
2008.  Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, múzeumigazgató Jászberény
2009.  Szikszai Mária ny. könyvtárigazgató,
 Molnárné Szikszai Klára ny. tanár Jászapáti
2010.  Dr. Szabó László néprajztudós Szolnok
2011.  Kladiva Imre r. k. esperes-plébános, c. kanonok Jászapáti
2012.  Sisa József ötvös-iparművész Jászberény
2013.  Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész Kiskunfélegyháza
2014.  Prof. Dr. Barna Gábor egyetemi tanár Budapest-Szeged
2015.  Gubicz András em. jászkapitány
 és neje, Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet Jászkisér
2016.  Józsa László tanár, helytörténész Kunszentmárton
2017.  Papp Izabella levéltáros, helytörténész Jászboldogháza

„A honismeret ügyének felkarolásához, a kulturális élet sokszí-
nűségéhez szellemi teljesítményükkel, szilárd értékrendjük felmu-
tatásával járulnak hozzá a Jászságért Díj kitüntetettjei” – nyilatkoz-
ta dr. Dobos László, „A Jászságért” Alapítvány kuratóriumának tagja. 

Méltán lehetünk büszkék: magas állami kitüntetést vehetett át 
2017 tavaszán nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Dobos László.

Dr. Dobos László a közjót szol-
gáló munkásságáért, a rendszer-
váltást követően a hiteles magyar 
tájékoztatáspolitika megerősítésé-
ért tett erőfeszítéseiért, a Veritas 
Történetkutató Intézet létrehozá-
sában, valamint a működtetésé-
ben 2014 és 2016 között végzett 
munkájáért és a Jászok Egye-
sülete ügyvivőjeként kivívott 
eredményeiért részesült az elis-
merésben. A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje (polgári tagozat) 
kitüntetést Balog Zoltán, az Em-
beri Erőforrások minisztere adta 
át a Pesti Vigadóban.

Kovács Béláné Pető Magdolna

„A Jászságért” Alapítvány Ku-
ratóriuma megállapítja, hogy a 
huszonhetedik alkalommal kiírt 
Jászságért Díjra tizenegy személyre 
érkezett javaslat. A kuratórium kö-
szönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2018. sz. dönté-
sével a huszonhetedik alkalommal 
átadandó Jászságért Díjat s a vele 
járó 1.000.000 forint elismerést 
Tóth Tibor helytörténész (Jász-
fényszaru) részére ítéli oda, életpá-
lyája elismeréseként.

Tóth Tibor helytörténész 1952. január 31-én született Jászfénysza-
run, és feleségével ma is ott él. Pályafutása során különböző terüle-
teken látott el munkaügyi és személyügyi feladatokat. Évtizedek óta 
részese szülővárosa közművelődési életének. Kiváló helyismeretét és 
szervezési tapasztalatait a helyi és jászsági hagyományőrzés szolgála-
tába állította. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnökeként a Jászság 
kulturális életének egyik meghatározó alakja. Oroszlánrésze volt a 
Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásában, gazdagításában. 
Kezdeményezésére számos emléktábla, emlékhely és a helyi értéktár 
hirdeti jász elődeink tehetségét, alkotóképességét. Kiadványok meg-
jelentetésével, a helyi öntevékeny színjátszás támogatásával, jótékony-
sági bálok szervezésével, az ifjúsági közösségek támogatásával szolgálja 
szülővárosa szellemi értékőrzését. A helyi lap szerkesztőbizottságának 
tagja. Területi és országos szervezetekben képviseli Jászfényszaru és a 
Jászság érdekeit. Több cikluson keresztül tagja volt a városi képviselő-
testületnek. Munkásságát a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel 
és Jászfényszaru Város Díszpolgára címmel ismerték el.

Tóth Tibor ötletgazdagsága, fáradhatatlan tenni akarása, céltudatos 
kitartása tiszteletreméltó emberi értékrend. Példamutató, önzetlen 
szolgálata méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díj 2018. június 30-án, az elszármazott és otthon élő 
jászok világtalálkozóján kerül átadásra Jászfényszarun.

Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke

A Kossuth Rádió minden délben a magyarlakta területek temploma-
iból közvetíti a déli harangszót.

A harangszó előtt a megkonduló harangot Mohai Gábor mutatja be 
szép orgánumával, amely ezen kívül helytörténeti, vallási, valamint 
egyháztörténeti leírást is ad az adott településről és annak templomáról.

A FÉBE és az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány már 
2011-ben kezdeményezte Cserháti Áginál (aki a Jászfényszaruért Ala-
pítvány kurátora is), hogy a település lakossága örömmel fogadná, ha 
a Magyar Rádióban délben a fényszarui harangok is megszólalnának.

A frissen kinevezett Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap (MTVA) kommunikációs igazgató-helyettese nem akart visz-
szaélni lehetőségével, így a város 20 éves évfordulójára csak a helyiek 
hallhatták mindennap a harangszót. Ismételt kérésünkre kurátorunk 
január 22-én ímélben tájékoztatott, hogy a 25 éves városban a Jász 
Világtalálkozó alkalmából megszólalnak a harangok a Kossuth Rádió-
ban. Köszönjük Ági!

Jászfényszaru Mindenszentek római katolikus templomának tornyá-
ban négy harang lakik. A nagy harang1150 kg súlyú, melynek elkészí-
tését Litkei Antal prépost úr szervezte meg, és Gombos Lajos őrboty-
tyáni műhelyében 1986-ban készült. A középső harang 369 kg, a kis 
harang 160 kg súlyt nyom, mindkettőt 1927-ben Budapesten Szlezák 
László öntötte. A lélekharang csak 11 kg súlyú, eredete ismeretlen.

Június 25-én (hétfő) és 30-án (szombat) délben tudjuk meg, 
hogy egy vagy több harang hangja lesz hallható országhatáron 
innen és túl. Tóth Tibor

Kitüntetettek JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2018

Déli harangszó
Jászfényszaru templomtornyából

a Kossuth Rádióban

Dr. Dobos László

Tóth Tibor
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VISSZATEKINTÉS
Jászok Találkozója – A Redemptió tiszteletére

Jászfényszaru 1998. május 29–30–31.

Május 29. Huszárbandériumok találkozója. Nyitott huszártábor.
Május 30. Központi ünnepség a városháza előtt.
 8.30-kor az ünnepi szentmise, főcelebráns: Dr. Nagy Lajos gyön-

gyösi apát-plébános
 9.30 órakor a huszárbandériumok és a Kiskunfélegyházai fúvós 

zenekar és majorett csoport felvonulása. Bemondó-műsorvezető: 
Cserháti Ágnes Jászhimnusz: Jakus Tímea. Köszöntő: Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármester; ünnepi megemlékezés: Prof. 
Dr. Dobák Miklós tanszékvezető, egyetemi tanár, Molnár István 
jászszentandrási nyugalmazott tanárnak, helytörténésznek Jászsá-
gi Díj átadása, Jászfényszaru első Díszpolgári Cím adományozása 
Penczner Pál festőművésznek; az első Jászkapitány Ézsiás István 
beiktatása; Életkép a redemptio történetéből, illusztrálják a Fortu-
na Együttes tagjai. Felvonulás a sportpályára, a Jászság művészeti 
csoportjainak bemutatkozása a szabadtéri színpadon; a felsőpályán 
B kategóriás díjugrató lovasverseny. Este a Petőfi Művelődési Ház-
ban: Szertartásjáték Lehel vezérről, a Napsugár Gyermekszínpad 
ajándékműsora, Társastánc Gála, majd Pünkösdi bál.

Május 31. Jász Fény vers- és prózamondó verseny a Városháza díszter-
mében. Fotó: Tamus Angéla, Tóth Tibor

A rendezvény fővédnöke: Göncz Árpád Köztársasági Elnök · Rendezők: A Jászok Egyesülete és Jászfényszaru Város Önkormányzata
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
A képviselő-testület 2018. április hónapban három alkalommal 

megtartott ülésein hozott döntésekről az alábbiakban nyújtok ösz-
szefoglalót az érdeklődő olvasóknak.

2018. április 11.
Zárt ülés:
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete első napi-

rendjét zárt ülésen tárgyalta meg. A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbí-
rálásáról – a pályázók meghallgatását követően – titkos szavazással 
döntött. A képviselő-testület elfogadta, hogy mindkét pályázó neve 
a szavazólapra kerüljön, és a titkos szavazás lebonyolítására Szavazat-
számláló Bizottságot választott. A szavazás eredményének ismerteté-
sével a képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár intézmény intézményvezetőjének Bordásné Kovács Ka-
talint választotta. Vezetői megbízása 2018. április 12-től 2023. április 
11-ig, 5 év határozott időre szól. A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert a megbízással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Nyílt ülés:
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a Tanuszoda építésére indított közbeszerzési eljárás eredmény-

telenné nyilvánításáról, valamint e tárgyban újabb közbeszerzési el-
járás indításáról és az ismételt ajánlattételi felhívás elfogadásáról,

· jóváhagyták a közbeszerzési terv aktualizálását,
· a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 számú, „Önkormányza-

ti épületek energetikai korszerűsítése” című napelem építés, 
fenntartásához szervezett oktatásra, ajánlattevők kijelöléséről, 
egyben felkérték Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, 
hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján, a legked-
vezőbb árat megjelölő ajánlatadóval a szerződést kösse meg, a kép-
viselő-testület utólagos tájékoztatásával,

· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-
run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban cse-
pegtető berendezés és tartozékok beszerzéséhez ajánlattevők 
kijelöléséről,

· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-
run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban 
kultivátor beszerzéséhez ajánlattevők kijelöléséről,

· a TOP-3.2.1-15 számú önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése pályázat építés közbeszerzés minőségbiztosítá-
sának ellenőrzéséhez nyertes ajánlattevőként a Közpálya Kft. 
kijelöléséről az ajánlatában szereplő bruttó 127.000 Ft figyelem-
be vételével,

· az ipari parkban 5,2 ha fejlesztési területhez kapcsolódó ipar-
terület infrastruktúra fejlesztés közműterveinek elkészítéséhez 
ajánlattevők kijelöléséről,

· a Jászfényszaru 05/214 hrsz.-ú ingatlanon 580 méter hosszúságú 
úthoz kapcsolódó járda, ivóvíz, fásítás, füvesítés, térvilágítás, 
gyengeáramos alépítményrendszer tervezéséhez, szükséges en-
gedélyek beszerzéséhez, kiviteli terveinek, árazott és árazatlan 
költségvetésének elkészítéséhez pályázók kijelöléséről, egyben 
felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy a 
pályáztatásról gondoskodjék.

· a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4. (hrsz. 478.) szám alatt lévő 
termálkút vezeték engedélyes tervének módosítása és érvényes-
ségének meghosszabbítása feladatok elvégzéséhez ajánlattevők 
kijelöléséről,

· a helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímabiztonsá-
got erősítő szemléletformálás című, KEHOP-1.2.1. kódszámú 
felhívásra benyújtandó támogatási kérelem projekt megalapo-
zó tanulmányának elkészítéséhez ajánlattevők kijelöléséről, 
egyben felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, 
hogy az árajánlatok bekéréséről gondoskodjék, a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság javaslata alapján a nyertes ajánlattevőt jelölje ki és 
vele kösse meg a szerződést a képviselő-testület utólagos tájékozta-
tásával,

· Jászfényszaru, Petőfi S. út 14. szám alatti Tűzoltószertár felújí-
tásához ajánlattevők kijelöléséről,

· a TOP-321-16-JN1-2016-00075 jelű, az „Önkormányza-
ti épületek energetikai korszerűsítése Jászfényszarun” című 
projekt keretében óvoda épület energiaigényének alátámasz-
tásához, valamint az energia audit elkészítéséhez nyertes aján-
lattevőnek a Marlok és Társa Kft-t jelölte ki az ajánlatában 
szereplő bruttó 203.200 Ft figyelembe vételével, mely összeget 
Jászfényszaru város 2018. költségvetéséből biztosít. A képviselő-
testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, 
hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről és végrehajtásáról,

· a Jászfényszaru Szabadság u.57. szám alatti ingatlanon és a Kos-
suth L. u. elején térkő burkolatú parkolók építésére ajánlatté-
vők kijelöléséről,

· önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kerítés építésére ajánlat-
tevők kijelöléséről.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, 
hogy a 97001 jelű kerékpárút 5+267-9+469 km. szakasza 2018. 
03. 14-én a Magyar Közút Nonprofit Zrt. része átadásra került. 
A Hatvan – Jászfényszaru kerékpárútszakasz (hossz: 2557 fm) átadás-
átvételi eljárását az útszakasz helyszíni megtekintésével és az arra vo-
natkozó dokumentumok átadás-átvételével elvégezték.

A képviselő-testület a XXX. Tavaszi Emlékhadjárat megrendezésé-
hez és azt kísérő települési program lebonyolításához bruttó 250 ezer 
Ft támogatást biztosított a 2018. évi költségvetése terhére.

A Jászföld Hagyományőrző Egyesület kérelmére a képviselők a 
Hagyományok Hétvégéje megrendezéséhez bruttó 250 ezer Ft tá-
mogatást biztosított a 2018. évi költségvetése terhére.

A képviselő-testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármestert a Jászfényszaru 083/97. hrsz-ú, körforgalom mögötti 
erdő kivonásával kapcsolatos további előkészítő munkára.

Módosították a piaci és a költségelvű bérlakás pályázatok elbírálá-
sához tartozó értékelési szempontokat.

Jóváhagyták az önkormányzati 
bérlakás pályázat közzétételét, és 
a felhívást Jászfényszaru, Deák Fe-
renc utca 1/A. 5. a, és a Bercsényi 
út 2/C. 1. a. alatti bérlakás bér-
letbe vételére, valamint megbízza a 
polgármestert, hogy a nyertes pá-
lyázóra tegyen javaslatot.

Lakáscserére irányuló kérelem 
elutasításáról határoztak.

Módosították a Vodafone Ma-
gyarország Zrt.-vel kötött bérleti 
szerződést. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a 
módosító okirat megkötésére.

Döntést hoztak arról, hogy a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-nél 
kezdeményezik és kérelmezik a 
Magyar Állam tulajdonában (és az 
Magyar Közút NZRT vagyonkeze-
lésében) lévő Jászfényszaru telepü-
lés 02/6. helyrajzi számon felvett, helyi közút megnevezésű, 2549 m2 

területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását. A 02/6. helyrajzi számú terület Jászfényszaru 
város „kapujában” helyezkedik el, a 32. számú főutat és az erről 
lecsatlakozó 3106. számú közutat összekötő körforgalom mellett. A 
terület művelési ága jelenleg is helyi közút és továbbiakban is ezt a 
funkciót tölti be. A területet meghatározott önkormányzati feladat 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közút célra kívánja 
használni továbbra is, mivel a terület jelenleg is ezt a funkciót tölti be.

Határoztak arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és az 
MNV ZRT vagyonkezelésében) lévő Jászfényszaru település 2535/8. 
helyrajzi számon felvett, közterület megnevezésű, 1259 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulaj-
donba adását.

(folytatás a 8. oldalon)

Dr. Voller Erika jegyző
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Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről
(folytatás a 7. oldalról)
A 2535/8. helyrajzi számú terület Jászfényszaru város „kapujá-

ban” helyezkedik el, a 32. számú főutat és az erről lecsatlakozó 3106. 
számú közutat összekötő körforgalom mellett. A terület művelési ága 
jelenleg is közterület, melyre korábban elhelyezésre került a Trianon 
emlékmű, és környéke közparkként gondozott. A területet megha-
tározott önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni és közpark célra kívánja használni továbbra is, mivel a terület 
jelenleg is ezt a funkciót tölti be.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kerítés építésére 
6.000.000 forint keretösszeget különítettek el a 2018. évi költség-
vetésben. A kerítés megépítésére minden esetben legalább 3 vállalko-
zótól árajánlatkérés szükséges.

Meghosszabbították a Kutyaszív Alapítvánnyal a településen be-
fogott kóbor ebek tartására vonatkozó szerződést 2018. december 
31. napjáig változatlan feltételek mellett. A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a módosító okirat megkötésére.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ipari 
területek részleges régészeti feltárására szerződést kössön a Jász 
Múzeummal. A részleges feltárás költségére keret jelleggel 8.000.000 
Ft-ot hagyott jóvá, melyet a 2018. évi költségvetésében biztosított.

A képviselők megtárgyalták a Jászfényszaru város rendezvényterüle-
tein villamos hálózati kapacitás-bővítésre és villamos jármű töltő-
pont létesítésére vonatkozó előterjesztést és hozzájárultak, hogy a 
Rimóczi Kastély parkolójában 2 férőhelyes villamos jármű villámtöltő 
létesüljön. Erre költségvetésében bruttó 15.240.000 Ft keretösszeget 
biztosított.

A testület felhatalmazta Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert és Győri János alpolgármestert, hogy a Somogyi B. u. 24. szám 
alatti TÁJHÁZ területbővítésre irányulóan tárgyalásokat folytasson 
le a kertvégi tulajdonossal telekvásárlás kapcsán.

Zárt ülés:
Zárt ülésen ingatlanügyek napirend keretében vételre felajánlott 

ingatlanok adásvételéről döntöttek, valamint értékbecslés elvégez-
tetéséről határoztak.

Továbbá személyi kérdésben foglaltak állást.
2018. április 16.
Rendkívüli zárt ülésen a képviselő-testület felhatalmazást adott 

Jászfényszaru iparfejlesztése érdekében további tárgyalások foly-
tatására az érdeklődő befektetőkkel.

2018. április 24.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján döntöttek:
· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-

run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban cse-
pegtető berendezés és tartozékok beszerzésére nyertes ajánlat-
tevőként az Aquarex ’96 Kft.-t jelölte ki az ajánlatában szereplő 
egységárak bruttó 38.451 Ft figyelembe vételével,

· a „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfénysza-
run” című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban kulti-
vátor beszerzésére másodkörben az ajánlattevők kijelöléséről,

· a helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímabiztonsá-
got erősítő szemléletformálás című, KEHOP-1.2.1. kódszámú 
felhívásra benyújtandó támogatási kérelmet megalapozó doku-
mentum elkészítésére nyertes ajánlattevőként az Equinox Con-
sulting Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 996.950 
Ft figyelembe vételével,

· a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című 
és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt ke-
retében a játék beszerzéséhez nyertes ajánlattevőként a Fair Play 
Trade Kft-t jelölte ki a pályázatában megjelölt bruttó 13.291.439 
Ft figyelembe vételével. A képviselő-testület felkérte Győriné dr. 
Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy gondoskodjék a szerző-
dés megkötéséről és végrehajtásáról,

· a „Háromcsoportos bölcsőde építése Jászfényszarun” című és 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonosító számú projekt kereté-
ben bútor és egyéb eszköz beszerzéséhez nyertes ajánlattevő-
ként a Mi Óvodánk Kft.-t jelölte ki a pályázatában megjelölt 
bruttó 10.664.868 Ft figyelembe vételével.

A képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
tert arra, hogy gondoskodjék a szerződés megkötéséről és végre-
hajtásáról,

· a Jászfényszaru, Kossuth Lajos út 4. (hrsz. 478.) szám alatt 
lévő termálkút vezeték engedélyes tervének módosítása és ér-
vényességének meghosszabbítása feladatok elvégzésére nyertes 
ajánlattevőként a Földhő Tervező, Tanácsadó Bt. jelölte ki az 
ajánlatában szereplő bruttó 3.289.300 Ft figyelembe vételével. A 
képviselő-testület kérte a tételes elszámolást a feladatok költsé-
geinek elszámolását illetően. A képviselő-testület felkérte Győriné 
dr. Czeglédi Márta polgármestert, hogy a szerződést megkösse.

Jóváhagyták a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyúj-
tását, melyhez 2018. évi költségvetésében 696 ezer forint önerőt 
biztosít. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy nyertes 
pályázat esetén az elnyert és az önkormányzat által felajánlott összege-
ket a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru rendel-
kezésére bocsátja. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a pályázat benyújtására.

Bérleti jogviszony meghosszabbításáról hoztak határozatot és 
változatlan feltételek mellett a lakásbérleti jogviszonyt 2019. jú-
nius 30-ig meghosszabbították.

A VANDAELE TV 250-es mobil ágaprító késeinek cseréjéhez 
forrás biztosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalták, és a 2018. 
évi költségvetéséből ahhoz keretösszeg jelleggel bruttó 1.000.000 Ft-
ot biztosítottak. A testület felkérte Győri János alpolgármestert az 
ágaprító gép felügyeletére.

Jászfényszaru Város Önkormányzata, mint a Jászfényszaru, Szabad-
ság út 32. szám alatti, 791 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárult 
ahhoz, hogy a Jászfényszaru Városi Sportegyesület pályázatot 
nyújtson be a Magyar Kézilabda Szövetséghez a társasági adó 
(TAO) sportcélú felajánlásának bevonásával a látvány-csapatspor-
tok támogatási rendszerén keresztül a Jászfényszaru, Szabadság út 
32. szám alatti, 791 hrsz.-ú ingatlanon. A sportcsarnok építésére be-
nyújtott pályázatához szükséges önerőt biztosítja, mely önerőt Jász-
fényszaru Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelete 250.000.000 Ft céltartalék előirányzatként tartalmaz.

A képviselő-testület felkérte Győriné dr. Czeglédi Márta polgár-
mestert arra, hogy a pályázat benyújtásához, a projekt megvaló-
sításához szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat Jászfényszaru 
Város Önkormányzata nevében tegye meg.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, de nem tá-
mogatta az EFOP-2.4.3-18 kódszámú „A szegregátumokban élők 
lakhatási körülményeinek javítása” című felhívásra történő kérelem 
benyújtását.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete zárt ülésen megtárgyalta 
az érdeklődő befektetőkkel kötendő „Szándéknyilatkozat” –ot és 
úgy döntött, hogy az okirat Jászfényszaru Város Önkormányzata 
részéről aláírható. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert annak aláírására, valamint a nyilatkozatot tevő másik féllel 
további tárgyalások lefolytatására.

Dr. Voller Erika jegyző

Épül a Zagyva-gáton a 3126 jelű összekötő út (Boldogi út)
és a heves megyei határ között a kerékpárút

a TOP-3-1-1-15-JN1-2016-00027 projekt keretében. Fotó: Illés Gergő
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Nagy érdeklődés és várakozás kíséri új bölcsődénket, amely egyaránt 
igaz magára az építkezésre, a leendő munkahelyekre és a gyermekek 
elhelyezésére.

A kivitelezés ütemterv szerint halad, és ha így folytatódik, a bölcső-
de 2019. év elején megnyitja kapuit. Addig azért bőven akad teendő, 
az építési munkák befejezte után be kell szerezni a használatba vételi 
engedélyt, létre kell hozni a bölcsődei intézményt, a működéshez en-
gedéllyel kell rendelkezni, de mindezek mellett a legfontosabb a böl-
csődét benépesítő gyerekek és az alkalmazottak felvétele.

A bölcsőde 13 dolgozóval kezdi meg működését, akik az alábbi 
munkaköröket látják el: bölcsődevezető 1 fő, kisgyermeknevelő 6 fő, 
bölcsődei dajka 2 fő, élelmezésvezető 1 fő, szakács 1 fő, konyhalány 1 
fő, mosónő 1 fő.

A bölcsődébe három csoportban 32 férőhelyre várja a gyermekeket. 
A jelentkezési és a várható felvételi feltételek – tájékoztató jelleggel – a 
következők:

· A gyermek 20 hetes kortól íratható be, de jellemzően 2 éves kortól 
járatják a kicsiket bölcsődébe.

· A szülők szándékukat jelentkezési lap és az ahhoz tartozó doku-
mentumok benyújtásával jelezhetik.

· A jelentkezési lapot az intézményvezető gyűjti be, a felvételről az 
önkormányzat dönt.

· Az első bölcsődei jelentkezésről a helyben szokásos módon érte-
sülnek a lakosok és a munkáltatók.

A nyitás előtt legalább három hónappal a tájékoztatás megtörténik, 
amely kiterjed a térítési díjra is.

Illés Péter · Fotó: Bőti Szilvia

NYOMTATVÁNYOK
Bölcsőde adja, minden nyomtatványt pontosan kitöltve kéri vissza:
· Bölcsődei Eü. Törzslap 
· Nyilatkozat, hogy ki viheti haza a gyermeket
· Nyilatkozat 
· Nyilatkozat gondozási térítési díj mentesség és étkezési térítési 

díjkedvezmény igénybevételéhez (Ez csak a 3 gyerekeseknek, és a 
100 % Gyvt-nek kell.)

· Munkaviszony igazolás napközbeni ellátásba történő felvételhez 
mindkét szülőtől 

· Házirend 2 példányban 
· Megállapodás 2 példányban
· Engedély fénykép felhasználáshoz
· Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához
 (5. sz. melléklet)
· 6. sz. melléklet a 328/2011. Korm. rendelethez
Szülő hozza:
· Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata
· Lakcímkártya fénymásolata
· TAJ kártya fénymásolata
· Oltási könyv
· Munkáltató igazolás az előző havi nettó bérről mindkét szülőtől
· 3 gyermekeseknek a Magyar Államkincstártól hatósági igazolás 
 a kedvezmények igénybevételéhez
· Családi pótlékról határozat vagy igazolás
· Gyes-ről határozat vagy igazolás
· Gyed előző havi összegéről igazolás
· A családban tartós beteg gyermekről igazolás
· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről fénymásolat,
 akinek van.
· Váltóruha, váltócipő, üzenőfüzet, fogkefe (2 éves kortól),
 minden hónapban egy 100 db-os papír zsebkendő,
 és egy csomag papírszalvéta, pelenka. popsitörlő, popsikenőcs 
 (aki igényli)

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2013. (IV. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyon-
rendelet) alapján bérleti ajánlatot tesz közzé az 5126 Jászfényszaru, 
Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiségre. A pályázat benyújtásának 
határideje 2018. június 15. A bérleti jogviszony időtartama a képvise-
lő-testület döntése alapján legfeljebb öt év.

Bérlemények alapadatai: I. számú üzlethelyiség, hasznos alapterü-
lete 115 m2, raktárhelység: 45 m2, szociális helyiség.

A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hir-
detőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfoga-
dási időben a Városháza Hatósági Irodáján. Fotó: Bőti Szilvia

Friss hírek az épülő bölcsődéről Felhívás

Mit kell hozni a bölcsibe?

Nagyon várjuk a bölcsőde megnyitását!
A tél beköszöntével a valóságban is megcsodálhatjuk

új intézményünket
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A diákönkormányzat az idén a teremtés-
védelem jegyében szervezi éves vetélkedőjét. 
Így április 23-án bolygónk védelmének fon-
tosságára hívtuk fel a gyerekek figyelmét. A 
nyolcadik évfolyamosok javaslatára hagyo-
mányteremtő céllal az első órában fát ültet-
tek végzős diákjaink, melynek gondozása az 
utánuk következő évfolyamok feladata lesz. 
Kiállítottuk a Föld napjára készült plakátokat 
az emeleten, délután pedig aszfaltrajzversenyt 
szerveztünk az iskola udvarán. Az osztályok 
előre megtervezhették a témához kapcsoló-
dóan a rajzukat. A képek bizonyítják, hogy 
nagyszerű alkotások születtek, melyet maxi-
mum pontszámmal jutalmaztunk.

Kép és szöveg: Kotánné Kovács Tímea

A programra évről évre egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik or-
szágszerte: idén már több mint 1200 iskola több mint 200 ezer diákja 
mintegy 15 ezer rendhagyó tanóra keretében vett részt a programban.

A 2017/2018. tanévben már negyedszer megrendezésre kerülő Pénz7 
együttműködő szakmai partnerei – az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma mint projektgazda, valamint a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány és a Junior 
Achievement Magyarország Alapítvány – küldetésüknek tekintik a gaz-
dasági-pénzügyi szemléletformálást, valamint azt, hogy segítséget nyújt-
sanak a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetekhez, a tudatos 
felnőtté váláshoz. A Pénz7 rendhagyó tanórái az egyes korosztályok sa-
játosságait figyelembe véve, játékosan, színesen, élményszerűen adják 
át és járják körbe a felelős döntéshez szükséges ismereteket. A témahét 
lehetőséget teremt arra is, hogy önkéntes pénzügyi szakemberek és vál-
lalkozók bevonásával a napi gyakorlat is közelebb kerüljön a fiatalok-
hoz. Fontos hangsúlyozni, hogy a Pénz7 meghatározó alapelve szerint 
a tanórákon semmilyen márka, kereskedelmi logó nem jelenik meg.

A pénzügyi válság ráirányította a figyelmet arra, hogy az egyéni és 
a családi gazdálkodás, a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi helyzet 
szempontjából a körültekintő, felelős hitelfelvétel az egyik legnagyobb 
hatású pénzügyi döntés. Erre már fiatalon is célszerű felkészülni a kap-
csolódó fogalmak, mérlegelési szempontok, kockázatok előzetes meg-
ismerésével. Ezért lett az idei témahét egyik fókusztémája az „Okosan 
a hitelekről”. 

Iskolánk is kapcsolódott technikaórákon a felső tagozaton minden 
évfolyamon idén is a programhoz, ami március 5. és 9. között volt.

Kép és szöveg: Tóth Sándorné

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére, a Pont-
Velem Nonprofit Kft. szervezésében 2018. április 23-27. között ismét 
megrendezésre került a Fenntarthatósági Témahét program, melynek 
célja a Föld napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elter-
jesztése iskolai keretek között. A program népszerűségét jelzi, hogy 
már most 500 iskola csatlakozott a programhoz.

Mi is csatlakoztunk, s technikaórákon a felső tagozatosok újrahasz-
nosított anyagokból nagyon ötletes tárgyakat készítettek.

Ezeket a madarak és fák napja alkalmából ki is állítottuk iskolánk-
ban, csatlakozva egyúttal a Diákönkormányzat éves programjához. 
Kiállítottuk a 7. osztályosok termésképeit is, amelyekkel környeze-
tünk, a madarak és fák szépségére és védelmére hívjuk fel a figyelmet.

A kiállított anyagok között voltak a rajzszakkörösek madarak és fák 
napja alkalmára készített munkái is. A rajzszakköröseket Bugyi István 
segítette.

A kiállítást készítette: Halmainé Hegedűs Mária és Tóth Sándorné.
Kép és szöveg: Tóth Sándorné

A Föld napja

Pénz7 az iskolánkban Fenntarthatósági Témahét 2018.

ISKOLAI HÍREK
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Így válaszolt egy falusi kisdiák Gyurkovics Tibornak egy író-olvasó 
találkozón, amikor az feltette a kérdést: „Mit jelent számodra a vers?”

Valóban ilyen egyszerű a válasz. Verset lehet olvasni, lehet hallgatni, 
de mondani a legfelemelőbb dolog.

Ennek jegyében szervezett iskolánk Humán munkaközössége szava-
lóversenyt a magyar költészet napja alkalmából áprilisban. A felhívás-
ban megjelöltük a versválasztás szempontját is, hiszen e tanév kiemelt 
feladata a TEREMTÉSVÉDELEM.

Nagy örömünkre több mint 30 felső tagozatos tanuló jelentkezett a 
versenyre, akik megmutatták tehetségüket. A produkciókat szakava-
tott zsűri bírálta el, melynek elnöke volt Bordásné Kovács Katalin, 
tagjai pedig Lovászné Török Magdolna és Berzéné Magyar Krisztina.

Az eredményhirdetésre május 7-én került sor a művelődési házban.
ARANY minősítést érdemeltek a következő tanulók.
 5. évfolyam: Rácz Ádám és Dobák Lili,
 6. évfolyam: Csizmarik Zoé,
 7. évfolyam: Kotán Eszter,
 8. évfolyam: Dobos Debóra.
EZÜST minősítést kapott:
 5. évfolyam: Rácz Áron és Nagy Tímea Zsóka,
 6. évfolyam: Majzik Petra,
 7. évfolyam: Farkas Sándor,
 8. évfolyam: Jáger Patrik és Szerémi Fanni.
BRONZ minősítést szerzett:
 5. évfolyam: Kovács Lívia, Vincze Veronika és Dudás Hanna,
 6. évfolyam: Klippán Richárd,
 7. évfolyam: Polatschek Péter, Dobák Laura,
 8. évfolyam: Gedei Cintia, Bodnár Viktória és Rafael Renáta.
KÜLÖNDÍJBAN részesült:

  Karpuk Ludmilla.
A diákok oklevelet, könyvet, füzettartót és dossziét kaptak a Jász-

fényszaru az oktatásáért Alapítvány jóvoltából. A díjazás támogatásáért 
ezúton is köszönetet mondunk. Az arany és ezüst minősítést kiérde-
melt tanulók bejutottak a Jász Fény Vers-és Prózamondó Találkozóra, 
mely április 28-án került megrendezésre a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. A találkozóra meghívást kapott még Pető Hanna Boglárka 
és Varga Hanna az 5. évfolyamról, Polatschek Péter a 7. évfolyamról, 
Berze Anna és Bodnár Viktória a 8. évfolyamról. Gratulálunk minden 
versmondónak, díjazottnak! Sikeres szereplést, szép élményeket kívá-
nunk, hiszen a vers az, amit mondani kell! Botkáné Sárközi Ildikó

Május 7-én, hétfőn az első órában a művelődési ház nagytermében 
dr. Farkas Kristóf Vince, a Jász Múzeum történésze tartott Power 
Point előadást iskolánk felső tagozatos diákjai számára a jászokról, a 
kunokról és az önmegváltásról.

„Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, 
gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet.”

A teremtésvédelmi nap részeként az Egri Főegyházmegye Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben műkö-
dő 48 köznevelési intézményének diákságát, alkalmazottjait és lelki-
pásztorait arra kérte, hogy a helyi közösségek összefogásával a belső 
indíttatást érző önkéntesekkel, a média nyilvánossága mellett tegyék 
szebbé környezetüket, tisztítsák meg, keltsék életre környezetük egy-
egy szemetes, elhanyagolt részét.

Ehhez kapcsolódtunk a 7. osztályosokkal technikaórákon is. Isko-
lánk elé és udvarába árvácskákat ültettünk. Így járultunk hozzá iskolai 
környezetünk szebbé tételéhez. Tóth Sándorné · Fotó: Bognár Zita

2018. március 24-én rendezték Szolnokon a Kalmár László megyei 
matematika versenyt, ahol iskolánk diákjai a következő szép eredmé-
nyeket érték el: 5. évfolyam –3. helyezett: Rácz Áron 5. a

6. évfolyam – 1. helyezett: Pásztor Nóra 6. a
2. helyezett: Tanczikó Hanna Zsuzsanna 6. a
3. helyezett: Ézsiás Réka Napsugár 6. a
Felkészítő: Balogh Zsuzsanna

2018. április 21-én szombaton tanítás nélküli munkanap keretében 
a IV. Béla Katolikus Általános Iskola pedagógusai szakmai napon vet-
tek részt az iskolában. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Faludi Fe-
renc Akadémia közös szervezésében került sor erre a műhelymunkára. 
Kiváló előadónk, Csókay László pszichológus gyermek- és ifjúságvé-
delmi témában, valamint a mindennapi konfliktushelyzetekről osztot-
ta meg gondolatait velünk. Együttesen gondoltuk tovább a megoldási 
lehetőségeket, az oktatás jelen helyzetét és jövőjét. Kovács Lászlóné

„A vers az, amit mondani kell…” Redemptio a Nagyiskolában

Teremtésvédelmi nap
technikaórákon

Megyei sikerek matematikából

Szakmai nap
az iskola pedagógusainak

ISKOLAI HÍREK
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A teremtésvédelem jegyében zajló verseny egyik fordulója iskolánkban a műemlékvédelmi nap volt, melynek kapcsán szelfiversenyt hirdettünk 
az osztályok között. Városunk értékeire szerettük volna felhívni a gyerekek figyelmét azzal, hogy készítsenek egy-egy szelfit a nevezetes épületek, 
szobrok előtt, és írjanak hozzá egy kis versikét. Ismét csak remek alkotások születtek.

VERS EGY SZELFIHEZ
Messzi-messzi egy távoli galaxisban 
Lehet hogy egy csillag éppen felrobban. 
Ezeregy darabban széled szét szerte, 
De mi most nem vagyunk kíváncsiak erre. 
Hiszen a Földön is zajlik ám az élet,
Szerte nézel, és látsz ezernyi rétet.
Meg folyókat, fákat és hegyet is párat.
Így hát a távoli galaxis még várhat. 
Itt kell most lennünk, Európában.
Európán belül a magyar országban.
Magyarországon belül egy kis városkában,
Azon belül is a művház parkjában.
A parkban van egy szobor,
nem is akármilyen,
Nem terem ám akárhol ilyen!
Büszkék vagyunk is rá, hiszen ez mestermű,
Viszont a története már nem csupa derű.
Százhetven éve kezdődött az egész bonyodalom,
Hívjuk úgy, hogy 48-as forradalom.

Kit ábrázol szobrunk,
s még jó néhány barátja,
Egyszer csak beültek a Pilvax kávéházba.
És innen már te is tudod az egészet, 
Most viszont legyünk kicsit merészek.
Mi lett volna, ha akkor, ezen a napon
A Nemzeti dalt látod az adatlapodon? 
Instán live-ol ez a pár fiatal,
És te akkor még nem tudod, mit akar.
Ha online zajlott volna a tüntetés,
Biztos nagyobb lett volna a büntetés.
De arról lehet, hogy csak pár
selfie készült volna,
Így pedig büszkén emlékszel meg róla.
Minden évben legalább egyszer
Tisztelettel kelsz, fekszel.
És bár ők nem örökítették meg képen,
Te szelfizhetsz a szoborral ezerféleképpen.
Lehet ez a facebookon a profilképed,
Vagy a sulis versenyen ez képvisel téged. 7. a

IV. Béla szívéről nagy kő esik le.
Megmarad országa és élete.
Margit, a leányuk apáca lesz,
így adván váltságul szűz életet.

Tóth Julianna 6. a

JÁSZFÉNYSZARU VÁROSHÁZA
Városháza Fényszarun
Körbe kerékpározzuk
Tiszteljük a városunk
Szeretjük a facebookunk 8. c

ZAGYVA
Kertek alatt
folyik a Zagyva,
Ide-oda kanyarogva.
Erdei fák illata
bújik az ablakba,
Eperfának dől, majd
térdemre ül az alkony.
Hársvirágot hoz a szél
árkon-kerten át.
Tavaszi fényt
fúj a vízen a szél
parton-dombon át.

Mészáros Hanna 7. c

Évről évre iskolánk diákjai szerepelnek 
a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár által 
meghirdetett megyei szintű rajzpályázatokon.

Idén a téma a következő volt:
„Európai királyok, királynők”
A tanulók ábrázolhattak bármely európai 

uniós tagállam történelméből egy uralkodót, 
a/4-es méretben, tetszőleges eszközzel, színes-
ben vagy fekete-fehérben.

A rajzpályázatra 267 mű érkezett be, 34 is-
kolából, a megye 23 településéről. A legjobb 
munkákból május 8. és 18. között egy szép 
kiállítás látogatható a Verseghy Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában.

A díjkiosztóra május 12-én került sor Szol-
nokon, a Kossuth téren, az Európa Nap ke-
retében.

Nagy örömünkre a kiállításra iskolánk 5 di-
ákja is beválogatásra került, ami önmagában 
is remek eredmény.

A szóban forgó diákok a következők: Nagy 
Ádám Donát (4.o.), Szerémi Fanni (8.o.), 
Kiss Vivien (3.o.), Dobák Károly (5.o.) és 
Mészáros Réka (7.o.)

Ezen felül külön boldogság, hogy közülük 
Szerémi Fanni és Nagy Ádám Donát külön-
díjban is részesültek! Gratulálunk Nekik!

Bugyi István József

Szelfikkel a városért

Európai uralkodók rajzokon, festményeken!
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„Újra!” Hallhatták sokszor az Iglice Gyermeknéptánc Együttes cso-
portjainak tagjai az együttesvezetők kérését az elmúlt időszakban. A 
tavaszi időszak mindig is sűrű programot biztosított a csoportnak, hisz 
ilyenkor készülnek el az új koreográfiák, és ilyenkor rendezik a legtöbb 
fesztivált, versenyt is ahol a csoport bemutatkozhat.

Mind szólisztikusan, mind csoportosan is a szakmai felkészülés idő-
szaka ez az időszak, melyet a fesztiválok, versenyek követtek, hisz az 
idei tavasz sem múlhatott el megmérettetés nélkül az együttes életéből.

Elsőként a VI. Jászsági gyermek és ifjúsági szólótáncversenyen vett 
részt a csoport három szólista párja: Bodnár Johanna–Horváth Le-
vente, Mészáros Kata–Donnert Flávió és Balázs Bernadett–Pál Bence 
páros, ahol az utóbbi két pár különdíjban részesült a több mint két-
százötven fős mezőnyből.

Ezt követően Debrecenben szerepeltek a szólisták az Országos tanul-
mányi verseny válogatójában, ahol a kötelező anyag mezőföldi ugrós 
és friss csárdás, valamint nyírségi táncok voltak. Az országban összesen 
6 selejtező volt, ahol több száz gyermek mutatta be tudását. A gyere-
kek sikerrel vették az akadályt, hisz bejutottak az országos döntőbe 
Sátoraljaújhelyre, melyet május 3-tól 5-ig rendeztek meg. Balázs Ber-
nadett–Pál Bence a hármas kategória legjobb 20 versenyzője között 
szerepelt, míg Mészáros Kata–Donnert Flávió az ország legjobb 40 
produkciója közt mutatta be tudását a kettes korcsoportban. A négy-
tagú szakmai zsűri nagyon pozitív véleménnyel volt a jászfényszarui 
táncosok produkcióiról.

A következő hétvégén az együttes közepes és nagy csoportja, vala-
mint a szólisták Tatabányára utaztak két napra az Örökség régiós nép-
tánc fesztiválra, ahol a gyerekek ismét megmutatták, hogyan is kell 
táncolni. Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes közepes csoportja jász-
sági koreográfiát mutatott be, melyet a zsűri arany minősítéssel díja-
zott. A gyerekek kitörő örömmel fogadták a hírt az eredményhirdeté-
sen, hisz ez volt a közepes csoport első ilyen versenye. Az együttes nagy 
csoportja két koreográfiát is bemutatott. A „Táncok Szilágyságból” 
című produkció arany minősítést, míg a „Mezőkölpényi táncok” ko-
reográfia kiemelt arany minősítést kapott a szakmai döntéshozóktól. 
A fesztiválon két szólista pár is megmérettetett, akik közül a Ba-
lázs Bernadett–Pál Bence páros ezüst minősítést, a Mészáros Kata–

Donnert Flávió páros arany minősítést kapott az ítészektől. Mindezek 
felett a zsűri a mezőnyből 2 koreográfiát javasolt a jövő évi Örökség 
antológiára, melyből az egyik az együttes „Mezőkölpényi táncok” ko-
reográfiája lett.

Ezek a szakmai sikerek nem jöhettek volna létre, ha nincs Jászfény-
szaru Város Önkormányzatának támogatása, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának Csoóri-programja, és természetesen az Iglice 
Gyermeknéptánc Együttes gyermekeinek szülei. Ezúton is köszönjük 
minden segítőnknek, támogatónknak! Péter Szilárd

Kémiai kisérleteket mutatott be dr. Róka András, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Fizikai Kémiai Tanszékének főiskolai docense a 
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói részére a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. 

Az első előadáson a tanár úr végig vezette a kisiskola diákjait a vi-
lágegyetem kialakulásának folyamatain a kezdetektől napjainkig. Sok 
érdekes kísérleten keresztül bevezette őket a csillagok, a tűzhányók és 
a rakéták világába, és bemutatta az élet kialakulásának folyamatait. A 
nagyoknak már egy sokkal tudományosabb előadás keretében segí-
tett megérteni a hő terjedését és a bolygónkon lezajló folyamatokat, 
amelyek az élet kialakulásához és fenntartásához vezettek. Rámutatott 
arra, hogy milyen veszélyes, ha az ember beleavatkozik a természet 
kialakult egyensúlyába, veszélyeztetve ezzel bolygónk élővilágát, be-
leértve az emberiség fennmaradását is. Tette mindezt mérhetetlen hu-
morral, érdekes kísérletekkel és nagy szakértelemmel. 

A jó hangulatú előadásokat diákjaink érdeklődése, lelkes tapsa kí-
sérte, mely azt igazolja, hogy sok értékes tudással és élménnyel lettek 
gazdagabbak.  Kép és szöveg: Róbel Gábor

Aranyos Iglice

Kémia előadások
a művelődési házban

ISKOLAI HÍREK
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Április végén és május elején óvodánk két csoportjában különleges 
izgalomban készültek a gyerekek. A Csigabigák most első alkalommal 
köszöntötték az édesapákat, nagypapákat, dédiket, keresztapákat.

A Sünik óvodás éveik alatt immár második alkalommal vendégelték 
meg őket. Kép és szöveg: Földvári Edit

A Föld világnapján a csoportszobai foglalkozásokon túl a gyerekek az 
udvaron tevékenykedtek. Rendbe hozták ágyásainkat, magvakat vetet-
tek, virágpalántákat ültettek. Kép és szöveg: Földvári Edit

A Napfény Óvoda Süni csoportja 2018. május 17-én meglátogatta 
a általános iskola első osztályos gyerekeit. Elsőként egy hagyományos 
„padba ülős” órán figyelhették meg, hogyan számolnak az elsősök.

Később közösen tevékenykedve oldottak meg feladatokat. A szünet 
után a másik osztály látta vendégül a kicsiket, egy könnyedebb, játé-
kos, dalos órán. Kép és szöveg: Földvári Edit

Nagy izgalommal vártuk az ez évi karate bemutatónkat a majálison. 
Ugyanis ebben az évben ötéves a Kyokushin Karate szakosztály Jász-
fényszarun. 2013-ban ugyanígy, a város napi majálison tartott bemu-
tató után kezdődtek az edzések a Nagyiskola tornatermében. Büszkék 
vagyunk arra, hogy azóta is töretlenül folynak az edzések.

A bemutatónkon láthattak kihon formagyakorlati részt, pajzsozást, 
pontkesztyűzést, küzdelmet, illetve a felnőttek látványos töréseket 
mutattak be, melynek végén a tetőlécek húzták a rövidebbet. A gyere-
kek nagyon sokat fejlődtek, ezáltal sokkal színvonalasabbra sikerült az 
idei bemutatónk. Többen közülük jövőre már versenyzéssel kacérkod-
nak majd. Ezúton szeretnénk megköszöni a felkérést a művelődési ház 
vezetőinek. OSU, senpai Fülöp Roland

„Sok-sok levél van a fán, / Mind hasonló forma,
Milliónyi levél közt / Még sincs két egyforma.
A Földön sok gyerek él, / milliárd is megvan,
De az egész világon / Belőlem csak egy van.
S ha egy nagy tér közepén / Tenger gyerek állna,
Közöttünk az anyukám / Mégis rám találna.”

Lukács Angéla
A Napfény Óvoda kicsinyei dallal, tánccal, verssel, virággal köszön-

tötték az édesanyákat. A képek a Maci, a Ficánka és a Pillangó cso-
portban készültek. Kép és szöveg: Földvári Edit

Apák napja a Napfény Óvodában A Föld világnapján

Sünik az iskolában

Város napi karate bemutató

Anyák napja az óvodában

ÓVODAI HÍREK
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Sokan voltak kíváncsiak a koreai kiállításra, amely április 13-án Győ-
riné dr. Czeglédi Márta polgármesterünk köszöntőjével nyílt meg Jász-
fényszarun a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban.

A Koreai Kulturális Központ és magánszemélyek anyagából Har-
mathné Boros Mária rendezésében összeállított kiállítással betekin-
tést nyerhettünk a koreai kultúra és művészet szépségeibe, a szebbnél 
szebb ruhák mellett. A hangszereket és autentikus kerámiákat, tárgya-
kat, különleges koreai ünnepeket és híres koreai zenészeket ábrázoló 
képeket is láthatott a nagyérdemű.

A megnyitón a sajátos látványvilágot gazdagította a IV Béla Kato-
likus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. évfolyamának 
tanulói koreai tánca és dalai (felkészítő tanáruk Hortiné Tóth Éva), 
az idősebb diákok koreai pop tánca (felkészítő tanáruk Maksa Sza-
bina). Bo Kjang énekét zongorán lánya Jerin kísérte, és a Han You 
Alapítvány művészei autentikus műsorukkal örvendeztették meg a 
közönséget. Végezetül a Vágó Bt. segítségével betekinthettünk a kore-
ai gasztronómia világába. Az elismerést számunkra koreai vendégeink 
figyelme és meghatottsága jelentette.

Szöveg: Róbel Gábor · Kép: Glonczi Rudolf és Róbel Gábor

2018. április 10-én elment közülünk. Három héttel azelőtt az ének-
kari próbán még nem sejtettük, hogy búcsúznunk kell. Búcsúznunk 
kell a pedagógustól, a karvezetőtől, a zenekarvezetőtől, a népdalkör 
vezetőtől, a zenetanártól, aki az utolsó pillanatig részese volt városunk 
zenei életének.

Keresztesi József 1958-ban iskolaigazgatóként került Jászfényszaru-
ra. 8 éves vezetői munkája során dolgozók esti iskoláját is szervezett, 
hogy felszámolják az analfebetizmust. Vizesblokkok épültek az isko-
lában. 1972-ben ének-zene tanári oklevelet szerzett, és ettől kezdve 
ezen a téren folytatta nevelő-oktató munkáját. Minősítéseiben vezetői 
elismerően szóltak szakmai tevékenységéről. A zene megszerettetésére 
és megértetésére törekedett. Biztos tárgyi tudással, alapos pedagógiai 
felkészültséggel rendelkezett, tanítási óráit a dinamikus óravezetés, a 
felszabadult, derűs légkör jellemezte, melyet jómagam diákként is ta-
pasztaltam óráin.

Szívesen vállalt osztályfőnöki munkát, mindig jó közösséget ková-
csolt a tanulókból. Szívügye volt a zenei szaktanterem felszereltségé-
nek kialakítása. A 100 fős iskolai énekkarral, a kisebb kamarakórussal, 
a furulyaszakkörrel nemcsak a település ünnepségein szerepeltek siker-
rel, hanem a megyei versenyeken is eredményesen szerepeltek.

Az ének-zene tantárgy megszerettetésének eredménye, hogy sok 
tanuló vett részt iskolán kívüli zeneoktatásban, melyet szintén ő és 
felesége, Gizike néni végzett.  Ez jó alapul szolgált az 1976-ban lét-
rehozott 60 tagú fúvós zenekar megalakításához, mely működésének 
két évtizede alatt számtalan ünnepségen, találkozón és versenyen vett 
részt, és sikerrel képviselte Jászfényszarut. 

Vezetésével szintén 1976-ban alakult meg a jászfényszarui népdal-
kör, mely a mai napig sikeresen működik. 1996-ban, nyugdíjba vo-
nulásakor sem fejezte be zenepedagógusi tevékenységét. Tanított a he-
lyi művészeti iskolában. 2012-ben új feladatnak eleget téve elvállalta 
a városi énekkar vezetését.  Soha nem felejtem el, hogy az énekkar 
őszi szlovákiai vendégszereplésén is milyen lelkesen segítette, kísérte 
figyelemmel a csoport fellépését. Munkásságát Szocialista kultúráért 
miniszteri kitüntetéssel, Székely Mihály-emlékplakettel, Pedagógus 
Szolgálati Emlékéremmel és 1997-ben Jászfényszarun a köz szolgálatá-
ért díjjal, a vezetése alatt álló Fehér Akác Népdalkört pedig 2008-ban 
Jászfényszaruért emlékéremmel ismerték el. 

Általam búcsúzik a számtalan tanítvány is, akinek élete folyamán 
sikert, örömet szerzett. Április 17-én volt kollégái és tanítványai kísé-
retében helyezték végső nyugalomra a jászberényi Szent Imre temető-
ben. A Józsi bácsi által oly kedves, énekkaron sokat énekelt sorokkal 
búcsúzom:

„A nap nyugodni tér, leszáll a csendes éj. Már búcsút mondunk.
A tölgy a bérc alatt oly búsan bólogat, mert el kell válnunk.”

Lovászné Török Magdolna
iskolaigazgató, önkormányzati képviselő

„Jóakarat az emberiségnek” In memoriam Keresztesi József

2018. 05. 05-én lépett fel a Fehér Akác Népdalkör
a jászkarajenői jász hagyományőrző napon. Kép és szöveg: Dávid Ildikó

Keresztesi József 1931–2018
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16 napos Ázsia autós túra missziós feladattal
Mindenkinek van kedvenc időtöltése, hobbija. A merészebbek ext-

rémre és veszélyesebbre is vállalkoznak. Az autóval kapcsolatban sok 
hivatásos és amatőr sportolási kategória létezik. Többek között a terep-
rally és off-road bajnokság, melynek egyik hazai többszörös bajnoka 
Murczin Zsolt. A Murczin Offroad Technics Kft. (terepjáró szervize-
lése és kiegészítők forgalmazása a cég jellege) tulajdonosa, mivel kellő 
tapasztalattal és gyakorlattal bír, az utóbbi évtizedben terepjáró autó-
tulajdonosoknak túrát szervez és vezet. Győri Ernő Gábor már nem 
először vesz részt ilyen túrán.

Névjegy: Győri Ernő Gábor 35 éves agrármérnök, növényvédelmi 
szakmérnök, családi és saját mezőgazdasági vállalkozásában dolgozik. 
Nős, felesége Győriné dr. Szabó Gabriella közgazdász.

Két gyermekük van, Ernő 7 éves, Olivér 5 éves, harmadik, leány-
gyermeküket augusztus elejére várják. A FÉBE-nek 1995-től tagja, 
közel egy évtizedig aktív szalontáncos volt. Szereti a természetet, ez 
részben kötődik a mindennapi munkájához, de ebből fakad a hobbija 
is. A helyi egyik vadásztársaság elnöke, valamint a mezőgazdaság holt 
évszakában terepjáró gépkocsijával túrán is részt vesz.

A Városi Értéktárban május 12-én, szombaton délelőtt beszélget-
tünk a túra kapcsán. Közben telefonon intézte az éppen folyó kukori-
cavetési munkálatokkal kapcsolatban felmerülő feladatokat.

A nem kis vállalkozásról nem sokan tudtak, én is véletlenül érte
sültem, mivel a FÉBE nevében is helyeztél el koszorút a doni magyar 
áldozatok emlékére. Hogyan lettél részese az Ázsia Túrának?

Korábban rövidebb túrákon, Ukrajna–Kárpátok, valamint a Duna-
deltához, Bulgáriában vettem részt, a mostani 6000 km-es út volt. A 
szervező Murczin Zsolt értesített a túráról, az időpont tökéletes volt 
számomra, a mezőgazdaságban ez holtidőre esett. Engem az is moti-
vált, hogy a doni harcok 75. évfordulójára emlékezve a túra útvonala 
érintette Rudkinót, a magyar katonák központi temetőjét, így ezt egy 
küldetéses útnak is tekintettem.

Hatezer kilométer – kimondani is sok. Mikor és honnan indultatok, 
hány autóval és fővel, milyen úti állomások voltak, és mi volt a végcél?

A túrán mindenki saját költségén vett részt, a részvételi költséghez 
némileg hozzájárult a doni évforduló kapcsán a HM Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum, a Hadi Sírokat Gondozó Bizottság, a HM Zrínyi 
Térképészeti és Filmstúdió is.

Budapesten 2018. február 24-én reggel 8 órakor a MH vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárban (XI. kerület Buda-
örsi út 49–53.) igen megható rajtceremónia zajlott. Az ünnepségen a 

Katonai zenekarral énekeltük a Himnuszt, majd a végén a Szózatot. 
Az eseményen jelen volt Holló József altábornagy, katolikus és protes-
táns tábori lelkészek is beszéltek, és megáldották utunkat, a békemisz-
sziót. A katonainduló után a díszszázad kivonult, és a katonai rendésze-
ti autókkal az utakat lezárva kikísérték a konvojt az M3-as autópályáig. 
Az Ázsia Túra kilenc terepjáróval – valamennyi URH rádióval és GPS-
szel ellátva –, 18 fővel, köztük három hölgy volt részese a túrának.

Jászfényszaruról társam volt barátom, dr. Tóth Lajos fogszakorvos, 
együtt könnyebben vettük az akadályokat. Az útvonal: az első megálló 
Verecke-hágó-Csernyihi-Kurszk (a II. vh legnagyobb tankcsatájának 
helyszíne)-Voronyezs-Udkino (II. Magyar Központi Katonai Temető) 
-Tula-Moszkva-Visnyij Volocsek és a végcél Szentpétervár.

Milyen kellemetlenséggel találkoztatok az út során?
Felkészítettek bennünket, hogy meleg ruházatra szükség lesz, a szer-

vezőktől hímzett meleg egyendzsekit is kaptunk.
Az első nem várt esemény a magyar–ukrán határ ukrán oldalán ért 

bennünket, ez tovább fokozódott az ukrán-orosz határon, ahol vám-
vizsgálat címén az ülésen kívül mindent kipakoltattak az gépkocsiból, 
és –18 C°-ban ötórás várakozás után indultunk tovább. Visszafelé már 
szokványos, gördülékeny ellenőrzésen estünk át.

Induláskor nálunk kedvező, enyhe időjárás volt. Már a határnál ta-
pasztaltunk, hogy Szibériából hideg ciklon tör Európa felé, –18–24 C° 
közötti hőmérséklet, hóval és erős széllel. A szél egyrészt a hidegérzetet 
tovább erősítette, másrészt a friss havat összefújta, akadályokat, hófú-
vásokat okozva az utakon.

Azt tapasztaltam utunk során, hogy jó minőségű utakon közle-
kedtünk, az alsóbb rendű több számjegyű utak állapota is megfelelő 
volt, sőt magyar használattal „dűlőutak” is többségében aszfaltosak. 
A hótakarítás is szervezettebb, mint nálunk, de az állandó szélfúvás 
újabb és újabb torlaszokat képzett az utakon. A Vereckei-hágónál 
szükség volt csörlőkre, hevederekre, és kézi hólapátolásra is, hogy ki-
szabaduljunk a hó fogságából. Három elakadt autó miatt félnapos kézi 
mentés vált szükségessé, de a táj szépsége kárpótolt minket ezekért a 
nehezebb órákért, napokért.

Milyen hatással volt rátok Voronyezs után megérkezni a rudkinói II. 
Magyar Központi Katonai Temetőbe, teljesíteni a küldetéses feladatot?

Március elsején érkeztünk a Don-kanyarhoz, ekkor már öt nehéz 
nap volt a hátunk mögött. A tavasz első napján –20 C°, erős szél fo-
gadott bennünket. A hideg mértékét mutatta, hogy ha a kesztyűt le-
húztam a kezemről, azonnal liláskék lett a kézfejem. A 3,5 hektáros 
temető mögött kanyarog a Tisza nagyságú Don folyó. A temető, em-
lékhely kijelöléséről 2001-ben született a magyar és orosz kormánykö-
zi tárgyalásokon döntés, még abban az évben elkezdődött a kivitelezés. 
Hivatalosan 2003. május 28-án adták át a megépült temetőt. 1267 
gránittábla került felállításra, amelyen a Don melletti harcokban közel 
13 ezer elhunyt magyar honvéd és munkaszolgálatos, illetve több mint 
44 ezer eltűnt magyar katona neve van felvésve. 2011. évben a kutatá-
sok eredményeként további 5 ezer elhunyt magyar katona neve került 
fel a gránitlapokra. Elmondhatatlan a látvány még akkor is, hogy sok 
mindent a hó lepett be, egyes táblákat a szél tette láthatóvá. Hetvenöt 
évvel ezelőtt a haditudósítók feljegyzéséből tudjuk, hogy akkor még 
cudarabb idő volt: -30 C°, így kellett volna helytállniuk a katonáknak 
megfelelő ruházat, fegyverzet hiányában, ilyen időjárási körülmény-
ben az utolsó leheletükig harcoltak, de halállal fizettek, hősi halottak 
lettek. Ha késve is, de méltó emlékhely, temető állít örök mementót 
helytállásukról.

(folytatás a 17. oldalon)
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16 napos Ázsia autós túra missziós feladattal
(folytatás a 16. oldalról)
Társammal meghatódva, gondolva Jászfényszaruról itt nyugvó hősi 

halottakra, a központi emlékműre helyeztük Jászfényszaru Város 
Önkormányzata, a FÉBE és a Szűcs Mihály Huszárbandérium ko-
szorúit. A koszorúk elhelyezése után egy társunk egy rövid verssel is 
adózott a magyar hős katonák emlékének.

Megnéztük az emlékhelyen lévő kis múzeumot, amely korabeli 
itt harcolók, elesettek tárgyait mutatja be. Egy történész beszélt az 
1942/43-as harcokról, térképen bemutatta a magyarok hadálláshelyeit.

Mit láttál és tapasztaltál a túra során? Látható az elmúlt 30 év fejlő
dése? Az emberekkel beszélve mi volt a benyomásod, szívesen fogadták 
az idegeneket?

A tapasztalataim kedvezőek; hazafelé jövet az időjárási viszonyok is 
elfogadhatóvá váltak, jobban szét tudtunk nézni, Moszkvában 3 na-
pot, Szentpéterváron 2 napot töltöttünk. Mint már említettem, úthá-
lózat fejlesztése területén mind Ukrajna, mind Oroszország területén 
előbbre járnak, mint mi. Ukrajnánál megjegyzem háború sújtotta öve-
zetben nem jártunk, így arról véleményt nem tudok mondani.

Füstölt hazaival mindenki rendelkezett. A reggeli a szálláshelyen, a 
túra során az ebéd általában hozott száraz ételből ált, vagy valamit ösz-
szeütöttünk a „tábori konyhán”: sült szalonna, rántotta. A vacsorát, ha 
időben érkeztünk, helyi vásárlásból megoldottuk. A többnapi tartóz-
kodásnál pedig Moszkvában, Szentpéterváron meleg ételeket fogyasz-
tottunk. Nekem ízlett a cékla és kolbászos leves (borscs és szoljanka). 
Minden élelmiszerből, ételből bő választékot tapasztaltam még a vidé-
ki kisebb településen is.

Úgy láttam, nagyon sok nyers olajos salátát, halat fogyasztanak. 
Mindenhol kapható a füstölt nyers hal. Ami az árszínvonalat illeti, 
hasonló árak vannak, mint nálunk, vidéken talán még olcsóbb is. Az 
üzemanyagok ára feleannyiba sem kerül, mint nálunk.

Az emberek segítőkészek, kedvesek, sajnos kevesen beszélnek ango-
lul, németül, de szerencsére volt köztünk néhány oroszul jól beszélő 
útitárs.

Ami számomra szembetűnő volt, hogy óriási, mezőgazdaságilag mű-
velt egybefüggő területek (fél Alföld) láthatók, vaddal nagyon-nagyon 
ritkán találkoztunk, illetve láttunk, a vadsűrűség Magyarországhoz 
képes nagyon elenyésző.

Az utak egyenesek, 30–40 km útszakaszon nincs egy kanyarulat, így 
igen unalmas a vezetés. Rengeteg mobil sebességmérő van felszerelve, 
szinte 500 méterenként, mozgó sebességmérő is szép számmal akad. 
Ajánlatos a sebességek betartása. Moszkvában, Szentpéterváron külö-
nösen tapasztaltam, hogy nagyon erős a rendőri és katonai jelenlét az 
utakon, nagyobb intézményeknél. A metrón, valamint a be- és ki-
járatoknál mindenhol kamera van felszerelve. A metró beléptetésnél 
általános a biztonsági ellenőrzés, a nagyobb kézi táskák rögön átvi-
lágításon esnek át. A buszon van kamera és kalauz is, igaz digitális 
jegyleolvasóval dolgozik.

Jártál már Moszkvában és Szentpéterváron?
Még nem, ez is vonzó volt a túrában. Moszkva 12,5 millió lakosá-

val Európa legnagyobb városa. Hatalmas, de nagyon szép és rendezett 
a Vörös tér. A nagy hideg hatására most csak 5 percet kellett sorba 
állni a Lenin-mauzóleumnál (Lenin bebalzsamozott holttestét 1924 

óta lehet megnézni). Jártam a Boldog Vazul és a Megváltó Krisztus-
székesegyházakban, megnéztük az Állami Történelmi Múzeumot (4,5 
millió tárgyat és több mint 15 millió dokumentumot őriznek itt). El-
látogattunk a Moszkvától kb. 30 km-re lévő Csillagvárosba (1968-tól 
Jurij Gagarin Űrhajóskiképző Központ), ahol az űrhajósok felkészítése 
jelenleg is folyik, korábbi visszatért űrhajók, űrállomások, szkafan-
derek (űrhajósruha) láthatók a kiállításon. Természetesen utaztunk a 
több szinten egymást keresztező Moszkvai metrón (15 vonal 364,9 
km hosszúságú) is.

Szentpétervár számomra valóban teljesíti az Észak Velencéje hírne-
vét, még szebb is, mint Moszkva, gyönyörködtünk az esti kivilágított 
nagyvárosban. A Téli Palota a Néva folyó partján (az uralkodó cár 
használta, 1922-től az Ermitázs Múzeumé) csodálatos. Megnéztük az 
Auróra hadihajót, amely közel 120 éves, és 1957-től múzeumhajó-
ként funkcionál. Amíg társaink a Ladoga-tónál lékhorgászatot néztek, 
és autóztak a tó jegén, addig Lajossal Szentpétervár nevezetességeit 
jártuk be.

Szentpétervárott a két nap kevésnek bizonyult a sok látnivalóhoz, 
bízom benne, egyszer családommal is elmegyünk hosszabb időre ebbe 
a szép nagyvárosba.

Tizenhat nap után soksok élménnyel gazdagodva szerencsésen ha
zaértetek az Ázsia Túráról. Köszönjük, hogy küldetéses feladatot is 
teljesítettétek: a városunkban élők nevében a Donkanyarnál lévő te
mető és emlékhelynél koszorúkat helyeztetek el. Kislányod születése a 
következő túrát néhány évre elhalasztja, de azt hiszem egy új gyermek 
mindenért kárpótolni fog. Kívánunk munkádhoz sok sikert és családi 
boldogságot. Tóth Tibor · Fotó: Győri Ernő Gábor
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Redemptio ünnepén könyvbemutató
A FÉBE elnöke Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fényszaruiak 

Baráti Egyesülete és a „Jászfényszaruért” Alapítvány nevében tisztelet-
tel köszöntötte az ünnepség mintegy száz résztvevőjét.

Anyák napja kapcsán külön köszöntötte az édesanyákat, a nagyma-
mákat, a dédiket. Először 1872-ben az Amerikai Egyesült Államokban 
lévő Boston városában emlékeztek meg az édesanyákról. Magyaror-
szágra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta 
Amerikából. Az első anyák napi ünnepséget hazánkban 1925. már-
cius 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában a munkásgyerekekkel 
tartották. 1928-tól már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé az anyák napját. Ma a világ valamennyi országában 
különböző időpontokban, de legtöbb helyen május első vagy második 
vasárnapján ünneplik az anyákat.

Hatévente ez egybeesik egy másik fontos történelmi évfordulóval. 
Május 6-át 2014 óta Magyarország Országgyűlése határozatában 
a Jászok és kunok önmegváltásának emléknapjává nyilvánította. A 
redemptióra, egy 273 évvel ezelőtti eseményre a városháza falán lévő 
emléktáblánál Kotánné Kovács Tímea, a Jászfényszarui IV. Béla Ka-
tolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a FÉBE 
tagja, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátora emlékezett.

Ünnepi beszédében a következőkről szólt: „…Zivataros időket éltek 
meg a jászok és kunok IV. Béla betelepítésétől. A nomád szabadságot 
odaadták egy másik, biztosabb szabadságért. Kemény ember a jász 
és a kun, nem adja könnyen hagyományait, most is el kellett telnie 
100–150 évnek, hogy az asszimiláció, a földművelés, a kereszténység 
megszilárduljon. Nem is adták fel, ami az övék volt, beépítették, gaz-
dagították vele a középkor hagyományait, gyökeret eresztettek. Mire 
ez megtörtént, az ország történelmében állt be döntő fordulat: Mo-
hács. A török világ utáni időkben szabadságuk megerősítését várták, 
de az új helyzet nem is volt annyira új, csak török helyett német.

Szabadság helyett maradt a jobbágysor. A harcok során kiürült ál-
lamkincstárat I. Lipót a Német Lovagrend pénzével töltötte meg. 
A szolgasorba taszítás többlépcsős folyamat volt. I. Lipót 1701-ben 
megfosztotta a jászokat és kunokat a IV. Bélától kapott kiváltságaik-
tól, majd 1702-ben beiktatta a Német Lovagrend nagymesterét, aki a 
Jászság örökös ura címet kapta.

Az uralkodó az országgyűlés megkérdezése nélkül, a nádor tiltako-
zása ellenére döntött így a Jászkunság sorsáról. Az erdélyi Barcaságra 
pályázó lovagrendnek Kollonich Lipót érsek a Jászkunságot ajánlotta 
fel 500000 rhénusi aranyforintért. Itt a királynak eladható szabad föld 
nem állt rendelkezésére, így elzálogosította azt. Az eseményt a Pentz-
féle összeírás előzte meg 1699-ben.

A jászok és kunok minden módon ellenálltak, tiltakoztak, nem fi-
zettek. A jogvesztettség állapotát a Rákóczi-szabadságharc szakította 
meg, amelyben a jászkunok a felkelők mellé álltak. Fényszaru 153 fér-
fi lakosából 139 lett Rákóczi katonája. Közülük öten elestek, de egy 
sem lett szökevény. Rákóczi két kun pátense elismerte kiváltságaikat, 
de 1710-ben a Német Lovagrend újra visszavette a földesúri hatal-
mat. 1711-be a szatmári béke pontjai ismét ígéretet tettek arra, hogy 
orvosolják a jászkunok sérelmeit, de ez nem következett be. Mivel 
a lovagrend reményeit nem váltotta be a megvásárolt koronabirtok, 

megismétlődött a törvénytelen eladás 1731-ben, és a terület a Pesti 
Invalidus Ház kezébe került.

A jászkunok az eladatás éveiben katonai szerepvállalással töreked-
tek jogaik visszaszerzésére. Az 1740-ben kitört osztrák örökösödési 
háborúban a jászkunok először két lovasszázadot, majd 1744-ben 
újabb 400 embert állítottak csatasorba. A háború miatt kényszer-
helyzetbe került királynő, Mária Terézia 1745-ben engedélyezte a 
redemptiót.

„És csakugyan ütött a szabadulás órája” – kommentálta Palugyai 
Imre 100 évvel később Mária Terézia 1745. máj. 6-án kelt adomány-
levelét és az eseményeket. De milyen áron? Nem pusztán 500000 
rajnai aranyforintról beszélünk. Ehhez hozzájárultak egyéb költsé-
gek, kamat, a korábbi tulajdonos által eszközölt befektetések meg-
térítése, 1000 katona azonnali kiállítása, a nádor évi tiszteletdíja, 
insurrectio idején 1000 lovas kiállítása, a rendszeres katonaállítás és 
beszállásolás terhei, az elnyert önkormányzat költségei, sószállítás, 
gabonafuvarozás stb.

A megváltás kifizetésének határideje jún. 24-e volt. Júliusra telje-
sítették. A Jászságra 232750 Rft jutott. Almásy János főkapitány és 
Grassalkovich Antal személynök jótálltak a kölcsönökért, Almásy bir-
tokaival is, és bécsi bankárosok biztosították azt. A Kerületek meg-
váltakozása így megtörtént. Ami ezután következett, az hosszú évtize-
dekig tartott. És a 18. század legnagyobb hitelfelvételi hulláma volt, 
melyhez az itt élők óriási önbizalma, egymás iránti bizalom, és nagyon 
szigorú közös akarat kellett.

Jászfényszaru területe 12681 kataszteriális holdra becsültetett. Kara 
puszta fele pedig 4766 kat. holdra. Több község váltott meg Kara 
pusztai területet, ami missziós tevékenység volt, hiszen enélkül ide-
gen betelepülés lett volna a sorsa. Fényszaru vállalását így olvashatjuk 
1749-ből, utólag rögzítve az 1745-ös eseményeket: „…Fényszaru hely-
ségére maga terrénumjával együtt jutott 9000ft Kara prediumának felé-
ért 4000ft.” A redemptiós összegnek és kamatainak a lakosok közötti 
felosztását a Jászkun Kerületek és az egyes települések önkormányzati 
döntése alapján eltérő módszerekkel végezték. Fényszaru a váltás egy-
ségét kötelben állapította meg. 225 fél kötelre osztották a határt. Egy 
kötel 12 ölet tett ki, 1 öl 3 és fél katasztrális holddal egyezett. Minden 
kötel földre jutott 57 ft és 40 krajcár. A legkisebb megváltható egység 
fél kötel lett, a legnagyobb négy és fél. Fél kötel földet 21 fő váltott 1 
kötelet 20 fő, másfél kötelet 15 fő, 2 kötelet 1 fő, 3 kötelet 14 fő, 4 
kötelet 2 fő, négy és fél kötelet 1 fő. A közösségek közös kiváltságaik, 
szabad paraszti múltjuk következtében tudatosan ügyeltek arra, hogy 
túlzottan nagy vagyoni különbségek ne jöhessenek létre.

Ki váltott földet? Fényszarun a redemptusok nyilvántartására szolgá-
ló Liber Fundi megsemmisült, így csak Fodor Ferenc alapján tudjuk, 
hogy Fényszarun 157-en igényeltek földet. Az igénylőknek pusztán 
40% lakott itt az 1699-es összeírás idején, ill. 1720-ban. Tehát Fény-
szaru is a redemptio hírére kezdett el újra népesedni. A redemptusi jog 
alapja a külső föld volt. Aki földet váltott, annak új jász lett a közjogi 
elnevezése, aki ezután váltott jász földet, az a jogot is vele vett. Meg 
valami mást is: összetartást, hovatartozást, közösséget, íratlan szabá-
lyokat, tartást és önfeláldozást, aminek a kovásza, őrlángja az elnyert 
szabadság volt.

Az elmúlt évszázadok alatt az 1745-ös önmegváltás emléke eleve-
nen élt a jászkunok emlékezetében. A legtöbb jász település emléket 
állított az eseménynek. Jászfényszarun a Jászfényszaruért Alapítvány 
ajándékozott az iskolának egy Szeleczky Lajos által készített réz dom-
borművet, mi pedig az ugyanekkor az önkormányzat által az önmeg-
váltás 250. évfordulójára készíttetett emléktábla előtt adózzunk őseink 
példaértékű összefogása előtt.

Nekünk sincs többre szükségünk a mai világban: közös akaratra egy 
jó cél érdekében, egymás iránti bizalomra, és hogy bízzunk magunk-
ban” – zárta beszédét a szónok.

Az ünnepi megemlékezés után – 1995 májusában a városháza falára 
elhelyezett – az emléktábla megkoszorúzására került sor.

Az emléktábla alatt levő kampóra a koszorút dr. Kiss Dávid Sán-
dor egyetemi adjunktus, a FÉBE elnökségi tagja, az elmúlt évi szónok 
helyezte fel.

(folytatás a 19. oldalon)
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Redemptio ünnepén könyvbemutató
(folytatás a 18. oldalról)
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, a FÉBE Örökös Tag cím 

birtokosa, dr. Sándor Mátyás Jogi és Hatósági osztályvezető, Mészá-
ros László nyugalmazott címzetes főjegyző, a Jászfényszaruért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke, Nagyné Kiss Mária, a FÉBE alelnöke, 
valamint Kotánné Kovács Tímea tisztelgett az őseink áldozatvállalá-
sát jelképező emléktáblánál.

Az ünnepségen jelen volt Ézsiás Barnabás Jászfényszaru leendő jász-
kapitánya is.

A délutáni program a Régi Kaszinó étterem és kávézóba folytatódott.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete és az általa létrehozott Jászfénysza-

ruért Alapítvány az elmúlt negyedszázad alatt igyekezett a régi értéke-
ket megőrizni, újakat létrehozni. A most bemutatásra kerülő Ézsiás 
Rózsa: SÜSSÜNK – FŐZZÜNK ízletesen és gyorsan című könyv 
a kiadványok sorában a harmincegyedik.

A feledés homályába került, a településhez köthető régi kiadványo-
kat új köntösben, kibővítve ismét kiadta a FÉBE. Így volt ez Szűcs 
Mihály: Életleírása, Gyenge Péter: ANDRIS vagy a mai szakácskönyv 
esetében is.

A FÉBE és alapítványa ezt a könyvet Jászfényszaru várossá válásának, 
a FÉBE és a Jászfényszaruért Alapítvány létrehozása kezdeményezésé-
nek 25 éves jubileuma tiszteletére jelentette meg, valamint szeretettel 
ajánlotta e könyvet Ézsiás Pál és Kiss Ilona gyermekei emlékének.

Bobák József, a Jászsági Vendéglátósok Egyesületének elnöke mu-
tatta be a könyvet. Beszédét a szakácskönyvek megjelenésének törté-
netével kezdte. Európában 1475-től jelent meg nyomtatott szakács-
könyv. Az első ismert magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv két 
évszázaddal később, a 17. század végén jelent meg, több mint 300 
receptet tartalmazott.

A következő századokban egyre gyakoribb lett az ilyen témájú könyv 
megjelenése. A XX. század végétől reneszánszát éli a szakácskönyvek 
megjelenése. Sokan gyűjtik, több esetben előfordul, hogy a leírtak sze-
rint az étel nem készíthető el.

A most kiadásra került könyvben a receptek több mint 80 évesek, 
időtállók, ma is ismertek és elkészíthetők. Külön erénye a könyvnek, 
hogy az elején egy-két-három, illetve abban az időben nem szokványos 
négyfogásos ételsort, menüt tartalmaz.

A süteményeknél az egyszerű és könnyen, olcsón elkészíthető re-
ceptektől az értékesebb alapanyagokra épülő mogyoró, mandula, cso-
koládé felhasználásával készült sütemények, torták és még a fagylalt 
készítése is megtalálható.

Örömmel olvasott olyan hájas tészta receptet, melyet az édesanyja 
ma is ugyanolyan adalékarányban készít. A könyv eleje személyessé 
teszi a szerzőt és családját, mely hely- és kultúrtörténet szempontból 
fontos.

A kiadvány végén szereplő receptek alapján készült színes fotók pe-
dig jól igazolják, hogy a könyvben szereplő receptek megvalósíthatók. 
Biztos benne, hogy a kezdő és gyakorlott háziasszonyok sikerrel for-
gatják, próbálják ki a recepteket, és többet megszeretve az elkészült 
étkek gyakran kerülnek a családi asztalra.

A könyvbemutató után színesítve a programot a Városi Énekkar 
15 tagja a Most múlik pontosan, a Rejtelmek, a Tavaszváró és a Csak 
kékszínű virág című dalokkal arattak méltán nagy sikert.

A könyv szerkesztője szólt a közel egy évig tartó előkészítő mun-
káról. A legfontosabb volt, hogy kellett egy hibátlan, valamennyi ol-
dallal rendelkező eredeti könyv, ezt biztosította dr. Hajdú Lászlóné 
Novothny Klára Kati.

Az 1935-ös kiadás betű szerinti gépelését Bognár Ágnes végezte. 
Mészáros László és felesége Zsuzsa többszöri átolvasás után a betűel-
ütéseket javította ki. A bevezetőhöz a szerkesztő Novothny Katitól és 
Kókainé Ézsiás Ilonkától, valamint Szalainé Varga Erzsébet anya-
könyvvezetőtől kapott anyagokat, illetve adatokat, a kiegészítéseket 
Kotánné Kovács Tímea lektorálta.

Szakmai szempontból néhány kifejezést a maira zárójelben a könyv-
ben alkalmazott vagy az akkor használatos alapanyag hiányában mait 
jelölt meg a szerkesztő, ehhez Vágó Tibor és Szűcs Miklós adott se-
gítséget.

A könyv végének színesebbé, tartalmasabbá tételében Agócs Ferenc-
né Zsuzsa, Baranyi Józsefné Nelli, Berze Lászlóné Vityuka, Görbe 
Jánosné Amálka, O-Kiss Noémi, Pető Vencelné Kati, Tamus Bé-
láné Ildikó volt segítő partner az elkészített ételekkel és fotóikkal. 
A címlapon lévő kedvenc torta II. Szűcs Miklós munkája, a fotóját 
Dobák Viktor készítette.

Negyvenhárom recept alapján elkészített étel fotója 16 oldalon és a 
címlapon jelent meg a fotósok segítségével.

A szerkesztő megköszönte Bagi László grafikus és a nyomda részéről 
Molnár Andrea segítségét.

A könyvkiadás költségét a két civil szervezet vállalta magára, a Szűcs 
Mihály Huszárbandérium 50 ezer forinttal és Jászfényszaru Város 
Önkormányzata 150 könyv megvásárlásával támogatta.

A könyv megjelentetésében, valamint a bemutató során közremű-
ködő édesanyák egy szál gerberát és egy tiszteletpéldányt kaptak a 
könyvből.

Köszönetképpen Ézsiás Rózsa szerző oldalági Jászfényszarun élő 
leszármazottai is ajándék kiadványban részesültek.

Grátisz a könyvbemutatóra kóstolót készítettek: Baranyi Józsefné 
Nelli linzer tésztát, mignont; Görbe Jánosné Amálka zserbó szeletet; 
Pető Vencelné Kati sós rudat; Tamus Béláné Ildi boszorkány pogá-
csát, kakaószeletet, jaj de jó szeletet. Köszönjük a süteményfelajánlást, 
melyet a bemutató vendégei örömmel fogyasztottak el.

A Vágó Bt. kóstolóként burgonyagombóc levest és savanyú tojásle-
vest, tejfeles vagdalt húst és lisztes burgonyakását készített a szakács-
könyv receptjei alapján. A tartalmas uzsonna után még jó ideig baráti 
beszélgetéssel múlattuk az időt.

A bemutatón több mint 100 db szakácskönyvet vásároltak meg, 
de aki nem tudott eljönni, és szeretné megszerezni a könyvet, úgy 
1000 Ft-os áron a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.), a 3A 
Takarékszövetkezetben (Szabadság út 1.) Baranyi Józsefnénál 
(Szabadság út 102.) vásárolható meg.

Tóth Tibor · Fotó: Glonczi Rudolf
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A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-i megalaku-
lást követően novemberben, az egyesület csoportjaként létrejött a 
Színházbajárók Baráti Köre.

Az első budapesti színházi látogatást 1993. december 10-én, 
pénteken a Nemzeti Színházba szerveztük. Az esti előadáson Szigli-
geti Ede: Liliomfi című zenés vígjátékát néztük meg három felvonás-
ban, olyan nevekkel, mint Agárdy Gábor, Bessenyei Ferenc, Csomor 
Csilla, Moór Marianna, Tahi József, Tóth Sándor.

A 24 év alatt 275 előadást valósítottunk meg, melyet december 
28-án az Óévbúcsúztató alkalmával a Petőfi Művelődési Házban ün-
nepeltünk meg.

A 2017/18-as színházi évad utolsó előadása június 5-én a Budapesti 
Operettszínházban, a 282. szervezésünk a Rebecca című musical-
re lesz. Budapesten 243-at láttunk, Jászfényszarura 34 előadást 
szerveztünk fele-fele arányban hivatásos és amatőr csoportokkal. 2-2 
színházi darabot Békéscsabán és Kecskeméten, egyet Komáromban 
néztünk meg.

A színházak listáját 45 előadással a József Attila Színház vezeti, 
42 esetben a Madách Színházban, 39 alkalommal az Budapesti Ope-
rettszínházba, 28 esetben a Magyar Állami Operaházban és az Erkel 
Színházban, 27 este a Magyar Színházban jártunk. Néhány alkalom-
mal voltunk a Vidám Színpad, Klapka Sztárszínház, BM Duna Palo-
ta, Vígszínház, Nemzeti Színház, Thália Színház, Várszínház, Újpest 
Színház, Pesti Vigadó, Mikroszkóp Színpad, Játékszín, Kongresszusi 
Központ, Ruttkai Éva Színház, Pinceszínház, Gózon Gyula Kamara-
színház, RAM Colosseum, Papp László Sportaréna, Átrium Filmszín-
ház, Karinthy Színház, Jég és Lovas Színházban is.

Műfaját tekintve a prózai darabok kerültek első helyre 92, zenés 
vígjáték 51, musical 43, koncert 31, opera 27, operett 27, kabaré 7, 
balett 4 előadás volt. Ez több mint 25 ezer nézőt jelent.

A 25 FÉBE-bál „esztrád” műsorai ebben nem szerepelnek.
A legsikeresebb helyi szervezésű színházi előadás 2007. február 

8-án (csütörtök) este 19 órakor az Aranytíz Teátrum Budapest Pozs-
gai Zsolt: Szécsi Pál zenés játéka volt, a címszerepet Gergely Róbert 
alakította. A darabra 417 belépőjegy kelt el (még a „csilláron” is lógtak 
a nézők).

Budapesten a Madách Színház által bemutatott Andrew Lloyd 
Webber-Charles Hart: Az Operaház Fantomja című musical volt 
a legsikeresebb, erre az előadásra négy alkalommal (2003. 12. 13., 
2003. 12. 28., 2005. 12. 09., 2010. 02. 06.) telt meg a különjárati 
autóbusz musicalrajongókkal. Az utóbbi öt évben a művelődési ház 
működésében beállt kedvező változás folytán a helyi színházi előadá-
sokat már nem a FÉBE szervezi, helyesen a kultúra helyi szakemberei 
tekintik ezt fontos feladatuknak. A 2018/19-es színházi évadra a Bu-
dapesti Operettszínházba, Erkel Színházba és a József Attila Színházba 
összesen százkettő bérletünk van 11 színházi előadásra, ez egészül 
ki jó néhány közkívánatú előadással.

Mi munka van a színházszervezéssel? Nem sok, csak a bérletes 
vagy egyéb színházi előadást meg kell hirdetni (honlap, Facebook, helyi 
újság), a bérletet, jegyet el kell hozni a színházból. Az árát a FÉBE 
megelőlegezi, majd kiosztja a jelentkezőknek, összegyűjti az árát, és 
visszafizeti a FÉBE pénztárába. Előadásonként értesítést küld a jegy- 
és bérlettulajdonosoknak az indulásról, az aktuális szereposztásról. 
A darab összefoglalójával tájékoztatja előzetesen a nézőt, hogy mire 
számíthat, ez különösen fontos az opera-előadásoknál. Különjárati 
autóbuszt rendel, indulás előtt telefonon egyeztet, a sofőrrel hová kell 
kiállni és hol lesznek a felszállók. Az utazás alkalmával az útiköltsé-
get összegyűjti, számla ellenében a sofőrnek kifizeti a személyszállítás 
díját. Sok esetben még beugrót is keres, hogy ne vesszen el a jegy, az 
élmény, ha valaki lebetegszik, és azt időben jelzi.

A www.febe.hu honlapunkon a színház menüben az eddig szerve-
zett 282 előadás időpontja, helye és a főbb szereplők olvashatók. 
Lehet visszatekinteni, emlékezni, megnézni, ki melyik színházi előadá-
son volt jelen. Tóth Tibor színházi szervező

Fotó: Tóth Tibor (FÉBEarchívum)

Aki szeretne csatlakozni a Szigligeti Színház Örkény bérleteseinek 
táborához, azt szeretettel várjuk! A vasárnap délután 3 órakor kezdődő 
előadásokra mindig 1 órakor indul a különjáratú busz.

A 6 produkcióra szóló bérletek ára változatlan: 12.500, 10.500, 
8.600 Ft. Azokat most kell megvásárolni, míg a buszköltséget az 
előadások napján fizetik a résztvevők. Jelentkezés, a régi bérletesek 
bérletmegújítása, a bérletek árának kifizetése és bővebb felvilágosí-
tás Bordásné Kovács Katalinnál a 422-137-es, ill. a 70/431-6113-as 
telefonszámokon, vagy személyesen június 16-ig! Katinka

80 évvel ezelőtt, 1938. május 25-29. között zajlott le a korabeli Ma-
gyarország egyik legnagyszerűbb, hatalmas ünnepi fénnyel Budapes-
ten megrendezett eseménye, a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus, ami egyben Szent István király halálának 900. évfordulójáról 
is megemlékezett. A számos programból álló eseményen sor került a 
Hősök terén ünnepi szentmisére, melyen több százezer fő vett részt, 
de kiemelkedő elemei voltak az ünnepi körmenet, szentségimádás, 
amit Budapest díszkivilágítása is kiegészített. Az ünnepen részt vett 

Eugenio Pacelli pápai legátus (XII. Piusz néven 1939–1958 között ró-
mai pápa) Az eseményre Jászfényszaruról is többen utaztak. A fotón 
az indulásra váró jászfényszarui hölgyek csoportja látható. Középen a 
község tábláját Danassy Mária tanítónő tartja.

A felvétel a jászfényszarui vasútállomás előtt készült, ami abban 
az időben repkénnyel volt befuttatva. A jó karban lévő épületen a 
Schmoll pasta (korabeli cipőpucoló) reklámtáblái is feltűnnek. Továb-
bi érdekesség, hogy 2020. szeptember 13–20. között ismét Magyaror-
szág rendezheti az immár 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust. Köszönjük Kókainé Ézsiás Ilonának, hogy a felvételt eljuttatta a 
könyvtárba. Aki felismer valakit a képen, kérjük a könyvtárban jelezze.

Dr. Farkas Kristóf Vince

A FÉBE Színházbajárók Baráti Köre 
szervezésében túl a 280. előadáson

2007. február 8-án a művelődési házban az emlékezetes
Pozsgai Zsolt: Szécsi Pál zenés játék közönségének egy része

Színházbérlet
az új évadra Szolnokra

Mit rejt a ládafia?
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„Dísznövények az utcára, még több gyümölcsfa a kertekbe!”

Jászfényszaru önkormányzatának lakossági fásítási programja – 2018

„Jászfényszaru – Rózsák városa”

2018-ban immáron harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánk diákjai 
számára tematikus rajzpályázatunkat, mely idén is remekül sikerült! 

A téma a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés volt. Az egész bolygónkra 
kiható emberi ténykedés, illetve annak következményei nem hagyták víziók 
nélkül a diákokat. A környezet pusztítása és megóvása, a jövőre vonatkozó 
pozitív és negatív víziók is helyet kaptak a festményeken, grafikákon.

A képekből egy igen színvonalas kiállítást tudtunk építeni a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban. A 2018. április 26-án megrendezett, meg-
nyitóval egybekötött díjátadón iskolánk igazgatója, Lovászné Török Mag-
dolna köszöntötte az egybegyűlteket. A műsort színesítette két 7. c osztályos 
tanulónk, Dobák Laura és Kollár Júlia furulyajátéka is.

A díjakat Lovászné Török Mag-
dolna igazgató, Czeglédi Dóra igaz-
gatóhelyettes és Bugyi István József 
adta át. A nyertes tanulók tárgyju-
talomban részesültek, de a díj nél-
kül maradók sem mentek haza üres 
kézzel, hiszen mindenki kapott 
emléklapot, és hazafelé egy szelet 
csokoládét is el tudtak fogyasztani.

EREDMÉNYEK

Gratulálunk nekik! Bugyi István József

Fenntarthatóság rajzpályázat

Alsó tagozat:

· 1. hely: Tóth Laura (4. o)
· 2. hely: Bója-Kovács Kincső (4. o)
· 3. hely: Cserháti Zsófia (3. o)

· különdíj: Nagy Ádám Donát (4. o)

Felső tagozat:

· 1. hely: Kurják Márk (8. o)
· 2. hely: Mészáros Réka (7. o)
· 3. hely: Medveczki Veronika
  Anna (6. o)
· különdíj: Kovács Lívia (5. o)
· különdíj: Peredi Angelika (5. o)
· különdíj: Rohács Fanni (7. o)
· különdíj: Kis Renáta (7. o)

Jászfényszaru sok programot kínál a nyári szünetre a gyermekek foglalkoz-
tatására. Reméljük, hogy Ön is megtalálja gyermekének a megfelelőt. 
Július

2–6. Penczner Pál tábor a Penczner Pál Alapítvány szervezésében
 Jászfényszarun
9–16. Virgonc tábor Őrimagyarósdon az iskola szervezésében
23–27. Sulipótló - szünidei foglalkoztató a művelődési házban
30–aug. 3. Hittanos napközis tábor

Augusztus 
6–11. Hittanos tábor Máriapócson
7–11. BLNT drámatábor Jászfényszarun
 a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében
13–17.  Fény tábor Jászfényszarun a művelődési ház szervezésében
18.  Jász Ifjúsági Találkozó 
24–27. Lumina Larp élő szerepjátéktábor a Vadászháznál
 a Lumina Cornu klub szervezésében

Bővebb információ a szervezőknél és a közösségi oldalakon! Katinka

2018. május 19-én tartottuk az 1968-ban végzett 8. b osztály 50 éves álta-
lános iskolai találkozóját a Vadászházban.

Állnak: Tóth Erzsébet, Dávid Erika, Győri Gábor, Kiss Miklós,Turjányi 
Éva, Virág István osztályfőnök, Szeder László, Bali László, Menczel László, 
Dobák Ilona, Boros Magdolna. Elöl ül: Sándor László, mellette Mészáros 
Mária, Bíró Ilona.

Szünidei előzetes

Osztálytalálkozó
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Az önkormányzat folytatja a 2014-ben megkezdett lakossági fásítási prog-
ramját. A rendkívül sikeres és népszerű program jubilál, egymás utáni 5. 
évben is folytatódik. Mind a lakosság, mind az önkormányzat hozzáállása 
példaértékű: a lakosok örömmel és nagy kedvvel ültetik és gondozzák a ka-
pott növényeket, míg az önkormányzat biztosítja a növények beszerzésének 
forrását. 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sikerességet és a 
hivatalhoz eljuttatott lakossági igényeket látva 2018-ban újra meghirdeti a 
fásítási akciót, gyümölcsfára, dísznövényre, rózsára és levendulára. Az aláb-
biakban olvasható az igénylés feltétele:

Gyümölcsfa:
Lakóingatlanonként az eddigi gyümölcsfa osztásokat is figyelembe 

véve maximum 4 db gyümölcsfa igényelhető. Így amelyik ingatlanra eddig 
1 db gyümölcsfát kaptak, oda maximum 3 db, ahová eddig 2 db gyümölcsfát 
kaptak, oda maximum 2 db, és ahová eddig 3 db gyümölcsfát kaptak, oda 
maximum 1 db igényelhető. Amelyik ingatlanra eddig nem igényeltek s nem 
kaptak, oda maximum 4 db-ot igényelhetnek.

A gyümölcsfákat telken és kerítésen belül kell elültetni, és minden 
igénylés ingatlanonként történik. 

Díszfák:
Változás! Dísznövényekből telkenként maximum 5 db igényelhető, azon-

ban nincs megkötve, hogy telken belülre vagy utcára ülteti a tulajdonos. 
Kivételt képez ez alól a fagyal, melyből maximum 100 db igényelhető. 

Rózsa:
„Jászfényszaru – Rózsák városa” szlogennel meghirdetett rózsák igénylése 

is folytatódik 2018-ban. A település egységes képi megjelenése a cél, így ut-
cánként egyszínű rózsával számolunk, ezért az igénylés csak a darabszámra 
vonatkozik. Feltételek:

· minden rózsát csak az igényléssel érintett ingatlanhoz lehet elültetni;
· minden ingatlan maximum 3 db rózsatövet kaphat az eddigi rózsa-

osztásokat is figyelembe véve;
· a rózsákat az utcára, és csakis az utcára, az ingatlan elé lehet kiültetni!;
· a rózsatöveket az önkormányzat ingyenesen biztosítja az igénylők számára,
· az igényelt rózsatövekről az igénylő gondoskodik: a kiosztás helyéről el-

szállítja, elülteti, öntözi, neveli.

A lakosok igényléssel kapcsolatos teendői:
· Az igénylést formanyomtatványon személyesen vagy megbízott útján 

lehet leadni a Városházán.
· Az igényelt növényeket az önkormányzat saját költségvetése terhére 

beszerzi, kiértesítés alapján térítésmentesen átadja a lakos részére, aki 
elszállítja.

· A növények elültetése és gondozása a lakos feladata.
Fontos!
· Növényeket csak belterületi ingatlanhoz lehet igényelni.
· Az önkormányzatnál pontos lista áll rendelkezésre, hogy ki, mit és me-

lyik évben igényelt az adott ingatlanra. Ezek a rendelés leadásakor egyez-
tetésre kerülnek a leadóval.

· A növényeket ültető lakosok vállalják azok gondozását, locsolását, a le-
hulló levelek, esetlegesen termések eltakarítását.

· A lakosok csak saját telkük tekintetében nyújthatnak be kérelmet, más 
ingatlanához nem. 

· A megrendelési szakasz lezárta után az Önkormányzat megrendeli a nö-
vényeket, majd telefonon történő értesítés alapján megjelölt helyszínen 
kiosztja azt úgy, hogy a kérelmezők szállítják el a megrendelt növénye-
ket. Erre várhatóan 2018 novemberében kerül sor.

Kérelmek beadásának időpontja: 2018. június 1-től 2018. szeptember 
14-ig.

Kérelmek beadásának módja: Csak és kizárólag személyesen vagy meg-
bízott útján a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Projektirodáján 
(II. emelet) munkaidőben lehet leadni az igénylést.

Az igénylés megkönnyítésére formanyomtatványt rendszeresítettünk, 
melyet kérhetnek a hivatalban, vagy az újságból is ki tudják vágni. A forma-
nyomtatványt kitöltve, aláírva kell hozzánk eljuttatni, mely csak az igénylő 
aláírásával hiteles. 

Érdeklődni a leadás helyszínén lehet nyitvatartási időben.
Mind a gyümölcsfákból, mind a dísznövényekből és mind a rózsákból 

csak az újságban megjelenteket lehet igényelni. A növények képeit és rövid  
bemutatásukat a 23–26. oldalakon nézhetik meg. Bővebb tájékozódásra 
Jászfényszaru Város honlapján van lehetőség.

Urbán Csaba, Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Egyedülálló az országban: fásítás 2018-ban is, immáron 5. éve

IGÉNYLŐ LAP · FÁSÍTÁS JÁSZFÉNYSZARUN 2018

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:  .......

IGÉNYELT RÓZSA

Leadási határidő: 2018. szeptember 14.
Leadás helye: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal, Projektiroda (Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)

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

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

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

db:  ...................
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Gyümölcsfák
AlmA – Starking

Hazánkban, szeptember végén éri el a szedési  
érettséget. Sötétpirossal csíkozott, 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. Közepes mennyiséget te-
rem, későn fordul termőre.

AlmA – 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.

AlmA – Golden
Szeptember végén-október elején szedhető. Akár 6 

hónapig is tárolható. Mérete középnagy vagy nagy 
(140–180 g), héja vékony, éretten sárga. Gyümölcs-
húsa sárgás, édes, enyhén savas, kissé illatos. Fája kö-
zéperős növekedésű. Termőképessége nagyon jó. Ta-
lajigénye nem különleges. Fája kevésbé fagyérzékeny, 

virágai a késő tavaszi fagyoktól ritkán károsodnak. Lisztharmatra nem 
fogékony, gyümölcshullásra sem hajlamos.

köRte – Vilmos
A világon a legelterjedtebb körtefajta. Hazánkban a 

Bosc kobak után a legnagyobb arányban termesztik. 
Augusztus második-harmadik dekádjában szedhető. 
Tárolótól függően 1–3 hónapig is eltartható. Gyü-
mölcse nagy 160–220 gr-os. Gyümölcshéja éretten 
szép sárga, napos oldalon enyhén pirosas színeződé-
sű, vékony. Húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-
savanykás ízű, muskotályos zamatú. Fája közepes 

növekedési erélyű, közepesen sűrű koronát nevel. Korán termőre for-
dul, évente rendszeresen terem. A nagyobb téli lehűléseket károsodás 
nélkül elviseli.

köRte – Bosc kobak
Termesztési aránya Magyarországon a legna-

gyobb. Szeptember közepén szedhető tartós tá-
rolásra. A gyümölcs mérete nagy vagy igen nagy 
(180–280 gr.). A gyümölcs teljes felülete rozsda-
mázzal fedett. Héja közepes vastagságú, száraz. 
Húsa fehéres-sárga, olvadó. Fája közepes vagy 

annál gyengébb növekedési erélyű. Középkésőn fordul termőre, utána 
viszont rendszeresen és bőven terem.

köRte – Clapp kedveltje
Augusztus első hetében szüretelhető, 1–2 hónapig 

tárolható. Közepesen nagy gyümölcsének tömege 
180–220 gr. Szabályos körte alakú. Gyümölcshéja 
éretten szalmasárga, napos oldalon 40–50%-ban 
pirossal fedett. Húsa fehér színű, olvadó, bőlevű, 

illatos. Hazánk szélsőséges téli hőmérséklet ingadozását jól tűri.

szilvA – Stanley
Érési ideje augusztus vége – szeptember eleje. 

A világon az egyik legelterjedtebb fajta. Gyü-
mölcse közepesen nagy vagy nagy méretű, meg-
nyúlt. Tömege 30 és 40 gr. közötti, átmérője át-
lagosan 34 mm. Héja sötétkék, erősen hamvas. 
Húsa zöldessárga, kissé zamatos. Korán termőre 
fordul, rendszeresen és igen bőven terem.

szilvA – 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.

szilvA – Empress
Érési idő augusztus vége – szeptember ele-

je. Gyümölcse nagy vagy igen nagy (30–45 
g), a piacon elérhető egyik legnagyobb fajta. 
Gyümölcs színe liláskék, tojásdad alakú. Húsa 
aranysárga, kissé leves, nagyon ízletes, jellegze-
tes aromájú, magvaváló. Rendszeresen és bő-
ven terem. Friss fogyasztásra ajánlott. Szedés 
után jól tárolható.

ősziBARAck – 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.

ősziBARAck – Redhaven
Július végén – augusztus elején érik. Közepesen 

nagy, nagy gyümölcsű, magvaváló, zamatos. Ol-
dalról lapított, kissé aszimmetrikus gömb alakú. 
Közepes molyhosság jellemzi. Alapszíne sárga, a 
felület 60–70%-án csíkozott, bemosott, sötétvö-
rös fedőszín alakul ki. Érési idejében a legjobb 
tulajdonságokkal rendelkező fajta. Rendszeres és bő terméshozás, jó 
alkalmazkodó képesség jellemzi.

ősziBARAck – Champion
Augusztus második felében érik. Gyümöl-

cse nagy, szabályos gömb alakú. Héja durván 
molyhos, világoszöld, éretten sárgásfehér alap-
színű. Húsa fehér, lédús, magvaváló, kiváló 
ízű. Fája nagyon erős növekedésű, felfelé álló 
koronát nevel. Későn termőre forduló, rend-
szeresen és bőven termő fajta.

sáRgABARAck – Magyar kajszi
Érési ideje július közepe. Gyümölcse középnagy 

(45–50 g), színe élénk narancssárga, kárminpirossal 
mosott, finoman molyhos, gömbölyded alakú, ol-
dalról kissé lapított. Húsa narancssárga, szilárd, ros-
tos, lédús, aromában gazdag, finom. Öntermékeny.

sáRgABARAck – Ceglédi arany
Érése július 20. után. Gyümölcse gömbölyű, 

közepes-nagy méretű, 44 g átlagtömegű. Felülete 
narancssárga, a napos oldalon kárminpirossal be-
mosott. Húsa narancssárga, szilárd, jellegzetes kaj-
szi ízű.

sáRgABARAck – Gönci magyar
Magyarországon a legnagyobb arányban termesz-

tett sárgabarack fajta. Július közepén érik. Közepes 
(45 g) méretű gyümölcse gömbölyded, oldalról 
kissé lapított. Héja narancssárga, a napos oldalon 
kissé piros fedőszínnel mosott. Húsa narancssárga, 
lédús, igen finom. Fájának közepes méretű koroná-
ja van. Korán termőre fordul, jó termőképességű.
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Gyümölcsfák Lombhullató dísznövények
cseResznye – Germersdorfi

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

cseResznye – Katalin
Július első hetében érik. Friss fogyasztásra 

és feldolgozásra is kiváló. Nagy vagy igen 
nagy gyümölcse (6–11 gr.) sötét-bordóra 
színeződik, húsa kemény, ropogós, kelle-
mesen édes-savas ízű. Éretten a fán hosszú 
ideig megőrzi jó minőségét. Korán termőre 
fordul és igen bőven terem.

meggy – Érdi bőtermő
Magyar fajta. Az egyik legelterjed-

tebb fajta. Június közepén érik. Húsa 
félkemény, festőlevű, íze kellemesen 
édes-savas. Korán termőre fordul és 
igen bőtermő. 

meggy – Újfehértói fürtös
Érési ideje július eleje. Gyümölcse 

középnagy (6 g, 22 mm), fénylő bor-
dópiros, kissé lapított gömb alakú. A 
gyümölcs húsa vérpiros, kemény, íze 
savas-édes, magja nagy. Friss fogyasz-
tásra és gyorsfagyasztásra is alkalmas. 
Öntermékeny.

meggy – Debreceni bőtermő
Érési ideje június 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 alkalmas. 
Öntermékeny. 

BiRs – Bereczki bőtermő
Érési ideje szeptember közepe - ok-

tóber eleje. Gyümölcse nagy (300-
500 g). Gyümölcs színe éretten 
aranysárga, megnyúlt körte alakú. 
Húsa fehéressárga, kemény, gyengén 
leves, néha kövecses, íze édeskés, erő-
sen illatos. 

BiRs – Mezőtúri
Érési ideje szeptember vége - 

október eleje. Gyümölcse kicsi 
(200-230 g), zöldessárga színű, 
majdnem szabályos gömb alakú. 
Húsa szilárd, jó illatú és zamatú, 
alig kövecses. Ivóleve különleges 
zamatú, befőttje jó.

dió – Milotai 10.
Szeptember végén érik. A legkivá-

lóbb héjas és béldió. Nagy, gömb ala-
kú, világos színű. Könnyen törhető 
és tisztítható. Béltartalma 47-52%. 
Növekedési erélye közepes. Termő-
képessége és termésbiztonsága jó.

Törpe vérszilva – Prunus cistena
2–2,5 méter magas, sötétvörös levelű 

csaknem szabályos gömb alakú díszcserje. 
Fehér, rózsaszínű virágai májusban nyílnak. 
Terméseinek színe lila. Kifejezetten gyors 
növekedésű fajta Jó szárazságtűrő, de az ül-
tetési évben érdemes a hosszan tartó száraz 
időszakban öntözni. Napos és félárnyékos 
helyre is ültethető.

Aranyvessző (aranysárga virágú)
– Forsythia intermedia „Golden Nugget”

Alacsony bokor. Virágai nagyok, sötét-sár-
gák, március végén nyílnak. Rendszeresen 
és gazdagon virágzik. Magasság 1,5 méter. 
Talajjal szemben nem igényes. Elvirágzás 
után erős visszametszést igényel.

Kerti gyöngyvessző – Spiraea x vanhouttei
2 méter magas lombhullató cserje. Fehér 

virágai sokvirágú ernyőkben májusban, a 
vesszők teljes hosszában nyílnak, fehérek, 5 
cm-es virágzatot alkotnak. Sötétzöld, korán 
fakadó levelei 4 cm-es, 3–5 karéjú. Akár 40 
cm hosszú, virágzó hajtásokat is növeszt, ke-
vés ápolást igényel. Bármilyen talajba ültet-
hető, napos vagy félárnyékos helyen, száraz vagy nedvesebb talajokon 
egyaránt jól fejlődik. Gyors növekedésű, a metszést is jól tűri. A városi 
klímát jól tűri. 

Kerti orgona bokor (többszínű, telt virágú) – Syringa vulgaris
3–5 méter magasra növő cserje. Széles, 

tojásdad levelei szíves vállúak, ép szélűek. 
Illatos virágai 10–20 cm hosszú bugákban 
április - májusban nyílnak. A szárazságot is 
tűri. Száraz helyen öntözés nélkül azonban 
nem díszít.

Kerti tamariska – Tamarix tetranda
Tavasszal virágzó, igénytelen, szárazság-

tűrő nagyra növő díszcserje, vagy kisebb fa. 
Rózsaszín virágai májusban a vesszők tel-
jes hosszában rövid ál füzérekben nyílnak. 
Lombja igen későn, a májusi virágzáskor 
kezd hajtani!

Liliomfa (lila) – Magnolia ‚Galaxy’
5–6 méter magasra növő, illatozó cserje. 

Sötét-, vöröses-lila virágai elérhetik a 8–10 
cm-es nagyságot. Kezdeti években főleg füg-
gőlegesen nő. Két-három héttel később kezd 
virágozni, mint sok más magnólia elkerülve 
ezzel a késő tavaszi fagyok okozta károkat.

Teltvirágú babarózsa – Prunus triloba Multiplex
2,5 méter magas cserje. Virága tömve teltek, 

lombfakadás előtt, az éves vesszők teljes hosszá-
ban nyílnak, rózsaszínűek. Üde talajba, napra 
ültessük. Virágzás után meg kell metszeni.

Csavart fűz – Salix matsudana ’Tortuosa’
Gyors növekedésű, csavart vesszőjű, kö-

zepes méretű díszfa. 8–12 m-es magasságig 
növő csavarodott ágakkal rendelkező 4-9 m 
széles fa. Levelei keskenyek és az ágakhoz 
hasonlóan csavarodottak. Nem válogat a ta-
lajfajták között. Napos helyre, a nagy széltől 
mentes helyre ültessük.
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Lombhullató dísznövények
Fehértarka levelű som – Cornus alba’Gouchaultii’

Felállóágú cserje, mely télen ragyogó 
korallpiros vesszőjével, nyáron tarka 
levelével díszít. Csaknem szabályos 
gömb alakú. Közepes növekedésű, leg-
gyakrabban 100–200 cm magasságot 
elérő cserje. Májusban és júniusban 
virágzik.

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. Lombozata ősszel narancs-
vörösre színeződik. Napos helyen dú-
san virágzik.

Illatos bangita – Viburnum burkwoodii
Illatos bogernyőben nyíló virágai mi-

att kedvelt cserje. 1,5–2 méter magas-
ra nő. Nem örökzöld, hanem télizöld 
növény, ami azt jelenti, hogy levelei át-
telelnek és csak tavasszal, fokozatosan 
cseréli őket. Sövények, útszegélyek be-
ültetésére alkalmas, jól társítható Há-
lás, dekoratív cserje, ami nem igényel 
sok gondozást jó tűrőképességű, talaj 
iránt igénytelen, napos - félárnyékos 
helyeket kedvel

Fehér hóbogyó – Symphoricarpos albus
1–1,5 méter magas terjedő, vékony 

ágú lombhullató cserje. Fehéres ró-
zsaszín virágai nem feltűnőek, június 
augusztusban nyílnak. Termése göm-
bölyű hófehér bogyók, melyek sokáig 
a bokron maradnak. Napos és árnyékos 
helyre is egyaránt felhasználható. Talaj-
ban nem válogatós, a szennyezett városi 
klímát is jól tűri.

Kerti madárbirs – Cotoneaster horizontalis
Szép, ősszel színesedő levelű alacsony 

lombhullató bokor. Burjánzó, halszálka 
szerű ágai egész évben vonzóak. Zöld, 
kis kerek levelei ősszel fantasztikus 
árnyalatú narancssárga és piros színt 
vesznek fel. Virágzás után megjelenő 
bogyói, termései élénkpirosak. Jó szá-
razságtűrő bokor, napos, vagy félár-

nyékos helyre, bármilyen talajba ültethetjük. Magassága 60–90 cm, 
szélessége 150–240 cm

Rózsalonc (tarka levelű) – Weigela florida Variegata
1,2–1,6 méter magas, lombhulla-

tó cserje. Késő tavasszal és nyár elején 
tömegesen nyitja tölcsér alakú, fehér, 
rózsaszín virágait. Másodvirágzása au-
gusztusban és szeptemberben folytató-
dik. Félárnyékos, napos helyeket ked-
veli. Kártevője, kórokozója nem ismert. 
Virágok az új ágakon nőnek, tehát a bo-
kornak időre van szüksége, hogy újakat 
növesszen.

Kecskerágó – Euonymus fortunei Emerald’n Gold
Lassú növekedésű alacsony cserje, az 

egy méteres magasságot ritkán haladja 
meg. Levelei 1–2 cm szélesek, tojásdad 
alakúak. Ágai felfelé törnek, idővel a 
talajon szétterülnek. Smaragdzöld le-
velei széles aranysárga szegélyűek. Át-
lagos kerti talajba való növény, napos 
fekvésbe ültessük. Az üdébb, párásabb, 
félárnyékosabb területeket részesítik előnyben. Gyengébb talajokon is 
szépen fejlődnek, a talaj kémhatására sem érzékenyek.

Cserszömörce – Cotinus Coggygria
3–5 méteres, terebélyes bokor. 

Lombja ősszel mély bíborvörösre szí-
neződik. Júniusban nyíló virágzata 
liláspiros, rózsaszínes vagy sárgászöld. 
A szélsőséges szárazságot is jól elviselő, 
fény- és melegkedvelő faj.

Japán lonc – Lonicera japonica
A japán lonc 4–5 méter magasságba 

is felkúszhat, virágai kinyíláskor fehé-
rek, majd később sárga színűek lesz-
nek. Hosszú virágzású. Talajjal szem-
ben nem igényes

Barátcserje – Vitex agnus Latifolia
1,5 méter magas cserje. Indigókék 

illatos virágait nyár végén hozza. Átla-
gos kerti talaj igényű. A szélsőségeket 
jól tűri.

Levendula
Finom illatú gyógy-, fűszer- és dísznö-

vény. Télálló. Alacsony bokrokat nevel, 
ezek akár 20–25 évig is élnek. Napos és 
meleg helyre kell ültetni, különösebb talaj-
igénye nincsen, szereti a meszes, agyagos, 
tápanyagokban szegény földet. Szárazság-
tűrő. A legfontosabb a sok napfény. Éve-
lő növény, télre megáll a növekedésben, 
tavasszal pedig frissen hajtja zöld hajtásait.

Fagyal
– Ligustrum ovalifolium

Elsősorban nyírott sö-
vényként kedvelt, de kerí-
tések, házfalak takarására 
is alkalmas. Értékét egész 
évben üde zöld lombja, 
sárgásfehér, illatos bugában 
nyíló virágai. Magassága 
3–5 méter, mereven felálló 
ágú cserje. Fénylő, sötétzöld levelei vannak, melyek az erős téli fa-
gyokig a vesszőkön maradnak. Növekedése gyors, intenzív. Talajban 
nem válogat. Jó várostűrő, kiváló fagytűrő, edzett, strapabíró növény. 
Napos, félárnyékos fekvést kedveli. Élő sövényként ültessük 2 sorba 
cikk-cakk formában, térelválasztóként elég 1 sorban. Ültetési távol-
sága 25–30 cm.

Magyal – Ilex meserveae ‚Blue Princess’
3 méter magasra növő, felfelé törő ágú, 

nem túl széles cserje, szúrós szélű levelei 
fénylő kékeszöld lombozatot alkotnak. Nagy 
tömegben fejlődő, fényes piros termései lát-
ványosan díszítik.

Örökzöld dísznövények
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Örökzöld mirtuszlonc – Lonicera nitida ‚Maigrün’
Laposan növő, élénk-zöld leve-

lű talajtakaró cserje. 50–80 cm 
magas, sűrű ágú, ívesen elterülő 
cserje. Örökzöld, levelei fényesek. 
Nagyon edzett, jó tűrőképességű 
növény.

Örökzöld Júlia borbolya
Szárazság- és várostűrése na-

gyon 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. Dúsan, 
sárgán virágzik.

Arany hamisciprus – Chamaecyparis lawsoniana Stardust
Gyors növésű, nagyra növő, kúp alakú 

örökzöld növény, mely a 15 métert is el-
érheti kifejlett nagyságában. Lombozata 
teszi különlegessé, mely tollszerű, finoman 
bókoló. Színében változatos, zöld, arany és 
kékes változatok is megtalálhatók. Talajban 
nem válogat. Téli fagytűrése jó, a szárazsá-
got azonban nehezen viseli.

Kék kúszó henyeboróka – Juniperus horizontalis Blue Chip
Feltűnően szép, ezüstös-kék színű, puha 

lombú, tűlevelű, tollszerű hajtásszerkezetű, 
20–30 cm magas, szőnyegszerűen beteríti 
a talajt. Lassan növekszik. Hajtásai, ágai 
a talajon hevernek és alig 30 cm magasra 
nőnek. Napos helyet kedveli, intenzív kék 
színe érdekében feltétlenül mészmentes 
talajba ültessük! Szárazságtűrő fajta, nem 
fagyérzékeny.

Virginiai boróka
– Juniperus virginiana Blue Arrow

Keskeny oszlopos növekedésű, kék lombú fajta. 
5–6 méter magasra nő. A metszést jól tűri. Talaj-
igénye: átlagos kerti talaj.

Cukorsüveg fenyő – Picea glauca ’Conica’
Az egyik legismertebb törpefenyő. Idős korá-

ra a magassága eléri a 150–180 cm-t, szélessége 
pedig a 80–100 cm-t. Növekedésére az évi 6–8 
centiméter jellemző. Szabályos, széles, nagyon tö-
mött kúp alakú növény. Tűlevelei aprók, lágyak, 
világos-zöld színűek. Napos, félárnyékos helyet, 
rendszeres öntözést igényel.

Fodroslevelű borbolya – Berberis gagnepainii
2 m magas örökzöld díszcser-

je. Levelei csillogó élénkzöldek, 
hosszúkás alakúak, szélük hul-
lámos. Május-júniusban hozza 
hármas-tízes csoportokban nyí-
ló fénylő aranysárga virágait. 
Edzett, tűrőképes faj.

Smaragd tuja
– Thuja occidentalis ‚Smaragd’

5–6 m magasságot is elérő, karcsú, kúp-
alakú növény. Telet jól viseli. Színét télen 
is megtartja. Gyors növekedésű. Talajban 
nem válogat, átlagos vízigényű, szereti a na-
pos tereket.

Törpe gömb nyugati tuja – Thuja occidentalis ’Danica’
Magassága 80–100 cm, melyet sok év 

alatt ér el. Levelei fényesek, zöldek, télen 
kissé barnulnak. Kötöttebb, lazább talaj-
ba is kerülhet egyaránt. Fagytűrő, talajban 
nem válogat, átlagos vízigényű, napos vagy 
félárnyékos helyeket kedveli.

Szőnyeg madárbirs – Cotoneaster dammeri Eichholz
Szőnyeg madárbirs elfekvő ágú, örökzöld 

levelű talajtakaró bokor, magassága 30–40 
cm. Apró levelei kékeszöld színűek. A sző-
nyeg madárbirs kiváló talajtakaró növény

Közönséges boróka
– Juniperus communis

3–5 méter magas csúcsa bókoló. Kérge 
szürkés barna. Bogyói kékes feketék. Las-
san növő fényigényes szárazságtűrő fajta. Az 
egész növény aromás illatú.

Törpefenyő – Pinus Mugo
40–90 méter magas Száraz meszes 

talajon is megél. Kérge szürkés barna. 
Sziklakertek beültetésére is ajánlott.

Tearózsa – piros, sárga, fehér, rózsaszín
Élénk színű,nagy illatos virágú rózsa fajták. Hosszú szárúak, vágott 

virágnak is alkalmasak. Közepes növekedésű fajták. Napos, szellős 
helyre ültessük őket.

Urbán Csaba
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Örökzöld dísznövények

RÓZSÁK



MI ÚJSÁG FÉNYSZARUN? 2018/5 27

Város napja Jászfényszarun

Júniusi programajánló
Drámaóra a 8. osztályosoknak
   a művelődési házban
 3. 8:00 Elsőáldozás és Úrnapja a templomban
 4. 17:00 Trianoni és I. világháborús
   megemlékezés az emlékműveknél,
   majd szentmise a templomban
 10. 10:00 Játszóház
 15. 10:25 Duna Tv-csatorna Család-barát
   magazin Ötlet-sarok és Ötlet-fazék
   rovata vendége Jászfényszaru
   (11:55-ig)
 16.    Iskolai ballagás
 18–22.  Iskolai napközis tábor
 19. 10:00 Hallásvizsgálat
   a művelődési ház parkolójában
   (12:00-ig)
 22–26.  Iglice Gyermeknéptánc Együttes 

edzőtábora Nagyvisnyón
 23.  Fehér Akác Népdalkör
   vendégszereplése Jánoshidán
Június 29. – július 1. XXIV. Jász Világtalálkozó

Időszaki kiállítások
· Képkockák – Lichner Barbara képzőművész 

tárlata a Régi Kaszinó étteremben június 18-ig
· 48 emlékezete – Pető István és Danis János 

fotókiállítása a Szent Erzsébet
 Közösségi Házban
· Fenntarthatóság – iskolai rajz pályázat kiállítása
 a művelődési házban június 15-ig
· Érdekes kultúrák nyomában
 – Mátés László fotókiállítása a Városházán

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, www.jaszfenymuvhaz.hu

honlapokon és a Facebookon.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

17 fajta programelem, 12 műsor,
hétféle gyermekprogram, a szervezőkkel,

rendezőkkel, önkéntesekkel együtt
közel 1000 fő résztvevő és közönség,

ez a május elsején tartott
városnapi mérleg.

A hagyományos programokon kívül
újdonság volt a májusfa állító verseny,

melyet Bálint Zoltán nyert.
A Város napja Kupán 6 település

női kézilabda csapata mérte össze tudását. 
U-11 és U-13 korosztályban Hatvan,

míg a felnőtteknél
Jászfényszaru csapata diadalmaskodott. 

A szervezők nevében reméljük,
hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata

több helyszínen zajló,
sokszínű rendezvényén mindenki talált 

magának kedvére valót.
A hangulatról és a programokról ezzel a 

fotóösszeállítással igyekszünk ízelítőt adni.
Katinka · Fotók: Glonczi Rudolf
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Jászfényszaru címerének története 
5. rész – Újabb címervariánsok

A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE
1898-ból egy

jegyzőkönyvi kivonat1846-tól tehát Jászfény-
szaru városa már címerrel 
ellátott pecséteket hasz-
nált. A pecséteken túl 
a címerünk, ha nem is 
széles körben, de több he-
lyen is felbukkant. 1879-
ből egy helyi levélpapíron 
az egyszerűsített takaró 
nélküli címer látható.

Az 1800-as évek második felére a viaszpecsételés mellett megjelentek 
a gumibélyegzők, ami viszont kevésbé kidolgozott ábrázolást tett le-
hetővé. Érdekes az 1887-ből származó pecsétnyomó felirata is, hiszen 
rajta ez áll:

JÁSZFÉNYSZARU
VÁROS FŐBÍRÓJA

PECSÉTJE 1887

Bár Jászfényszaru vezetése 
az országos rendezés hatásá-
ra 1872-ben visszaadta me-
zővárosi címét, itt mégsem 
nagyközség, hanem feltehe-
tően tévedésből város kifeje-
zés szerepel.

A címerábrázolások közül 
talán a legkülönlegesebb az 
1927-ben a község által ké-

szített Szent István király ha-
rang, melynek egyik ékessége 
a címerábrázolás.

1949-re viszont Magyar-
országon radikális politikai 
változások történtek, ugyanis 
szovjet támogatással kiépült 
a Rákosi-diktatúra, aminek 
az egyik következményeként 
a régi, „feudális” eredetű te-
lepülési címerhasználatot is 
eltörölték, és új, szovjet típu-
sú magyar címert „alkottak”. Ezt nevezzük Rákosi-címernek, amit a 
településeknek is át kellett venniük. Ezt 1957-től pedig a Kádár-címer 
váltotta fel. (folytatjuk…)

Dr. Farkas Kristóf Vince

„Az 1898-k évi November 6-án Jászfényszaru Várossa részérül tarta-
tott Tanátsi ülés Jegyző Könyvének

N°208 Pataki György árvájának tútora Pataki János Úr jelentést 
tészen, hogy az említett, és gondviselése alatt lévő árva házasúlni kíván, 
– melly szándékára nézve jelessen, ha az annak meg fog é engedtettni 
vagy sem a kellő rendelést meg tétettni kéri.

Minekutánna mai ezen dolog Tekintetes, Nemes Eördögh József Fő 
Jegyző, és Jász Kerületi Hellyettes Kapitány Urral közöltetett, a’ tisztelt 
Úrnak útasításához képest Pataki György árvainak a házásulás ugyan 
meg engedtetik olly feltétel alatt; hogy mivel még a’ törvényes idejét 
el nem érte, míglen a’ bé nem töltetik, minden vagyonnyai, továbbá is 
tútori gondviselés alatt maradjanak.

Kiadta Csordás Ferentz … Notárius”

A Városi Értéktárban található dokumnetum érdekessége a neveken 
és az írásmódon túl, hogy a városi cím visszaadását követően 18 év 
múltával is városi tanácsról ír a nótárius. Dr. Kiss Dávid Sándor

Trianonra emlékezünk
Jászfényszaru Város Önkormány-

zata a trianoni békeszerződés évfor-
dulója alkalmából június 4-én 17 
órakor a hagyományokhoz híven 
megemlékezésre vár mindenkit a 
32-es út melletti körforgalomnál 
található emlékműnél. 

Ezt követően várhatóan 17.40-
kor az I. világháborús emlékműnél 
gyújtunk mécsest, majd 18 órakor 
Kiss Gábor érseki tanácsos, érde-
mes esperes, plébános tart ünne-
pi szentmisét a templomban. Az 
események megidézésében Nagy 
Józsefné történelemtanár, Fekete 
Csilla énekes és Szénási Sándor 
versmondó lesz segítségünkre.

Szeretettel várunk mindenkit!

2018. április 4-én a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet 
szándékára Kiss Gábor atya szentmisét mutatott be Mindszenty Jó-
zsef bíboros, hercegprímás emlékére. Mise után a résztvevőkkel meg-
koszorúztuk a templomkertben lévő Mindszenty-emlékérmet, majd 
mécsest gyújtottunk a „fehér vértanú” emlékére.

Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet · Képek: Nagy Lászlóné

Mindszenty-megemlékezés
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A Régi Kaszinó étterem és kávézó, vala-
mint a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár kiállítássorozata számos alko-
tónak adott már eddig lehetőséget a be-
mutatkozásra egyéni és csoportos szinten 
egyaránt. Lichner Barbara képzőművész 
az, kinek nevéhez a soron következő tárlat 
kapcsolódik.

2009 és 2012 között az Eszterházy Ká-
roly Főiskola Képi ábrázolás festő alapsza-
kán végzett. Majd ezt követően ugyanezen 
intézményben 2015-ben Vizuális- és kör-
nyezetkultúra tanár, Tehetségfejlesztő ta-
nár oklevelet szerzett. Mindeközben pedig 2013-ban Németországban 
is fejleszthette magát a Regensburgi Egyetemen.

Mesterei: Kopasz Tamás (Munkácsy-díjas festőművész), György Ist-
ván Csaba Borgó (Munkácsy-díjas festőművész), F. Balogh Erzsébet 
(festőművész) és Lisányi Endre (képzőművész, esztéta)

2010-től rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi csoportos 
kiállításokon, több önálló tárlata is volt már. Jelenleg a Maros Mozi 
Műteremben alkot.

Emellett a Pasaréti Gimnázium és a Semmelweis Egyetem Pető 
András Gyakorló Általános Iskola (Nemzetközi Pető Intézet) vizuális 
kultúra tanára.

Fontosabb díjak, elismerések:
2017. Kóka Inspirációk pályázat, Budapest, I. díj
 (Monofóbia filmetűd)
2015. Portréfotó kiállítás, Mogyoród, I. díj
2013. Országos Művészeti Diákköri Konferencia, Eger, különdíj
2013. Erasmus Ösztöndíj

Barbara az absztrakt és a figurális ábrázolásban is egyaránt otthon 
van. Kedveli az olajfestészetet, de remekül fotóz, illetve rövidfilmeket 
is készít. A gyakorlat mellett nagy mélységekig merül el a művészetel-
méletében is, legyen az médiaelmélet, filozófia vagy művészettörténet. 
Kiállítónk szeret kísérletezni, a megszokottól kissé eltérő megoldáso-
kat alkalmazni, keretezésben, installálásban, munkái bemutatásában. 
Ez is elősegíti mondanivalóját. Egyszerre van jelen nála a sík, a tér és az 
idő, mely dimenziók igen sokrétű, talán soha véget nem érő kifejezési 
módokra adnak lehetőséget.

Erre utal a kiállítás címe is: „Képkockák”.
Jászfényszarui kiállításán tevékenységének több aspektusába nyer-

hetünk bepillantást. A megnyitóra 2018. május 11-én került sor 17 
órai kezdettel. Két Barbara által készített filmetűd megtekintésére is 
sor került, melyet a közönség nagy örömmel fogadott. Bárdos Csaba 
esztéta, filmtörténész méltatta a művésznőt, kihangsúlyozva az alkotá-
sok álló- és a mozgóképekhez való viszonyát, az esetleges direkt vagy 
indirekt áthallásokat. A mozgásra, a dinamikára helyezte a hangsúlyt, 
még a festmények esetében is, melyek elmondása szerint sokszor szinte 
szétfeszítik a körülöttük lévő keretet, hogy aztán azon kívül folytatód-
hassanak, létezhessenek tovább.

Remélem, nagyon sok képkockával sokasodik még Lichner Barbara 
munkássága a jövőben.

A tárlat 2018. június 18-ig tekinthető meg a Régi Kaszinó étterem és 
kávézó nyitvatartási idejében. Bugyi István József

Sokan sokféle szempontból vizsgálják a fenti kérdést. Vajon elég a 
példamutatás, hogy a gyermek felnőtteket lásson olvasni? Kellenek az 
esti mesék is? Kellenek a jó gyerekkönyvek? Számít a könyvborító? 
Újra kell-e gondolni a kötelező olvasmányok sorát? Mindenféle hó-
kuszpókusszal kell trendivé tenni az olvasást? Netalántán tiltsuk meg, 
hátha akkor vonzóbb lesz?

Ki tudja? Azért mi, könyvtárosok mindennap próbálkozunk újabb-
nál újabb ötletekkel, szebbnél szebb könyvekkel. Nagyon szeretjük a 
gyerek olvasókat, szeretnénk, ha lelkesedésük, szenvedélyük a könyvek 
iránt megmaradna felnőtt korukban is. Mert minden könyv egy újabb 
világ, egy utazás, egy újabb kaland, mely nyomokat hagyva bennünk 
formálja személyiségünket, tágítja látóhatárunkat, igénybe veszi fan-
táziánkat.

A könyvtárba járó gyerekek a feltett kérdésekre, hogy miért válasz-
tották épp ezt a könyvet olvasásra, vagy miért is szeretnek olvasni, ezt 
felelték:

· „Mert Leiner Laura a legjobb!” (Kui Lili Leona)
· „Azért, mert annyira jók ezek a könyvek, hogy sírok is, ha jó vagy 

rossz történik a szereplőkkel.” (Peredi Karolina)
· „Mert a képregény akciódús és izgalmas, kedvencem Vasember.” 

(Vitay Zétény)
· „Mert mindig van egy szereplő, akinek bele tudok olvadni a szerepébe,  

és ez jó!” (Radics Melitta)
· „Azért szeretek olvasni, mert jó izgulni, szeretek történeteket olvasni, 

mert ezzel is gazdagodik a szókincsem, és ez fontos dolog. Én is írok 
történeteket. Remélem, hogy még sok ilyen izgalmas könyvet fogok 
elolvasni (Harry Potter)!” (Dávid Levente)

Várjuk szeretettel a gyerekeket a nyári szünetben is, válasszanak a 
sok-sok klassz könyv közül! Kerüljenek fel a könyvtár Facebook és 
Instagram oldalára, mutassanak jó példát a többieknek!

Nagy Ildikó könyvtáros, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Képkockák! A könyvekben otthon vagyunk
– Hogyan lesz a gyerekekből

olvasó felnőtt?

2018. 05. 11-én (pénteken) Budapestre kirándultunk az Idősek 
Kubja szervezésében. Kép és szöveg:  Dávid Ildikó
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„Falu végin, falu végin szépen muzsikálnak,
Oda hívnak engemet is magyar katonának.
Be is állok a verbunkba, ha már verbuválnak,
Elmegyek a pajtásimmal vitéz regrutának.”

Kossuth verbunk dallal s a tavaszi hadjárat huszár- és katona-
énekeivel várták az érdeklődőket 2018. május 4-én, 18.00 órakor 
Jászfényszarun a Szent Erzsébet Közösségi Házban, ahol Danis Já-
nos és Pető István ’48 EMLÉKEZETE című időszaki fotókiállítá-
sának megnyitójára került sor. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 
Társaság az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 170. évfor-
dulójának tiszteletére rendezett kiállítást, amelyet Székely Tibor, 
a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke 
nyitott meg.

A népfőiskola elnöke a vendégek körében köszöntötte a partner szer-
vezet DUFLEX Fotográfiai Stúdió (Gödöllő) vezetőjét, Tóth Péter 
Csabát, aki egyben a jelen eseményt is fotózta, Dobos Gergely eme-
ritus jászkapitányt (Jászágó 2010), Ézsiás Vencelt, a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző Szövetség alelnökét és Kiss Gábor atyát 
(érd. esperes, érseki tanácsos) is. Az elnök asszony elmondta, hogy a 
DUFLEX Fotográfiai Stúdió 2006 óta tagszervezete, 2004 óta együtt-
működő partnere a népfőiskolának, közös munkájuk volt a Gyökere-
ink c. kiállítás és könyv, majd bemutatta a fotósokat.

Danis János 1944-ben született Dolhán (Bereg vármegyében, ma 
Kárpátalja Ilosvai járásában). Kisgyermek kora óta él Gödöllőn. Vil-
lamosmérnökként két évtizeden át energetikai kutatásokat végzett, 
majd az UTA és a LEAR üzemek menedzsereként dolgozott. 2002-
től tíz éven át nyugdíjazásáig egy japán autóipari beszállító cég gyárát 
vezette Ploieşti-en.

Fotókat középiskolás kora óta készít, de intenzíven 1999 után – fő-
képp 2002-ben kezdődő hosszas romániai tartózkodása idején, szé-
kelyföldi útjai során – kezdett ismét a fotózással is foglalkozni, olyany-
nyira, hogy ez a fontos hobbi fokozatosan életformájává vált. Ezidáig 
mintegy 600 nemzetközi pályázaton állították ki képeit, és ezeken 180 
különböző díjat nyert. 2015-ben kapta meg a Nemzetközi Fotóművé-
szeti Szövetség EFIAP/silver minősítését.

Egyéni kiállítást Szentegyházán, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, 
Gyergyószentmiklóson, Gyergyóremetén, Bukaresten, Ploieşti-en, 
Sepsiszentgyörgyön, Budapesten, Gödöllőn, Gyöngyösön, Bicskén, 
Csáktornyán, Veszprémben, Salgótarjánban, Budakeszin és Révkomá-
romban mutatott be.

Tagja a Magyar Fotóművészek Világszövetségének és az Amerikai 
Fotográfiai Társaságnak (PSA). 2012-es hazatérése után lépett be a gö-
döllői DUFLEX Fotográfiai Stúdióba, ahol ma művészeti vezető.

2014-ben vehette át a „Gödöllő kultúrájáért” díjat. 2018 áprilisában 
a Magyar Fotóművészek Világszövetségétől az „Év Fotóművésze” díjat 
2012. év után másodszor nyerte el. Emellett a szövetség legmagasabb 
elismerését – „Életmű Díj” – is megkapta.

Felvételei többnyire dokumentarista és riport jellegűek.
Pető István 1977-ben született Jászberényben, gyermekkorától 

Jászfényszarun él. A gödöllői Török Ignác Gimnázium elvégzése után 
egyetemi tanulmányait is Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gazdaság 
és Társadalomtudományi Karán folytatta, ahol jelenleg is dolgozik, 
majd a Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskolában kitűnő 
minősítéssel abszolutóriumot tett. Jelenleg a Közgazdaságtudományi, 
Jogi és Módszertani Intézet adjunktusa, tevékenysége felsőfokú okta-
tás, több intézményt is érintő kutatás, e-learning tananyagfejlesztés.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság megalakulása óta (25 
éve) segíti a szervezet dokumentációs munkáját, fotódokumentálását 
és ügyviteli-, pénzügyi munkáját. A szervezet web-készítő-, fejlesztő 
munkatársa. A jászfényszarui egyházközség tevékenységében jelentős 
szerepet vállal, s annak virtuális megjelenését is biztosítja. Hobbija 
középiskolás kora óta a családfakutatás mellett a fotózás. 2004-től 

kezdett intenzíven fotózni – ekkor ismerkedett meg a DUFLEX fo-
tóművészeti alkotóműhely munkájával, majd a szervezet tagja is lett. 
Alkotásaival nemzetközi és hazai pályázatokon vesz részt, a DUFLEX 
csoportos kiállítói között évente többször szerepel. Egyéni kiállítást 
Budapesten, Jászberényben, Gödöllőn és Jászfényszarun több alka-
lommal is mutatott be.

Kedvelt témái a természet (táj, lovak, madarak), egyházi és kulturális 
örökség, hagyományőrzés, repülők. Felvételei riport és dokumentaris-
ta jellegűek.

Székely Tibor a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség elnöke a kiállítás megnyitásával felidézte, hogy az 1848-49-
es polgári forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója 
mellett idén 30 éve rendezik meg a Közép-Európa legnagyobb katonai 
hagyományőrző rendezvénysorozataként ismert történelmi emlékhad-
járatot, s a Magyar Honvédség 2018-ban ünnepli fennállásának 170. 
évfordulóját. Mindezekre emlékezve, elődeink előtt tisztelegve készült 
ez a kiállítási anyag is.

1848 hősei, a márciusi ifjak, a név szerint ismert és névtelen kato-
nák, a honvédek és nemzetőrök, az önkéntesek, a honvédsereget és az 
országot élelmező gazdák, a felszerelést szállító iparosok, a néptanítók 
és lelkészek, az ápolók öröksége ma is eleven. Mindenki őszintén hitte, 
hogy amit tesz, az a közösséget emeli fel.

(folytatás a 31. oldalon)

’48 EMLÉKEZETE
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(folytatás a 30. oldalról)
A hatalmas osztrák túlerő és a magyar vereségek sem törték meg 

azonban a szabadságukért harcolók hitét! A kezdeti sikertelenségek el-
lenére a Magyar Honvédsereg egyre jobban összekovácsolódott, 1849 
tavaszán a fél országot érintette a tavaszi hadjáratként ismert sikerso-
rozat! Emlékeznek? Pákozd, Piski, Kápolna, Nagyszeben, Hatvan, Tá-
pióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló, Komárom… Talán nem volt olyan 
szeglete a Kárpát-medencének, ahol ne folytak volna harcok, vagy 
valamilyen más szállal ne kapcsolódtak volna a szabadságharchoz, a 
küzdelmekhez. Nehéz győzelmek voltak ezek, de míg a magyar huszár 
hazafiúi lelkesedésből küzdött, addig az ellenség ezt csupán parancsra 
tette. Hatvannál, Tápióbicskénél, Isaszegnél hat nap alatt három csa-
tát vívott meg diadalmasan a magyar honvédsereg. A magyar katonák 
kitartása, hősies helytállása, áldozatvállalása, megfordította a csata ki-
menetelét – emlékezett meg Székely Tibor hagyományőrző ezredes a 
dicsőséges hadjáratról, történeti áttekintés adva a kiállítás hátteréül, 
egyben utalva a képek témájára és a 40 kép vonatkozásában más-más 
helyszínre és történtekre.

Legyünk büszkék elődeinkre, akik a megfelelő pillanatban a kor kö-
vetelményeinek megfelelően cselekedtek. Legyünk büszkék a minden-
napok hőseire! Ezek a dicső napok minden évben ismét felélednek a 
szívünkben. Fejet hajtunk a bátrak, fejet hajtunk a hősök dicsősége 
előtt. A huszár kifejezést és fegyvernemet Magyarország adta a világ-
nak. Mi tovább éltetjük a méltán oly híres huszárszellemet, hogy ho-
gyan – erről szólnak a képek, amelyek mindegyikéhez egy-egy történet 
kötődik. Napjainkban a huszárhagyományok megőrzése, újrateremté-
se – ezen keresztül a nemzedékek összekapcsolása, az örökség átadása, 
az erkölcsi érték újrateremtését is szolgálhatja.

A 2018/19-es és 1848/49-es évfordulókra mottó is lehet: „Az idők 
műhelyeiben életek érlelődnek biológiai és szellemi folyamatokká. Senki 
sem értheti meg önmagát, senki sem foghatja föl a más életét a múlt értése 
nélkül!” (Kövy Zsolt)

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság · Fotó: Tóth Péter Csaba

2018. április 14-én délelőtt a Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nő-
egylet szervezésében került megrendezésre a Nemzetek konyhája el-
nevezésű program második összejövetele. Megismerkedtünk a tészta-
gyúrás titkaival, megosztottuk egymással a pici, de fontos fortélyokat. 
Szorgos kezek készítették a tésztákba kerülő tölteléket: párolt darált 

húst, spenótot, gombát. Nyújtottunk, vágtunk, töltöttünk, formáz-
tunk, és végül megszülettek az apró tortellinik és a nagyobb raviolik. 
Nagyné Kiss Mária tradicionális olasz paradicsomszószt, Nagyné Teri-
ke pedig sajtmártást készített a tésztákhoz. 

A munka végeztével természetesen jóízűen, együtt elfogyasztottuk 
fáradozásaink gyümölcsét. 

Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet

A Rubicon folyóirat Jászok és kunok 
számának bemutató előadása

A tavaly megjelent Rubicon tema-
tikus lapszám minden jász identitású 
embert örömmel töltött el. Köztudott, 
hogy a Jászságban élők szeretnek a saját 
történelmükkel tisztában lenni, lelkesen 
támogatják akár előfizetéssel is a megjele-
nő helytörténeti kiadványokat. A Jászok 
Egyesületétől intézményünk is felkérést 
kapott, hogy helyben is népszerűsítse az 
újságot. Ennek a kérésnek könnyű szív-
vel tettünk eleget.

Így a közelgő XXIV. Jász Világtalálkozó egyik felvezető eseménye-
ként került megrendezésre az előadás a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtárban.

2018. április 20-án 17 órára hívtuk az érdeklődőket. A rendezvény 
moderátora Nagyné Kiss Mária, FÉBE-alelnök, a Jászok Egyesületé-
nek volt ügyvivője volt. A hallgatóság figyelmébe ajánlotta az előadást, 
utalt arra, hogy az itt elhangzó információk nagy-nagy segítségünkre 
lehetnek majd a találkozó alatt abban, hogy az ide látogatóknak biz-
tonsággal be tudjuk mutatni a településünket, a jászok hagyományait, 
történelmét.

Ezután Bordásné Kovács Katalin intézményvezető köszöntötte a je-
lenlévőket, és méltatta az előadókat, beszélve az idei Jász Világtalálko-
zó előkészületeiről, programjairól is.

Dr. Dobos László, a nagy múltú Jászok Egyesületének ügyvezető el-
nöke vezette fel az estet. Bemutatta a lapszám keletkezési történetét, 
az éveken át tartó aprólékos egyeztetést, mely során az újság elnyerte 
végső formáját. A lapszám szponzora az OTP Bank volt. Azt, hogy mi 
került végül az újságba, Rácz Árpád főszerkesztő döntötte el. A Ru-
bicon folyóirat tartalmában és kivitelében is vezető szerepet tölt be a 
történelmi lapok között, így komoly fegyvertény ez a Jászok és kunok 
címet viselő lapszám. Büszkék lehetünk rá! 81 oldalon, 13 szerzőtől 
olyan cikkek, tanulmányok jelentek most meg több mint száz fotóval 
kiegészítve, melyek csak itt olvashatók.

Dr. Farkas Kristóf Vince fényszarui történész, helytörténeti kutató 2 
cikke is szerepel a folyóiratban, így az újságot szakmai szempontól ő 
tárta elénk. Rutinos előadóként, figyelve a hallgatóság visszajelzéseire 
is, kiválóan megszerkesztett előadásában az összes jász témájú cikk-
ről beszélt. Vetített képes előadásában történelmi áttekintést adott a 

jászokról szimbólumaink mentén, beszélve a legendákról, mondák-
ról, megerősítette a hivatalos szakmai álláspontokat. Így esett szó a 
szarmata sánc árokrendszerről, a Csörsz-árokról, az alánokról, a jász 
nyelvemlékről, a Lehel-kürtről (Jászkürt), a Bedekovich-térképekről, 
a privilegiális ládáról, a történelmi zászlókról, a jász huszárokról, a Jász 
megye tervezetéről, XX. századi érdekességekről és a kunokról.

Az előadás érdekes kérdésekkel és beszélgetéssel zárult, valamint le-
hetőség volt kedvezményes áron vásárolni a Rubicon folyóiratból és a 
Jászok Egyesülete kiadványaiból.

Aki a cikk olvasása után kedvet kapott a lapszám elolvasásához, az a 
könyvtárban megteheti, illetve meg is vásárolhatja 695 forintos áron.

Nagy Ildikó könyvtáros, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
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Főzzünk együtt
– Nemzetek konyhája

Az olasz tortellini és ravioli

Honnan jöttünk, merre tartunk? 
Jász öntudat a XXI. században
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A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságunk a Magyar Nem-
zeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának munka-
társához fordult azzal a kéréssel, hogy a nemrégiben napvilágra 
került újabb Bedekovich-térképekről szeretnénk az olvasókat 
tájékoztatni, mivel az egyik Jászfényszarut ábrázolja. A korábban 
a Redemptio újságban megjelent cikk kiegészítésre került s az 
alábbi kéziratot és térképeket kaptuk Horváth Gergő igazgatóhe-
lyettes úrtól, amelyet ezúton is köszönünk s egyben ajánljuk az 
olvasók szíves figyelmébe.

Idősebb Bedekovich Lőrinc (1751–1823) mintegy 40 éven át, 
1779 és 1819 között dolgozott a Jászkun Kerület mérnökeként. 
A Districtusok figyelmébe báró Orczy Lőrinc ajánlotta, ma pedig már 
tudjuk, hogy személyében a kor egyik legkiválóbb szakemberét alkal-
mazta a Hármas Kerület. Nevéhez számos, szakmai, esztétikai és mű-
vészei értelemben véve kiváló térkép mellett településrendezési, vízsza-
bályozási és épülettervek is fűződnek. Elhivatottságát mutatja, hogy a 
munkával még visszavonulása után sem hagyott fel, haláláig kitartóan 
dolgozott. Hivatalában fia, ifjabb Bedekovich Lőrinc vette át a helyét.

Bár a geometra munkássága viszonylag jól dokumentált, a kutatói 
tapasztalat mégis azt mutatja, hogy korántsem tekinthető teljesnek. 
Az alábbiakban bemutatásra kerülő két térképe is csak nemrégiben ke-
rült elő a Jászkun Kerület szolnoki levéltárban őrzött anyagából. A két 
mappa nagyjából egy időszakban, az 1790-es évek első felében készült. 
Az első a Fényszaru mellé tervezett új hidat és a település környékét 
ábrázolja, a második pedig a Kerületek Mérges pusztájának új felmérés 
és határkimérés utáni állapotát rögzíti.

A Fényszarut ábrázoló színes térkép 1790 tavaszán készült el; lát-
ható rajta a település és a környéke, valamint Boldog egy része. Mére-
te: 92,5×64 cm. A településeket csak sematikusan ábrázolja, az utcák, 
a templom és a temető jól kivehetőek, ám a házhelyek, porták külön-
külön nem olvashatók le. A cím, a hidak és töltések keresztmetszetét 
ábrázoló képek felirata latin, az utak, nagyobb gazdasági területek, fo-
lyók nevei azonban magyar nyelven kerültek a térképre. A mappa leg-
alján, közép tájt a három, korábban is létezett és a jelzett időpontban 
felújítás alatt álló híd és zúgó, azoktól északra, Fényszaru és a Pesti út 
közé, a Zagyván és árterén keresztül tervezett új töltés és híd látható. 
Boldogtól keletre látható még egy kiásásra váró csatorna nyomvonala 
is (Fodiendus Canalis), mellyel feltehetően a Zagyva folyását kívánták 
szabályozni, és a település szőlőitől északra található vizeket elvezetni.

A Fényszarut ekkoriban nyugati irányból kikerülő országút a Zagy-
ván, illetve a Galga patak kanyargós árterén keresztül, három hídon, 
illetve töltéseken haladt át. A töltéseken több helyen álltak zúgók, me-
lyek Fényszaru vízimalma számára voltak fontosak, mivel a Zagyva és 
a Galga vizét felduzzasztva a lehető legnagyobb átfolyó vízmennyi-
séget és így kellő vízenergiát tudtak biztosítani annak működéséhez. 
Bedekovich térképe két zúgót nevez meg: az egyiket csak egyszerűen 

„Zúgó”-nak, a másikat pedig „Német zúgó”-nak hívja. A harmadik 
zúgó közvetlenül a malom mellett állt, az a jelek szerint nem kapott sa-
ját nevet, mert feltehetően a malom maga elég volt az azonosításához.

De mihez is készült ez a térkép? Az 1780-as évek közepére, máso-
dik felére a Fényszaru határában az országúton álló fentebb említett 
hidak komoly romlásnak indultak, ezért a település tanácsa a felújí-
tásuk mellett döntött, melyhez természetesen kérte a Jászkun Kerület 
segítségét. A kerületi mérnök elképzelései alapján az említett három 
zúgóval, illetve töltéssel együtt felszámolták volna a települést elke-
rülő országutat, és egy új híd megépítésével azt Fényszarun keresztül 
vezették volna át. Ez a tervezet azt is jelentette volna, hogy Fényszaru 
vízimalmát az akkori helyéről áthelyezték volna északabbra, egy ter-
mészetes zúgó mellé.

Ebből is látható, hogy a mérnök nem pusztán a hidak rendbeté-
telének kérdését kívánta rendezni, azt össze akarta kapcsolni vízren-
dezési terveivel. Bedekovich Lőrinc mérnöki tevékenysége ugyanis a 
Jászság vízügyi rendezésének kezdetét is jelentette. A geometra már 
1785-ben a Kerületek elé terjesztette a javaslatait, melyeket a vízügyi 
gondok megoldására állított össze, és amelyeknek igen fontos eleme 
volt a Zagyván és a Tarnán található vízimalmok felmérése és átala-
kítása. A vízimalmok működéséhez szükséges zúgók ugyanis annyira 
felduzzasztották a folyókat, hogy még egy kisebb árvíz is igen komoly 
károkat okozott a településeken vagy az azokhoz tartozó földeken. 
Bedekovich Lőrinc az országút áthelyezéséhez szükséges új híd mellett 
egy új vízimalom létesítését, ezzel együtt az árvízveszély hosszabb távú 
csökkentését kívánta elérni.

A geometra a térképhez csatolt még egy több oldalas, 
latin nyelvű magyarázatot, melyben pontokba szed-
ve elemzi a tervezetet. Eszerint a települést délnyugati 
irányban elkerülő országút a városon keresztül haladna 
tovább, és azt északnyugati végén elhagyva, két új tölté-
sen keresztül csatlakozna a Pesti úthoz. A mérnök elkép-
zelései két szempontból voltak igen fontosak. Vízmér-
nöki szempontból nézve, ha az országutat áthelyezik, az 
akkor meglévő töltéseket fel lehetett volna számolni, így 
– ahogy az térkép egyik keresztmetszeti ábráján is látha-
tó – a várost nyugati irányból határoló Zagyva mocsaras 
árterének vízszintje is csökkent volna. Bedekovich tervei 
szerint így a vízimalom is elkerült volna az akkori helyé-
ről, a térképen B ponttal jelzett „Rév-hely”-re.

A jász település azonban nem értett egyet a szakem-
berrel. A Hármas Kerület mérnöke 1789 decemberében 
szólalt fel Fényszaru tanácsában, ahol felvázolta az el-
képzelését az országút áthelyezéséről, és a jelenlegiek he-
lyett egy új híd felépítéséről. Fényszaru az országút más 
irányba történő elvezetését nem támogatta, ugyanakkor 
egy újabb híd kiépítését elvben helyeselte, de a végső ha-
tározatot későbbre halasztotta.

A tanács döntésének hátterében valószínűleg a malom és a Pesti út 
között található zúgók és hidak felújításával kapcsolatos korábbi meg-
állapodás állt. 1789 márciusában ugyanis a település már szerződést 
kötött Bodor József szolnoki molnármesterrel, aki vállalta, hogy a ne-
vezett három hidat és a hozzájuk tartozó zúgókat teljesen újjáépíti, 
az ehhez szükséges fa- és vasanyagokat Szolnokon elkészítteti, illetve 
az építkezéshez szükséges szerszámokat és bakot biztosítja. A mester 
emellett 10 évre garanciát vállalt a hidak állapotára és a faanyagra vo-
natkozóan, melyhez lekötötte a Szolnokon található ingó- és ingatlan-
vagyonát. Fényszaru cserébe 1000 rajnai forintot fizetett, átvállalta az 
elkészült alapanyagok helyszínre szállítását, valamint a segédmunká-
sok és deszkák biztosítását.

A mérnök által készített tervek másik fontos szempontja tisztán 
anyagi természetű volt. Amennyiben Fényszaru beleegyezik, hogy az 
országutat áthelyezzék, az új hidak felépítése teljes mértékben a kerü-
leti kasszát terhelte volna. 1790 júliusában Fényszaru ugyanis kérte a 
Kerületeket, hogy mivel az országúton található hidak igen forgalma-
sak és nagyobbrészt közhasználatban vannak, a korábbi példákhoz ha-
sonlóan a felépítésük költségeiből a Kerületek is vegyék ki a részüket. 

(folytatás a 33. oldalon)

Id. Bedekovich Lőrinc bővülő szakmai hagyatéka
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(folytatás a 32. oldalról)
A Districtusok részéről nem volt ellenvetés, így a helyszínre küld-

ték Bedekovich Lőrincet és Katonai István esküdtet, hogy felmérjék a 
költségeket. A két kiküldött nem sokkal később el is készítette jelenté-
sét, mely alapján a Kerületek a hidak felállítása során keletkezett 742 
rajnai forint 30 krajcárt ki is fizették. Mivel Fényszaru nem támogatta 
az országút áthelyezését, így a közös kasszából csak a hidak renoválá-
sát támogatták, az egyébiránt keletkező, a zúgók rendbe tétele során 
felhalmozódott összeg – 357 rajnai forint 30 krajcár – a települést ter-
helte. Tehát ha Fényszaru beleegyezik az országút áthelyezésébe, gya-
korlatilag csak a malom felépítésének költségeit kellett volna viselnie.

A kiadások összege már ekkor, 1790 júliusában átlépte a Bodor Jó-
zseffel kötött 1000 rajnai forintos összeget, ráadásul az építkezések 
nagyon lassú ütemben folytak. A tanácsi jegyzőkönyvekben több al-
kalommal is olvashatunk arra példát, hogy a szolnoki molnármestert 
személyesen keresték meg Fényszaru képviselői, hogy a munkálatok 
folytatására és minél hamarabbi befejezésére bírják. Ezek a találkozók 
szinte minden alkalommal a mester ígéreteivel és a fényszarui kül-
döttség elégedett hazatérésével végződtek. Emellett Bodor József több 
alkalommal is újabb és újabb pénzösszegeket kért a várostól, hogy a 
különböző – állítása szerint faanyagbeli – költségeit fedezni tudja, 
melyeket a jász település csak vonakodva és kis mértékben teljesített. 
Az utolsó bejegyzés az építkezéssel kapcsolatban 1794 márciusában 
keletkezett. Bodor József ekkor levélben tudatta Fényszaru tanácsával, 
hogy a „még hátra lévő zúgónak munkáját az idén, fáját meg szerez-
vén, ell fogja késziteni.”, tehát a hidak felújítása feltehetően 1794-ben 
befejeződött. 1794-re azonban a vízimalom olyan rossz állapotba ke-
rült, hogy azt tovább javítani nem lehetett, mindenképpen újat kellett 
építeni helyette. Fényszaru tanácsa megtárgyalta a kérdést, és termé-
szetesen kikérte Bedekovich Lőrinc véleményét is. A mérnök továbbra 
is ragaszkodott az eredeti elképzeléséhez, és a térképen „Rév hely”-nek 
nevezett ponton kívánta felállítani az új malmot. Ugyanakkor mivel 
„igen akadályoskodó okok találtatván különben is mind Districtualis 
[Kerületi] Kapitány, és Palatinális Assessor [nádori táblabíró] Makó 
Lőrinc urak, mind pedig ezen helybéli Magistratus [tanács] és köz 
lakossak tsak az mostani helyre kívánják” az új vízimalom a régi helyén 
épült fel. Terveit Rabl Károly, ekkor még gyöngyösi kőművesmester 
készítette el.

A Mérges pusztát és környékét ábrázoló színes térkép 1793 tavaszán 
készült el; mérete: 49,5X70,5 cm. A térkép címe latin, míg az utak, 
nagyobb földrajzi egységek és az egyes települések nevei magyar nyel-
ven olvashatóak. A térképen szerepel Pethes András jász-, Már András 
kiskun kapitány és Horváth Mihály nádori táblabíró hitelesítő aláírá-
sa, valamint Kiskunhalas város tanácsának pecsétje és Kunszentmiklós 
város küldötteinek hitelesítő aláírása is. Mivel egy egyszerű határki-
méréshez készült a mappa, a mérnök csupán egyetlen díszítőelemet 
alkalmazott: a térkép címét egy díszes szalagra rajzolta meg. Mellékelt 
azonban hozzá egy négyoldalas latin nyelvű leírást, mely Mérges pusz-
ta határát járja végig pontos távolságokkal, mérésekkel kiegészítve.

A térkép keletkezésének körülményei sokkal egyszerűbbek, mint 
Fényszaru esetében. A redemptio után Jászberény pusztájaként szá-
mon tartott Mérges puszta, a XVIII. század végére már a Hármas 
Kerületek közös kezelésébe került. 1792-ben Szeged városa küldöttei 
révén megújította a Mérges pusztával közös határok egy részét, a még 
hátralevő szakaszok felmérését pedig a Kerületekre, így Bedekovich 
Lőrinc mérnökre bízta. A geometra 1793 tavaszán elvégezte a munkát, 
majd átadta a térképet a Kerületek vezetésének.

Az elkészült térképet 1793. június 17-én mutatta be a Nemesi Köz-
gyűlésen Pethes András, Már András és Horváth Mihály. A Közgyűlés 
a továbbiakban Halas és Majsa városoknak utalta át jóváhagyásra a 
mappát, illetve határozatot hozott a puszta éves bérleti díjának (áren-
da) évi 50 forinttal történő felemeléséről. Utóbbiról Félegyháza váro-
sának külön értesítést küldtek, tehát ekkor Mérges pusztát Félegyháza 
bérelte. A jóváhagyások után a térképet az év szeptemberében helyez-
ték el a Kerületek archívumában.

Dr. Farkas Kristóf Vince összesítése alapján idősebb Bedekovich 
Lőrinc után 60 darab térkép és 18 név nélküli vázlat maradt meg, 
melyekhez a fentiekkel már hozzászámíthatunk két újabb mappát is. 
A történész emellett felsorolt még 16 olyan lappangó térképet is, me-
lyeknek a holléte jelenleg tisztázatlan, ám a jelen példa is mutatja, 
hogy ezek akár most is a Jászkun Kerület iratai között várhatják, hogy 
a kutató rájuk találjon.

Források:
A Fényszaru melletti országút áthelyezéséhez készült térkép: Magyar 

Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (továb-
biakban MNL JNSzML) V.2. A Jászkun Kerület II. József-féle köz-
igazgatási iratai. 1790. Fasc. 2. No. 1596.

Mérges puszta határáról készült térkép: MNL JNSzML IV.1. A Jász-
kun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai. 1793. Fasc. 9. No. 1319.

MNL JNSzML IV.1. A Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai, 
Közgyűlési jegyzőkönyvek 1790., 1792, 1793. évek.

MNL JNSzML V.1200. Jászfényszaru város levéltára, Tanácsülési 
jegyzőkönyv 1786–1794.

Irodalom:
Szikszai Mihály: Adatok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vízi- és ha-

jómalmok történetéhez. IN Zounuk A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Levéltár Évkönyve 17. 9-36. old. Szolnok, 2002.

Farkas Kristóf Vince: Mérnökök a magyar polgárosodás hőskorában: 
A két Bedekovich élete és munkássága. Jászfényszaru, 2011. –MNL 
JNSzML Szakdolgozatok gyűjteménye 831.

Horváth Gergő igazgatóhelyettes
MNL JászNagykunSzolnok Megyei Levéltára

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ajánlásával

Id. Bedekovich Lőrinc
bővülő szakmai hagyatéka

Elszálltak a darvak
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár tavaly októberben 

jelentette meg felhívását, mely szerint darumadarakat küld a hirosi-
mai Béke Emlékparkba, ezzel is tisztelegve a háborúk áldozatai előtt. 

900 darumadarat sikerült össze-
gyűjtenünk. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindazoknak, akik 
hajtogattak, különösképpen a IV. 
Béla Katolikus Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola munka-
társainak és tanulóinak.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár egy levél kíséretében 
2018. március 28-án elküldte Ja-
pánba a jászfényszarui papírmada-
rakat, amelyben jeleztük a helyi la-
kosság csatlakozását a háború elleni 
mozgalmakhoz.

Szöveg: Róbel Gábor
Kép: Farkas Annamária
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Köszönetnyilvánítás, emlékezés

Emlékezés

MARÓTI ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára

„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé

szóródva is köztünk maradt.’’
Szerető családod

Emlékezés

FARKAS JÁNOS
halálának 6. évfordulójára.
„Az idő múlik, a fájdalom csak nő.
Elfeledni téged, soha nem lehet.
Te voltál a jóság, a szeretet.
Elvitted a fényt,
csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.
Csak az hal meg, akit elfelednek!
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Szeretettel emlékezik rád:

Feleséged, négy gyermeked, tizenkét unokád és két dédunokád

Emlékezés

RIMÓCZI NÁNDOR
halálának 1. évfordulójára.

„Mikor Rád gondolok, s behunyom a szemem,
szeretném hallani, hogy ezt mondod nekem:

Ne sírj, itt vagyok veled!
Nem mentem el, csak megpihenek.

Megpihen lelkem, s visszajövök hozzád.
Te csak bízz bennem, s meglátod,
újra veled lesz a te boldogságod.

Tudom, hogy szerettek, én is benneteket.
Azt ígértem odafentről, figyellek titeket, és vigyázok rátok.

Ez így is van. Tudjátok. Ne sírj, itt vagyok veled!
Letörlöm könnyed, s megfogom kezed.

Ha majd mélyen alszol, őrzöm álmodat.
Közben elmesélem, mostani sorsomat.

Elmondom neked, hogy milyen itt élni, és boldognak lenni.
Béke, és boldogság vesz körül,

S örök szeretet, mely sugárzik felém tőletek.
Soha, soha ne feledjetek.”

Szerető családod

„Elmentem tőletek, nem tudtam elbúcsúzni.
Nem volt már időm, el kellett indulni.
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖZV. HARNOS LÁSZLÓNÉ
PETŐ MAGDOLNA

temetésén részt vettek.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyánk, anyósom,

CSERHÁTI NÁNDORNÉ
LANGÓ ROZÁLIA

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban bármi módon osztoztak.

A gyászoló család

Emlékezés

KOVÁCS SÁNDOR
és

SŐREGI TERÉZIA
30 éve elhunytakra és elhunyt gyermekeikre,

Lászlóra, Sándorra, Ilonára
„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk őrizzük őket.”

Szerető családotok

Emlékezés

FEKETE SÁNDORNÉ,
SZ. ÉZSIÁS MÁRIA
(1930–2017)
halálának 1. évfordulójára.
„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél.
Nem haltál meg csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejár.”
Szerető családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
volt munkatársaknak, barátoknak, szomszédoknak

és mindazoknak, akik

KARIZS PÁLNÉ
SZÜLETETT KISS MÁRIA

temetésén részt vettek,
sírját a szeretet koszorúival és virágaival borították.
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, csak örök béke és nyugalom.”

A gyászoló család

Anyakönyvi hírek – ÁPRILIS
SZÜLETTEK: Polgár Polett (Vas Rita), Rafael Dzsenifer Laura (Ja-

kab Dzsenifer).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Vidák József és Horváth Rebeka.

ELHUNYTAK: Csorba Péterné Ocskó Ilona (89), Fózer Istvánné 
Palócz Etelka (81), Harangozó Antalné Ézsiás Ágota (71), Harnos 
Lászlóné Pető Magdolna (86), Huber István (84), Karizs Pálné Kiss 
Mária (78), Nagy László (55), Unger Józsefné Zsámboki Terézia (89).

Az adatok tájékoztató jellegűek.
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Fedó Optika
Jászfényszaru, Szent István u. 10. ·  Tel.: 70/224-4179

Szemvizsgálat minden szerdán 10 órától (bejelentkezés alapján).

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

AKCIÓINK
Napszemüveg lencse: -30%

Fényre sötétedő lencse: -30%
Fényre sötétedő multifokális lencse: -30%

Multifokális lencse: -20%
Általános keretakció: -40%

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–16.30

Starlite

Apróhirdetés
Szigetelt, frissen felújított tetővel, két generáció részére is alkalmas 

100+75 m2-es ház eladó rendezett kiskerttel.
Jászfényszaru, Dobó I. u. 59. · Tel.: +36-70/500-1917

KUTYASZÍV Állatmentő Közhasznú Alapítvány
3000 HATVAN, Bercsényi u. 28.
Tel.: +36-20/248-0208, +36-30/781-4356

ariar60@gmail.com
kutyasziv60@freemail.hu

MEGFELELŐ GAZDIK
KERESTETNEK!!!

TURBÓ

KÖKÉNY

DRAZSÉ
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1. Városháza
2. Szent Erzsébet Közösségi Ház
3. Régi Plébánia
4. Templom
5. Rimóczi-kastély
6. Régi Kaszinó étterem
7. Pagoda
8. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
    Alapfokú Művészeti Iskola - Kisiskola
12. Napfény Óvoda

JELMAGYARÁZAT
Felvonulás Kisvonat 

megálló
Kisvonat

Elsősegély
Színpad

WC

É

K

D

NY

XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
2018. június 29. - július 01.

JURTA
JÁSZ ÍJÁSZ

IV. BÉLA
UDVAR

NÉPI 
JÁTSZÓTÉR

KIRAKODÓVÁSÁR

ÉTKEZÉSI SÁTOR

BABABARÁT MOSDÓ

JÁSZ TELEPÜLÉSEK 
BEMUTATKOZÓ STANDJA

1

2

3

4

5

6

7

8

12

ÉTKEZÉSI SÁTOR VIP

KIRAKODÓVÁSÁR

1. Városháza
2. Szent Erzsébet Közösségi Ház
3. Régi Plébánia
4. Templom
5. Rimóczi-kastély
6. Régi Kaszinó étterem
7. Zenepavilon
8. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
    Alapfokú Művészeti Iskola - Kisiskola
9. Kiss József Helytörténeti  
    Gyűjtemény ( Tájház )
10. Zilahy Szobrász Műterem
11. Petőfi Sándor Művelődési Ház 
     és Könyvtár
12. Napfény Óvoda
13. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
    Alapfokú Művészeti Iskola - Nagyiskola

JELMAGYARÁZAT
Felvonulás

Kisvonat
megálló

Tűzszerész
terület

Terelő útvonal

Kisvonat

Elsősegély

Színpad

WC

ZAGYVA-FOLYÓ

32-ES FŐÚT

1
23

4
5

6 7
8

11

13

12

9
10

1

3

BUSZ

2
ÁRUSOK

LOVASPÁLYA

FŐZŐVERSENY

TRIANON
KERÉKPÁROS TALÁLKOZÓ

REDEMPCIÓS
PARK

LEHEL-TÓ
VIRTUS VETÉLKEDŐ

VASÁRNAPI
KISVONAT MEGÁLLÓ

SAMSUNG ZRT.

THYSSENKRUPP COMPONENTS 
TECHNOLOGY HUNGARY KFT.

XXIV. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
2018. június 29. - július 01.

É

K

D

NY


